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T.C. 

ANKARA 

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 

ANAYASAL DÜZENE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR SORUŞTURMA BÜROSU 

 

TUTUKLU 

Soruşturma No : 2016/176527 

Esas No : 2017/13327 

İddianame No : 2017/2345 

 

İDDİANAME 

ANKARA(      )AĞIR CEZA MAHKEMESİNE 

 

DAVACI : K.H. 

MÜŞTEKİLER :1-HAYATİ YAZICI, MUSTAFA Oğlu FATMA'den 

olma, 23/05/1952 doğumlu, Burhaniye Mah. Tunuslu 

Mahmutpaşa Cad. No:25E İç Kapı No:1Üsküdar/ 

İSTANBUL ikamet eder. 

 :2-ERDOĞAN AKYOL, EROL Oğlu MÜRÜVVET'den 

olma, 01/06/1963 doğumlu, Zırhlı Birlikler Okulu Ve 

Tümen Komutanlığı Etimesgut/ ANKARA ikamet eder.

  

 

MAĞDURLAR :1-BARIŞ DEDEBAĞI, AYHAN Oğlu EMİNE'den 

olma, 15/01/1975 doğumlu, Ahimesut Mah. 1901.Sk. 

Gonca Evleri Sit. A Blok D:44Etimesgut/ ANKARA 

ikamet eder. 

 2-BATUHAN TALİP ONBAŞI, ÖNDER Oğlu 

FİLİZ'den olma, 14/11/1994 doğumlu, Cumhuriyet 

Mahallesi Aşık Veysel Caddesi Goncagül Sokak 

No:L19/19 Küçükçekmece/ İSTANBUL ikamet eder. 

 3-CEMİL KARAKAYA, İSMAİL Oğlu ŞÜKRİYE'den 

olma, 17/01/1978 doğumlu, Susuz Mah. Mavi Yıldız 

Cad. 3762 Sokak Zirvepark Sitesi D Blok 

K:2/10Yenimahalle/ ANKARA ikamet eder. 

  4-ERTUĞRUL AÇIK, MUSTAFA Oğlu GÜLER'den 

olma, 16/05/1976 doğumlu, Çağlayan Askeri Loj. Erler 

Mah. No:101 Etimesgut/ ANKARA ikamet eder. 

  5-FIRAT YILMAZ, MEHMET Oğlu NAİLE'den olma, 

20/01/1982 doğumlu, Yayla Mah. 1483 Sk. No:4 İç Kapı 

No:7Keçiören/ ANKARA ikamet eder. 

 6- HÜSEYİN YAĞMUR, HASAN Oğlu HATİCE'den 

olma, 07/09/1974 doğumlu, Kardelen Mah. 2040 Sk. 

No:2I İç Kapı No:22Yenimahalle/ ANKARA ikamet 

eder. 

  7-İSMAİL SUVAY, HAKKI Oğlu BİRSEN'den olma, 
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20/11/1975 doğumlu, Zırhlı Birlikler Eğitim Tümen 

Komutanlığı Lojistik Destek Taburu Etimesgut 

Etimesgut/ ANKARA ikamet eder. 

  8-KEMAL ZAFER, MEHMET SELAHATTİN Oğlu 

AYŞE'den olma, 13/08/1984 doğumlu, Erden Mahallesi 

Dumlupınar Bulvarı Akın Sokak Onuraz Apt. 52/9 Kara 

Kuvvetleri LojmanlarıEtimesgut/ ANKARA ikamet eder. 

 

ŞÜPHELİLER :1-AHMET BİCAN KIRKER, MEHMET TAHİROğlu 

FATMA'den olma, 05/04/1968 doğumlu, KAYSERİ ili, 

KOCASİNAN ilçesi, FEVZİ ÇAKMAK köy/mahallesi, 

13 cilt, 595 aile sıra no, 3 sıra no'da nüfusa kayıtlı Adalet 

Mah. Adalet Sk. No:80FSincan/ ANKARA ikamet eder. 

MÜDAFİİ : Av. İNSAF ÖZÜÇELİK, ANKARA 

 Hanımeli Sokak No:36/13 Korkut Apartmanı Sıhhiye 

Çankaya / ANKARA 

SUÇ : Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Askeri Komutanlıkların Gasb Edilmesi, Türkiye Büyük 

Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini 

Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, Kamu Malına 

Zarar Verme, Korku, Kaygı veya Panik Yaratabilecek 

Tarzda Silahla Ateş Etme, Birden fazla kişi tarafından 

birlikte silahla tehdit, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini 

Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme, Silahlı Terör Örgütüne Üye 

Olma 

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 15/07/2016, ANKARA/SİNCAN 

TUTUKLAMA TARİHİ  :Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliğinin 18/07/2016 tarih 

2016/400 sayılı kararı 

SEVK MADDESİ : TCK'nın 309/1-2, 311/1-2, 312/1-2, 314/2, 317/1, 266, 

170/1.c, 152/1a.2a, 106/2.a.c-43/1-2, 58/9, 63 maddeleri. 

  3713 Sayılı Yasanın 5. maddesi   

 

 :2-AHMET ÇAKIR, MAHMUTOğlu HAVA'den olma, 

01/01/1993 doğumlu, AFYONKARAHİSAR ili, 

SANDIKLI ilçesi, BAŞTEPE köy/mahallesi, 19 cilt, 13 

aile sıra no, 51 sıra no'da nüfusa kayıtlı Atapark Mah. 

1291 Sk. No:47 İç Kapı No:11Keçiören/ ANKARA 

ikamet eder. 

MÜDAFİİ :Av. KADRİYE FERHUNDE ÇETİNTAŞ, ANKARA 

 Simon Bolivar Bulvarı Ahmet Mithat Efendi Sokak 40/5 - 

ÇankayaÇankaya / ANKARA 

 Av. NİHAL YILMAZ, ANKARA 

 Prof.Dr. Aziz Sancar Caddesi No:23/10Çankaya Çankaya 

/ ANKARA 

SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Anayasal Düzeni 

Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, Türkiye Büyük 



3 

 

Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini 

Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme 

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 15/07/2016, ANKARA/SİNCAN 

TUTUKLAMA TARİHİ  :Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 25/07/2016 tarih 

2016/445 sayılı kararı 

SEVK MADDESİ : TCK'nın 309/1-2, 311/1-2, 312/1-2, 314/2, 266, 58/9, 63 

maddeleri. 

  3713 Sayılı Yasanın 5. maddesi 

 

 3-ABDÜLKADİR ÇİÇEK, SELAHATTİNOğlu 

ŞÜKRAN'den olma, 17/03/1993 doğumlu, 

AFYONKARAHİSAR ili, MERKEZ ilçesi, AKCİN 

köy/mahallesi, 62 cilt, 4 aile sıra no, 67 sıra no'da nüfusa 

kayıtlı Akçin Mah. 2679 Sk. No:6 İç Kapı No:1Merkez/ 

AFYONKARAHİSAR ikamet eder. 

MÜDAFİİ :Av. TAMER YILDIRIM, Necatibey Cad. 12/6 

Sıhhiye ... Çankaya / ANKARA 

SUÇ : Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya 

veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya 

veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Kamu Malına Zarar Verme, Korku, Kaygı veya Panik 

Yaratabilecek Tarzda Silahla Ateş Etme, Askeri 

Komutanlıkların Gasb Edilmesi, Silahlı Terör Örgütüne 

Üye Olma 

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 15/07/2016, ANKARA/SİNCAN 

TUTUKLAMA TARİHİ  :Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliğinin 26/07/2016 tarih 

2016/472 sayılı kararı 

SEVK MADDESİ :TCK'nın 309/1-2, 311/1-2, 312/1-2, 314/2, 317/1, 266, 

170/1.c, 152/1a.2a, 58/9, 63 maddeleri. 

  3713 Sayılı Yasanın 5. maddesi   

 

 :4-AHMET FARUK ÇAVUŞ, EYÜPOğlu 

ASUMAN'den olma, 27/04/1993 doğumlu, SAKARYA 

ili, KARASU ilçesi, KUZULUK köy/mahallesi, 4 cilt, 55 

aile sıra no, 87 sıra no'da nüfusa kayıtlı Mustafa Kemal 

Mah. Orhan Gazi Cad. No:7 İç Kapı No:6Sincan/ 

ANKARA ikamet eder. 

MÜDAFİİ : Av. YALÇIN İLİKLİ, ANKARA 

 Hoşdere Caddesi No:135/17 AyrancıÇankaya / ANKARA 

SUÇ : Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya 

veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya 
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veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma 

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 15/07/2016, ANKARA/SİNCAN 

TUTUKLAMA TARİHİ  :Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 21/07/2016 tarih 

2016/599 sayılı kararı 

SEVK MADDESİ : TCK'nın 309/1-2, 311/1-2, 312/1-2, 314/2, 266, 58/9, 63 

maddeleri. 

  3713 Sayılı Yasanın 5. maddesi 

 

 :5-AHMET HAN BÜYÜKSAKALLI, FERAMÜZOğlu 

SELMA'den olma, 10/05/1993 doğumlu, 

KAHRAMANMARAŞ ili, ONİKİŞUBAT ilçesi, 

DUMLUPINAR köy/mahallesi, 7 cilt, 201 aile sıra no, 

30 sıra no'da nüfusa kayıtlı Viranşehir Mah. 34331 Sk. 

No:17 İç Kapı No:13Mezitli/ MERSİN ikamet eder. 

MÜDAFİİ : Av. HÜSEYİN USTA, ANKARA 

 Hanımeli Sok. 15/17 Sıhhiye Çankaya / ANKARA 

 Av. İSMET ÇELİK, ANKARA 

 Sağlık 1.Sok. No:13/18 Sıhhiye/Ankara Merkez / 

ANKARA 

SUÇ : Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya 

veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya 

veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Korku, Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Silahla 

Ateş Etme, Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya 

Teşebbüs Etme, Askeri Komutanlıkların Gasb Edilmesi, 

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma 

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 15/07/2016, ANKARA/SİNCAN 

TUTUKLAMA TARİHİ  :Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 22/07/2016 tarih 

2016/613 sayılı kararı 

SEVK MADDESİ : TCK'nın 309/1-2, 311/1-2, 312/1-2, 314/2, 317/1, 266, 

170/1.c,58/9, 63 maddeleri. 

  3713 Sayılı Yasanın 5. maddesi 

 

 :6-ALİ OSMAN KARAHAN, AHMETOğlu 

SELMA'den olma, 03/03/1993 doğumlu, ESKİŞEHİR 

ili, GÜNYÜZÜ ilçesi, KAYAKENT köy/mahallesi, 68 

cilt, 220 aile sıra no, 68 sıra no'da nüfusa kayıtlı 

Yukarıyurtçu Mah. 4471 Cad. No:11K İç Kapı 

No:22Etimesgut/ ANKARA ikamet eder. 

MÜDAFİİ : Av. RABİA BETÜL KAHRAMAN, ANKARA 

 Prof. Dr. Aziz Sancar Caddesi 23/10 Çankaya/Ankara 

06690 Çankaya / ANKARA 

SUÇ : Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya 

veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya 

veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma 

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 15/07/2016, ANKARA/SİNCAN 

TUTUKLAMA TARİHİ  :Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 20/07/2016 tarih 

2016/592 sayılı kararı 

SEVK MADDESİ : TCK'nın 309/1-2, 311/1-2, 312/1-2, 314/2,266, 58/9, 63 

maddeleri. 

  3713 Sayılı Yasanın 5. maddesi 

 

 :7-ALİ SUAT YURDAKUL, YEMENOğlu 

CEYRAN'den olma, 15/07/1988 doğumlu, ERZURUM 

ili, İSPİR ilçesi, KARAKAYA köy/mahallesi, 42 cilt, 21 

aile sıra no, 17 sıra no'da nüfusa kayıtlı İstasyon Mah. 

2351 Cad. No:27 İç Kapı No:4Etimesgut/ ANKARA 

ikamet eder. 

MÜDAFİİ : Av. UTKU COŞKUNER SAKARYA, ANKARA 

 Prof.Dr. Aziz Sancar Caddesi No:23/1006690 Çankaya / 

ANKARA 

SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Anayasal Düzeni 

Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, Türkiye Büyük 

Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini 

Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Korku, Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Silahla 

Ateş Etme 

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 15/07/2016, ANKARA/SİNCAN 

TUTUKLAMA TARİHİ  :Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 22/07/2016 tarih 

2016/482 sayılı kararı 

SEVK MADDESİ :TCK'nın 309/1-2, 311/1-2, 312/1-2, 314/2, 266, 170/1.c, 

58/9, 63 maddeleri. 

  3713 Sayılı Yasanın 5. maddesi 

 

 :8-BİLAL NURİ GELEBEK, OSMANOğlu 

EMİNE'den olma, 13/02/1993 doğumlu, GAZİANTEP 

ili, İSLAHİYE ilçesi, ORTAKLI köy/mahallesi, 67 cilt, 

78 aile sıra no, 47 sıra no'da nüfusa kayıtlı Madenler 

Mah. Teraziler Cad. No:118 İç Kapı No:5Ümraniye/ 

İSTANBUL ikamet eder. 

MÜDAFİİ : Av. MUSTAFA VAHDET SÜRÜCÜ, ANKARA 

 Marmara Sokak Marmara Apt 4/17 - SıhhiyeMerkez / 

ANKARA 

SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Anayasal Düzeni 

Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, Türkiye Büyük 

Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini 

Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, Türkiye 
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Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme 

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 15/07/2016, ANKARA/SİNCAN 

SEVK MADDESİ : TCK'nın 309/1-2, 311/1-2, 312/1-2, 314/2, 58/9, 63 

maddeleri. 

  3713 Sayılı Yasanın 5. maddesi 

 

 :9-BURAK ÇAKIR, ARSLANOğlu NİGAR'den olma, 

20/02/1990 doğumlu, AMASYA ili, MERKEZ ilçesi, 

İHSANİYE köy/mahallesi, 10 cilt, 118 aile sıra no, 35 

sıra no'da nüfusa kayıtlı Şehzade Sk. Bahçeleriçi Mah. 

No:15 İç Kapı No:20Merkez/ AMASYA ikamet eder. 

SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Anayasal Düzeni 

Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, Türkiye Büyük 

Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini 

Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme 

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 15/07/2016, ANKARA/SİNCAN 

SEVK MADDESİ : TCK'nın 309/1-2, 311/1-2, 312/1-2, 314/2, 266, 58/9, 63 

maddeleri. 

  3713 Sayılı Yasanın 5. maddesi 

 

 :10-CEM TUCE, DOĞANOğlu SERİM'den olma, 

26/02/1965 doğumlu, ERZURUM ili, YAKUTİYE 

ilçesi, MURATPAŞA köy/mahallesi, 50 cilt, 77 aile sıra 

no, 22 sıra no'da nüfusa kayıtlı Erler Mah. Dumlupınar 

Bulvarı No:155 İç Kapı No:3Etimesgut/ ANKARA 

ikamet eder. 

MÜDAFİİ : Av. MELİH CEYLAN, ANKARA 

 Ayaş Yolu 23.Km No:201/D Sincan / ANKARA 

SUÇ : Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme, Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini 

Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme 

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 15/07/2016, ANKARA/SİNCAN 

SEVK MADDESİ : TCK'nın 309/1-2, 311/1-2, 312/1-2, 314/2, 58/9, 63 

maddeleri. 

  3713 Sayılı Yasanın 5. maddesi 

 

 :11-CİHAN ÖZMEN, MEHMETOğlu AYŞE'den olma, 

20/07/1993 doğumlu, ANTALYA ili, KEMER ilçesi, 

TEKİROVA köy/mahallesi, 5 cilt, 97 aile sıra no, 4 sıra 

no'da nüfusa kayıtlı Camiikebir Mah. Turist Yolu Cad. 

No:11 İç Kapı No:17Orhangazi/ BURSA ikamet eder. 
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MÜDAFİİ : Av. NİHAL YILMAZ, ANKARA 

 Prof.Dr. Aziz Sancar Caddesi No:23/10Çankaya Çankaya 

/ ANKARA 

SUÇ : Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya 

veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya 

veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma 

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 15/07/2016, ANKARA/SİNCAN 

TUTUKLAMA TARİHİ  :Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 22/07/2016 tarih 

2016/482 sayılı kararı 

SEVK MADDESİ : TCK'nın 309/1-2, 311/1-2, 312/1-2, 314/2, 266, 58/9, 63 

maddeleri. 

  3713 Sayılı Yasanın 5. maddesi 

 

 :12- EMRAH ŞENSOY, BEKİROğlu GÜLÜZAR'den 

olma, 08/05/1992 doğumlu, SİNOP ili, BOYABAT ilçesi, 

ÇARŞAK köy/mahallesi, 22 cilt, 67 aile sıra no, 8 sıra 

no'da nüfusa kayıtlı Camiikebir Mah. Martı Sk. No:13 İç 

Kapı No:3Boyabat/ SİNOP ikamet eder. 

MÜDAFİİ : Av. NİHAL YILMAZ, ANKARA 

 Prof.Dr. Aziz Sancar Caddesi No:23/10Çankaya Çankaya 

/ ANKARA 

SUÇ : Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya 

veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya 

veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma 

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 15/07/2016, ANKARA/SİNCAN 

TUTUKLAMA TARİHİ  :Ankara(Kapatılan) 8. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

26/07/2016 tarih 2016/214 sayılı kararı 

SEVK MADDESİ : TCK'nın 309/1-2, 311/1-2, 312/1-2, 314/2, 266, 58/9, 63 

maddeleri. 

  3713 Sayılı Yasanın 5. maddesi 

 

 :13-ENES DAŞÇI, MEHMETOğlu RAHİME'den olma, 

01/06/1993 doğumlu, ANKARA ili, HAYMANA ilçesi, 

YUKARISEBİL köy/mahallesi, 90 cilt, 12 aile sıra no, 

113 sıra no'da nüfusa kayıtlı Ulubatlı Hasan Mah. 2670 

Cad. No:15 İç Kapı No:3Sincan/ ANKARA ikamet eder. 

MÜDAFİİ : Av. MEHMET OĞUZHAN DURSUN, ANKARA 

 Tevfik İleri Mahallesi Saltukhan Sokak No:3/11 Pursaklar 

/ ANKARA 

SUÇ : Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya 
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veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya 

veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Korku, Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Silahla 

Ateş Etme, Kamu Malına Zarar Verme, Askeri 

Komutanlıkların Gasb Edilmesi, Silahlı Terör Örgütüne 

Üye Olma 

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 15/07/2016, ANKARA/SİNCAN 

TUTUKLAMA TARİHİ  :Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliğinin 26/07/2016 tarih 

2016/472 sayılı kararı 

SEVK MADDESİ : TCK'nın 309/1-2, 311/1-2, 312/1-2, 314/2, 317/1, 266, 

170/1.c, 152/1a.2a, 58/9, 63 maddeleri. 

  3713 Sayılı Yasanın 5. maddesi 

 

 :14-ENSAR HÜDAİ SAĞKAL, EROLOğlu 

ÜMMUHAN'den olma, 10/05/1993 doğumlu, İZMİR ili, 

BORNOVA ilçesi, KAZIMDİRİK köy/mahallesi, 3 cilt, 

1086 aile sıra no, 11 sıra no'da nüfusa kayıtlı Sanayi Mah. 

Balkan Sk. No:14 İç Kapı No:1Güngören/ İSTANBUL 

ikamet eder. 

MÜDAFİİ : Av. NİHAL YILMAZ, ANKARA 

 Prof.Dr. Aziz Sancar Caddesi No:23/10Çankaya Çankaya 

/ ANKARA 

SUÇ : Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya 

veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya 

veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma 

SUÇ TARİHİ VE YERİ :15/07/2016, ANKARA/SİNCAN 

TUTUKLAMA TARİHİ  :Ankara 6. Sulh Ceza Hâkimliğinin 20/07/2016 tarih 

2016/468 sayılı kararı 

SEVK MADDESİ :TCK'nın 309/1-2, 311/1-2, 312/1-2, 314/2, 266,58/9, 63 

maddeleri. 

  3713 Sayılı Yasanın 5. maddesi 

 

 :15-ERDAL YETİM, İSHAKOğlu NACİYE'den olma, 

16/05/1976 doğumlu, KARAMAN ili, AYRANCI ilçesi, 

AĞIZBOĞAZ köy/mahallesi, 4 cilt, 56 aile sıra no, 52 

sıra no'da nüfusa kayıtlı Erler Mah. Çağlayan Lojmanları 

Küme Evleri No:169 İç Kapı No:22Etimesgut/ 

ANKARA ikamet eder. 

MÜDAFİİ : Av. ASİYE ZÜLAL AYDIN, ANKARA 

  Atatürk Mahallesi Onur Sokak No:25/4Sincan Sincan / 

ANKARA 

SUÇ : Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme 
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Suçunun Beraberinde Başka Suç İşleme, Silahlı Terör 

Örgütüne Üye Olma, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini 

Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme, Askeri Komutanlıkların 

Gasb Edilmesi 

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 15/07/2016, ANKARA/SİNCAN 

SEVK MADDESİ :TCK'nın 309/1-2, 311/1-2, 312/1-2, 314/2, 317/1, 

266,58/9, 63 maddeleri. 

  3713 Sayılı Yasanın 5. maddesi 

 

 :16-FARUK YAMAN, MUSTAFAOğlu ZELİHA'den 

olma, 25/04/1971 doğumlu, ÇANKIRI ili, MERKEZ 

ilçesi, KARATAŞ köy/mahallesi, 11 cilt, 302 aile sıra no, 

5 sıra no'da nüfusa kayıtlı İstiklal Mah. Refik Cesur Cad. 

No:45 İç Kapı No:20Polatlı/ ANKARA ikamet eder. 

MÜDAFİİ : Av. MUSTAFA DENİZ, ÇANKIRI 

 Cumhuriyet Mah. Necip Fazıl Kısakürek Cad. Kardelen İş 

Merkezi Kat:1 No:418100 Merkez / ÇANKIRI 

SUÇ : Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya 

veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya 

veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Askeri Komutanlıkların Gasb Edilmesi, Korku, Kaygı 

veya Panik Yaratabilecek Tarzda Silahla Ateş Etme, 

Kamu Malına Zarar Verme, Silahlı Terör Örgütüne Üye 

Olma 

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 15/07/2016, ANKARA/SİNCAN 

TUTUKLAMA TARİHİ  : Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliğinin 24/07/2016 tarih 

2016/89 sayılı kararı 

SEVK MADDESİ : TCK'nın 309/1-2, 311/1-2, 312/1-2, 314/2, 317/1, 266, 

170/1.c, 152/1a.2a, 58/9, 63 maddeleri. 

  3713 Sayılı Yasanın 5. maddesi 

 

 :17-FATİH ÇUBUKÇU, OSMAN NURİOğlu 

FATMA'den olma, 15/07/1976 doğumlu, BURSA ili, 

OSMANGAZİ ilçesi, BAĞLARBAŞI köy/mahallesi, 14 

cilt, 106 aile sıra no, 7 sıra no'da nüfusa kayıtlı Hamitler 

Mah. 1.Karacalı Sk. No:8 İç Kapı No:9Osmangazi/ 

BURSA ikamet eder. 

MÜDAFİİ : Av. MEHMET NUSRET SOYLU, ANKARA 

 Fevzi Çakmak Sokak 33/20 Kızılay Çankaya / ANKARA 

SUÇ : Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya 

veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya 

veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Kamu Malına Zarar Verme, Korku, Kaygı veya Panik 

Yaratabilecek Tarzda Silahla Ateş Etme, Askeri 

Komutanlıkların Gasb Edilmesi, Silahlı Terör Örgütüne 

Üye Olma 

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 15/07/2016, ANKARA/SİNCAN 

TUTUKLAMA TARİHİ  :Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 22/07/2016 tarih 

2016/482 sayılı kararı 

SEVK MADDESİ : TCK'nın 309/1-2, 311/1-2, 312/1-2, 314/2, 317/1, 266, 

170/1.c, 152/1a.2a, 58/9, 63 maddeleri. 

  3713 Sayılı Yasanın 5. maddesi 

 

 :18-FATİH KARAASLAN, AVNİOğlu HAVA'den olma, 

02/02/1993 doğumlu, BURSA ili, YILDIRIM ilçesi, 

YAVUZSELİM köy/mahallesi, 38 cilt, 503 aile sıra no, 6 

sıra no'da nüfusa kayıtlı Çınarönü Mah. 3.Çınar Sk. No:2 

İç Kapı No:3Yıldırım/ BURSA ikamet eder. 

MÜDAFİİ : Av. UTKU COŞKUNER SAKARYA, ANKARA 

 Prof.Dr. Aziz Sancar Caddesi No:23/1006690 Çankaya / 

ANKARA 

SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Anayasal Düzeni 

Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, Türkiye Büyük 

Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini 

Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Korku, Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Silahla 

Ateş Etme 

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 15/07/2016, ANKARA/SİNCAN 

TUTUKLAMA TARİHİ  :Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliğinin 24/07/2016 tarih 

2016/89 sayılı kararı 

SEVK MADDESİ :TCK'nın 309/1-2, 311/1-2, 312/1-2, 314/2, 266, 

170/1.c,58/9, 63 maddeleri. 

  3713 Sayılı Yasanın 5. maddesi 

 

 :19-FATİH MEHMET KILIÇ, SADETTİNOğlu 

MÜKERREM'den olma, 10/08/1986 doğumlu, 

SAKARYA ili, SAPANCA ilçesi, AKÇAY 

köy/mahallesi, 10 cilt, 96 aile sıra no, 23 sıra no'da nüfusa 

kayıtlı Göksu Mah.90 Sok. Spor Sitesi 4- I Blok D : 36 

Eryaman Etimesgut/ ANKARA ikamet eder. 

MÜDAFİİ : Av. MEHMET ALPER GÜNAY, İSTANBUL 

 Altayçeşme Mahallesi Çam Sokak Dap Royal Center 

16/85                         34843 Maltepe İstanbul 34843 

Maltepe / İSTANBUL 

SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Türkiye Büyük Millet 
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Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme, Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini 

Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, Anayasal 

Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme 

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 15/07/2016, ANKARA/SİNCAN 

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

2016/507 sayılı kararı 

SEVK MADDESİ : TCK'nın 309/1-2, 311/1-2, 312/1-2, 314/2, 266, 58/9, 63 

maddeleri. 

  3713 Sayılı Yasanın 5. maddesi 

 

 :20-FETHİ GÖÇER, SELATTİNOğlu ÖZ 

HAMİDE'den olma, 01/09/1993 doğumlu, ANKARA ili, 

GÖLBAŞI ilçesi, ÇİMŞİT köy/mahallesi, 8 cilt, 42 aile 

sıra no, 131 sıra no'da nüfusa kayıtlı Merkez Mah. 

Alaattin Keykubat Sk. No:11 İç Kapı No:21Pursaklar/ 

ANKARA ikamet eder. 

MÜDAFİİ : Av. NİHAL YILMAZ, ANKARA 

 Prof.Dr. Aziz Sancar Caddesi No:23/10Çankaya Çankaya 

/ ANKARA 

SUÇ : Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya 

veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya 

veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Korku, Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Patlayıcı 

Madde Kullanma, Askeri Komutanlıkların Gasb 

Edilmesi, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma 

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 15/07/2016, ANKARA/SİNCAN 

TUTUKLAMA TARİHİ  :Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 25/07/2016 tarih 

2016/445 sayılı kararı 

SEVK MADDESİ :TCK'nın 309/1-2, 311/1-2, 312/1-2, 314/2, 317/1, 266, 

170/1.c,58/9, 63 maddeleri. 

  3713 Sayılı Yasanın 5. maddesi 

 

 :21-HARUN BULUT, SALİHOğlu HATİCE'den olma, 

25/05/1992 doğumlu, GAZİANTEP ili, İSLAHİYE 

ilçesi, KAYABAŞI köy/mahallesi, 54 cilt, 34 aile sıra no, 

79 sıra no'da nüfusa kayıtlı Kayabaşı Mah. Kayabaşı Sk. 

No:77 İç Kapı No:1İslahiye/ GAZİANTEP ikamet eder. 

SUÇ : Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya 

veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya 

veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma 
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SUÇ TARİHİ VE YERİ : 15/07/2016, ANKARA/SİNCAN 

SEVK MADDESİ : TCK'nın 309/1-2, 311/1-2, 312/1-2, 314/2, 266, 58/9, 63 

maddeleri. 

  3713 Sayılı Yasanın 5. maddesi 

 

 :22-HARUN ERKEN, REFAETTİNOğlu FATMA'den 

olma, 15/12/1992 doğumlu, SAMSUN ili, TERME 

ilçesi, GEÇMİŞ köy/mahallesi, 36 cilt, 33 aile sıra no, 

150 sıra no'da nüfusa kayıtlı Geçmiş Mah. Erikliyazı Sk. 

No:8Terme/ SAMSUN ikamet eder. 

MÜDAFİİ : Av. NİHAL YILMAZ, ANKARA 

 Prof.Dr. Aziz Sancar Caddesi No:23/10Çankaya Çankaya 

/ ANKARA 

SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Anayasal Düzeni 

Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, Türkiye Büyük 

Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini 

Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme 

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 15/07/2016, ANKARA/SİNCAN 

TUTUKLAMA TARİHİ  :Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 22/07/2016 tarih 

2016/482 sayılı kararı 

SEVK MADDESİ :TCK'nın 309/1-2, 311/1-2, 312/1-2, 314/2, 266, 58/9, 63 

maddeleri. 

  3713 Sayılı Yasanın 5. maddesi 

 

 : 23- HARUN UĞUR, SEFEROğlu ŞEHRİ'den olma, 

11/01/1991 doğumlu, ANKARA ili, ÇANKAYA ilçesi, 

İLERİ köy/mahallesi, 41 cilt, 140 aile sıra no, 3 sıra no'da 

nüfusa kayıtlı İleri Mah. Mektep Sk. No:9 İç Kapı 

No:15Çankaya/ ANKARA ikamet eder. 

MÜDAFİİ : Av. NİHAL YILMAZ, ANKARA 

 Prof.Dr. Aziz Sancar Caddesi No:23/10Çankaya Çankaya 

/ ANKARA 

SUÇ : Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya 

veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya 

veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Korku, Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Patlayıcı 

Madde Kullanma, Askeri Komutanlıkların Gasb 

Edilmesi, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma 

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 15/07/2016, ANKARA/SİNCAN 

TUTUKLAMA TARİHİ  :Ankara(Kapatılan) 8. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

25/07/2016 tarih 2016/213 sayılı kararı 

SEVK MADDESİ :TCK'nın 309/1-2, 311/1-2, 312/1-2, 314/2, 317/1, 266, 

170/1.c,58/9, 63 maddeleri. 
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  3713 Sayılı Yasanın 5. maddesi 

 

 :24-HASAN ÇELEN, ŞÜKRÜOğlu KAMİLE'den olma, 

21/05/1992 doğumlu, ÇANKIRI ili, ILGAZ ilçesi, 

ÇALTIPINAR köy/mahallesi, 24 cilt, 14 aile sıra no, 70 

sıra no'da nüfusa kayıtlı Yavuz Mah. Göktaş Sk. 

No:45Ilgaz/ ÇANKIRI ikamet eder. 

MÜDAFİİ : Av. NİHAL YILMAZ, ANKARA 

 Prof.Dr. Aziz Sancar Caddesi No:23/10Çankaya Çankaya 

/ ANKARA 

SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Anayasal Düzeni 

Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, Türkiye Büyük 

Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini 

Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme 

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 15/07/2016, ANKARA/SİNCAN 

TUTUKLAMA TARİHİ  :Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliğinin 26/07/2016 tarih 

2016/107 sayılı kararı 

SEVK MADDESİ : TCK'nın 309/1-2, 311/1-2, 312/1-2, 314/2, 266, 58/9, 63 

maddeleri. 

  3713 Sayılı Yasanın 5. maddesi 

 

 :25-İBRAHİM AKÇA, FAZLIOğlu GÜLHAN'den olma, 

30/05/1993 doğumlu, ÇANKIRI ili, KIZILIRMAK 

ilçesi, TIMARLI köy/mahallesi, 25 cilt, 28 aile sıra no, 

163 sıra no'da nüfusa kayıtlı Yunus Emre Mah. 

Abdurrahim Karakoç Sk. No:29 İç Kapı No:3Sincan/ 

ANKARA ikamet eder. 

SUÇ : Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya 

veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya 

veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme 

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 15/07/2016, ANKARA/SİNCAN 

SEVK MADDESİ :TCK'nın 309/1-2, 311/1-2, 312/1-2, 314/2, 266, 58/9, 63 

maddeleri. 

  3713 Sayılı Yasanın 5. maddesi 

 

 :26-İBRAHİM ZENGİN, İSMAİLOğlu ŞÜKRAN'den 

olma, 09/10/1983 doğumlu, BURSA ili, YILDIRIM 

ilçesi, ARABAYATAĞI köy/mahallesi, 2 cilt, 323 aile 

sıra no, 9 sıra no'da nüfusa kayıtlı İstasyon Cad 35/A-

2Etimesgut/ ANKARA ikamet eder. 

MÜDAFİİ : Av. İNSAF ÖZÜÇELİK, ANKARA 

 Hanımeli Sokak No:36/13 Korkut Apartmanı Sıhhiye 
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Çankaya / ANKARA 

SUÇ : Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya 

veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya 

veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Askeri Komutanlıkların Gasb Edilmesi, Silahlı Terör 

Örgütüne Üye Olma 

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 15/07/2016, ANKARA/SİNCAN 

TUTUKLAMA TARİHİ  :Ankara(Kapatılan) 8. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

25/07/2016 tarih 2016/213 sayılı kararı 

SEVK MADDESİ : TCK'nın 309/1-2, 311/1-2, 312/1-2, 314/2, 317/1, 266, 

58/9, 63 maddeleri. 

  3713 Sayılı Yasanın 5. maddesi 

 

 :27-İSA SANCAKLI, ABDİOğlu ESMA'den olma, 

09/05/1970 doğumlu, İSTANBUL ili, PENDİK ilçesi, 

YEŞİLBAĞLAR köy/mahallesi, 38 cilt, 9 aile sıra no, 3 

sıra no'da nüfusa kayıtlı Konaklar Mah. Org. İzzettin 

Aksalur Cad. No:1F3 İç Kapı No:2Beşiktaş/ İSTANBUL 

ikamet eder. 

MÜDAFİİ : Av. ÜMRAN EKİNCİ, ANKARA 

 İlkiz Sokak Taşkın İş Merkezi No:26/7 Sıhhiye Çankaya / 

ANKARA 

SUÇ : Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya 

veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya 

veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Askeri Komutanlıkların Gasb Edilmesi, Kamu Malına 

Zarar Verme, Korku, Kaygı veya Panik Yaratabilecek 

Tarzda Silahla Ateş Etme, Silahlı Terör Örgütüne Üye 

Olma 

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 15/07/2016, ANKARA/SİNCAN 

TUTUKLAMA TARİHİ  :Ankara 6. Sulh Ceza Hâkimliğinin 20/07/2016 tarih 

2016/468 sayılı kararı 

SEVK MADDESİ : TCK'nın 309/1-2, 311/1-2, 312/1-2, 314/2, 317/1, 266, 

170/1.c, 152/1a.2a, 58/9, 63 maddeleri. 

  3713 Sayılı Yasanın 5. maddesi 

 

 :28-İSMAİL ÜZÜM, ALİOğlu ELİFE'den olma, 

19/10/1993 doğumlu, ESKİŞEHİR ili, SEYİTGAZİ 

ilçesi, GÖCENOLUK köy/mahallesi, 42 cilt, 25 aile sıra 

no, 87 sıra no'da nüfusa kayıtlı Cumhuriyet Mah. 

MevlanaCad. No:14 İç Kapı No:2Merkez/ KÜTAHYA 

ikamet eder. 

MÜDAFİİ : Av. NİHAL YILMAZ, ANKARA 
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 Prof.Dr. Aziz Sancar Caddesi No:23/10Çankaya Çankaya 

/ ANKARA 

SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Anayasal Düzeni 

Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, Türkiye Büyük 

Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini 

Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme 

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 15/07/2016, ANKARA/SİNCAN 

TUTUKLAMA TARİHİ  :Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 22/07/2016 tarih 

2016/482 sayılı kararı 

SEVK MADDESİ :TCK'nın 309/1-2, 311/1-2, 312/1-2, 314/2, 266, 58/9, 63 

maddeleri. 

  3713 Sayılı Yasanın 5. maddesi 

 

 :29-KORAY KORKMAZ, SADETTİNOğlu EMEL'den 

olma, 07/11/1984 doğumlu, BURSA ili, KARACABEY 

ilçesi, YENİSARIBEY köy/mahallesi, 80 cilt, 8 aile sıra 

no, 16 sıra no'da nüfusa kayıtlı Kazım Özalp Mah. 

Kelebek Sok. Ersu Apt. No:29/6Çankaya/ ANKARA 

ikamet eder. 

MÜDAFİİ : Av. ERDEM EREN, ANKARA 

 Adakale Sok. Adakale İşhanı 25/59-60Kızılay Merkez / 

ANKARA 

 Av. AZİZ GÜÇ, ANKARA 

 Atatürk Mahallesi Lale Caddesi Ayaşlılar Pasajı 

Kat:15/53Sincan Sincan / ANKARA 

SUÇ : Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya 

veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme 

Suçunun Beraberinde Başka Suç İşleme, Silahlı Terör 

Örgütüne Üye Olma, Türkiye Büyük Millet Meclisini 

Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme 

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 15/07/2016, ANKARA/SİNCAN 

TUTUKLAMA TARİHİ  :Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 04/10/2016 tarih 

2016/488 sayılı kararı 

SEVK MADDESİ :TCK'nın 309/1-2, 311/1-2, 312/1-2, 314/2, 266, 58/9, 63 

maddeleri. 

  3713 Sayılı Yasanın 5. maddesi 

 

 :30- LEVENT DOĞAN, EKREMOğlu PERİHAN'den 

olma, 18/04/1984 doğumlu, HATAY ili, KIRIKHAN 

ilçesi, BARBAROS köy/mahallesi, 2 cilt, 279 aile sıra 

no, 32 sıra no'da nüfusa kayıtlı Ahi Mesut Mah. Kürşat 

Cad. No:60A İç Kapı No:9Etimesgut/ ANKARA ikamet 
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eder. 

SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Anayasal Düzeni 

Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, Türkiye Büyük 

Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini 

Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme 

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 15/07/2016, ANKARA/SİNCAN 

SEVK MADDESİ :TCK'nın 309/1-2, 311/1-2, 312/1-2, 314/2, 58/9, 63 

maddeleri. 

  3713 Sayılı Yasanın 5. maddesi 

 

 :31-MEHMET AYAZ, MUSTAFAOğlu HAYRİYE'den 

olma, 28/03/1989 doğumlu, MALATYA ili, 

BATTALGAZİ ilçesi, YENİCE köy/mahallesi, 105 cilt, 

13 aile sıra no, 266 sıra no'da nüfusa kayıtlı Zırhlı 

Birlikler Eğitim Ve Tümen KomutanlığıEtimesgut/ 

ANKARA ikamet eder. 

MÜDAFİİ : Av. MUSTAFA ÖZSAĞLAM, ANKARA 

 Atakent Mahallesi 1464 Cadde 1522.Sokak Elvankent 

No:11/3 Etimesgut / ANKARA 

SUÇ : Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme 

Suçunun Beraberinde Başka Suç İşleme, Silahlı Terör 

Örgütüne Üye Olma, Türkiye Büyük Millet Meclisini 

Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme, Anayasal Düzeni Ortadan 

Kaldırmaya Teşebbüs Etme, Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini 

Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme 

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 15/07/2016, ANKARA/SİNCAN 

SEVK MADDESİ :TCK'nın 309/1-2, 311/1-2, 312/1-2, 314/2, 266, 58/9, 63 

maddeleri. 

  3713 Sayılı Yasanın 5. maddesi 

 

 :32-MEHMET FERİT DEMİRCİ, İLHAMİOğlu 

ŞÜKRAN'den olma, 17/01/1993 doğumlu, ANKARA ili, 

ÇANKAYA ilçesi, EMEK köy/mahallesi, 28 cilt, 632 aile 

sıra no, 8 sıra no'da nüfusa kayıtlı Atapark Mah. 1269 

Cad. No:5 İç Kapı No:14Keçiören/ ANKARA ikamet 

eder. 

MÜDAFİİ : Av. UTKU COŞKUNER SAKARYA, ANKARA 

 Prof.Dr. Aziz Sancar Caddesi No:23/1006690 Çankaya / 

ANKARA 

SUÇ : Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya 

veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya 
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veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma 

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 15/07/2016, ANKARA/SİNCAN 

TUTUKLAMA TARİHİ  :Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 21/07/2016 tarih 

2016/599 sayılı kararı 

SEVK MADDESİ :TCK'nın 309/1-2, 311/1-2, 312/1-2, 314/2, 266, 58/9, 63 

maddeleri. 

  3713 Sayılı Yasanın 5. maddesi 

 

 :33-MEHMET SIDDIK ÇOBAN, RIZAOğlu 

HASİBE'den olma, 22/08/1963 doğumlu, İZMİR ili, 

KONAK ilçesi, ATATÜRK köy/mahallesi, 172 cilt, 1455 

aile sıra no, 7 sıra no'da nüfusa kayıtlı Turgut Özal Mah. 

2264 Cad. No:1C İç Kapı No:20Yenimahalle/ ANKARA 

ikamet eder. 

MÜDAFİİ : Av. SERKAN YÜKSEL, ANKARA 

 İlkiz Sokak No:26/5 Sıhhiye 06100 Çankaya / ANKARA 

SUÇ : Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme, Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini 

Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme 

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 15/07/2016, ANKARA/SİNCAN 

SEVK MADDESİ : TCK'nın 309/1-2, 311/1-2, 312/1-2, 314/2, 58/9, 63 

maddeleri. 

  3713 Sayılı Yasanın 5. maddesi 

 

 :34-MUHAMMET MACİT, HAMDİOğlu 

DURKADIN'den olma, 14/05/1993 doğumlu, ANKARA 

ili, AYAŞ ilçesi, AKKAYA köy/mahallesi, 9 cilt, 15 aile 

sıra no, 48 sıra no'da nüfusa kayıtlı Tunahan Mah. 198 

Cad. No:7 İç Kapı No:6Etimesgut/ ANKARA ikamet 

eder. 

MÜDAFİİ : Av. KADRİYE FERHUNDE ÇETİNTAŞ, ANKARA 

 Simon Bolivar Bulvarı Ahmet Mithat Efendi Sokak 40/5 - 

ÇankayaÇankaya / ANKARA 

SUÇ : Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya 

veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya 

veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Askeri Komutanlıkların Gasb Edilmesi, Korku, Kaygı 

veya Panik Yaratabilecek Tarzda Silahla Ateş Etme, 

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma 

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 15/07/2016, ANKARA/SİNCAN 

TUTUKLAMA TARİHİ  :Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 25/07/2016 tarih 
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2016/445 sayılı kararı 

SEVK MADDESİ : TCK'nın 309/1-2, 311/1-2, 312/1-2, 314/2, 317/1, 266, 

170/1.c, 58/9, 63 maddeleri. 

  3713 Sayılı Yasanın 5. maddesi 

 

 :35-MUHARREM ERDEM, HÜSEYİNOğlu 

AĞKIZ'den olma, 04/04/1970 doğumlu, İSTANBUL ili, 

ATAŞEHİR ilçesi, ÖRNEK köy/mahallesi, 34 cilt, 208 

aile sıra no, 3 sıra no'da nüfusa kayıtlı Emrah Mah. Basın 

Cad. No:89 İç Kapı No:13Keçiören/ ANKARA ikamet 

eder. 

MÜDAFİİ : Av. ELİF ÖNGEL, ANKARA 

 Toros Sok. 37/8 Sıhhiye - Çankaya Çankaya / ANKARA 

SUÇ : Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya 

veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya 

veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma 

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 15/07/2016, ANKARA/SİNCAN 

TUTUKLAMA TARİHİ  :Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 20/07/2016 tarih 

2016/592 sayılı kararı 

SEVK MADDESİ :TCK'nın 309/1-2, 311/1-2, 312/1-2, 314/2, 58/9, 63 

maddeleri. 

  3713 Sayılı Yasanın 5. maddesi 

 

 :36- MURAT AKKURU, HASANOğlu SEYHAN'den 

olma, 16/01/1993 doğumlu, SAMSUN ili, TERME 

ilçesi, MURATLI köy/mahallesi, 61 cilt, 30 aile sıra no, 

70 sıra no'da nüfusa kayıtlı Uludağ Mah. Dellazade 

Sokak Sk. No:5 İç Kapı No:8Canik/ SAMSUN ikamet 

eder. 

MÜDAFİİ : Av. NİHAL YILMAZ, ANKARA 

 Prof.Dr. Aziz Sancar Caddesi No:23/10Çankaya Çankaya 

/ ANKARA 

SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Anayasal Düzeni 

Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, Türkiye Büyük 

Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini 

Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Korku, Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Silahla 

Ateş Etme 

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 15/07/2016, ANKARA/SİNCAN 

TUTUKLAMA TARİHİ  :Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 22/07/2016 tarih 

2016/482 sayılı kararı 

SEVK MADDESİ :TCK'nın 309/1-2, 311/1-2, 312/1-2, 314/2, 266, 170/1.c, 
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58/9, 63 maddeleri. 

  3713 Sayılı Yasanın 5. maddesi 

 

 :37-MUSTAFA ACAR, ÖKKEŞOğlu SAFİYE'den olma, 

30/12/1987 doğumlu, GAZİANTEP ili, ŞAHİNBEY 

ilçesi, KÜÇÜK KIZILHİSAR köy/mahallesi, 180 cilt, 1 

aile sıra no, 41 sıra no'da nüfusa kayıtlı Güneykent Mah. 

102274 Nolu Sk. No:3M İç Kapı No:13Şahinbey/ 

GAZİANTEP ikamet eder. 

MÜDAFİİ : Av. YUNUS ACAR, GAZİANTEP 

 Budak Mah. Ali Fuat Cebesoy Bulvarı 31 Nolu Sok.No:42 

Çetinkaya Arkası Yasem İş Merkezi K:7/707Şehitkamil / 

GAZİANTEP 

SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Anayasal Düzeni 

Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, Türkiye Büyük 

Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini 

Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme 

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 15/07/2016, ANKARA/SİNCAN 

TUTUKLAMA TARİHİ  :Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 25/07/2016 tarih 

2016/445 sayılı kararı 

SEVK MADDESİ :TCK'nın 309/1-2, 311/1-2, 312/1-2, 314/2, 266, 58/9, 63 

maddeleri. 

  3713 Sayılı Yasanın 5. maddesi 

 

 :38-MUSTAFA KOÇAK, İSMAİLOğlu FİRDEVS'den 

olma, 24/08/1993 doğumlu, AMASYA ili, MERKEZ 

ilçesi, ÇİVİ köy/mahallesi, 132 cilt, 16 aile sıra no, 36 

sıra no'da nüfusa kayıtlı Cedit Mah. Hızarcılar Cad. No:4 

İç Kapı No:3Zile/ TOKAT ikamet eder. 

MÜDAFİİ : Av. FATMA BOZKURT ŞAHİN, ANKARA 

 Teksticiler Caddesi Sabri Mermutlu İş Merkezi No:33/5 

BalgatÇankaya / ANKARA 

SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Anayasal Düzeni 

Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, Türkiye Büyük 

Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini 

Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme 

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 15/07/2016, ANKARA/SİNCAN 

TUTUKLAMA TARİHİ  :Ankara(Kapatılan) 8. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

26/07/2016 tarih 2016/214 sayılı kararı 

SEVK MADDESİ : TCK'nın 309/1-2, 311/1-2, 312/1-2, 314/2, 266, 58/9, 63 

maddeleri. 

  3713 Sayılı Yasanın 5. maddesi 
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 :39-OKTAY CULHA, HASANOğlu AYŞE'den olma, 

05/07/1992 doğumlu, KAHRAMANMARAŞ ili, 

ONİKİŞUBAT ilçesi, YAYLAÜSTÜ köy/mahallesi, 148 

cilt, 22 aile sıra no, 40 sıra no'da nüfusa kayıtlı Piri Reis 

Mah. 55038. Sk. No:39 İç Kapı No:7Onikişubat/ 

KAHRAMANMARAŞ ikamet eder. 

MÜDAFİİ : Av. ÜNAL BOZOĞLU, ANKARA 

 Kızkulesi Sokak No:19 / 7Çankaya Çankaya / ANKARA 

SUÇ : Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya 

veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya 

veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma 

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 15/07/2016, ANKARA/SİNCAN 

TUTUKLAMA TARİHİ  :Ankara 6. Sulh Ceza Hâkimliğinin 20/07/2016 tarih 

2016/468 sayılı kararı 

SEVK MADDESİ : TCK'nın 309/1-2, 311/1-2, 312/1-2, 314/2, 266, 58/9, 63 

maddeleri. 

  3713 Sayılı Yasanın 5. maddesi 

 

 :40-ORHAN KUTLU, MUSTAFAOğlu CENNET'den 

olma, 03/01/1993 doğumlu, DENİZLİ ili, BAKLAN 

ilçesi, KONAK köy/mahallesi, 44 cilt, 67 aile sıra no, 14 

sıra no'da nüfusa kayıtlı Konak Mah. Konak Sk. 

No:114Baklan/ DENİZLİ ikamet eder. 

MÜDAFİİ : Av. MEHMET NUSRET SOYLU, ANKARA 

 Fevzi Çakmak Sokak 33/20 Kızılay Çankaya / ANKARA 

SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Anayasal Düzeni 

Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, Türkiye Büyük 

Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini 

Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme 

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 15/07/2016, ANKARA/SİNCAN 

TUTUKLAMA TARİHİ  :Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 22/07/2016 tarih 

2016/482 sayılı kararı 

SEVK MADDESİ : TCK'nın 309/1-2, 311/1-2, 312/1-2, 314/2, 266, 58/9, 63 

maddeleri. 

  3713 Sayılı Yasanın 5. maddesi 

 

 :41-ÖMER FARUK GÖÇÜK, İBRAHİMOğlu 

YASEMİN'den olma, 19/07/1992 doğumlu, ÇANKIRI 

ili, ATKARACALAR ilçesi, KIZILIBRIK 

köy/mahallesi, 13 cilt, 20 aile sıra no, 59 sıra no'da nüfusa 

kayıtlı Demetevler Mah. 366 Cad. No:8 İç Kapı 

No:22Yenimahalle/ ANKARA ikamet eder. 
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MÜDAFİİ : Av. NİHAL YILMAZ, ANKARA 

 Prof.Dr. Aziz Sancar Caddesi No:23/10Çankaya Çankaya 

/ ANKARA 

SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Anayasal Düzeni 

Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, Türkiye Büyük 

Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini 

Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Korku, Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Silahla 

Ateş Etme 

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 15/07/2016, ANKARA/SİNCAN 

TUTUKLAMA TARİHİ  :Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 25/07/2016 tarih 

2016/445 sayılı kararı 

SEVK MADDESİ :TCK'nın 309/1-2, 311/1-2, 312/1-2, 314/2, 266, 170/1.c, 

58/9, 63 maddeleri. 

  3713 Sayılı Yasanın 5. maddesi 

 

 :42-ÖZKAN GÜRKOL, İBRAHİMOğlu AYTEN'den 

olma, 14/02/1978 doğumlu, MANİSA ili, 

YUNUSEMRE ilçesi, FATİH köy/mahallesi, 75 cilt, 69 

aile sıra no, 9 sıra no'da nüfusa kayıtlı Midyat Garnizon 

KomutanlığıMidyat/ MARDİN ikamet eder. 

MÜDAFİİ : Av. MEHMET OĞUZHAN DURSUN, ANKARA 

 Tevfik İleri Mahallesi Saltukhan Sokak No:3/11 Pursaklar 

/ ANKARA 

SUÇ : Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya 

veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya 

veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Kamu Malına Zarar Verme, Korku, Kaygı veya Panik 

Yaratabilecek Tarzda Silahla Ateş Etme, Askeri 

Komutanlıkların Gasb Edilmesi, Birden fazla kişi 

tarafından birlikte silahla tehdit, Kişiyi Hürriyetinden 

Yoksun Kılma, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma 

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 15/07/2016, ANKARA/SİNCAN 

TUTUKLAMA TARİHİ  :Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliğinin 26/07/2016 tarih 

2016/472 sayılı kararı 

SEVK MADDESİ :TCK'nın 309/1-2, 311/1-2, 312/1-2, 314/2, 317/1, 266, 

170/1.c, 152/1a.2a, 109/3.a.b-43/1-2, 106/2.a.c, 58/9, 63 

maddeleri. 

  3713 Sayılı Yasanın 5. maddesi 

 

 :43-ÖZTÜRK GÜR, AHMETOğlu GÜLÇİN'den olma, 

01/02/1987 doğumlu, AĞRI ili, MERKEZ ilçesi, 

KAYABEY köy/mahallesi, 116 cilt, 5 aile sıra no, 126 
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sıra no'da nüfusa kayıtlı Ahi Evran Mah. Doktor Sk. 

No:25 İç Kapı No:6Sincan/ ANKARA ikamet eder. 

MÜDAFİİ : Av. TURGUT TÜRK, ANKARA 

 Nasuh Akar Mahallesi 1403 Sokak No:6/6 Balgat 

Çankaya / ANKARA 

SUÇ : Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya 

veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya 

veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Kamu Malına Zarar Verme, Birden fazla kişi tarafından 

birlikte silahla tehdit, Askeri Komutanlıkların Gasb 

Edilmesi, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma 

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 15/07/2016, ANKARA/SİNCAN 

TUTUKLAMA TARİHİ  :Ankara(Kapatılan) 8. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

25/07/2016 tarih 2016/213 sayılı kararı 

SEVK MADDESİ :TCK'nın 309/1-2, 311/1-2, 312/1-2, 314/2, 317/1, 266, 

152/1a.2a, 106/2.a.c-43/1-2, 58/9, 63 maddeleri. 

  3713 Sayılı Yasanın 5. maddesi 

 

 :44-RAMAZAN DEMİRKOL, CEMİLOğlu 

NADİRE'den olma, 06/03/1992 doğumlu, HATAY ili, 

ANTAKYA ilçesi, KARLISU köy/mahallesi, 105 cilt, 70 

aile sıra no, 15 sıra no'da nüfusa kayıtlı Karlısu Mah. 

Fatih Cad. No:82 İç Kapı No:2Antakya/ HATAY ikamet 

eder. 

MÜDAFİİ : Av. FATMA BOZKURT ŞAHİN, ANKARA 

 Teksticiler Caddesi Sabri Mermutlu İş Merkezi No:33/5 

BalgatÇankaya / ANKARA 

SUÇ : Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya 

veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya 

veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma 

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 15/07/2016, ANKARA/SİNCAN 

TUTUKLAMA TARİHİ  :Ankara(Kapatılan) 8. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

26/07/2016 tarih 2016/214 sayılı kararı 

SEVK MADDESİ : TCK'nın 309/1-2, 311/1-2, 312/1-2, 314/2, 266, 58/9, 63 

maddeleri. 

  3713 Sayılı Yasanın 5. maddesi 

 

 :45-RESUL DOĞAN, HACI AHMETOğlu 

YÜKSEL'den olma, 15/07/1993 doğumlu, ANKARA ili, 

HAYMANA ilçesi, ÇELTİKLİ köy/mahallesi, 26 cilt, 30 

aile sıra no, 125 sıra no'da nüfusa kayıtlı Tandoğan Mah. 

Yeniyol Sk. No:2F İç Kapı No:20Sincan/ ANKARA 
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ikamet eder. 

MÜDAFİİ : Av. FATMA İLKAYA, ANKARA 

 Aşağı Öveçler Mahallesi Lizbon Caddesi No:19/8 

Çankaya / ANKARA 

SUÇ : Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya 

veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya 

veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Korku, Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Patlayıcı 

Madde Kullanma, Askeri Komutanlıkların Gasb 

Edilmesi, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma 

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 15/07/2016, ANKARA/SİNCAN 

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

2016/485 sayılı kararı 

SEVK MADDESİ :TCK'nın 309/1-2, 311/1-2, 312/1-2, 314/2, 317/1, 266, 

170/1.c, 58/9, 63 maddeleri. 

  3713 Sayılı Yasanın 5. maddesi 

 

 :46-RESÜL ÇOBAN, MEHMETOğlu ASYA'den olma, 

06/06/1992 doğumlu, MANİSA ili, DEMİRCİ ilçesi, 

KILAVUZLAR köy/mahallesi, 71 cilt, 46 aile sıra no, 

130 sıra no'da nüfusa kayıtlı Rafet Paşa Mah. 5171 Sk. 

No:22 İç Kapı No:2Bornova/ İZMİR ikamet eder. 

MÜDAFİİ : Av. NİHAL YILMAZ, ANKARA 

 Prof.Dr. Aziz Sancar Caddesi No:23/10Çankaya Çankaya 

/ ANKARA 

SUÇ : Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya 

veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya 

veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Silahla Tehdit 

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 15/07/2016, ANKARA/SİNCAN 

TUTUKLAMA TARİHİ  :Ankara(Kapatılan) 8. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

26/07/2016 tarih 2016/214 sayılı kararı 

SEVK MADDESİ :TCK'nın 309/1-2, 311/1-2, 312/1-2, 314/2, 266, 

106/2.a.c, 58/9, 63 maddeleri. 

  3713 Sayılı Yasanın 5. maddesi 

 

 : 47- SEFA ALKAN, BEKİROğlu DÜRİYE'den olma, 

18/03/1966 doğumlu, TOKAT ili, ZİLE ilçesi, ŞEYHALİ 

köy/mahallesi, 19 cilt, 56 aile sıra no, 32 sıra no'da nüfusa 

kayıtlı Erler Mah. Çağlayan Lojmanları Küme Evleri 

No:156 İç Kapı No:26Etimesgut/ ANKARA ikamet eder. 

MÜDAFİİ : Av. FİRDEVS KOCAMAN, ANKARA 

 Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi 52/7Sincan Sincan / 
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ANKARA 

SUÇ : Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Türkiye Büyük Millet 

Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme, Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini 

Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme 

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 15/07/2016, ANKARA/SİNCAN 

SEVK MADDESİ :TCK'nın 309/1-2, 311/1-2, 312/1-2, 314/2, 58/9, 63 

maddeleri. 

  3713 Sayılı Yasanın 5. maddesi 

 

 :48-SEFA AYGÜN, HÜSEYİNOğlu HATİCEGÜL'den 

olma, 25/08/1987 doğumlu, SAMSUN ili, TERME 

ilçesi, KÖYBUCAĞI köy/mahallesi, 56 cilt, 73 aile sıra 

no, 29 sıra no'da nüfusa kayıtlı Huzur Mah. 1160 Sk. 

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

MÜDAFİİ : Av. MERVE SULTAN KALAYCI, ANKARA 

 Necatibey Caddesi No:74/8 - Kızılay Çankaya / 

ANKARA 

SUÇ : Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya 

veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya 

veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Anayasal Düzeni 

Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme 

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 15/07/2016, ANKARA/SİNCAN 

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

2016/496 sayılı kararı 

SEVK MADDESİ :TCK'nın 309/1-2, 311/1-2, 312/1-2, 314/2, 58/9, 63 

maddeleri. 

  3713 Sayılı Yasanın 5. maddesi 

 

 :49-SEMİH İLHAN, MEHMETOğlu ELİF'den olma, 

25/08/1975 doğumlu, OSMANİYE ili, KADİRLİ ilçesi, 

KESİKKELİ köy/mahallesi, 56 cilt, 85 aile sıra no, 18 

sıra no'da nüfusa kayıtlı Erler Mah. Dumlupınar Bulvarı 

Küme Evleri No:41 İç Kapı No:4Etimesgut/ ANKARA 

ikamet eder. 

MÜDAFİİ : Av. EKİN KIRAL, ANKARA 

 Yıldızevler Mahallesi 4.Cadde 712.Sokak No:5/7 

Çankaya Ankara 06550 Çankaya / ANKARA 

SUÇ : Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya 

veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya 

veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, 
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Askeri Komutanlıkların Gasb Edilmesi, Kamu Malına 

Zarar Verme, Korku, Kaygı veya Panik Yaratabilecek 

Tarzda Silahla Ateş Etme, Birden fazla kişi tarafından 

birlikte silahla tehdit, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma 

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 15/07/2016, ANKARA/SİNCAN 

TUTUKLAMA TARİHİ  :Ankara(Kapatılan) 8. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

25/07/2016 tarih 2016/213 sayılı kararı 

SEVK MADDESİ :TCK'nın 309/1-2, 311/1-2, 312/1-2, 314/2, 317/1, 266, 

170/1.c, 152/1a.2a, 106/2.a.c (2 kez), 58/9, 63 maddeleri. 

  3713 Sayılı Yasanın 5. maddesi 

 

 :50-SİNAN ÜNAL, BURHANETTİNOğlu 

MUKADDER'den olma, 21/12/1987 doğumlu, 

KASTAMONU ili, CİDE ilçesi, AYDINCIK 

köy/mahallesi, 12 cilt, 29 aile sıra no, 67 sıra no'da nüfusa 

kayıtlı Ahmet Yesevi Mah. Kıvırcık Sok. 15/1 

Sultanbeyli/ İSTANBUL ikamet eder. 

MÜDAFİİ : Av. GAMZE BAL, ANKARA 

 Ayvalı Mah.Gazze Cad.Orhaniye Sok.1/13Keçiören 

Keçiören / ANKARA 

SUÇ : Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya 

veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya 

veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Kamu Malına Zarar Verme, Korku, Kaygı veya Panik 

Yaratabilecek Tarzda Silahla Ateş Etme, Askeri 

Komutanlıkların Gasb Edilmesi, Silahlı Terör Örgütüne 

Üye Olma 

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 15/07/2016, ANKARA/SİNCAN 

TUTUKLAMA TARİHİ  :Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin 01/08/2016 tarih 

2016/549 sayılı kararı 

SEVK MADDESİ :TCK'nın 309/1-2, 311/1-2, 312/1-2, 314/2, 317/1, 266, 

170/1.c, 152/1a.2a, 58/9, 63 maddeleri. 

  3713 Sayılı Yasanın 5. maddesi 

 

 :51-YAVUZ ALİ ÜÇLER, MUSTAFAOğlu HATİCE'den 

olma, 26/02/1993 doğumlu, KONYA ili, KARATAY 

ilçesi, HACIHASAN köy/mahallesi, 152 cilt, 304 aile 

sıra no, 143 sıra no'da nüfusa kayıtlı Fatih Mah. Gazi 

Mustafa Kemal Bulvarı No:19 İç Kapı No:39Sincan/ 

ANKARA ikamet eder. 

SUÇ : Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya 

veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya 

veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit, Kamu 

Malına Zarar Verme, Korku, Kaygı veya Panik 
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Yaratabilecek Tarzda Silahla Ateş Etme, Anayasal 

Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, Askeri 

Komutanlıkların Gasb Edilmesi, Silahlı Terör Örgütüne 

Üye Olma 

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 15/07/2016, ANKARA/SİNCAN 

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

2016/496 sayılı kararı 

SEVK MADDESİ :TCK'nın 309/1-2, 311/1-2, 312/1-2, 314/2, 317/1, 266, 

170/1.c, 152/1a.2a, 106/2.a.c. (2 kez), 58/9, 63 

maddeleri. 

  3713 Sayılı Yasanın 5. maddesi 

 

 :52-YUSUF AKBULUT, İBRAHİMOğlu HANİFE'den 

olma, 25/08/1993 doğumlu, BALIKESİR ili, KEPSUT 

ilçesi, DEDEKAŞI köy/mahallesi, 19 cilt, 31 aile sıra no, 

43 sıra no'da nüfusa kayıtlı Dedekaşı Mah. Merkez Sk. 

No:54Kepsut/ BALIKESİR ikamet eder. 

MÜDAFİİ : Av. TUĞBERK ATAK, ANKARA 

 Tandoğan Mahallesi Billur Sokak No:15/2Sincan / 

ANKARA 

SUÇ : Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya 

veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya 

veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma 

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 15/07/2016, ANKARA/SİNCAN 

TUTUKLAMA TARİHİ  :Ankara(Kapatılan) 8. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

26/07/2016 tarih 2016/214 sayılı kararı 

SEVK MADDESİ : TCK'nın 309/1-2, 311/1-2, 312/1-2, 314/2, 266,58/9, 63 

maddeleri. 

  3713 Sayılı Yasanın 5. maddesi 

DELİLLER : Müşteki, şüpheli, tanık beyanları, olay yeri görgü tespit 

ve inceleme raporları, bilirkişi raporları, kamera 

görüntüleri ve kamera görüntülerinin incelenme 

raporları, şüphelilerden elde edilen dijital materyaller ve 

diğer deliller, dijital materyallere ilişkin bilirkişi 

raporları, HTS raporları ve bunlara ilişkin analiz 

raporları, emanet makbuzları, nüfus ve sabıka kayıtları, 

tutuklamaya ilişkin kararlar, tüm dosya kapsamı. 

 

SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ: 

FETULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜ (FETÖ/PDY) HAKKINDAKİ 

AÇIKLAMALAR 

 

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 1. maddesinde ;"Terör; cebir ve şiddet 

kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasada 
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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 vehürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel 

sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü suç 

teşkil eden eylemlerdir." şeklinde düzenleme yapılarak terör kavramı tanımlanmıştır. 

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 2. maddesinde ;"Birinci maddede belirlenen 

amaçlara ulaşmak için meydana getirilmiş örgütlerin mensubu olup da, bu amaçlar 

doğrultusunda diğerleri ile beraber veya tek başına suç işleyen veya amaçlanan suçu işlemese 

dahi örgütlerin mensubu olan kişi terör suçlusudur.Terör örgütüne mensup olmasa dahi örgüt 

adına suç işleyenler de terör suçlusu sayılır."şeklinde düzenleme yapılarak terör suçlusu 

kavramı tanımlanmıştır. 

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 3. maddesinde; ''Türk Ceza Kanunu’nda yer 

alan Devletin birliğini ve Ülke bütünlüğü bozmak (TCK m.302), askeri tesisleri tahrip ve 

düşman askeri hareketleri yararına anlaşma (TCK m.303), Anayasayı ihlal (TCK m.309), 

Meclise darbe (TCK m.311), Hükümete darbe (TCK m.312), Hükümete karşı silahlı isyan (TCK 

m.313), silahlı örgüt (TCK m.314), silah sağlama (TCK m.315), yabancı hizmetine asker yazma 

veya yazdırma (TCK m.320) ve Cumhurbaşkanına suikast (TCK m.310/1) suçları'' mutlak terör 

suçu olarak nitelendirilmiştir. 

Görüleceği üzere; “terör suçu” adı ile ayrı bir suç ve ceza öngörülmemiştir. Suçların 

nitelikleri ve 3713 Sayılı Kanunun 4. maddesinde sayılan suçların terör maksadıyla işlenmesi 

hallerinde, “terör suçu” gündeme gelmektedir. Bu suçların işlenmesi halinde, cezalar yarı 

oranında artırılacaktır. Cebir ve şiddet kullanılarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya 

tehdit yöntemleriyle, 3713 sayılı Kanunun 1. maddesinde sayılan amaçlara yönelik olarak suç 

işlemek için kurulan yapılanmalara ise “terör örgütü” denilmektedir. 

 Türk Ceza Hukukunda terör örgütünü diğer suç örgütlerinden ayıran unsurlar ve kanuni 

dayanakları şu şekilde tespit edilebilir: 

1-Yöntem: Terör örgütü, cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme 

veya tehdit yöntemlerinden biriyle hareket eden bir örgüt tipidir. (TMK 1, 7 maddeler) 

 2-Amaç-Saik: Terör örgütü, siyasi maksatla faaliyet gösteren örgütleri ifade eder. 

Sadece maddi çıkar amaçlı bir teşekkül, terör örgütü olamaz. Türk Ceza Hukukunda terör 

örgütleri, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasî, hukukî, sosyal, laik, 

ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, 

Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini zaafa 

uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve 

dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla faaliyet gösterir. (TMK 1 

md) 

 3-Araç-Gereç: Terör örgütü silahlı bir örgüt türüdür. (TMK7 md, TCK 314 md) 

 4-Elverişlilik: Bir örgütün terör örgütü olabilmesi için yapısının, sahip bulunduğu üye 

sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması gerekir. (TMK 7 md, 

TCK 314 md, TCK 220 md) Terör örgütün amaçları, genel suç örgütüne kıyasla daha büyük ve 

zor olduğu için sözkonusu elverişlilik kriteri gereğince terör örgütünden söz edebilmek için 

güçlü bir yapılanmanın varlığını aramak isabetli olacaktır. 

 5-Üye sayısı: Terör örgütü en az üç kişiden oluşur. 

 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 (FETÖ/PDY) mensuplarının hücresel şekilde birbirleriyle 

bağlantıları, kendi aralarında bir rapor, talimat alışverişi bulunmaktadır. Alttan yukarıya doğru 
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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 (FETÖ/PDY) de diğer terör örgütleri gibi bir inanca 

dayanmaktadır. Fetullahçı Terör Örgütü, üyelerinin uğrunda zorluklarına katlanabildiği, 

fedakârlıkta bulunduğu, amacına yönelik bir şeyler yapabildiği, bir inanç, bir ideoloji sistemidir. 

Örgüt kadrolarının sızdığı devletin güvenlik kurumlarının silahlı olması ve bu silahları 

kullanma yetkisinin bulunması, örgütün silahlı ve askeri eğilimini göstermesi açısından çok 

önemlidir.Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) üyelerimutlak itaat ve cennete kavuşacakları 

saiki ile hareket ederek devlet içinde suikast benzeri hareketlere başvurmuştur. 

Dini unsurları temel alarak hareket ettiğini iddia eden örgütün, dini değerler 

değişmezken, zamana ve şartlara göre kendisini değiştirmesi, ülkesi ve devleti ile barışık olması 

beklenirken devleti kendisine hasım ve karşı cephe olarak görmesi, tüm yapısıyla açık ve şeffaf 

olması gerekirken bir istihbarat örgütü gibi kod isimler, özel haberleşme kanalları, geniş çaplı 

yapılaşması olan örgüt üyelerinin birbirlerini tanımalarını kolaylaştıracakbir takım araçların 

kullanılması, kaynağı bilinmeyen paralar kullanması, yönetim kadrosunun faaliyetlerini yurt 

dışından idare etmesi ve Türkiye’ye gelmekten ısrarla imtina etmesi, hasımlarını saf dışı etmek 

için her türlü baskı, şantaj ve yasa dışı faaliyeti kullanması, çeşitli yabancı misyon 

temsilcileriyle mahiyeti bilinmeyen görüşmelerde bulunması, diğer terör 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. 

 

Örgütün Kuruluşu 

Erzurum-Pasinler-Korucuk köyü nüfusuna kayıtlı Ramiz ve Rabia oğlu 27.04.1941 

doğumlu Fetullah GÜLEN, 1959 yılından itibaren çeşitli illerde imam ve vaiz olarak görev 

yapmıştır. 

1970’li yıllara kadar Yeni Asya Grubu içerisinde yer alan Fetullah GÜLEN bu tarihten 

sonra İzmir Kestanepazarı Kuran Kursu’nda görev yaptığı dönemde çevresinde bulunan 

arkadaşları ile birlikte dini motifleri de kullanmak ve insanları "din elden gidiyor" propagandası 

ile devlete karşı kışkırtmak (istismar etmek) suretiyle örgütünün çekirdek kadrosunu 

oluşturarak müstakil hareket etmeye başlamış, faaliyetlerini daha ziyade 13-18 yaş grubundaki 

öğrenci ve gençler üzerinde yoğunlaştırarak, onları daha sonra ışık evleri olacak evlerde 

toplayarak ve buralarda teyp/video kasetlerine çekilen vaaz ve konuşmaları, önceleri Said-i 

Nursi risaleleri ve kendi derlemelerini okutturmak suretiyle yaptığı sohbet toplantıları ve 

özellikle yaz kamplarında görüşlerini ulaştırdığı sempatizan grubu ile kendi adı ile anılan 

örgütünü kurmuştur. 

  Özellikle 1990’lı yılların başından itibaren yurt dışına da açılmaya başlayan 

yapı, zaman içerisinde hayatın doğal akışına aykırı şekilde dünya genelinde 160 ülkede faaliyet 

gösterir hale gelmiştir. 

 

Örgütün Amacı 

Kuruluş yıllarından itibaren toplumun dini duygularını suistimal ederek ‘Himmet’ adı 

altında topladığı finans ile yurtiçi/yurt dışında faaliyete geçirdiği eğitim müesseseleri üzerinden 

amaç ve ilkeleri doğrultusunda yetiştirdiği öğrencilerini İslam devletini kurmak amacı ile bu 

eğitim kurumlarında beyinlerini yıkadığı, elde ettiği finans ve siyasi gücünü,istişare kurulu, 

ülke, bölge, il, ilçe, semt, ev imamları gibi hiyerarşik bir yapı içeren illegal yapılanmasına bağlı 
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insan gücünü örgütsel menfaat ve ideolojisi çerçevesinde kullanarak, devletin kurumlarına 

sızmak suretiyle ve bunun için yabancı ülkelerden bir takım kişi ve kuruluşların desteğini olmak 

kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tüm anayasal kurumlarını (yasama, yürütme, yargı 

erklerini) ele geçirmek, aynı zamanda uluslararası düzeyde büyük ve etkili siyasi/ekonomik güç 

haline gelmek olduğu geçmişte örgüt içinde faaliyet göstermiş kişilerin beyanlarından 

anlaşılmaktadır. 

 

Amaca Göre Örgütlenme Stratejisi 

Örgüt 1970’li yıllardan günümüze kadar uygulamış olduğu 'örgütlenme yöntemleri', 

'taktik' ve 'stratejiler' çerçevesinde bütüncül bir bakış açısıyla incelendiğinde; uygulanan 

yöntemler değişse de amacının değişmediği, temel hedefinin Türkiye'de devletin bütün 

Anayasal kurumlarını ele geçirmek olduğu anlaşılmaktadır. 

Bu kapsamda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY)’nün; 

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, 

f-Kamu, ÖSYS vb. sınavlarda soruları hukuka aykırı yollarla ele geçirip, kendi 

mensuplarının sınavlarda başarılı olarak kamu kurumlarına ve etkin okullara girmesini 

sağlamanın yanında, ürettiği sahte belge ve delillerle, örgüt mensubu olmayan kişiler hakkında 

adli ve idari soruşturmaların açılmasını sağlayarak devlet kadrolarından tasfiye etme veya örgüt 

mensubu olmayan kişiler hakkında usule aykırı yol ve yöntemlerle elde ettiği bazı bilgi ve 

belgeleri şantaj unsuru olarak kullanmak suretiyle bu kişilerin kadrolardan tasfiyesini 

sağlayarak bu kadrolara kendi örgüt elemanlarını yerleştirme yöntemlerini amacına ulaşmak 

için kullandığı anlaşılmaktadır. 

1970’li yıllardan itibaren devlet içerisine sızarak, özellikle, "Mülkiye, Adliye, 

Emniyet, Milli Eğitim ve TSK” içerisinde kendi özel hiyerarşisi ile illegal kadrolaşmaya 

gidildiğini, F. GÜLEN'in bazı ifade ve açıklamalarında rahatlıkla görmek mümkündür ki, 

bunlardan bazıları şunlardır: 

“Esnek olun, sivrilmeden can damarları içinde dolanın!” 

"Bütün güç merkezlerine ulaşıncaya kadar hiç kimse varlığınızı fark etmeden sistemin 

ana damarlarında ilerleyin!" 

“Türkiye’deki güç ve kuvveti cephenize çekeceğiniz ana kadar her adım, erken 

sayılır.” 

“Adliye, mülkiye veya başka hayati bir müessesede bizim arkadaşlarımızın 

mevcudiyeti öyle ferdi mevcudiyetler şeklinde ele alınıp değerlendirilmemelidir. Yani bunlar 

gelecek adına bizim o ünitelerde garantimizdir. Bir ölçüde onlar bizim varlığımızın 

teminatıdır.” 

“Arkadaşlarımız o sahada kabiliyetlerini geliştirmeli, müktesabatlarını geliştirmeli, 

esas ve zannediyorum iki yanlı olmaları itibariyle de sergileyecekleri performansta da daima 
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takdir toplayacaklardır. Yani bu bizim cepheyi öğrenmeleri lazım arkadaşların. Yani bizim 

hukuk sistemimizi didik didik etmelidirler. Biz bir taraftan çalışıp onların istifade edecekleri 

şekle getirmeliyiz. Onu öyle formüle etmeliyiz, öyle tertip ve temkide tabi tutmalıyız.” 

“Allah'ın Resulü kuvvet dengesinin olmadığı bir yerde ortaya 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. Kung-fu gibi oyun, tekvando gibi bir oyun, judo gibi bir oyun her zaman 

insan hasmını yenmesi öyle yumruk vurup yere sermesi gibi bir şey değildir, Bazen hasımdan 

kaçmak, bile çok önemli bir manevra(kesinti var) çok iyi bilecek, çok iyi planlayacak ona göre 

yürüyeceksiniz.Kuvvet dengesi, olmadığı bir yerde kuvvete başvurmayacaksınız, teknik, taktik, 

yerine sizin kalbiniz önemlidir.” 

“Ben yine kuvvet dengesinin olmadığı için şahsen o yol yerine kendi düşüncemi yayma, 

kendi düşünce sistemim adına varlığı her tarafı fethetme,ele geçirme yolunu şahsen tercih 

ederim.” 

  "Zaman henüz uygun değil. Bütün dünyayı omuzlayıp taşıyabileceğimiz zamana 

dek, tamam olacağınız ve koşulların uygun olacağı zamana dek beklemelisiniz! Bilhassa, haber 

alma hususunda her zaman hasım cephenin çok önünde olunmalıdır.”; 

“Toplumun büyük kesimlerine, büyük kısımlarına, bu duygu ve düşünceyle ulaşma 

açısından, belli bir noktaya, belli bir kıvama gelecekleri ana kadar, bu şekilde hizmet etmeleri 

şart, zaruri, lüzumlu……yanlışı telafi edemeyiz.” 

“Türkiye’deki devlet yapısı ölçüsüne göre bütün anayasal müesseselerdeki güç ve 

kuvveti cephemize çekeceğimiz ana kadar her adım erken sayılır. (…) bunca kalabalık içinde 

ben bu dünyayı ve düşüncemi sözde mahremiyet içinde anlattım. (…) sırrınız sizin sırrınızdır. 

Söylerseniz siz esir olursunuz.” 

“50’li yıllardan bu yana tam 40-45 yıl geçmiştir. O dönemde, 10 yaşında olanlar, şayet 

mevsimi geldiğinde üniversite okusalardı, şimdi zirvelerde ya da zirveleri zorlayan konumlarda 

olacaklardı. 20 yaşında olanlar 60-65 yaşında olacaklardı ki bu da onların başbakanlar, reis-i 

cumhurlar seviyesinde en olgun dönemlerini yaşıyor olmaları demekti.” 

“Her yerde hususen geri kalmış yerlerde mafyanın ağzına azıcık bal sürülebilir.” 

“Bize ‘Orta Asya’ya açılın’ diyen sağ ABD Cumhuriyetçileri kaybetti. Yeni iktidarla 

Türkiye yalnız kaldı.” 

“Yüzlerce arkadaşlar, yüzlerce diyorum tabi. Türkiye’nin içinde binlerce yurt dışında 

burs veriyorlar. Amerika’da otuz küsur değişik üniversitelerde kariyer yapıyorlar. Kariyerin 

yapılmasının yanında kariyer yapmanın yanındaaynı zamanda bu arkadaşlarımız orada 

hizmette yapıyorlar ve bu iki üç senelik ömrü olan bir şey. Daha önce de vardı üç beş arkadaş 

ama fakat bunlar Allah'a çok şükür organize edildi. HİMMETLER belli bir noktada…(kesinti) 

edildi. Ve şimdi orada çok iyi güdülüyorlar Allah’ın inayet 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 dünyalardaki üniversitelerdeki bizim tebliğcilerimiz olacaklar. Türkiye’ye 

döndükleri zaman da burada el üstünde üniversitelerdeki HOCALARIM olacaklar.” 

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY)'nün strateji ve hedeflerini adeta özetleyen bu 

ifadeler; fetvalarla “Tedbir ve İstihbarat”, “Maarif ve Şirket" ilkesine göre yetiştirilen örgüt 

mensuplarının, amaçlarına giden yolda hasım olarak gördükleri diğerlerini de etkisiz kılarak, 

devletin tüm kurum ve kuruluşları içinde etkin bir duruma gelmeleri hedefini göstermektedir. 
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Örgütün Sosyo-Kültürel ve Zihinsel Yapısı 

Örgüt içerisinde F.GÜLEN'in "Olağanüstü haller yaşamış bir VELİ olduğu" görüşü 

yaygındır. Etrafında bu kadar çok insanı toplayabilmesinin arkasında bu anlayışın yattığı 

söylenebilir. F.GÜLEN, örgüt üyelerine gelişen teknoloji ile birlikte teyp kasetleri, video 

kasetleri, kitapları, çeşitli dergilerde yer alan başyazıları, internet siteleri, radyo ve televizyon 

programları ile görüşlerini rahatça iletebilmiştir. 

F.GÜLEN'in, örgüt üyeleri üzerinde, kendi ifadesiyle "uyarılarının ve tavsiyelerinin, 

birinci derecede hareket ettirici etkiye sahip olduğu" söylenebilir. Bu nedenle, F.GÜLEN'in 

kişisel görüşleri; aynı zamanda örgütün görüşleri anlamına geldiğinden, Gülen’in 

düşüncelerinin analizi, örgüt hakkında da ayrıntılı bilgilere ulaşılması anlamına gelmektedir. 

 

Örgütün Yönetim Modeli 

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) '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 Örgütü (FETÖ/PDY) örgütlenmesi; gizlilik, hiyerarşik yapılanma, 

pelür kağıtları ile haberleşme, özgeçmiş raporu verme (CV), birbirlerini tanımak amacıyla ortak 

bir dil (1$) kullanma ve kod adı kullanma gibi özellikleri ile yasadışı terörist örgütlenmelerin 

taktiklerini kullanmaktadır. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY)’nde F.GÜLEN’in verdiği 

kararı sorgulama anlamına gelecek her düşünce, eylem veya tavır kuvvetle ezilmekte, liderin 

ve ona bağlı diğer yöneticilerin tüm talimatları, aklın da ötesinde bir kutsiyet kazandırılarak 

uygulanmaktadır. F.GÜLEN başta olmak üzere örgüt yöneticileri, halka hitap ederken büyük 

bir tevazu sergilerken, örgüt içerisinde mutlak bir otorite ile hareket etmekte olup, örgüt 

içerisinde ödül ve ceza sistemi uygulanmaktadır. 

Örgüt mensuplarının evlilikleri dahi bağlı bulundukları imamların izin ve talimatları 

doğrultusunda gerçekleşmektedir. Evlilik kararı veren örgüt mensubu bu durumu kendisinden 

sorumlu imama iletmekte, müstakbel eşini yine örgüte bağlı olan bayanların fotoğraflarının 

bulunduğu bir katalogdan seçebilmekte, abi veya ablaların olur vermediği kişilerle 

evlenilmemektedir.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 KENDİ RÜTBESİ DEĞİL DE 

HİZMETİN RÜTBESİNİ ÖN PLANDA TUTAN, hizmet içerisinde yapacağı görevlerin zor 

olabileceğine inanan ve bütün varlığını/canını/sevdiklerini hizmet için feda etmeye hazır olması 

gerektiği” vurgulanmıştır. 

Fetullah GÜLEN’in “Ne olursanız olun makam şöhret başınızı döndürmesin. “SIFIR” 

olun. Olun ki büyük rakamlarda büyük yerlerde kullanılasınız.” şeklindeki sözleri ise, örgüt 

mensuplarının fonksiyonel değerini ifade etmektedir. F.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 Örgütü 
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(FETÖ/PDY)’nün, dini değerleri zamana ve şartlara göre kendi idealleri doğrultusunda 

yorumlaması, ülkesi ve devleti ile barışık olmak yerine devleti kendisine hasım olarak görmesi, 

açık ve şeffaf olmak yerine bir istihbarat örgütü gibi “kod isimler, özel haberleşme kanalları, 

kaynağı bilinmeyen paralar” kullanması, yönetim kadrosunun faaliyetleri yurt dışından idare 

etmesi ve hasımlarını saf dışı etmek için her türlü baskı, şantaj ve yasadışı yöntemi kullanması, 

çeşitli yabancı misyon temsilcileriyle mahiyeti bilinmeyen görüşmelerde bulunması, söz 

konusu yapının casusluk faaliyetlerini de kapsayan organize olmuş bir örgüt olduğunu ortaya 

koyan unsurlardır. 

 

Örgütün Hiyerarşik Yapısı 

Devlet kurumlarının muhtelif tarihlerdeki raporlarında, bu örgütsel yapının hiyerarşik 

durumu dönemsel olarak ortaya konulmaktaydı. Örneğin, Ankara Emniyet Müdürlüğünün 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 (FETÖ/PDY); 'coğrafi', 'sektörel' ya da 'kurumsal' anlamda, 

"imam" olarak ifade edilen sorumlulardan oluşan bir çalışma ve hiyerarşik düzene sahiptir. 

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) mensuplarınca “Kâinat İmamı” ve “Mehdi” 

olarak kabul edilen Fetullah GÜLEN’in liderliğini yaptığı örgüt; Danışman Kadrosu, Kıta 

İmamları, Ülke İmamları, Bölge İmamları, İl İmamları, İlçe İmamları, Esnaf İmamları, Semt 

İmamları, Ev İmamları üzerinden örgütlenmiş ve tabana yayılmıştır. 

Kıta, ülke, bölge, şehir, ilçe, semt ve ışık evi sorumlularının yanı sıra kamuda 

(Bakanlıklar ve taşra teşkilatları, yerel yönetimler, üniversiteler, kamu iktisadi teşebbüsleri) ve 

özel sektörde (Hukuk büroları, bilişim şirketleri, muhasebe firmaları vb.) faaliyet gösteren 

kurumların her birinin başına örgüt tarafından “imam” olarak adlandırılan ilgili kurumların 

hiyerarşik yapıları dışında sorumlular atanmaktadır. 

Kurumsal imamların genelde kurumun dışından olması söz konusu olmakla birlikte; 

her kurumun ayrıca kendi içerisinden sorumlu imamları da olabilmektedir. Bunlar kurum 

imamına karşı sorumludurlar. 

Mülkiye, Emniyet, TSK, MİT ve Yargı içerisinde faaliyet gösteren imamlar ise ayrı bir 

yapılanma içerisinde yer almakta, bu yapılanmada yer alanlar, devletin hassas kurumlarında 

görev yapmaları nedeniyle mahrem olarak adlandırılan takip edilmemek için diğer örgüt 

mensuplarına nazaran daha üst düzey önlemler almakta ve teknolojinin iletişim konusunda 

sağladığı imkânlardan kontrollü bir seviyede istifade etmektedir. 

Örgütün yurt içinde toplum tarafından bilinen eğitim kurumları, sivil toplum 
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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 3 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 onüç-ondört ev 

bulunmaktadır. Her büyük bölgenin bir 'Zaman Gazetesi Sorumlusu' bulunmaktadır. Bu kişinin 

görevi, mütevelli esnaflar üzerinden gazeteye abone bulmak ve abonelerin takibini yapmaktır. 

Her mütevellinin belirli bir 'gazete aboneliği' hedefi vardır. Tiraj önemli olduğu için gazetelerin 

okunup okunmadığının önemi yoktur. Hatta bir kişinin gazeteye abone olması için 'okur-yazar' 

olmasına dahi gerek yoktur. Abonelikler 'yıllık' yapılır. Çoğunlukla kredi kartıyla yapılan bu 

abonelikleri 'iptal etmek' de mümkün değildir. 

Bazı dönemlerde bir esnaf '20 - 30 abone' hedefi alır ve bunu gerçekleştirir. Öğrenci 

evlerinde ev imamları, evde kalan her öğrenciyi abone yapmakla mükelleftirler. Bu uygulama, 

dershanelerdeki öğrenciler ve bunların velilerine kadar yaygınlaştırılabilmektedir. Hatta bir 

dönem, zorunlu abonelik 'Sızıntı Dergisi' için de söz konusu olmuştur. 

Herkes, haftalık istişarelerde bir üstüyle bir araya gelir ve kendisine bağlı kişilerin 

örgütle ilişkisinin düzeyindeki gelişmeleri anlatır. Gazete ya da dergiye yapılan abonelikler ile 

'toplanan bağışlar' konusunda rapor verir. Kurban Bayramı'nda deri toplanması, okulda bir 

organizasyon düzenlenmesi gibi, 'proje bazlı' konular, 'istişare toplantıları' adı altında 

konuşulup karara bağlanır. Bu istişarelerde; daha üst abilerden gelen ve merdiven mantığıyla 

'imamdan - imama' tüm örgüte ulaştırılan 'emir' ve 'tavsiyeler' paylaşılır. O günün siyasi ve 

aktüel gündem konularına karşı alınacak ortak tavırlar öğrenilir. Bu hususlar, daha sonra ev ve 

yurt odası istişarelerinde mensuplara aktarılır. 

Örgütün legal görünümlü eğitim, finans, medya gibi faaliyetlerinden sorumlu imamlar 

ile illegal yapılanmalardan sorumlu imamları arasında geçişler olabilmektedir. Eğitim alanında 

faaliyet gösteren bir imamın zamanla kamu kurumlarından sorumlu olması ya da illegal alanda 

görev alan bir il imamının medya faaliyetlerinde görevlendirilmesi mümkündür. 

 

Örgütün Kuruluşundaki Yemin Metni 

• Gücüm yettiği kadar Kuran’ı hayatıma gaye edineceğime; 
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• Kardeşlerime karşı sadakat izinde bulunacağıma; 

• Halkın ve talebe arkadaşların izzet ve onurlarını izzetim ve onurum kadar 

yükseltmeye çalışacağıma; 

• Kusurlarımın hatırlatılması karşısında memnuniyet ihzar edeceğime; 

• Dahilden ve hariçten gelen bilumum taarruz ve tenkitleri, 'nefsime yapılmış' gibi 'ret' 

edeceğime; 

• Bilumum karar listesindeki esaslara riayette bulunacağıma; 

• Hizmet adına uhdeme aldığım vazifeleri veya kararla bana tahmil edilen 

mükellefiyetleri, 'itirazsız' yerine getirmeye çalışacağıma; 

• Kur’an’a sadakatten hiçbir surette ayrılmayacağıma; 

• Münferit hareket edip bu kararlara muhalif davrandığım an, ihtiyarımla bu kadrodan 

kendimi ıskat edip, 'herhangi bir talebe gibi' dershanede vazifeme devam edeceğime; 

• VALLAH-BİLLAH kasemleriyle yemin ediyor ve bu yeminin 'La Yen Kati' olmasına, 

'CENAB-I HAKKI istişhadda' bulunuyorum. 

Yemin edenler, hazırlanan prensiplere uymakla mükelleftir. Bu prensipler '18 maddelik 

kurallar' içermektedir; 

1.Finansman kaynaklarının tekele verilmesi, şahsi tasarruflar yapılmaması 

2.Finansman kaynaklarının derneğe verilmesi 

3.Lüksten kaçınmak, israf yapmamak 

4.Dershanelere nezaret eden arkadaşlar, evde kalanlara her türlü adap ve edep 

kaidelerini öğretecek 

5.Şahsi işlerimizi dahi görüşüp kararın varıldığı istikamette işleri yapmak 

6.Dahilde ve hariçte kim vazifelendirilirse 'o vazifeye, o gidecek', 'başkası o işe 

karışmayacak' 

7.Herkesin nereye, ne zaman gideceği bir sisteme bağlı olarak yürütülecek (dışarıya 

gitmeler, içteki ziyaretler) 

8.Kusurlarını birbirine hatırlatmak için kardeş edinme 

9.Bu kadroyu etrafa empoze etme, kuvvet kazandırma, çok kuvvetli gösterme (içte ve 

dışta olacak) 

10.Arkadaşların birbirlerini kabul ettirmesi ve ittifak ettikleri o mevzuda aynı şeyleri 

söylemesi 

11.On beş günde bir, bir araya gelip arıza ve pürüzlere bakılması (Pazar günü ikindi 

- akşam arası) 

12.Bilumum dışarıya giden arkadaşların tenkidinin '15 günlük' toplantıda görüşülmesi 

13.Acil durumlarda o mevzu ile alakalı olan arkadaş, toplantı gününü beklemeksizin 

Hocaefendi’ye duyurabilir 

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 

15.Karara bağlanan bir şeyin hiçbir zaman aleyhinde bulunmama ('ima ihsas' yoluyla 

dahi olsa); aksine fikir olursa 'hakkı-ı hayat tanımama' 

16.Her arkadaşın resmi, gayri resmi bir işinin olmasına ihtimam 

17.İstişareden sonra fikir beyan etmeme, alınan kararları infaz etme ve istişareyi 

kimlerle yapacağını bilme (Ashab-ı Rey) 

18.Kendi kardeşlerimize hakta öncelik tanıma, bir kardeşin aleyhinde söylenecek söz 

vs.de onu müdafaa ve söyleyeni de 'toplu olarak istintaka tutma', şiddetle bu iftirayı reddetme. 

Bu şartlardan birisine riayet etmeyen kendi kendini azletmiş olacak ve talebe 

durumuna düşecek, bu durum kadrolardan, evdekilerden ve halktan gizli tutulacak, kimse 

bilmeyecektir. Işık evlerinde kalan öğrenciler arasında lise öğrencileri de vardır. Üniversite 

öğrenci evlerine, lise öğrencileri de verilerek; hem öğrencilerin kaynaşması sağlanmış, hem de 
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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 Örgütü (FETÖ/PDY)’nün sayısal ve 

ekonomik olarak büyümesinde oldukça etkili olmuştur. 

Örgüt etkisi altına aldığı öğrencileri öncelikli olarak eğitim fakültelerine 

yönlendirmiştir. Hukuk, tıp, mühendislik fakülteleri gibi yüksek puanla kayıt alan bölümleri 

kazanabilecek öğrencilere bu bölümler yerine eğitim fakültelerinin tercih ettirilmesi toplumun 

değişik kesimlerince eleştirilmiştir. Ancak zaman göstermiştir ki eğitim fakültelerine 

yönelinmesi örgütün uzun vadeli planlarını bir parçasıdır. 

Örgüt eğitim kadrosunun nitelik ve nicelik açısından yeterli düzeye ulaşmasının 

ardından kendisine bağlı olanları çağın gereksinimleri doğrultusunda yönlendirmiş ve devlete 

yerleştireceği kadroları yetiştirmeye başlamıştır. Eğitim gönüllüsü diğer kuruluşların ve dini 

referanslı yapıların aksine Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY), ihtiyaç sahibi olan öğrencileri 

değil, zeki ve başarılı öğrencileri hedef almış, hatta bu öğrencilere IQ testleri yaptırmıştır. 

Böylelikle örgütün devleti ele geçirme amacına ulaşmasına katkı sağlayacak kadrolaşma 

faaliyetlerini önü açılmıştır. 

Sonuç olarak; F.GÜLEN’in 1960’ların sonunda başlattığı uzun vadeli projenin ilk 

halkasını eğitim oluştururken, tedrisattan geçenler başta Emniyet, Yargı, TSK ve Mülkiye 

olmak üzere, devletin önemli kademelerine yerleştirilmiş, bir kısmı ise 'işadamı' olmaya aday 

gösterilmiştir. Örgüt bir yandan eğitimle kadro yetiştirip, bir yandan da diğer alanlarda 

etkinliğini artırmıştır. 

 

Paralel Devlet Kurma Çabaları 

Örgütün özellikle, TSK, Emniyet, Yargı, MİT, Mülkiye ve bürokrasideki örgütlenmesi 

ile yasadışı faaliyetleri, muhtelif tarihlerde resmi kurumlar ve istihbarat birimlerince hazırlanan 

çeşitli raporlarla devlet arşivlerine girmiştir. 

F.GÜLEN ilk etapta devlete karşı savaş vererek hedeflere ulaşmanın yıpratıcı 

olacağını teşhis etmiş; bu nedenle, mevcut sistemi yıkmak yerine, devletin tüm kurumlarını 

içlerine sızmak suretiyle ele geçirmeyi hedeflemiştir. 

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY), yurt içinde ve yurt dışında çok miktarda vakıf, 

dernek, özel okul, şirket, dershane, öğrenci yurdu, yayın organı, gazete, TV istasyonu, faizsiz 

finans kurumu, sigorta şirketi ve radyo istasyonunu denetim altında bulundurarak; amacına 

uygun planlı, programlı ve gizli olarak faaliyetlerini yürütmüştür. 

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY)’nün, 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. 

 

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 
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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 (FETÖ/PDY); Mülkiye, MİT, TSK ve Emniyet Genel 

Müdürlüğü bünyesinde örgütlenerek, 'güvenlik bürokrasisi' ve 'istihbarat' alanında bir ağ 

oluşturma yoluna gitmiştir. Bu kurumların yanı sıra, bu yapının paralel bir örgütlenmeye 

giderek istihbarat ağına katmaya çalıştığı kurumlardan birisi de 'TÜBİTAK' olmuş; son 

dönemde, Türkiye'nin en mahrem kurumlarından birisi olan TÜBİTAK'ta da derin bir oluşuma 

gittiği anlaşılmıştır. 

TÜBİTAK'ın özellikle en gizli birimlerinden olan 'Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri 

Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM)'deki kadroları sayesinde, devletin üst düzey siyasi 

ve bürokratlarınca kullanılan kriptolu telefonların dinlenildiği ortaya çıkmıştır. 

'Hizmet ve eğitim hareketi' olarak görünmesine rağmen, Fetullahçı Terör Örgütü 

(FETÖ/PDY)’nün paralel kadrolaşma hedefinin, 'askeri've 'stratejik' birimlere yöneldiği;gücün, 

stratejik bilginin ve paranın olduğu her yerde örgütlendiği görülmektedir. Bu hedeflerden 

birisinin de askeri ve stratejik projelerin, kriptolu telefonların üretildiği, bilirkişi raporlarının 

verildiği TÜBİTAK birimleri olduğu anlaşılmıştır. 

Örgütün 'istihbarat ağı ya da gücü' konusunda bahsedilmesi gereken bir husus da F. 

GÜLEN'in sahip olduğu ileri sürülen arşivdir. 1966'den bugüne bu yasadışı arşivde; örgütün 

yasadışı adli ve önleme dinlemeleri, kendine ait gelişmiş cihazlarla yaptığı teknik takip, telefon 

ve ortam dinleme kayıtları, kamu personeline yönelik fişlemeler ile örgütle teması olan 

öğrencilerin ve ailelerinin bilgileri bulunmaktadır. 

Her bir ilçe imamı, sorumluluğu altındaki ilçede, sohbet toplantısı olarak 

adlandırdıkları toplantıya katılan esnaf, memur vb. listesini, bunların irtibat bilgilerini, 

anılanlardan ne kadar himmet alındığını, kendilerine bağlılık derecesini, ne iş yaptığını, 

sohbetlerdeki tutum ve davranışlarını, ilçedeörgüte bağlı menkul ve gayrimenkul listesini 

tutmakta, ilçeye yeni atanan kamu kurum/kuruluş yetkililerinin tutum davranışlarını takip 

etmekte, kendilerinden olan ve olmayanları belirlemekte, kişisel zaafları dahil şahıslar hakkında 

biyografik bilgi formları tutmaktadır. 

Kamu kurumlarında çalışan örgüt mensuplarının bilgileri de örgüt tarafından güncel 

olarak arşivlenmektedir. 

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) 'abilik' ve 'ablalık' müessesi sayesinde temas 

kurduğu öğrencilerin aileleri hakkında da bilgi toplayarak; ailelerin dini, siyasi, ekonomik, 

etnik köken vb. durumlarını kayıt altına almaktadır. 

Bu kapsamda ışık evlerinden, mahalle, ilçe, il, bölge ve Türkiye geneline, yurt dışında 

ise yine örgütün faaliyet gösterdiği her bir yerleşim yerine ve alanına kadar, örgütün hafızası 

niteliğinde arşivleri vardır. 

Her bir sorumlunun, sorumluluğu altındaki birime ya da alana dair tuttuğu ve bir 

üstüne gönderdiği kayıtları/arşivi vardır. 

 

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. 
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Yaklaşık 3 ayda bir yeni bir GSM hattı temin edilmekte ve eski hatla birlikte telefon 

cihazı da değiştirilmektedir. 

**Örgüt mensuplarının kendi adlarına olmayan GSM hatları temin edip bunları belirli 

aralıklarla cihazlarıyla birlikte değiştirmeleri dahi, legal olduğunu iddia ettikleri faaliyetlerinin 

illegal olduğunu ve bunları gizlemeye çalıştıklarını ortaya koymak açısından önemli bir veridir. 

**İnternet üzerinden haberleşmeye imkan tanıyan Skype, Bylock, Tango, WhatsApp 

vb. programlar, şifreli ve düşük maliyetli olması nedeniyle oldukça sık tercih edilen haberleşme 

yöntemlerindendir. 

**Türkiye'de Almanya, ABD ya da başka bir ülkeye kayıtlı GSM hatlarının 

kullanılması, örgütün üst düzey abilerinin kullandığı yöntemlerdendir. Abone bilgilerinden 

sadece hangi ülkeye ait olduğunun görülebilmesi nedeniyle zaman zaman tercih 

edilebilmektedir. 

**Kiralık hatlar vasıtasıyla kriptolu IP telefon kullanılması, özellikle yurt dışındaki 

okullarla irtibatta kullanılan yöntemlerdendir. 

**Canlı kurye kullanılması, en sağlıklı haberleşme yöntemlerinden biri olarak kabul 

edilmektedir. Talimat almak ve faaliyetler hakkında bilgi vermek amacıyla doğrudan 

ABD/Pensilvanya'ya gidilerek örgüt lideri F.GÜLEN ile yüz yüze görüşülmekte ve talimatlar 

bizzat alınmaktadır. F.GÜLEN'in,"çok önemli hususların yüz yüze görüşülmesi" yönünde 

talimatlarının olduğuna dair bilgiler mevcuttur. 

**Örgüt mensupları, tedbir olarak haberleşme araçlarını değiştirdikleri gibi isim 

zikretmekten imtina etmekte, "abi" ya da "hocam" şeklinde genel ifadeler kullanılmaya özen 

gösterilmekte, il ve ilçe imamları ise genel olarak "Kod" isim kullanmaktadırlar. Hatta isim 

veya soyadı bilgilerini değiştirerek tamamen yeni bir kimlik ile faaliyetlerine devam edebilirler. 

**Örgütsel görüşmeler sırasında ‘hizmet, şakirt, Fetullah GÜLEN, cemaat’ gibi 

kelimelerin telefonda zikredilmemesine özen gösterilmekte, buluşma yeri söyleneceği zaman 

şifreli ifadeler kullanılmasına önem verilmektedir. 

**Örgüt toplantılarında verilen talimatlar ufak kağıtlara yazılmakta hatta bunların 

lüzumu dahilinde yok edilebilmesi için yenilebilir özellikte olması sağlanmaktadır. 

 

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 Örgütü (FETÖ/PDY)’nün, kendisinden olmayanlara karşı kullandığı 

çok sayıda illegal yöntem olup; bunlar şahsın işinden, ailevi yaşantısına, kişisel zaaflarından, 

toplumsal konumuna göre şekillenmekte ve çeşitlilik göstermektedir. 

Serbest meslekle uğraşan bir şahsı, piyasadaki serbest rekabet şartlarına aykırı olarak 

ekonomik anlamda zarara uğratmaya çalışan ya da kamudaki mensupları aracılıyla çeşitli 

gerekçelerle denetlemeler yaptıran örgütün baskısını asıl hissettirdiği alan kamu kurum ve 

kuruluşları çalışanlarıdır. 

Kamuda uygulanan genel illegal yöntemleri; kendilerinden olmayan çalışana mobbing 
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uygulanması, terfi ettirilmemesi, stratejik görevlere getirtilmemesi, meslekten ihraca varan 

disiplin cezaları verilmesi, istem dışı tayin edilmesi, hak edildiği halde ödüllendirilmemesi, yurt 

dışında eğitim imkânlarından faydalandırılmaması, vb. olarak sıralamak mümkündür. 

Ancak örgüt kullanmış olduğu bazı yası dışı yöntemler vardır ki bunlar söz konusu 

şahsı hem madden hem de manen bitirmeye, yok etmeye yönelik eylemlerdir. Bu yöntemlerle 

şahıs, aile, sosyal ve iş hayatında yıpratılarak itibarsızlaştırılmakta, kişi bu iftiraların/saldırıların 

kimden geldiğini bilse de direnememekte, belli bir süre sonra istifa etmekte ya da örgütün 

istemiş olduğu davranışları sergilemek zorunda kalmaktadır. Bu suçların bir kısmı örgütün legal 

uzantıları ile koordineli olarak yürütülen planlı çalışmalardır. 

 

Söz Konusu Yöntemlerden Bazılarını; 

* Kamu çalışanını, çalıştığı kurum ve kamuoyu nazarında itibarsızlaştırmaya ve suçlu 

göstermeye yönelik iftira niteliğindeki iddialar içeren, kim tarafından gönderildiği tespit 

edilemeyecek şekilde şahsın özel hayatına ya da meslek hayatına dair isimsiz ve imzasız ihbar 

mektupları ya da elektronik e-postalar göndermek, bunlara dayanarak kamu 

kurum/kuruluşlarındaki uzantıları aracılığıyla şahıslar hakkında hukuk ve ceza davaları 

açtırmak, hapse göndermek, şahsı aile, sosyal ve iş hayatında itibarsızlaştırmak, tayin ve 

terfisini engellemek, aile düzenini bozmak, 

* Profesyonel olarak asıl yayın yapanın kim olduğunun tespit edilmesini engelleyecek 

şekilde yurt dışındaki çeşitli sunucular aracılıyla hizmete sokulmuş internet sitelerinden çeşitli 

kamu kurum/kuruluşları ya da yöneticileri/çalışanları aleyhine çeşitli iddialarda bulunmak, 

doğrudan özel hayata müdahale eden ve doğruluğu bilinmeyen şahsı kamuoyu nazarında 

yargısız infaz eden görüntü ve sesler yayınlamak, legal uzantıları vasıtasıyla internetteki bu tür 

yayınlarıusöz konusu siteyi kaynak göstererek" yayımlamak ve daha geniş kitlelere duyurmak, 

* Güvenlik birimleri ya da stratejik kurumlardakiuzantıları vasıtasıyla illegal 

yöntemlerle temin edilen ve üzerinde oynanmış çeşitli dijital verileri kamuoyuna sunmak, 

* Hakkında ceza ya da hukuk davası açılarak meslekten men edileceği, ellerinde özel 

hayatına dair açıklanmasını istemediği dijital veriler olduğu şeklinde tehditler ve şantajla, şahsı 

örgüte büyük miktarlarda himmet ödemeye mahkûm etmekya da istenen işi yapmaya zorlamak, 

Şeklinde sıralamak mümkündür. 

 

Siyasi Baskı 

Örgütün siyasetle ilişkisi 'faydacı' ve hatta 'fırsatçı' temelde olup; öncelikle siyaset ve 

kurumları üzerinde etkili olarak kadrolaşmanın önünü açmayı, elemanlarını etkili konumlara 

taşımayı, onların korunup kollanmasını sağlamayı hedeflemektedir. 

Bu konuda dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli husus da; örgütün taşeronluğunu 

yaptığı politikaları devlete hâkim kılmak istemesidir. Başta uyuşturucu, terör ve Kürt sorunu 

olmak üzere; iç güvenlik, dış politika, uluslararası güvenlik, bölgesel ve küresel ilişkiler, 

uluslararası kuruluşlar, ekonomi, eğitim vb. konularda kendi alternatif politikalarını üretip, 

bunların devlet ya da hükümet politikası haline gelmesini sağlamaya çalışmaktadır. 

Siyasi ve sosyal konularda kendi düşünce ekseni etrafında bir kamuoyu oluşturmak, 

tüm toplumu hedef alıp kendi anlayışınca terbiye etmek, karar alıcı ve politikacıları etkilemek 

amaçlarıyla özel olarak yetiştirilmiş ve medyada, televizyon programlarında ön plana 

çıkartılmış çok sayıda akademisyen ve gazeteci, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) 

mensubu olarak ulusal ve uluslararası politikalara yön verebilmek adına başta algı operasyonu 

olmak üzere her türlü yolu denemektedir. 

Bunların yanı sıra örgüt, mensuplarını milletvekili olarak meclise sokmayı istemekte, 

ilgi gösterdiği kanun tasarıları hakkında hukuk büroları aracılığı ile çalışmalar yapıp medya 

organlarının da katılımı ile yasama sürecine müdahil olmaya çalışmaktadır. 
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Medya ve Psikolojik Harekât - Propaganda Araçları 

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY)’nün son dönemde, devletin gizli bilgilerini, gizli 

toplantılarını, gizli telefon görüşmelerini, devlet kademelerindeki kendi unsurları vasıtasıyla 

her türlü yolu 'meşru' sayan bir anlayışla ele geçirip montajlayarak; Twitter, Facebook, Youtube 

gibi sosyal paylaşım sitelerinde yayınlayarak devleti ve hükümeti, 'itibarsızlaştırmak' suretiyle 

'casusluk' faaliyeti içerisine girdiği görülmüştür. Öyle ki devletin en mahrem bilgileri dahi 

medyaya servis edilebilmektedir. 

Örgüt özellikle yasadışı dinlemeler esnasında elde ettiği ses kayıtlarını medya 

organları vasıtasıyla iddia şeklinde kamuoyuna ana hatları ile duyurmakta, ülke genelinde 

tartışılır hale gelen iddiaların özel bir kurgu ile sunumunu yapmakta ve hükümet aleyhine 

tepkiselliğin artırılmasını, devlet kurumları ve bürokrasinin yıpratılmasını hedeflemektedir. 

Örgütün bu tavrı yeni olmayıp 28 Şubat sürecinde de anti demokratik girişimler grubun 

medya organlarınca desteklenmiş ve dönemin hükümetini devirmeyi hedefleyen yayınlar 

yapılmıştır. Yine 1980 askeri müdahalesinin hemen ardından F. GÜLEN, Sızıntı Dergisi’nde 

yayınlanan yazısını “Hızır gibi imdadımıza yetişen Mehmetçiğe bir kere daha selam 

duruyoruz.” diyerek sonlandırmıştır. 

Sonuçta kamuoyunda; bütün bunların, devletin ortadan kaldırılmasına, ele 

geçirilmesine, anayasal düzenin cebren değiştirilerek yok edilmesine, hükümeti iş yapamaz 

hale getirmeye ve devirmeye yönelik belirli bir strateji doğrultusunda gelen talimatlar üzerine 

yapıldığı, bu uğurda her türlü baskı, cebir vb. tarzda hareketlerin de örgüt tarafından meşru 

görüldüğü anlaşılmıştır. 

 

Eğitim Alanı: Dershaneler, PDY Evleri (Işık Evleri) ve Öğrenci Yurtları 

Örgütün önemli bir ayağını 'öğrenciler' oluşturmaktadır. Bu öğrenciler, toplumun 

çeşitli kesimlerinden özellikle de kırsal bölgelerden şehirlere gelen fakir aile çocuklarından 

oluşmaktadır. Örgütün, okul ve dershanelere yönelmesinin temel amacı PDY’ye öncülük 

edebilecek ve zamanla kadrolarında yer alabilecek zeki kişileri yetiştirmektir. Bugün gelinen 

noktada; yıllardır her dile getirildiğinde reddedilmeye çalışılan ve tepki gösterilen; "F.Gülen ve 

örgütünün amacının, açtıkları okulları sayesinde Türkiye'de ve çevre ülkelerde bir yönetici 

sınıfı oluşturmak" iddiasının doğrulandığı görülmüştür. 

Işık evleri ile alakalı olarak F. GÜLEN; “Bu evler;bir medrese gibi işler, bir mektep 

gibi işler, hususi/ile her şeyin kapandığı bütün kapılara kilit vurulduğu bir dönemde bu evler 

geçmişte olan misyonlarından daha büyük misyon yüklenirler, çünkü geçmişte bu evlerin 

yaptığı vazifelerin bazılarını medrese yapar, bazılarını zaviye yapar.'' ifadelerini kullanmıştır. 

Örgüt evleri, yurtları ya da dershanelerinden yetişerek kendilerine değişik görev, 

sorumluluk ve misyon yüklenmiş kişilerin kamuoyuna yansımış açıklamalarından sistemin 

işleyişine ilişkin aşağıdaki bazı tespitleri yapmak mümkündür: 

(1) Örgütle ilk karşılaşmalar genellikle dershanelerde ya da benzeri eğitim 

kurumlarında olmaktadır. 

(2) Temas sağlanan öğrenciler, abilerin sorumlu oldukları evlere dağıtılmaktadır. 

(3) Öğrenciler belirli bir okula yerleştirilmek isteniyorsa, sınavlara birkaç ay kala 

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

ayrılmaktadır. 

(4) Her öğrenciye 'kod adı' verilmektedir. Bu yapı ile alakalı dershanelere öğrenciler 

yönlendirilmektedir. 'Paralel Devlet' dediğimiz yapılanma içerisinde, aslında bölgesinden 

birimlerine kadar herkes 'kod adı' kullanmıştır. 

(5) Mülki İdare, Emniyet, TSK ve Yargı gibi stratejik kurumlar için hazırlanacak 

öğrenciler, daha özel şartlarda seçilip, özel şartlarda hazırlanmaktadır. Bunlar özellikle 'dörder 
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kişilik gruplar' halinde hazırlanmakta ve bunların mümkün olduğunca diğerleriyle teması 

sınırlanmaktadır. Bunlara 'hücre tipi' yapılanma modeli uygulanmakta; askeri okullara, Polis 

Akademisi ve Polis Koleji’ne sokulacak öğrenciler, kesinlikle kendi dershanelerine gerçek 

isimleri ile kayıt edilmemektedir. Bu öğrencilere sınav soruları sınavlardan önceden verilir. 

Buna örgüt jargonunda 'Fetih okutmak' denir. 'Fetih okutmak', "sınavda çıkacak soruların 

öğrencilere okutulup ezberletilmesi" demektir. 

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

taktırarak, girecekleri ortamda kimliklerini gizlemeleri için 'stil çalışması' yaptırdıkları 

bilinmektedir. 

(7) Dershaneler, örgütün adeta vesayet araçlarıdır. Çocukların ve ailelerin bilgilerinin 

depolandığı bir veri tabanıdır. Bu yapının, her ilde en az bir okulu olmakla birlikte, aileler 

çocuklarının etiketlenmesini istemediği için pek fazla göndermemektedirler. 

Fakat dershaneler için bu ihtimal daha az olduğundan, dershanelerine daha fazla 

öğrenci gitmekte ve aileleri de bu yapının içine çekebilmektedirler. Dolayısıyla konunun sadece 

eğitim olmadığı, PDY’nin; dershaneler üzerinden çocuklara, ailelere, il ve ilçelere, köylere 

ulaştığı ve kontrol ettiği anlaşılmaktadır. Bu bağı kopartacak şekilde, dershanelere gerek 

kalmayan bir sistem getirildiğinde artık PDY’ye ya da benzeri bir yapıya ihtiyaç kalmayacaktır. 

(8) PDY 'abilik' ve ‘ablalık’ müessesiyle çocukları adeta ailelerinden daha iyi tanır 

hale gelmekte, gelişimini takip etmekte ve bu çocuklar bahanesiyle ailelerinin evlerine gelip 

bilgi toplayıp, not etmektedir. Ailenin dini, siyasi, ekonomik, demografik, eğitim, kültürel, etnik 

vb. durumu o defterlerde kayıtlı olup, adeta aileler fişlenmektedir. Bu şekilde F.GÜLEN 

örgütünün elinde, 'geniş bir demografik arşivin olduğu' bilinmektedir. 

Sonuçta 'eğitim alanı', örgüt için adeta bir 'ara yüz' konumundadır. Zira 'eğitim alanı', 

örgüt açısından 'üç temel' fonksiyon görmektedir. Her şeyden önce 'insan' kaynağı sağlamakta; 

ikinci olarak ekonomik kaynak temin etmekte ve üçüncü olarak ise, belki her şeyin ötesinde, 

hareketin meşru gibi görünmesini sağlamaktadır. Üçüncü fonksiyon diğer ikisinden daha 

önemlidir çünkü eğitim faaliyetleri, diğer gayri meşru faaliyetleri kamufle etmektedir. 

 

Örgütün Mali Yapısı ve Genel Durumu 

F.GÜLEN, 1960'lı yılların sonlarında İzmir/Merkez vaizi ve Kestanepazarı Camisi 

İmamı olarak görev yaptığı dönemde, küçük bir cami cemaatine hitap eden bir din adamı 

profilini taşırken, zamanla sayıları milyonlarla ifade edilen bir kitleye hitap eder hale gelmiştir. 

İlk yola çıkarken "Altın Nesil" oluşturma söylemleriyle ihtiyaç sahibi öğrencilere 

eğitim ve burs imkânları sağlamayı amaçladığını iddia ederek maliyesini de buna göre 

oluşturmuş, pek çok kişi ve kesim tarafından desteklenmiş ve takdir görmüştür. 

Yapılan hizmetler için gerekli olan maddi kaynaklar ise"ihtiyaç sahibi öğrenciler için 

yardım" adı altında gelenekçi tarzla fitre, zekât, bağış, hibe, himmet, vb. adlarla doğrudan para 

temini ya da kurban derisi, gıda yardımı, vb. ayni yardımlar yoluyla karşılanmıştır. 

Örgütün mali yapısı, zaman içerisinde örgütlenmesine paralel olarak Türkiye başta 

olmak üzere Dünya'nın pek çok ülkesinden gelir ve gider kalemleri olan, son derece geniş bir 

ağ haline gelmiştir. 

Bu kapsamda yapılanma zaman içerisinde profesyonelleşmiş, bünyesinde bankası, 

holdingleri, basın yayın kuruluşları, eğitim kurumları, ticari işletmeleri, hastaneleri, STK'ları 

vb. çok sayıda kurum/kuruluşu olan, milyar dolarla ifade edilen gelir/gider rakamlarına ulaşan 

dev bir organizasyon haline gelmiştir. 

Denetimindeki eğitim kurumları ve diğer kurum/kuruluşları aracılığı ile topladığı 

yardımlar veya ticaret yoluyla elde ettiği kazancın miktarını belirlemek mümkün 

görünmemektedir. 

Sistem, kurumsal bir yapıya oturtulmaya çalışılsa da gelenekçi gelir toplama 
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yöntemleri hala varlığını ağırlıklı olarak devam ettirmekte ve gelir kalemleri içerisinde önemli 

bir yer tutmaktadır. 

 

Mütevelli Heyetleri ve İllerin Mali Yapılanması 

Örgütün himmet yolu ile sağladığı gelirler genel olarak mütevelli heyetleri vasıtası ile 

toplanmaktadır. Örgütün sohbet gruplarında yer alan kişilerden; sohbet toplantılarına düzenli 

olarak katılıp verilen görevleri yerine getiren, örgütün verdiği talimatları sorgulamaksızın itaat 

eden ve maddi gücü yerinde olan kimseler seçilerek mütevelli heyeti üyesi yapılmaktadır. 

Sohbet gruplarında zekat, burs, kurban ve himmet adı altında paralar toplanırken; 

mütevelli heyeti üyesi kişiler ayrıca bir ışık evinin maddi ihtiyaçlarından sorumlu tutulmaktadır. 

Mütevelliler topladıkları parayı sohbet hocasının yanında getirdiği muhasebecilere 

vermektedir. Örgütün mali kayıtlarını bu muhasebeciler tutmaktadır. İl imamının da bir 

muhasebecisi bulunmakta ve il genelinde mali kayıt tutmaktadır. 

Mütevellide yer alanlar arasından her üç mütevelli heyetinden bir mali heyet teşekkül 

edecek şekilde isimler seçilmektedir. Mali heyetler yurtdışında bulunan örgüte ait yurt ve 

okulların yapımı için ihtiyaç duyulan paranın, hangi mütevelli heyetinden ne kadar 

toplanacağına karar vermektedir. Mali heyet toplantıları dünyanın her yerinde Salı günleri sabah 

namazından sonra gerçekleştirilmekte ve bu toplantılara mütevelli heyet sohbet hocaları da 

katılmaktadır. 

İlçe imamlarının sorumluluğu altında bulunan mütevelli heyetlerinin üstünde, il 

imamlarının sorumluluğundaki il mütevelli heyeti yer almaktadır. İl genelinde ne kadar para 

toplanacağına ise ilin bağlı bulunduğu bölgenin toplantısında karar verilmektedir. 

Burada alınan karar mütevelli heyet toplantısı adı altında yılda bir kez düzenlenen gizli 

toplantıda mensuplara aktarılmaktadır. Kişilerden alınan himmet vaadi nakit, çek, senet 

karşılığı olarak tahsil edilmekte; çek ve senetlerin ödenememesi halinde icra yoluna 

başvurulmaktadır. 

İl imamının koordinesinde yılda en az bir kez mütevelli heyeti üyelerinin katılımı ile 

kamp düzenlenmektedir. Kamplar esnasında dini duygular istismar edilerek himmet, zekat, 

kurban ve öğrenci bursu adı altında toplanan paraların artırılması sağlanmakta, toplanan 

paraların karşılığının Cennet ile mükafatlandırılmak olacağı vurgulanmaktadır. 

Mütevelli heyeti mensupları, iş adamlarının kurduğu sivil toplum kuruluşlarına üye 

yapılmakta, kimin hangi STK’ya üye olacağı sohbet abisi tarafından belirlenmektedir. Örgüt bu 

kuruluşların başkan ve üye seçimlerinde söz sahibi olmayı böylelikle de hükümete baskı 

yapabilmeyi hedeflemektedir. 

 

 F.GÜLEN 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, Paralel Devlet Yapılanması; sayıları yüzleri aşan söz konusu 

kurum/kuruluşları aracılığıyla mali açıdan da ülke içerisinde “Devlete Paralel” olarak 

örgütlenen organize bir yapıdır. 

 

 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 
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ticaret veya bankacılık üzerinden sisteme sokmaktadır. Vakıflar adı altında faaliyet gösteren 

kurum/kuruluşlar için ise vakıflar için tanınan vergi muafiyetlerinden yararlanılmakta, bir kısım 

para “bağış” adı altında söz konusu vakıflara verilmektedir. 

 Örgütün, sisteme sokulması yönünde sıkıntı çektiği gelir grubu, “Himmet” adı 

altında toplanan paralardır. Şahıslardan alınan paraların doğrudan il/ilçe sorumlusunda (Finans 

İmamında) toplanması, hem saklanması hem de nereden bulunduğunun sorulması durumunda 

sıkıntı yaratabilecek hususlardır. 

 Örgüt bu sorunu, topladığı parayı, kendisine bağlılığı konusunda şüphe 

duymadığı ve güvendiği mutemet tayin ettiği iş adamları üzerinden aşmakta, toplanan paralar, 

belirlenen iş adamlarına verilerek yakalandığında kendi parası adı altında legalleştirilmesini 

sağlamaktır. 

 Bu sayede zaten maddi durumu yerinde olan iş adamı gerektiğinde o parayı 

kendi parasıymış gibi bankaya yatırabilmekte, hem de örgütün o parayla ilgisi olduğuna 

dairresmiyete dökülebilecek bir sorun ortadan kaldırılmaktadır. 

 Ancak iş adamının mal varlığı, ürettiği katma değer miktarı ve diğer ticari(nakit 

mevcudiyeti başta olmak üzere) işlemleri incelendiğinde, doğrudan örgütün üzerine gidilemese 

de, söz konusu iş adamını kaynağını açıklayamadığı mal varlığı yüzünden zor durumda 

kalabileceği aşikârdır. 

 İş adamlarından toplanan paraların bir kısmı bulunan yerleşim yerindeki örgüt 

kurumlarının ihtiyaçları için harcanmakta, fazla para ise İstanbul'daki merkeze 

yönlendirilmektedir. Mali yönden sıkıntı yaşayan bölgeler kardeş şehir ya da kardeş ülke olarak 

kabul edilerek destek sağlanmaktadır. 

 Örgütün şahıslardan topladığı parayı sorunsuz bir şekilde sisteme sokma 

yöntemlerinden biri de kamuya yararlı dernek statüsünde bulunan"Kimse Yok Mu Dayanışma 

ve Yardımlaşma Derneği" gibi derneklerdir. 

 

 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY)’nün TSK’daki Yapılanması ve 

Faaliyetleri 

 15 Temmuz 2016 gecesi meydana gelen darbe teşebbüsünün daha iyi anlaşılması 

bakımından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY)’nün TSK’daki yapılanmasına, faaliyetlerine 

ve yapılanmanın ülkenin güvenliği üzerinde oluşturduğu risklere ilişkin Ankara Cumhuriyet 

Başsavcılığının darbe teşebbüsünden kısa süre önce düzenlediği 06/06/2016 tarihli 

iddianamesinde yer verilen tespit, değerlendirme ve öngörülere özetle yer verilmesi uygun 

olacaktır. Bu tespit, değerlendirme ve öngörüler şöyle özetlenebilir: 

 a.FETÖ/PDY’nin en çok önem verdiği kurumun TSK olduğu, 

 b.FETÖ/PDY’nin en fazla kadrolaştığı ve egemen hâle geldiği devlet kurumunun 

TSK olduğu, 

 c.TSK’daki kadrolaşmanın uzun yıllar önce başladığı ve ilk yerleştirilen örgüt 

mensuplarının general veya albay rütbesine yükseldikleri, 

 d.FETÖ/PDY’nin subay ve astsubay olacak mensuplarını özel olarak 

yetiştirdiği, 

 e.Yapılanmaya mensup olmayan personelin bazı soruşturma ve davalarla tasfiye 

edildiği ve bu personelin yerine örgüt mensuplarının terfi etmesinin sağlandığı, 

 f.Özellikle bu yapılanmaya mensup olmayan askeri pilotların çeşitli yöntemlerle 

kurumdan uzaklaştırıldığı, 

 g.Kurmay subay kadrosunun önemli bir bölümünün FETÖ/PDY mensubu 

olduğu, 

 h.FETÖ/PDY’nin askeri yargıda egemen bir güç olduğu ve bu nedenle yapıya 

yönelik soruşturmalardan netice alınamadığı, 
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 i.TSK içerisindeki bu yapılanmanın ordu disiplinini bozacak ve ülke 

savunmasında zafiyet oluşturacak bir yoğunluğa ulaştığı, 

 j.FETÖ/PDY’nin kuvvet komutanlıkları, jandarma ve emniyet teşkilatları 

içindeki mensuplarından oluşan ve on binleri bulan devletten ayrı hiyerarşiye bağlı silahlı bir 

yapılanmasının olduğu, 

 k.FETÖ/PDY’nin Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tarihi boyunca gördüğü en 

büyük, en tehlikeli ve en organize terör örgütlenmesi olduğu, 

 l.FETÖ/PDY’nin anayasal düzeni değiştirecek veya ortadan kaldıracak silahlı 

güce ulaştığı ve bir askeri darbe yapabilecek tek organize güç olduğu, 

 m.FETÖ/PDY’nin TSK içerisindeki etkinliğine dayanarak askeri darbe ve iç 

savaş tehditlerinde bulunduğu, 

 n.FETÖ/PDY’nin darbe teşebbüsünde bulunma tehlikesinin açık ve yakın 

olduğu, 

 o.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, 

 p.FETÖ/PDY’nin tasfiyesinin devlet için artık varlık yokluk meselesi hâline 

geldiği. 

 

Milli Güvenlik Kurulunun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) Hakkındaki 

Değerlendirmesi 

  Süreç içinde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) tarafından Fetullahçı Terör Örgütü 

(FETÖ/PDY)’nün milli güvenliği tehdit ettiğine, bir terör örgütü olduğuna ve diğer terör 

örgütleri ile işbirliği yaptığına dair kararlar verilmiştir. Bu bağlamda MGK Genel Sekreterliği 

tarafından Kurul toplantılarına ilişkin basın duyurularının Fetullahçı Terör Örgütü 

(FETÖ/PDY) ile ilgili değerlendirme yapılan kısımları şöyledir: 

a. 26/2/2014 Tarihli Toplantı 

       “Ülke genelinde güvenliği ilgilendiren hususlar ve yürütülen çalışmalar 

değerlendirilmiş; bu kapsamda halkımızın huzurunu ve ulusal güvenliğimizi tehdit eden 

yapılanmalar ve faaliyetler görüşülmüştür.” 

b. 30/4/2014 Tarihli Toplantı 

       “Ulusal güvenliğimizi tehdit eden yapılanmalar ve bunlara yönelik olarak alınan 

tedbirler değerlendirilmiştir.” 

c.26/6/2014 Tarihli Toplantı 

       “Devlet içindeki illegal yapılanmalara yönelik olarak yürütülen adli ve idari 

işlemler hakkında Kurul’a bilgi sunulmuştur.” 

d.30/10/2014 Tarihli Toplantı 

       “Milli güvenliğimizi tehdit eden ve kamu düzenini bozan iç ve dış legal görünüm 

altında illegal faaliyet yürüten paralel yapılanmalar ve illegal oluşumlar ile yürütülen 

mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanmıştır.” 

e. 30/12/2014 Tarihli Toplantı 

       “Paralel devlet yapılanması ve illegal oluşumlarla yürütülen mücadele hakkında 

Kurul’a bilgi arz edilmiş, mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanmıştır.” 

f.26/2/2015 Tarihli Toplantı 

       “Paralel devlet yapılanması ve legal görünüm altında faaliyet gösteren illegal 

oluşumlara karşı yürütülen ulusal ve uluslararası çalışmalar hakkında Kurul’a bilgi 

sunulmuştur.” 

g.29/4/2015 Tarihli Toplantı 
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       “Milli güvenliği tehdit eden paralel devlet yapılanması ve illegal oluşumlara karşı 

yürütülen mücadele hakkında tafsilatlı bilgi arz edilmiş, mücadelenin kararlılıkla 

sürdürülmesine vurgu yapılmıştır.” 

h.29/6/2015 Tarihli Toplantı 

       “Milli güvenliğimizi tehdit eden, başta paralel devlet yapılanması olmak üzere, 

tüm yasadışı oluşumlara karşı yürütülen mücadeleye kararlılıkla devam edileceği bir kez daha 

dile getirilmiştir.” 

i. 2/9/2015 Tarihli Toplantı 

       “Paralel devlet yapılanmasıyla, yurt içinde ve yurt dışında, illegal ekonomik 

boyutu da dâhil olmak üzere sürdürülmekte olan mücadelenin kararlılıkla devam ettirileceği 

belirtilmiştir.” 

j. 21/10/2015 Tarihli Toplantı 

       “Milli güvenliğimizi tehdit eden ve terör örgütleriyle işbirliği içerisinde hareket 

eden paralel devlet yapılanmasına karşı yürütülen kararlı mücadelenin çok yönlü olarak 

sürdürüleceği teyit edilmiştir.” 

k. 18/12/2015 Tarihli Toplantı 

       “Paralel devlet yapılanmasıyla yurt içinde ve yurt dışında sürdürülmekte olan 

mücadelenin kararlılıkla devam ettirileceği teyit edilmiştir.” 

l.27/1/2016 Tarihli Toplantı 

       “Millî güvenliğimize yönelik iç ve dış tehditler ile … paralel devlet yapılanmasına 

… karşı yurt içinde ve yurt dışında sürdürülen mücadele etraflıca değerlendirilmiştir.” 

m.24/3/2016 Tarihli Toplantı 

       “Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla 

yürütülen faaliyetler kapsamlı şekilde görüşülmüştür. Bu çerçevede; … paralel devlet 

yapılanmasına karşı alınan tedbirlerin uygulanması üzerinde durulmuştur.” 

n.26/5/2016 Tarihli Toplantı 

       “Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla 

yürütülen faaliyetler, terör ve teröristle mücadelede gelinen aşama, millî güvenliğimizi tehdit 

eden ve bir terör örgütü olan paralel devlet yapılanmasına karşı alınan tedbirler görüşülmüştür.” 

 

  

DARBE TEŞEBBÜSÜ İLE FETULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜ (FETÖ/PDY) 

ARASINDAKİ BAĞLANTI 

 

 Darbe teşebbüsüne ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında, Fetullahçı Terör 

Örgütü (FETÖ/PDY) üyesi bir kısım asker ve kamu görevlilerinin aşağıda yer alan 

ifadelerinden; darbe teşebbüsünün anılan terör örgütünün lideri Gülen’in bilgisi ve talimatı ile 

yapıldığı ve sivillerin katledilmesi, kamu görevlilerinin şehit edilmesi başta olmak üzere ortaya 

çıkan maddi ve manevi zarardan adı geçenin başında olduğu terör örgütünün sorumlu olduğu 

anlaşılmaktadır. 

 İlk olarak 15 Temmuz kalkışmasının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) tarafından 

gerçekleştirildiğinin en somut göstergelerinin başında gelen zaman, mekan ve de şahıs olarak 

manidar bir anlam ifade edecek husus Adil ÖKSÜZ, Kemal BATMAZ, Harun BİNİŞ ve 

Nurettin ORUÇ’un kalkışmada ana üs olarak kullanılan Akıncılar Üssünde yakalanması 

olayıdır. 

 Darbecilerin karargah olarak kullandığı Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığında 16 

Temmuz 2016 tarihinde bir sivilin bulunmasının mümkün olmadığı üssün etrafındaki arazide 

yakalanan Adil ÖKSÜZ, ifadesinde Ankara’ya tarla bakmaya geldiğini beyan etmiştir. Yapılan 

araştırmalarda, şahsın, 11.07.2016 tarihinde İstanbul-Newyork seferini yapan 06.45 THY 
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uçağıyla ABD’ye gittiği, 12.07.2016 tarihinde 19.45 THY uçağı ile ABD’den hareket edip 

13.07.2016 tarihinde 12.10’da ülkemize ulaştığı, 2002 yılından bu yana 109 kez yurtdışına 

seyahat yaptığı, kendisine tahsis edilen 34 SIR 49 plakalı aracın FETÖ ile iltisaklı Kaynak 

Holdingin bünyesinde faaliyet gösteren bir firmanın imkanlarıyla satın alındığı tespit edilmiştir. 

Bu tespitlerle beraber ayrıca Adil ÖKSÜZ’ün 2014 yılından itibaren devam eden soruşturmalar 

kapsamında hakkında Mahrem Hizmetler İmamı olarak Hava Kuvvetleri imamı olduğu 

yönünde ifadeler ve istihbari bilgiler bulunan şahıs olması, kalkışma tarihinde bahse konu 

şahsın yakalanmasından sonra Kazan Kışla Jandarma Karakolu tuvaletindebir GPRS cihazı ele 

geçirildiği, bu kişinin yakalanan siviller arasında olması sebebiyle durumun ciddiyeti ve FETÖ 

irtibatının ortaya konulması yönünde kuvvetli şüpheler doğurmuştur. 

 İncelenen kamera kayıtlarında Adil ÖKSÜZ ile Kemal BATMAZ'ın yukarıda belirtilen 

tarihlerde birlikte ABD'ye gidip geldikleri tespit edilmiştir. 

 2014 yılından itibaren devam eden Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) 

soruşturmalarında Adil ÖKSÜZ ile ilgili verilen ifadelerde; 

 Örgüt içerisinde Uzun Yıllar Görev Alan Çetin ACAR’ın 09.01.2015 tarihli ifadesinde: 

‘‘ Adil ÖKSÜZ; Ankara Üniversitesi İlahiyat Mezunu, mezuniyetten sonra bir süre İstanbul’da 

F .GÜLEN’e mollalık yaptı. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Yrd. Doçent’tir. 

Fetullah GÜLEN ABD’ye gittikten sonra Mustafa ÖZCAN'ın Türkiye îmamlığına geçmesiyle 

Hava Kuvvetlerinden sorumlu imamlığı buna devretti. Şu anda örgütün Deniz Kuvvetleri İmamı 

olarak faaliyet yürüttüğünü duydum.” 

  İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan bir ifadede: “Türk Silahlı 

Kuvvetlerinde Havacı İmam diye adı geçen (...) ADİL ÖKSÜZ yapmış olduğu bu 

konuşmalardan bir tanesinde dini konu olmamakla beraber darbe yapılacak olan 15 Temmuz 

akşamını kastederek 15 Temmuz akşamında yapılacak ilk işlerden bir tanesinin görevlendirme 

verilecek kuvvetlerle halen cezaevlerinde tutuklu bulunan cemaat mensubu kişilerin vakit 

kaybetmeksizin cezaevlerinden çıkartılmak olduğunu söylemişti. Yine başka bir konuşmasında 

‘Arkadaşlar biraz önce içerideki odadan büyüğümüzle görüştüm. Sîzlere selamı var ” demişti.. 

ADİL ÖKSÜZ’ün bu konuşmasında BÜYÜĞÜMÜZ diye bahsetmiş olduğu kişinin örgüt lideri 

FETULLAH GÜLEN olduğunu orada bulunan herkesin anladığını düşünüyorum. ADİL 

ÖKSÜZ yine başka bir konuşmasında “Arkadaşlar ben Cumartesi veya Pazar İstanbul’da 

olacağım, oradan yurt dışına uçacağım, bir aksilik olmazsa Salı günü büyüğümüzle görüşüp 

Çarşamba veya Perşembe döneceğim’ demişti.” şeklinde beyanlarda bulunulmuştur. 

 Akıncılar Üssünde yakalanan sivil kişilerden Harun BİNİŞ'in ise Telekomünikasyon 

İletişim Başkanlığı eski çalışanlarından olduğu, Devlete ait kriptolu telefonlarla yapılan 

iletişimin hukuka aykırı bir şekilde dinlenilmesi eylemlerine iştirak ettiği, olaya ilişkin yapılan 

soruşturma sonucunda hakkında Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 2015/202 esas sayılı 

kamu davasının açıldığı belirlenmiştir. 

 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) üyesi olmaktan hakkında yakalama kararı 

bulunan eski Emniyet müdürü Mithat AYNACI, İstanbul Emniyeti’ne saldıran zırhlı aracın 

içinden askeri kamuflaj ile çıkmıştır. 

 TRT’nin Ulus Binasına yayınları kesmek amacıyla götürülen, Samanyolu TV ve 

Kaynak Holdingin eski çalışanları olan ve aynı zamanda bilişim uzmanı olduğu belirlenen 3 

kişinin TRT’nin işgali girişiminin başarıyla sonuçlanmaması nedeniyle TRT binasının arka 

tarafından kaçtıkları tespit edilmiştir.  

 Haklarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) üyesi olmaktan işlem yapılan bazı 

Emniyet mensubu ve Mülkiyelilerin, başarısız darbe girişimi sonrası ilan edilecek sıkıyönetim 

sonrası atanacakları resmi devlet kuruluşlarına gittikleri de tespit edilmiştir. 

 Askeri darbe girişiminin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) bağlantısını açıkça 

ortaya koyan ifadelerin bir kısmı özetle şu şekildedir: 
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 Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ifadesinde; 

 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY)'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki 

yapılanması ile ciddi mücadele yürütüldüğünü, 2016 yılı Ağustos ayında yapılacak Yüksek 

Askeri Şura toplantısında ciddi kararların alınmasının gündemde olduğunu, terör örgütünün 

bunun muhtemel sonuçlarını öngörerek silahlı kalkışmada bulunduğunu, 15 Temmuz 2016 

tarihinde darbeci askerler tarafından rehin alındığını ve bildiri imzalatılmak istendiğini, ancak 

buna direndiğini, rehin alanlardan, Tuğgeneral Hakan EVRİM’in, "Dilerseniz sizi kanaat 

önderimiz Fetullah GÜLEN ile görüştürürüz" dediğini, darbe teşebbüsünü planlayan ve 

yapanların Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) üyesi olduklarını belirtmiştir. 

 

 Milli İstihbarat Teşkilatından Yarbay Arif KALKAN ifadesinde; 

 Kendisinin Gülen ile iki (2) kez yüz yüze görüştüğünü, Baki kod adını bizzat Gülen’in 

verdiğini, örgütle ortaokulda tanıştığını, onların yönlendirmesiyle Maltepe Askeri Lisesine 

kayıt olduğunu, 1989 yılında Kara Harp Okuluna başladığını, 15 Temmuz olaylarından 

yaklaşık 8-9 gün önce, Mehmet AYDIN yarbayın, arayıp görüşmek istediğini söylediğini, 

Tandoğan'da buluştuklarını, evde abi denen başka birinin Ağustos YAŞ toplantısında üç bin 

askerin ihraç edileceğini, GÜLEN'in YAŞ toplantısını istemediğini, gidişata dur deme 

zamanının geldiğini, darbe yaparak örgüt mensubu subayların TSK ve devlet yönetimini ele 

geçireceklerinisöylediğini, Jandarma imamı olduğunu düşündüğü bu şahsın,TSK'daki FETÖ 

subaylarının atılması konusunda 'Son kalemiz de elimizden gitmesin' dediğini, şahsa 

darbeyi TSK'nın mı, yoksa cemaatin mi yapacağını sorduğunu, o şahsın bir orgeneralin işin 

içinde olduğunu, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının darbe başladıktan sonra ikna 

edileceğini söylediğini, 'Var mısın?' diye sorduğunda, cemaatle bağı olduğu için kabul 

ettiğini,15 Temmuz 2016 da gerçekleştirilmeye çalışılan silahlı darbeye teşebbüs olayının 

emrini veren kişinin Fetullah GÜLEN olduğunu belirtmiştir. 

 

 Genelkurmay Başkanı Emir Subayı Yarbay Levent TÜRKKAN ifadesinde; 

 FETÖ üyesi olduğunu, bu güne kadar örgüt abileri tarafından verilen emirleri harfiyen 

yerine getirdiğini, örgütten M. A. ve Selahattin kod adlı kişilerle irtibatlı olduğunu, bu kişilerle 

ayda bir ya da iki kez M’nin evinde toplantı yaptıklarını,Bursalı fakir bir ailenin çocuğu 

olduğunu, Gülen örgütü ile ilk kez ortaokul yıllarında tanıştığını, oldukça başarılı bir öğrenci 

olduğunu, Serdar ve Musa kod isimli iki üniversite öğrencisinin kalmış olduğu pansiyona 

gelerek kendisiyle yakından ilgilendiklerini ve cemaat evlerine götürmeye başladıklarını, ideali 

olan asker olma isteğinin abiler tarafından da teşvik edildiğini ve 1989 yılında Işıklar Askeri 

Lisesi sınavlarına girdiğini, sınavdan önceki gece Bursa merkez de bir cemaat evinde cevapları 

işaretlenmiş şekilde kendisine Serdar kod isimli cemaat abisi tarafından soruların verildiğini 

ve sınavdan başarılı olduğunu, ancak dereceye giremediğini, çünkü kasıtlı olarak bazı soruların 

cevaplarının verilmediğini, bu nedenle 275 kişinin başarılı olduğu sınavda 100. olduğunu, 

Askeri Lisede de Serdar ve Murat abileri ile ayda bir kez görüşmeye devam ettiğini, bu 

görüşmelerde sohbet ettiklerini,Gülen'in kitaplarını okuduklarını, kendilerine verilen tek 

görevin ifşa olmamak olduğunu, 

 1993'te Askeri Liseyi bitirince doğrudan sınavsız olarak Kara Harp Okuluna kaydını 

yaptırdığını, burada da Musa isimli cemaat abisinin kendisinden sorumlu olmaya devam 

ettiğini, 2010 yılına kadar görev yaptığı çeşitli pozisyonlarda bulunduğu yere göre değişik 

cemaat abileri ile temasının devam ettiğini, bu abilerin hiç birisinin askeriyeden kişiler 

olmadığını, iyi eğitimli sivil şahılar olduklarını, ancak ne iş yaptıklarını bilmediğini, zaten bunu 

hiç sorgulamadıklarını, ancak Genelkurmay Karargâhında binbaşı rütbesiyle çalıştığı 2010-

2011 döneminde kendisinden Türk Telekom’da çalışan bir cemaat abisinin sorumlu olduğunu, 
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bir kıtadan başka bir kıtaya/göreve atanınca mevcut cemaat abisinin, yeni görev yerinde 

kendisinden sorumlu olacağı abisiyle tanıştırarak teslim ettiğini, bu şekilde sürekli olarak 

cemaat abilerinin kendisi üzerinde kontrolünün devam ettiğini, 2011-2015 yıllarında 

Genelkurmay Başkanı Necdet ÖZEL'in emir subay yardımcısı olarak çalıştığını, Genelkurmay 

Başkanı Emir Subayı olarak atandığını ve bu andan itibaren cemaat yapılanması adına 

kendisine verilen örgütsel görevleri yerine getirmeye başladığını, 

 Bu kapsamda Genelkurmay Başkanı Necdet ÖZEL’i dinleme cihazıyla sürekli 

dinlediğini, dinleme cihazını Türk Telekom’da çalışan abisinden aldığını ve hafızası dolan 

dinleme cihazlarını cemaat abisine teslim ettiğini ve boş olanları aldığını,odada dinleme cihazı 

araması yapıldığında bu aramaları bildiği için cihazları koymadığını, Genelkurmay Başkanı 

ve İkinci Başkanı Hulusi AKAR ve Yaşar GÜLER'in emir subayı Mehmet AKKURT'un da Gülen 

örgütüne mensup olduğunu, ses kayıt cihazlarını birlikte yerleştirdiklerini ve Mehmet 

AKKURT'un Genelkurmay 2. Başkanını dinlemekten sorumlu olduğunu, ancak Mehmet 

AKKURT'un imamının kim olduğunu bilmediğini,Hulusi AKAR'ın da emir subayları Serhat ve 

Şener Başçavuş tarafından dinlenmeye devam edildiğini, 

 1990'lı yıllardan beri sınavla okullardan gelen ve orduya alınan subayların %60-

70'inin örgüt üyesi olduğunu bu kişilerin genelde kurmay subaylar olduğunu, Cumhurbaşkanı 

başyaveri Albay Ali YAZICI ile Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanı Muhsin Kutsi 

BARIŞ'ın da örgüte mensup olduğunu, 

 Darbe yapılacağını 14.07.2016 Perşembe günü saat 10:00-11:00 civarı Genelkurmay 

Başkanı Danışmanı Kurmay Albay Orhan YIKILKAN'dan öğrendiğini, plana göre 

Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarının tek tek 

alınarak sessiz sedasız işlerinin bitirileceğini, kendisinin görevinin de Genelkurmay Başkanını 

etkisiz hale getirmek olduğunu, bu görevi sorgulamadan kabul ettiğini, bunun üzerine cemaat 

abisi Murat’ın Konya yolundaki evine gittiğini, orada Adil ve Selahattin ağabeylerin olduğunu, 

buradaki abilerin de darbeden haberdar olduklarını, kendisine gizlilik konusunda sıkı sıkı 

tembih ettiklerini, 

 Planlandığı üzere Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın odasına girdiklerini ve 

kendisini rehin aldıklarını, Genelkurmay Başkanını Özel Kuvvetlerden gelen görevlilerin 

götürdüğünü, 

 Genelkurmay binasının etrafında vatandaşların toplandığını, polislerin geldiğini, F-

16 savaş uçaklarının alçak uçuş yaptığını, silahların ateşlendiğini, meclisin bombalandığını, 

sivil halkın zarar gördüğünü, tam bir katliam yaşandığını, bunun üzerine yavaş yavaş pişman 

olmaya başladığını, bütün bu olanların cemaatin girişimiyle yapıldığını beyan etmiştir. 

 

 Tuğgeneral Gökhan Şahin SÖNMEZATEŞ ifadesinde; 

 “Özel kuvvetlerden Tuğgeneral Semih TERZİ bizim PKK ile ilgili devamlı çalışıp 

görüştüğümüz kişidir. 11/07/2016 tarihinde güvenli hattan rutinde olduğu gibi yine beni aradı. 

Ancak bu sefer benimle PKK ile ilgili konuşmadı. Ülkenin zor günlerden geçtiğini, durumdan 

rahatsızlık duyduğunu, benim de onun gibi düşünüp düşünmediğimi sordu. Bana ihtilalden 

bahsetmedi. Ancak bu jargon bizde ihtilali çağrıştırmaktadır. 13/07/2016 tarihinde aynı güvenli 

hat üzerinden Semih Paşa beni yeniden aradı. Kendisi bana özetle, çok fazla detaya girilmemesi 

gerektiğini, herkesin bu plan dâhilinde farklı bir görevinin olduğunu söyledi. Görevimin ne 

olduğunu açıkça anlatmasını istedim. Kendisinden görevimin o tarihte Cumhurbaşkanı her 

nerede bulunuyor ise onu oradan alıp refakatçi olarak onu Ankara’ya getirmek olduğunu 

öğrendim. Dolayısıyla ben bu görevi 13/07/2016 saat 13.00 gibi öğrenmiş oldum. 15 Temmuz 

2016 gecesinde gerçekleştirilen darbe girişiminin ordu içerisinde FETÖ/PDY'ye müzahir 

generallerin komutasında bir süre önceden planlandığı, FETÖ/PDY'ye müzahir olduğu bilinen 

ait kademedeki subaylara/generallere 15 Temmuz 2016 tarihinden önce görevleri hakkında 
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bilgi aktardığı, söz konusu talimatların TSK’nın kendi içerisinde kullandığı güvenli hatlar 

aracılığıyla gizlilik içerisinde iletildiği tespit edilmiş, FETÖ/PDY’ye müzahir şahısların sürekli 

birbirleri ile irtibat halinde oldukları anlaşılmıştır. ” demiştir. 

 

 Korgeneral SATI BAHADIR KÖSE ifadesinde; 

 ''...Bu darbe girişimi gerek edindiğim bilgiler gerekse diğer hususlara göre, 

Genelkurmay karargahındaki Tuğgeneral Mehmet PARTİGÖÇ, Tümgeneral Mehmet DİŞLİ, 

Genelkurmay Başkanı ve Genelkurmay İkinci Başkanının emir subayları, özel kalem ve özel 

sekreterliği personeli olanlardan Albay Ramazan GÖZEL, Yarbay Levent, Binbaşı Mehmet 

AKKURT, Yarbay Bünyemin TÜNER ile özel kuvvetlerden Fırat isimli Albayın bu darbe girişimi 

içinde yer aldıklarını söyleyebilirim. Sıkıyönetim direktifi mesajı formunu kaleme alan Kurmay 

Albay Cemil Turhan General-Amiral Şube Müdürüdür....Ülkemize bu kötülüğü son yıllardaki 

siyasi olayları da göz önüne alınca FETÖ mensuplarının yaptığını rahatlıkla söyleyebilirim. 

Mehmet PARTİGÖÇ ve Cemil TURHAN'ı bu bağlamda değerlendirebiliriz.'' demiştir. 

 

 Tuğamiral Halil İbrahim YILDIZ ifadesinde; 

 Türk Silahlı Kuvvetlerinde Tuğamiral rütbesiyle görev yaptığını, Üsteğmen 

rütbesindeyken Fetullahçı Terör Örgütü yapılanmasına katıldığını, darbe gününden önce 9 

günlük Bayram tatilinde Ankara'da bir kısım askerler ile birlikte darbe planlamasına ilişkin 

toplantı yaptıklarını, bu toplantıya Adil ÖKSÜZ isimli Fetö imamının (yöneticisinin) katıldığını, 

toplantıda Adil ÖKSÜZ'ün kendilerine "Ben bu çalışmaları Amerika'ya gidip Fetullah GÜLEN 

hocama sunacağım" dediğini, toplantıda darbeye karşı olan bir kısım generalleri rehin alma 

görevinin kendisine verildiğini, kendisinin de darbe girişimi sırasında bu generallerden ikisini 

rehin aldığını belirtmiştir. 

 

 Yarbay İlkay ATEŞ ifadesinde; 

 Türk Silahlı Kuvvetlerinde Kara Pilot ile görev yaptığını, küçük yaşlardan itibaren 

FETÖ bünyesinde bulunduğunu, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilecek olan darbe 

girişimi öncesi kendisi gibi pilot olan bir takım subaylarla Ankara ili Yenimahalle ilçesinde 

toplantı yaptıklarını, darbe gecesinde kendisinin kullandığı helikopter ile Ankara'da değişik 

sivil hedeflere atışlar yapıldığını belirtmiştir. 

 

 Yarbay Fazıl ERGÜN ifadesinde; 

 ''Benim bu darbe teşebbüsünden 12.07.2016 Salı günü haberim oldu. Aynı gün akşam, 

saat:22:00 sıralarında bu yapıya mensup olan cemaatin askeriye imamı olan kod ismini Osman 

olarak bildiğim şahıs ve onun üstü kod ismi Hakan olan şahısla Tandoğan'da bulunan Magnet 

Tıp Merkezi yakınlarında bulunan Koza Eczanesinin yanındaki binadaki bir numaralı ofiste 

görüştüm.''demiştir. 

 

 Muhammed USLU ifadesinde; 

 Türkiye Cumhuriyet Başbakanlık Özel Kalem müdürlüğünde Başbakana gelen 

davetiyeleri Özel Kalemine sunma görevini yürüttüğünü, FETÖ mensubu olup örgüt içinde abi 

tabir edilen konumda bulunduğunu, değişik yerlerde ve kademelerde örgüt adına sorumlu 

olduğu sivil ve askeri kişilere örgütsel eğitim verdiğini, 2010 yılından itibaren Kara Kuvvetleri 

Komutanlığındaki asker kişilere abilik yaparken Murat kod adını kullanmaya başladığını, 

örgüte finansal kaynak sağlamak amacıyla himmet adı altında para topladığını, bu topladığı 

paraları kendisinin üstü konumunda bulunan Selahattin kod adlı örgüt mensubuna verdiğini, 

15 Temmuz 2016 darbeye kalkışma eyleminde Genelkurmay Başkanı Hulusi AKAR'ın emir 

subayı olan ve Hulusi AKAR'ın darbe girişiminde bulunan kişilerce esir alınması eylemine 
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doğrudan katılan Levent TÜRKKAN'ın itiraflarında belirttiği gibi adı geçen kişinin sorumlu 

abisi konumunda olduğunu, kendisinin verdiği talimatlar doğrultusunda Levent TÜRKKAN'ın 

Genelkurmay Başkanları ve 2. Başkanlarının dinlenmesi amacıyla radyo tabir edilen ses kayıt 

cihazlarını yerleştirip, cihazları doldurduktan sonra geri getirdiğini, kendisinin de ses 

kayıtlarını emir ve talimat aldığı Selahattin kod adlı kişiye verdiğini, 14/07/2016 tarihinde 

kendisi evde yokken Selahattin kod adlı kişiyle Ahmet kod adlı Levent TÜRKKAN ve Salih kod 

adlı Yarbay Gökhan'ın kendi evinde darbeyle ilgili toplantı yaptıklarını, bu durumu eşinin 

kendisine söylediğini, 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen bu terör eylemini FETÖ terör 

örgütü mensuplarının planlayıp gerçekleştirdiklerini belirtmiştir. 

 

 İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Erdal KARLIDAĞ ifadesinde; 

 1997 yılından itibaren “cemaat ağabeyleri” ile aralıklarla görüştüğünü, himmet 

vermediğini ancak kurban bağışında bulunduğunu, Ankara'ya tayin olduktan sonra 

Murat isimli bir şahısla görüşmeye başladığını, örgütte gizlilik olduğu için teşebbüse kadar 

FETÖ içinde bulunan rütbelileri tanımadığını, 13 Temmuz 2016 günü evine adresini Murat'tan 

aldığını söylediği iki kişinin geldiğini, Halil isimli kişinin örgütte aktif olan, destek veren ve 

yanında olan 3.000 kişinin meslekten atılacağını söylediğini, S.K.'yı tanıyıp tanımadığını 

sorduğunu, Anıttepe'de S. ve Altındağ İlçe Jandarma Komutanı M. ile buluştuklarını, Cuma 

günü olay başladığında TÜRKSAT'a gitmelerini söylediğini, yanında Yavuz Yüzbaşı olduğunu, 

olay günü Beştepe'ye geçmesi talimatı verildiğini, Polis TEM Başkanını vuranın da FETÖ 

mensubu Ramazan isimli yüzbaşı olduğunu, örgütte buluşmaların sözlü haberleşme ile 

yapıldığını, birbirini tanımayan insanların bu şekilde bir araya gelerek kendiliğinden 

yapacakları eylem olmadığını, kendisi ile olaydan önce S. Yarbay ile görüşmeyi sağlayanın 

FETÖ abisi Halil olduğunu beyan etmiştir. 

 

 Jandarma Binbaşı Haydar HACIPAŞALIOĞLU ifadesinde; 

 Kendisinden sorumlu Muhterem ÇÖL'ün Turgut Kod adını kullandığını, Turgut Kod'un 

ABD'de Fetullan GÜLEN ile görüştüğünü, 14 Temmuz akşamı Muhterem ÇÖL'ün evinde 

buluştuklarını, eve ismini Serdar olarak söyleyen birinin geldiğini, bu şahsın artık sürecin 

dayanılmaz boyutlara ulaştığını, cemaat ile ilişkili kişilerin tespit edildiğini, bu kişilerin 

tamamının meslekten atılacağını ve yıllarca hapiste yatırılacağını, bir şeyler yapmazsak 

cemaat mensuplarının tamamen tasfiye edileceğini, büyükleri olan Fetullah GÜLEN'in 

talimatları ile 15 Temmuz 2016 gününü kastederek "yarın için önemli bir faaliyet olacak" diye 

konuştuğunu, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmeye çalışılan silahlı darbeye teşebbüs olayının 

emrini veren kişinin Fetullah GÜLEN olduğunu belirtmiştir. 

 

 Genelkurmay Emniyet Subayı Gökhan ESKİifadesinde; 

 1986 yılında ortaokul 1. sınıfta cemaatle tanıştığını ve “Cemaat Mensubu” olduğunu, 

himmet verdiğini, ortaokul yıllarında cemaatle tanıştığını, kendisi ile ilgilenmek 

üzere Bahadır kod adlı İstanbul Tıp Fakültesinde okuyan bir abinin görevlendirildiğini, İzmir 

Maltepe Askeri Lisesinde okuduğu dönemde de Bahadır abisinin 15 günde bir kendisini ziyarete 

geldiğini, cep harçlığı bıraktığını, bu süreçte başka kimse ile irtibatının olmadığını, bazen 

Bahadır abisinin bildiği cemaat evlerine birlikte gittiklerini ve bu esnada evde başkalarının 

olmadığını, askeri lise döneminde Bahadır abisinin kendisi ile görüştüğünü ailesine söylemeyi 

yasakladığını, 

 Kara Harp Okulunun ilk 6 ayından sonra kod adı Ahmet olan abinin mezun oluncaya 

kadar kendisi ile ilgilendiğini, başka kimse ile teması olmadığını, bazen Cebeci'deki örgüt 

evlerine gittiklerini, 1997'de göreve başladığını, Polatlı'da çalıştığı dönemde İstanbul'a giderek 

Ahmet abisi ile temaslarının devam ettiğini, 2002 yılında adını hatırlamadığı devredildiği abi 
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ile temasını kendi isteği ile kestiğini, 2003-2004 yıllarında Ahmet abisi ile yeniden görüşmesi 

üzerine “Adil Abi” diye birine kendisini devrettiğini, devredildikten sonra diğer abilerle 

görüşmenin yasak olduğunu, 

 Kod adının “Salih” olduğunu, maaşının onda birini himmet olarak elden verdiğini, 

Batman'da Fevzi abisinin kendisi ile ilgilendiğini, Ankara'da Türk Telekom'da çalışan Recai 

Abinin ilgilendiğini, Genelkurmay Başkanının Emir Subayı L. ile birlikte evine gittiklerini, 

burada Recai’nin L.'ye Genelkurmay Başkanı ile ilgili sorular sorduğunu, Genelkurmay 

Başkanının dinleme kayıtlarını L'den aldığını, Recai'nin tayini çıkması üzerine Murat isimli 

abiye devredildiklerini, Genelkurmay Başkanını dinleme faaliyetlerine devam ettiklerini, 

Murat'ın üstünde Selahattin, onun üstünde de Adil isimli abinin olduğunu, 

 Fetullah GÜLEN Cemaatinin darbe girişimine etkisi ve katkısının bulunduğunu, 13 

Temmuz 2016 günü Tuğgeneral M.P.'nin iki defa odasına geldiğini görüşemediğini, bunun 

üzerine kendisinin yanına giderek emirlerini sorduğunu, bu hafta kritik hafta güvenlik 

konusunda hassas olması talimatı verdiğini, aynı gün Murat abisinin evinde Selahattin ve 

Adil'in, P. Paşanın emirlerini yerine getirmesini söylediklerini, 14 Temmuz 2016 günü Amiral 

C. T. ve D. Ö. Albay'ın yanına geldiklerini, 15 Temmuz 2016 günü nöbetçi amirini 

değiştirmelerini ve denizci olmamasını söylediklerini, Yarbay M. M.'yi Cuma nöbetine 

geçirdiğini, saat 20.00 sıralarında P.’nin güvenlik ve askerlerin hazırlanması ile ilgili 

talimatlar verildiğini, olaylar başladığında kendisine kamera izleme merkezinde kalması 

talimatının verdiğini, darbe olacağını sonradan öğrendiğini elinden geldiğince bir takım 

şeylere engel olmaya çalıştığını, örgüt mensubu olmaktan ve sivil vatandaşlara polise ateş 

edilmemesinde ve bomba atılmasında dolayı pişman olduğunu ifade etmiştir. 

 

 EGM İstihbarat Dairesi Başkanlığı eski Daire Başkan Yardımcısı Gürsel 

AKTEPE ifadesinde özetle; 

 “15/07/2016 günü saat 21.30 sıralarında bizim sürekli olarak tablet üzerinden 

kullandığımız Tango isimli mesajlaşma programına Timur TECER isimli 1994 mezunu eski 

İstihbarat dairede çalışmış olduğundan tanıştığımız şahıstan <darbe oldu herkes destek için 

çıksın daha önce çalıştığı yakın yere geçsin, irtibat için şuan soy ismin hatırlayamadığım 

General Mehmet ile irtibata geçsin> diye yazıyordu. 15 Temmuz akşamından sonra herkesin 

söylediği bu darbe girişimini Fethullah Gülen terör örgütünün yaptığı şeklinde. Bir ülkede 

herkse aynı şeyi söylüyorsa mutlaka gerçeklik payı vardır. Meslek yaşantımda da 2009 yılında 

Lokman KIRCILI, Bülent DEMİREL, Yunus YAZAR ile birlikte görevli gittiğim Amerika’da 2 

gün Fethullah GÜLEN’in yanında kaldım sohbetlerine katıldım, bunun haricinde meslekten 

atıldıktan sonra düzenli olarak her ay 4500 TL bana destek sağladı. Her ay Samanyolu 

Kolejinde öğretmenlik yapan Zübeyir kod isimli şahıs tarafından ödeme yapıldı. Şahıs ile Tango 

üzerinden irtibat kuruyordum. 15 Temmuz akşamı yapılmak istenen darbenin örgütün en 

tepesindeki kişinin yani Fethullah GÜLEN’in bilgisi ve talimatı olmadan gerçekleşmesi 

mümkün değildir.” demiştir. 

 

 İstihbarat Dairesi Başkanlığı Eski Şube Müdürü Zeki TAŞKIN'ın 15 Temmuz 

2016 tarihinde İstihbarat Dairesi Başkanlığı civarında güvenlik güçlerince yakalanması 

üzerine yapılan arama işlemleri sonucunda tespit edilen “WhatsApp” görüşmelerinde; 

 “Değerli abiler, şuan askerler müdahaleye başladı. Herkes işini gücünü bıraksın. 

Bulunduğu yerde arkadaşlarını yönlendirsin. Ve askerlerin müdahalesine yardımcı olmalarını 

temin etsin. Direnmesinler. Direnen emniyet güçlerine engel olsunlar. Her ilden ve bölgeden 

yapılan müdahale konusunda bilgi alalım. Bu strateji ile hareket edip bizi her yerden 

bilgilendirin. Düzgün not yazın. Askere direnmesin arkadaşlar. Direnenlerin direncini kırsınlar. 

Özellikle özel harekatta ve çeviktekiler askere teslimiyet gösterip menfilerin direnci kırılsın. 
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Herkese ulaşalım.. (Tem. 15, 22:39)” 

“Abiler emniyetten gelen emirleri yerine getirmemeliler. (Tem 15, 22:40) ” 

“Abiler emniyetten gelen, emirleri yerine getirmemeliler. Herkes Genelkurmaya 

gitsin. Devreler birbiriyle irtibat kursun. Zincir kursunlar. Haberdar olmayan kalmasın 

emekliler dahil. (Tem 15, 22:44) ” 

“ Silahını alıp genelkurmaya, gitsin (Tem 15, 22:45) “ 

“Ankara’da muvazzaf ve emekli, olan kim varsa silahını alıp GENKUR, EGM, 

Ankara Emniyet, KOM, TEM ve Yıldızın önüne giderek direnen herkesi indirsin. Bu konuda 

askere yardımcı olsun. Kimse evinde durmasın. Duran vebaldedir. Herkese duyurun (Tem. 15, 

22:45) ” 

“Genel Kurmaya bizimkiler yanaşmamak. Vur emri var askerin. (Tem 15 22:53) “ 

“Abiler herkese ilettim. Paralelci ilan edilen polisler silah ve teçhizatlarını kesinlikle 

teslim etmesinler. (Tem 15, 23:31) ” 

“Abilerim ne durumdasınız. Bilgi paylaşır mısınız (Tem 15, 23:50)” 

“Erdoğan, yanındaki korumalarla bilinmeyen bir yere götürüldü. Büyük ihtimalle 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı deniz üssünde tutuluyor. Emniyet Müdürlükleri, askere 

direnmeyeceklerini ilan etti. Bir ahiye eski istihbarat ta çalışan bir arkadaşı göndermiş (Tem 

16, 00:24) ”  

 Şeklinde yazışmalar yaptığı tespit edilmiştir. 

 

 EGM İstihbarat Daire Başkanlığında Darbe Girişimi ile bağlantılı olan Bilgisayar 

Mühendisi Haşim TÜRKER ifadesinde özetle; 

 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) mensubu olduğunu, örgüt faaliyetlerine 

katıldığını, sürekli irtibatlı olduğunu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY)'nün darbe 

girişiminde bulunduğu, örgüt tarafından İstihbarat Daire Başkanlığına gitmesi talimatını, 

örgütün özel mesajaşma programından aldığını beyan etmiştir. 

 

15/07/2016 TARİHİNDE GERÇEKLEŞEN DARBEYE TEŞEBBÜS  

EYLEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE SORUŞTURMANINBAŞLANGICI 

 

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapan ve yasadışı Fetullahçı Terör 

Örgütü(FETÖ/PDY) üyesi olan askeri personel, emir komuta zincirinin dışına çıkarak, örgüt 

lideri Fetullah GÜLEN ve örgütün mahrem hizmetler olarak adlandırılan illegal yapılanmasında 

görev yapan sivil kişilerin emir komutasına girip,kendilerini Yurtta Sulh Konseyi olarak 

tanımlayarak, 15/07/2016 tarihinde saat 20:30'dan itibaren askeri darbe yapmaya, Anayasa'yı 

askıya alarak, seçilmiş Cumhurbaşkanını görevden almaya, Türkiye Büyük Millet Meclisini ve 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmişlerdir. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin resmî internet sitesinde ve işgal ettikleri TRT'de zorla bildiri 

yayınlayarak, ordunun yönetime el koyduğunu, Türkiye'de sıkıyönetim ve sokağa çıkma yasağı 

ilan edildiğini açıklamışlardır. 

İstanbul'daki Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri darbeci askerler tarafından 

trafiğe kapatılmış, ayrıca İstanbul Atatürk Havalimanı işgal edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ankara İl Emniyet 

Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı, Emniyet Genel 

Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı ve MİT yerleşkelerinin de aralarında bulunduğu çok 

sayıda kamu binasına, ayrıca TÜRKSAT'ın Gölbaşı ilçesindeki yerleşkesine uçak ve 

helikopterlerin de kullanıldığı bombalı ve silahlı saldırılar yapılmıştır. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN'ın Marmaris'te tatil amaçlı olarak 

bulunduğu otel basılarak suikast girişiminde bulunulmuştur. 
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Başbakan Binali YILDIRIM’ın aracının bulunduğu konvoya silahla ateş edilmiştir. 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri 

Fahri KASIRGA'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey kamu görevlisi rehin 

alınarak, Akıncı Üssüne götürülmüşlerdir. 

Çok sayıda kamu kurumu silah zoruyla işgal edilmiş veya işgal edilmesine teşebbüs 

edilmiştir. 

Darbe girişimine yaklaşık 9.000 askeri personel karışmış, 35 uçak, 37 helikopter, 74 

tanesi tank olmak üzere 246 zırhlı araç ve 4.000’e yakın hafif silah kullanılmıştır. 

Fetullah GÜLEN'in liderliğindeki örgütün "terör örgütü niteliğinde olduğu" yönünde 

rapor düzenlemesi nedeniyle, örgüt tarafından hedef alınan Emniyet Genel Müdürlüğü TEM 

Daire Başkanı Turgut ASLAN önce rehin alınmış, daha sonra da öldürülmesine teşebbüs 

edilmiştir. 

Gölbaşı ilçesinde bulunan Polis Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen silahlı 

saldırı sonucunda çok sayıda Özel Harekat personeli şehit edilmiştir. 

Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne düzenlenen saldırıda, Fetullahçı Terör Örgütüne 

yönelik olarak gerçekleştirilensoruşturmalarda görev üstlenen Ankara Terörle Mücadele Şube 

Müdürlüğü özel olarak hedef alınmış ve bombalı saldırıya maruz bırakılmıştır. 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN'ın bir televizyon kanalına cep telefonu 

ile yaptığı bağlantı sırasında darbecilere hiçbir şekilde imkân tanınmayacağını ifade ederek 

milletimizi darbeye tepki göstermek için sokağa çıkmaya davet etmesi üzerine, bu çağrının 

ardından başta Ankara ve İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde darbe karşıtı ve barışçıl 

protesto gösterileri düzenlendiği, darbeci askerlerin ise Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki hiçbir 

darbe girişiminde rastlanmayan bir şekilde, ayrıca bu girişimin bir askeri darbe teşebbüsünden 

öte Türkiye'yi bir yabancı güç adına işgal etme amacını taşıdığını da ispat edecek şekilde, 

uçaklardan, helikopterlerden, zırhlı araçlardan veya diğer silahlarla ateş ederek, başta 

Genelkurmay Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, İstanbul 

Boğaziçi Köprüsü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Akıncı Üssü olmak üzere çok sayıda 

mahalde yüzlerce vatandaşımızı şehit ettikleri ve yaraladıkları belirlenmiştir. 

Darbeci yasadışı Fetullahçı Terör Örgütü militanları, suç teşkil eden eylemlerini 

önlemek için karşılarına çıkan çok sayıda asker ve polis memurunu da şehit etmişlerdir. 

Genelkurmay Karargâhı Harekat Merkezi darbeci askerler tarafından ele geçirilerek 

darbenin direktifleri buradan verilmiş, sıkıyönetim direktifi yayınlanmış, bu sıkıyönetim 

direktifine "Yüce önder Atatürk'ün Yurtta Sulh Cihanda Sulh ilkesi ışığında hareket edildiğinin, 

milletin huzur güven ve refahını temin etmek, özgürlükler ve hukuk devleti önündeki fiili 

engelleri ortadan kaldırmak, milletin ve devletin bekasını ve bölünmez bütünlüğünü devam 

ettirmek, devletin kaybedilen uluslararası itibarını yeniden kazandırmak, Cumhuriyetin karşı 

karşıya kaldığı tehlikeleri ortadan kaldırmak, yolsuzluk ve terörün önüne geçebilmek, hak 

ettiğimiz evrensel insan haklarını ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşlarımız için yeniden 

sağlamak,laik, demokratik, sosyal ve hukuk devleti düzenini yeniden tesis etmek, 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 

koyulduğu,aynı saatten itibaren tüm yurtta sıkıyönetim ilan edildiği, ikinci 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 ilan edildiği, atanan sıkıyönetim komutanlarının derhal görevlerini deruhte ederek 

gerekli faaliyetlere başlayacakları, ihtiyaç duyulacak ilçelerde sıkıyönetim komutanlarının 

belirlenmesi ve görevlendirilmesi yetkisinin il sıkıyönetim komutanlarına verildiği, 

görevlendirilen Sıkıyönetim Komutanlarının 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunundaki yetki ve 

görevlere haiz olarak faaliyetlerini yürütecekleri,ikinci bir düzenlemeye kadar kamu yetkisi ile 
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yapılan tüm atama ve görevlendirmelerin teşkil edilen yurtta sulh konseyi tarafından veya onun 

vereceği yetkiye istinaden yapılacağı, bunun haricinde yapılacak işlemlerinyok hükmünde 

olduğu, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından emir komuta bütünlüğü içinde devletin yönetimi 

maksadıyla "Yurtta Sulh Konseyi" teşkil edildiği, Yurtta Sulh KonseyininBM, NATO ve diğer 

tüm uluslararası yükümlülüklerimizi yerine getirecek her türlü tedbiri aldığı, meşruiyetini 

kaybetmiş mevcut yürütme erkinin görevden el çektirildiği, Meclisin fesh edildiği, vatana ihanet 

içerisinde bulunan tüm kişi ve kuruluşların en kısa zamanda ulusumuz adına karar vermeye 

yetkili mahkemeler önünde hesap vermesinin sağlanacağı, tüm Valilerin görevden alındığı, 

Ankara, İstanbul, İzmir ve Kayseri illerine ait Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanlarının Yurtta 

Sulh Konseyi tarafından ivedilikle atandıkları, diğer iller ve ilçelerdeki Vali, Kaymakam ile 

gerek görülen Belediye Başkanlarının yerine görevlendirilmelerin Sıkıyönetim Komutanları 

tarafından yapılacağı, önümüzdeki günlerde tüm il, ilçe vali, kaymakam ve belediye başkanları 

için atamaların Yurtta Sulh Konseyi tarafından yapılacağı, siyasi partilerin tüm faaliyetlerinin 

sonlandırıldığı, siyasi partiler hakkındaki diğer adli ve idari işlemlerin müteakip dönemde 

yetkili makamlar tarafından ivedilikle yerine getirileceği, tüm Polis teşkilatının sıkıyönetim 

komutanları emrine alındığı, vazifenin yerine getirilmesinde kusurlu davrananlar hakkında 

gereken adli ve idari işlemlerin sıkıyönetim komutanlıklarınca yapılacağı,..." gibi ülke 

gerçeklerinden uzak, toplumda hiçbir karşılığı bulunmayan ibareler yazılmıştır. 

Sözde Yurtta Sulh Konseyi tarafından hazırlanan sıkıyönetim direktifinin ekinde atama 

listeleri yayınlanarak, 84 darbeci asker Sıkıyönetim Komutanı olarak görevlendirilmiş, 413 

kişilik Sıkıyönetim Mahkemeleri görevlendirme listesi hazırlanmış, ayrıca kritik askeri ve sivil 

makamlar için de 450 kişilik atama listesi hazırlanmıştır. Darbe girişimine muhalif olan askerler 

görevlerinden alınmış, darbeci askerler ise daha üst görevlere atanmışlardır. Darbeci askerlerin 

mevcut görevleri zaten önemli mahiyette ise, bu görevlerinin devamına karar verilmiştir.Bu 

atamalara göre bazı darbeci askerlerin gidip yeni görevlerini teslim aldıkları belirlenmiştir. 

Cumhurbaşkanlığı Makamının, seçilmiş meşru Hükümetin, kamu görevlileri ile yargı 

mensuplarının etkin ve yerinde müdahaleleri; bilhassa milletimizin engin ferasetiyle sokağa 

çıkarak,ülkemizi işgal girişimine karşı çıkması sonucunda, 16/07/2016 tarihinde öğle vakitleri 

itibarıyla askeri darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 

 

15/07/2016 TARİHİNDE GERÇEKLEŞEN DARBEYE TEŞEBBÜS  

EYLEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE SORUŞTURMANINBAŞLANGICI 

 

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapan ve yasadışı Fetullahçı Terör 

Örgütü(FETÖ/PDY) üyesi olan askeri personel, emir komuta zincirinin dışına çıkarak, örgüt 

lideri Fetullah GÜLEN ve örgütün mahrem hizmetler olarak adlandırılan illegal yapılanmasında 

görev yapan sivil kişilerin emir komutasına girip,kendilerini Yurtta Sulh Konseyi olarak 

tanımlayarak, 15/07/2016 tarihinde saat 20:30'dan itibaren askeri darbe yapmaya, Anayasa'yı 

askıya alarak, seçilmiş Cumhurbaşkanını görevden almaya, Türkiye Büyük Millet Meclisini ve 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmişlerdir. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin resmî internet sitesinde ve işgal ettikleri TRT'de zorla bildiri 

yayınlayarak, ordunun yönetime el koyduğunu, Türkiye'de sıkıyönetim ve sokağa çıkma yasağı 

ilan edildiğini açıklamışlardır. 

İstanbul'daki Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri darbeci askerler tarafından 

trafiğe kapatılmış, ayrıca İstanbul Atatürk Havalimanı işgal edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ankara İl Emniyet 

Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı, Emniyet Genel 

Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı ve MİT yerleşkelerinin de aralarında bulunduğu çok 

sayıda kamu binasına, ayrıca TÜRKSAT'ın Gölbaşı ilçesindeki yerleşkesine uçak ve 
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helikopterlerin de kullanıldığı bombalı ve silahlı saldırılar yapılmıştır. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN'ın Marmaris'te tatil amaçlı olarak 

bulunduğu otel basılarak suikast girişiminde bulunulmuştur. 

Başbakan Binali YILDIRIM’ın aracının bulunduğu konvoya silahla ateş edilmiştir. 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri 

Fahri KASIRGA'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey kamu görevlisi rehin 

alınarak, Akıncı Üssüne götürülmüşlerdir. 

Çok sayıda kamu kurumu silah zoruyla işgal edilmiş veya işgal edilmesine teşebbüs 

edilmiştir. 

Darbe girişimine yaklaşık 9.000 askeri personel karışmış, 35 uçak, 37 helikopter, 74 

tanesi tank olmak üzere 246 zırhlı araç ve 4.000’e yakın hafif silah kullanılmıştır. 

Fetullah GÜLEN'in liderliğindeki örgütün "terör örgütü niteliğinde olduğu" yönünde 

rapor düzenlemesi nedeniyle, örgüt tarafından hedef alınan Emniyet Genel Müdürlüğü TEM 

Daire Başkanı Turgut ASLAN önce rehin alınmış, daha sonra da öldürülmesine teşebbüs 

edilmiştir. 

Gölbaşı ilçesinde bulunan Polis Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen silahlı 

saldırı sonucunda çok sayıda Özel Harekat personeli şehit edilmiştir. 

Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne düzenlenen saldırıda, Fetullahçı Terör Örgütüne 

yönelik olarak gerçekleştirilensoruşturmalarda görev üstlenen Ankara Terörle Mücadele Şube 

Müdürlüğü özel olarak hedef alınmış ve bombalı saldırıya maruz bırakılmıştır. 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN'ın bir televizyon kanalına cep telefonu 

ile yaptığı bağlantı sırasında darbecilere hiçbir şekilde imkân tanınmayacağını ifade ederek 

milletimizi darbeye tepki göstermek için sokağa çıkmaya davet etmesi üzerine, bu çağrının 

ardından başta Ankara ve İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde darbe karşıtı ve barışçıl 

protesto gösterileri düzenlendiği, darbeci askerlerin ise Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki hiçbir 

darbe girişiminde rastlanmayan bir şekilde, ayrıca bu girişimin bir askeri darbe teşebbüsünden 

öte Türkiye'yi bir yabancı güç adına işgal etme amacını taşıdığını da ispat edecek şekilde, 

uçaklardan, helikopterlerden, zırhlı araçlardan veya diğer silahlarla ateş ederek, başta 

Genelkurmay Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, İstanbul 

Boğaziçi Köprüsü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Akıncı Üssü olmak üzere çok sayıda 

mahalde yüzlerce vatandaşımızı şehit ettikleri ve yaraladıkları belirlenmiştir. 

Darbeci yasadışı Fetullahçı Terör Örgütü militanları, suç teşkil eden eylemlerini 

önlemek için karşılarına çıkan çok sayıda asker ve polis memurunu da şehit etmişlerdir. 

Genelkurmay Karargâhı Harekat Merkezi darbeci askerler tarafından ele geçirilerek 

darbenin direktifleri buradan verilmiş, sıkıyönetim direktifi yayınlanmış, bu sıkıyönetim 

direktifine "Yüce önder Atatürk'ün Yurtta Sulh Cihanda Sulh ilkesi ışığında hareket edildiğinin, 

milletin huzur güven ve refahını temin etmek, özgürlükler ve hukuk devleti önündeki fiili 

engelleri ortadan kaldırmak, milletin ve devletin bekasını ve bölünmez bütünlüğünü devam 

ettirmek, devletin kaybedilen uluslararası itibarını yeniden kazandırmak, Cumhuriyetin karşı 

karşıya kaldığı tehlikeleri ortadan kaldırmak, yolsuzluk ve terörün önüne geçebilmek, hak 

ettiğimiz evrensel insan haklarını ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşlarımız için yeniden 

sağlamak,laik, demokratik, sosyal ve hukuk devleti düzenini yeniden tesis etmek, 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 

koyulduğu,aynı saatten itibaren tüm yurtta sıkıyönetim ilan edildiği, ikinci 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 ilan edildiği, atanan sıkıyönetim komutanlarının derhal görevlerini deruhte ederek 

gerekli faaliyetlere başlayacakları, ihtiyaç duyulacak ilçelerde sıkıyönetim komutanlarının 
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belirlenmesi ve görevlendirilmesi yetkisinin il sıkıyönetim komutanlarına verildiği, 

görevlendirilen Sıkıyönetim Komutanlarının 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunundaki yetki ve 

görevlere haiz olarak faaliyetlerini yürütecekleri,ikinci bir düzenlemeye kadar kamu yetkisi ile 

yapılan tüm atama ve görevlendirmelerin teşkil edilen yurtta sulh konseyi tarafından veya onun 

vereceği yetkiye istinaden yapılacağı, bunun haricinde yapılacak işlemlerinyok hükmünde 

olduğu, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından emir komuta bütünlüğü içinde devletin yönetimi 

maksadıyla "Yurtta Sulh Konseyi" teşkil edildiği, Yurtta Sulh KonseyininBM, NATO ve diğer 

tüm uluslararası yükümlülüklerimizi yerine getirecek her türlü tedbiri aldığı, meşruiyetini 

kaybetmiş mevcut yürütme erkinin görevden el çektirildiği, Meclisin fesh edildiği, vatana ihanet 

içerisinde bulunan tüm kişi ve kuruluşların en kısa zamanda ulusumuz adına karar vermeye 

yetkili mahkemeler önünde hesap vermesinin sağlanacağı, tüm Valilerin görevden alındığı, 

Ankara, İstanbul, İzmir ve Kayseri illerine ait Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanlarının Yurtta 

Sulh Konseyi tarafından ivedilikle atandıkları, diğer iller ve ilçelerdeki Vali, Kaymakam ile 

gerek görülen Belediye Başkanlarının yerine görevlendirilmelerin Sıkıyönetim Komutanları 

tarafından yapılacağı, önümüzdeki günlerde tüm il, ilçe vali, kaymakam ve belediye başkanları 

için atamaların Yurtta Sulh Konseyi tarafından yapılacağı, siyasi partilerin tüm faaliyetlerinin 

sonlandırıldığı, siyasi partiler hakkındaki diğer adli ve idari işlemlerin müteakip dönemde 

yetkili makamlar tarafından ivedilikle yerine getirileceği, tüm Polis teşkilatının sıkıyönetim 

komutanları emrine alındığı, vazifenin yerine getirilmesinde kusurlu davrananlar hakkında 

gereken adli ve idari işlemlerin sıkıyönetim komutanlıklarınca yapılacağı,..." gibi ülke 

gerçeklerinden uzak, toplumda hiçbir karşılığı bulunmayan ibareler yazılmıştır. 

Sözde Yurtta Sulh Konseyi tarafından hazırlanan sıkıyönetim direktifinin ekinde atama 

listeleri yayınlanarak, 84 darbeci asker Sıkıyönetim Komutanı olarak görevlendirilmiş, 413 

kişilik Sıkıyönetim Mahkemeleri görevlendirme listesi hazırlanmış, ayrıca kritik askeri ve sivil 

makamlar için de 450 kişilik atama listesi hazırlanmıştır. Darbe girişimine muhalif olan askerler 

görevlerinden alınmış, darbeci askerler ise daha üst görevlere atanmışlardır. Darbeci askerlerin 

mevcut görevleri zaten önemli mahiyette ise, bu görevlerinin devamına karar verilmiştir.Bu 

atamalara göre bazı darbeci askerlerin gidip yeni görevlerini teslim aldıkları belirlenmiştir. 

Cumhurbaşkanlığı Makamının, seçilmiş meşru Hükümetin, kamu görevlileri ile yargı 

mensuplarının etkin ve yerinde müdahaleleri; bilhassa milletimizin engin ferasetiyle sokağa 

çıkarak,ülkemizi işgal girişimine karşı çıkması sonucunda, 16/07/2016 tarihinde öğle vakitleri 

itibarıyla askeri darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 

 

  15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen 

Komutanlığında icra edilen eylemler; 

 

  15/07/2016 tarihinde 4. Kolordu Komutanı ve Garnizon Komutanı Korgeneral 

Metin GÜRAK'ın saat 19:00 sıralarında Zırhlı Birlikler Okulu ve Tümen Komutanlığına 

geldiği, burada kendisini Tümen Komutanı olan müşteki Tümgeneral Erdoğan AKYOL'un 

karşıladığı ve birlikte tümen komutanı müşteki Tümgeneral Erdoğan AKYOL'un makam 

odasına geçtikleri, Korgeneral Metin GÜRAK'ın Erdoğan AKYOL'a tümende bulunan 

tankların kontrol altında olup olmadığını ve emniyette olup olmadıklarını sorduğu, bu konuda 

müşteki Tümgeneral Erdoğan AKYOL'un Korgeneral Metin GÜRAK'a birlikte ulaştırma alay 

komutanlığına ait 8 adet çekici ile 4 adet tank, 1 adet mayın pulluklu tank ve 4 tane de zırhlı 

personel taşıyıcısının tayini çıkan ve tayin yerleri belli olan kursiyer teğmenlerin görevlerine 

yönelik 20/07/2016 tarihinde yapılacak tank atışları için Şereflikoçhisar'a gönderildiğini 

söylediği, bunun üzerine Korgeneral Metin GÜRAK'ın, Genel Kurmay Başkanına Zırhlı 

Birlikler Okulu ve Tümen Komutanlığındaki tankların emniyette olduğunu ve olağandışı bir 

durumunun gözükmediğini telefonla ilettiği, bu şekilde Korgeneral Metin GÜRAK'ın 19:25 
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sıralarında Zırhlı Birlikler Okulu ve Tümen Komutanlığından ayrıldığı, ayrılmadan 

önceKorgeneral Metin GÜRAK'ın Tümgeneral Erdoğan AKYOL'un yanında iken Tümen 

Komutanı Tümgeneral Erdoğan AKYOL'un sıralı birinci amiri olan Muharebe ve Muharebe 

Destek Komutanı Korgeneral Metin İYİDİL'i telefonla bilgilendirildiği ve ardından Tümen 

Komutanlık Kışla bünyesinde bulunan tankların kapak, kilit ve sayılarının kontrolünün 

yapıldığı, 

  Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'nın Faaliyet İzleme 

Merkezine Genel Kurmay Başkanlığından gönderilen mesaj emri ile Zırhlı Birlikler Okulu ve 

Tümen Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Erdoğan AKYOL'un Kara Kuvvetleri Komutanlığı 

emrine atandığı, yerine ise şüphelilerden Tuğgeneral Ahmet Bican KIRKER'in 

görevlendirildiği mesajının ulaştığı, söz konusu mesajın faaliyet izleme merkezinde nöbetçi 

olan Tank Kıdemli Başçavuş Ali KÜPELİ tarafından nöbetçi amiri Binbaşı Aziz ÇİÇEK'e 

bunun tarafından da Kurmay Başkanı Tuğgeneral Mehmet Sıddık ÇOBAN'a, Mehmet Sıddık 

ÇOBAN'ın da tümen komutanı olan Tümgeneral Erdoğan AKYOL'a telefonla bildirdiği, 

  15/07/2016 günü saat 22:00-22:20 sıralarında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim 

Tümen Komutanlığı bünyesinde darbe girişimini yönetecek şüpheliler Ahmet Bican KIRKER, 

Faruk YAMAN ve Semih İLHAN'ın Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'na 

geldikleri ve bu şüpheliler ile darbe girişimine katılan diğer rütbeli şüpheliler tarafından tümen 

nöbetçi amirliği vasıtasıyla darbe girişiminde görev alacak personelin tümene, mesaiye 

çağrıldığı, bu esnada diğer şüpheli İsa SANCAKLI'nın da tümene geldiği, 

  Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'nda şüpheliler Ahmet 

Bican KIRKER, İsa SANCAKLI, Faruk YAMAN, Özkan GÜRKOL, Semih İLHAN ve Fatih 

ÇUBUKÇU'nun nöbetçi heyetine büyük karargahlara terör saldırısı olduğu Genel Kurmay 

Karargahında da 17 şehidin olduğu ve Ankara üzerinde uçan sivil tip uçağın bomba yüklü 

olduğu, bu uçağın her an bir saldırı düzenleyebileceği, karargahların korunması için planlama 

yapıldığı ve tüm personelin silah başı yaparak araçlara personel ve mühimmat yüklenmesi 

hususunda emir verildiği, 

  Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'nda yapılacak olan 

darbeye teşebbüs eylemi için kursiyer teğmenlerin haberleşme vasıtası olarak kullandıkları 

70.dönem whatsapp gurubundanteğmenlerin acil olarak birliğe gelmeleri çağrısında 

bulunulduğu, bu whatsapp gurubundan şüpheli Özkan GÜRKOL'un şüpheli teğmen Abdülkadir 

ÇİÇEK'in telefonundan sesli olarak iki kez teğmenleri acil olarak birliğe çağırdığı, bunun 

üzerine şüpheli teğmenlerin nizamiyeden giriş yaparak subay temel kurs bölüğü binasının 

bahçesine gelip toplandıkları, 

  Birliğe gelen teğmenlere normal şartlarda görev yerlerine giderken verilmesi 

gereken şahsi tabancalarının bir gün öncesinden verilerek dağıtıldığı,darbeye teşebbüs eylemi 

için gelen şüpheli teğmenlerin de birliğe gelirken bu şahsi silahları ile birlikte geldikleri, 

  Subay temel kurs bölüğü binasının önüne toplanan şüpheli teğmenlere Zırhlı 

Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'nda darbeye teşebbüs eylemini yönetecek 

pozisyonda olan şüpheliler Özkan GÜRKOL, Fatih ÇUBUKÇU, Ahmet Bican KIRKER, 

Semih İLHAN tarafından özellikle de şüpheli Özkan GÜRKOL tarafından talimatlar ve emirler 

verildiği, teğmenleri guruplara ayırıpher bir guruba darbeye teşebbüs eylemi ile ilgili 

yapacakları görevleri anlatılıp emir verildiği, bu şekilde darbeye teşebbüs eylemi için 

görevlendirilen şüpheli teğmenlere garajlar bölgesine gidip, buradan tank, ZPT, ZMA 

araçlarının alınıp buradan cephanelik bölgesine gidip cephanelikte bu araçlara mühimmat 

yüklenip nizamiyeden dışarı çıkış emirleri verildiği,bunun üzerine teğmenlerin söz konusu 

eylemleri yapmak için birlik içerisinde bulunan garajlar bölgesi cephanelik ve nizamiye gibi 

çeşitli yerlere guruplar halinde ayrılıp gittikleri, giderken tam teçhizatlı oldukları, üzerlerinde 

şahsi silahlarını ve G3 piyade tüfeği ya da başka tüfeklerini de bulundurdukları, 
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   Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'nda darbeye teşebbüs 

eyleminin gerçekleşebilmesi için öncelikle tümen komutanın görevden alınıp derdest edilmesi 

gerektiğinden bahisle, tümen komutanı olan Tümgeneral Erdoğan AKYOL'un görevden alınma 

eylemine başlandığı, 

  Bu kapsamda; 

  Darbeci Yurtta Sulh Konseyi tarafındanZırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen 

Komutanlığı komutanı olan Tümgeneral Erdoğan AKYOL'un görevden alınıp yerine 

şüphelilerden Ahmet Bican KIRKER'in tümene tümen komutanı olarak atandığına ilişkin 

15/07/2016 günü saat 21:48 sıralarında tümen faaliyet izleme merkezine mesaj geldiği, söz 

konusu mesajın "Tuğgeneral Ahmet Bican KIRKER'in Ankara Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim 

Tümen komutanı olarak atandığı, atama görevli personel emri alınmasına müteakip derhal yeni 

görevine katılıp ve katılışların mesajla bildirileceği" şeklinde olduğu, bu mesajı şüphelilerden 

o gece tümende nöbetçi amiri olan şüpheli Erdal YETİM'in gördüğü ve konunun tümen kurmay 

başkanı olan şüpheli Mehmet Sıddık ÇOBAN'a iletildiği, 

  Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı komutanı müşteki 

Tümgeneral Erdoğan AKYOL Gazi Orduevinde arkadaşı olan Tümgeneral Burhanettin 

AKTI'nın kızının düğününden eşi ile birlikte dönerken saat 22:30 sıralarında Tümen Kurmay 

Başkanı Kurmay Albay Mehmet Sıddık ÇOBAN'ın Tümgeneral Erdoğan AKYOL'u telefonla 

arayıp, harekat yıldırım mesajı geldiğini ve Erdoğan Akyol'un kendisinin Kara Kuvvetleri 

Komutanlığı emrine alındığını ve yerine de şüpheli Ahmet Bican Kırker'in atandığını bildirdiği, 

müşteki Tümgeneral Erdoğan Akyol'un bu telefon görüşmesinin hemen akabinde Albay Sefa 

Alkan'ı telefonla arayıp kendisine, Ana As Birlik Komutanlarını aramasını ve bu birlik 

komutanlarının tümen karargahına gelmesi emrini verdiği, müşteki Tümgeneral Erdoğan 

Akyol'un ardından Kurmay Albay Mehmet Sıddık Çoban'ı saat 22:40 sıralarında tekrardan 

telefonla aradığı, bu esnada Mehmet Sıddık Çoban telefonda müşteki Tümgeneral Erdoğan 

Akyol'a onun yerine atanan şüpheli Ahmet Bican Kırker'in yanında olduğunu söylediğinde 

müşteki Tümgeneral Erdoğan Akyol'un Ahmet Bican Kırker'i telefona istediği ve telefonda 

Ahmet Bican Kırker'in müşteki Tümgeneral Erdoğan Akyol'a "komutanım devletimize karşı 

büyük bir kalkışma başladı, müdahale edeceğiz, ayrıntılı planlamayı ben biliyorum, yerinize 

ben atandım, merak etmeyin emanetiniz bizdedir, karargahta sizi bekliyorum, gelince sizi 

bilgilendireceğim" dediği ve müşteki Tümgeneral Erdoğan Akyol'un 22:45 sıralarında tümen 

karargahına geldiği, 

  Müşteki Tümgeneral Erdoğan Akyol saat 22:45 sıralarında karargaha geldikten 

sonra şüpheli Ahmet Bican Kırker'in müşteki Tümgeneral Erdoğan Akyol'u karargah binasında 

komutan odasının önünde selam durarak karşıladığı ve beraberce komutan makam odasına 

girdikleri bu esnadaşüpheli kurmay albay Faruk Yaman'ın emir astsubayı kapısından makam 

odasına girdiği, şüpheliler Ahmet Bican Kırker ve Faruk Yaman'ın Zırhlı Birlikler Okulu ve 

Eğitim Tümen Komutanlığı personeli olmayıp dışarıdan geldikleri, Faruk Yaman'ın elinde bir 

atama listesi bulunduğu, bu atama listesini müşteki Tümgeneral Erdoğan Akyol'a gösterdiği ve 

Faruk Yaman'ın bu listeyi müşteki Tümgeneral Erdoğan Akyol'dan alarak tekrar emir astsubayı 

kapısından dışarı çıktığı, aynı kapıdan bu kez Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen 

Komutanlığında görevli olmayan şüpheli İsa Sancaklı'nın makam odasına girdiği, şüpheli 

Ahmet Bican Kırker'in müşteki Tümgeneral Erdoğan Akyol'dan acilen birlikten ayrılmasını 

istediği, müşteki Tümgeneral Erdoğan Akyol'un buna karşı çıktığında karşılıklı konuşmaların 

sertleşerek ses tonlarının yükselmeye başladığı, bu esnada müşteki Tümgeneral Erdoğan 

Akyol'un amiri olan Muharebe ve Muharebe Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil'i 

telefonla aradığı ve Metin İyidil'e durumu anlattığında Metin İyidil'in kendisine gelen mesajın 

sahte olabileceğini söylediği, müşteki Tümgeneral Erdoğan Akyol'un evrakın resmi olarak 

Evrak Yönetim Sisteminden (EYS) geldiğini ve evrakın sahte olamayacağını belirttiği, bu 
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esnada Ahmet Bican Kırker'in müşteki Tümgeneral Erdoğan Akyol'a "komutanım 

uzatıyorsunuz" dediği ve İsa Sancaklı'nın da müşteki Tümgeneral Erdoğan Akyol'un 

kollarından tuttuğu ve acele etmeleri gerektiğini yüksek sesle söylediği , odadan müşteki 

Tümgeneral Erdoğan Akyol'un sol tarafında İsa Sancaklı sağ geri kısmında da Ahmet Bican 

Kırker oldukları halde çıktıkları ve odanın dışında bekleyen Albay Sefa Alkan veAlbay Cem 

Tuce ile müşteki Tümgeneral Erdoğan Akyol'un vedalaştığı, saat 23:00 sıralarında müşteki 

Tümgeneral Erdoğan Akyol'u sivil 34 UZ 5358 özürlü plakalı gri renkli toyota corolla aracın 

sağ ön tarafına bindirdikleri, İsa Sancaklı'nın ise aracın sürücü koltuğuna oturduğu, aracın sağ 

arka tarafında şüpheli Kursiyer Teğmen Muhammet Macit'in oturduğu, bu şekilde Akıncılar 

4.Ana Jet Üssü Komutanlığına müşteki Tümgeneral Erdoğan Akyol'u götürdükleri, 

  Darbeciler tarafından Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen 

Komutanlığı Komutanı olarak atanan şüpheli Ahmet Bican Kırker'in ;Yarbay Özgür Efe, Albay 

Cem Tuce ve Binbaşı İsmail Suvay'a gelişmeler konusunda Tümen Karargahında bilgi verdiği, 

bu bilgi verme esnasında şüpheliler İsa Sancaklı ve Faruk Yaman'ın da bulunduğu, Ahmet Bican 

Kırker'in bilgi verme esnasında bir kağıdı okumaya başladığı, kağıttaki metnin "yüce önder 

Atatürk'ün bizlere armağan ve emaneti" şeklinde başlayan bildiri şeklinde olduğu, Albay Cem 

Tuce'nin bu olayda kimlerin olduğunu ve Genel Kurmay Başkanı ile Kara Kuvvetleri 

Komutanlığı'nın bu işin içinde olup olmadığını sorduğunda şüpheli Ahmet Bican Kırker'in 

cevap vermediği, bu sefer Binbaşı İsmail Suvay'ın Ahmet Bican Kırker'e sorular sormaya 

başladığında şüpheli Ahmet Bican Kırker'in"çok konuşuyorsun" dediği, 

  Darbe girişiminde bulunan ve Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen 

Komutanlığı'nda darbeyi yöneten darbeciler tarafından birlik içerisinde bulunan tankların ve 

ZPT ve ZMA'ların hazırlanmasının emredildiği, bunun üzerine tankların sıra halinde cephanelik 

bölgesine intikal ettikleri ve bu bölgede hazır bulunan kursiyerler tarafından cephanelikte 

bulunan mühimmatların alınarak ZPT ve tanklara yüklenmeye başlandığı, 

  Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığında meydana gelen 

darbeye teşebbüs eylemi için tümene gelen şüpheli teğmenlerin, özellikle şüpheliler Ahmet 

Bican KIRKER, Özkan GÜRKOL, Fatih ÇUBUKÇU, Faruk YAMAN ve Semih İLHAN 

tarafından guruplara ayrılıp görevlendirilmeleri yaptıktan sonra bu teğmenlerin bazılarının 

subay temel kurs bölüğünün silahlığına silahlarını almak için gittikleri ancak silahlığın kilitli 

olduğu, şüphelilerden Sinan ÜNAL'ın silahlığın anahtarı kendisinde bulunanBaşçavuş Osman 

Levent KARAKUŞ'a darbede kullanılmak üzere silah almak amacıyla derhal silahların kapısını 

açması şeklinde emir verdiği, Sinan ÜNAL'ınyanında şüpheliler Özkan GÜRKOL ve Fatih 

ÇUBUKÇU da olduğu halde silahlık deposunu Osman Levent KARAKUŞ'a zorla açtırmak için 

uğraştığı, Osman Levent KARAKUŞ'un direnmesi üzerine Fatih ÇUBUKÇU'nun depo kapısını 

kırın emriyle kapıyı kırıp içeriden 10-15 kursiyer teğmenle birlikte G3 piyade tüfekleri ve boş 

şarjörleri aldıkları, 

  Şüpheli Öztürk GÜR'ün tank erler Bünyamin LARÇİN, Müslüm ACAR ve 

Yücel KARAGÖZ'e saat 23:35 sıralarında arkasında teçhizatlı 8-10 teğmen olduğu halde 

nizamiyeden darbecilerin rahatlıkla girmeleri ve tankların rahatlıkla çıkmaları için intikal var 

diyerek nizamiyeyi terk etmelerini emrettiği ve ardından kendisi de nizamiye kulübesine girip 

oradan cephaneliğe gidip asteğmen Resul YILDIZ'a cephaneliği boşaltmalarını ve buranın 

emniyetinin kendisine geçtiğini söylediği, 

  15/07/2016 tarihinde Yurtta Sulh Konseyi tarafından Etimesgut Zırhlı Birlikler 

Okulu ve Tümen Komutanlığı’na tümen komutanı olarak atanan Ahmet Bican KIRKER'inbirlik 

içerisinde geceleyin hareket ettiği, cephanelik emniyet müfreze komutanı mağdur tanık 

Hüseyin YAĞMUR'a darbeye karışan teğmenlerle birlikte silah doğrultuğu, cephaneliğe gelip 

cephaneliğin müfreze komutanı olduğunu söyleyip, cephaneliğin boşaltılması gerektiğini, bu 

hususta yazılı bir emirde bulunduğunu cephanelikte nöbet tutan asteğmen Resul YILDIZ'a 
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söylediği, darbe eylemi kapsamında yapılan faaliyetin bir tatbikat olduğunu, tatbikat gereği 

Resul YILDIZ'a ve yanındaki personele hep birlikte cephaneliği terk edip uzman erbaş eğitim 

bölüğüne gitmelerini söylediği, buna karşı çıkan Resul YILDIZ ve emrindeki askerlere darbeci 

teğmenlerle silah doğrulttuğu ve bu personelin cephanelik bölgesini zorla terk etmesini 

sağladığı, 

  Cephaneliğe gelen mağdur tanık Hüseyin YAĞMUR'a tank mühimmatı 

yükleneceğini, kapıları çabuk açmaları gerektiğini söylediği, darbeci teğmenlere mühimmat 

deposunun kapılarını kırma emri verince orada bulunan darbeci teğmenlerin helikopter 

mühimmatına ait depo kapısını kazmalar ile kırmaya başladıkları, cephanelikten aldıkları 

mühimmatı land marka askeri araca yükleyip 200 metre ilerde bulunan atış alanındaki 

helikoptere götürülmesini tanık Hüseyin YAĞMUR'a Öztürk GÜR'ün emrettiği, daha sonradan 

cephanelikten alınan bu mühimmatı 15/07/2016 gecesi cephanelik bölgesine iniş kalkış yapan 

helikoptere şüphelilerden İbrahim ZENGİN ile birlikte teğmenlere yüklettikleri, bu şekilde 

Öztürk GÜR, Fatih ÇUBUKÇU'nun emir ve talimatlarıyla cephaneliğe giden darbeye teşebbüs 

eylemine katılan teğmenlerin cephanelikte faaliyet icra edip, cephaneliğin kapısını kırdıkları, 

içeriden mühimmat alıp darbeci teğmenlere dağıttıkları, yine içeriden alınan mühimmatın 

darbeye teşebbüs eylemi gecesi Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen komutanlığına gelen 

helikoptere yüklendiği, Bu şekilde cephanelikte 130527000005 stok numaralı 3011 adet 

7,62x51 mm fişeklerin yönerge, talimat, emir ve usullere aykırı bir şekilde darbeye teşebbüs 

eylemine katılan teğmenler tarafından cephanelikten alınıp bir kısmının kullanılıp bir kısımın 

ise 15/07/2016 gecesi cephanelik bölgesine iniş ve kalkış yapan helikoptere yüklendiği, 

  Ayrıca eğitim destek ve tatbikat taburu eğitim destek bölük komutanlığı emniyet 

kontrol odasında bulunan 226 adet mühimmatın Özkan GÜRKOL'un talimatıyla İbrahim 

ZENGİN'in kontrolünde diğer darbeci teğmenler tarafından alıkonulduğu, 

  Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığında meydana gelen 

darbeye teşebbüs eylemindeşüpheli Özkan GÜRKOL'un gece saat 04:50 sıralarında tümen 

karargah binasının önünde bulunan kutular içerisindeki bir takım belgeleri yırtıp, Çağlayan 

Nizamiyesine doğru giderken çöplüğe atıp bu çöplükte yakarak imha ettiği, 

  Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı içerisinde bulunan 018759 

plakalı leopard 2A4 tankı ile 018761 plakalı leopard 2A4 tankın ve her iki tankta ayrı ayrı olmak 

üzere 5 adet tank topu mühimmatı (ders atış sabot) 1000 adet 7,65 mm MG-3 fişeği olduğu 

halde saat 00:40 sıralarında nizamiyeden çıktıkları, 018759 plakalı tankta, tank komutanı 

Üsteğmen Fatih Mehmet Kılıç, nişancı uzman çavuş Harun Bulut, sürücü uzman çavuş Burak 

Çakır ve doldurucu teğmen Ahmet Faruk Çavuş'un bulunduğu, 018761 plakalı tankta ise tank 

komutanı olarak Üsteğmen Koray Korkmaz, nişancı uzman çavuş Mehmet Ayaz, sürücü uzman 

çavuş İbrahim Akça, doldurucu teğmen Yusuf Akbulut'un bulunduğu, her iki tankın Anadolu 

Bulvarı üzerinden Jandarma Genel Komutanlığı'nın Beştepe'deki binasına geldiğinde halk ile 

temas ettiği vehalkın engellemesi sonucu tankların saat 01:30 sıralarında Etimesgut Zırhlı 

Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığına geri döndükleri, halkla yaşanan arbede 

sırasında şüpheli Fatih Mehmet Kılıç'a ait MG-3 silahın halk tarafından alıkonulduğu, ayrıca 

şüpheli Fatih Mehmet Kılıç'ın da halk tarafından alıkonulduğu ve tanka giren bir vatandaşın da 

ayağından yaralandığı, 

  Nizamiyeden çıkan 2 tankın halk tarafından engellenmesi sonucu geri gelip 

nizamiyeye girmeleri esnasında çıkış istikameti doğrultusunda 6 adet tankın da hazır bulunduğu 

ve dışarıdan gelen 2 tankla içeriden çıkarılmak istenilen tankların nizamiyedekarşı karşıya 

geldikleri, bu esnada sivil halkın da nizamiye önüne toplandığı, halkın nizamiyeden tankların 

çıkmamasını istedikleri, İsmail Suvay'ın halkı yatıştırdığı ve nizamiyeden tankların 

çıkmayacağını söylediği, bunun üzerine sakinleşen halkın nizamiyenin karşısında bulunan 

köprüye doğru çekilmeye başladıkları, çıkmak için hazır bekleyen tankların mürettebatlarından 
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birisinin Levent Doğan diğerinin ise Koray Korkmaz olduğu, İsa Sancaklı'nın Levent Doğan ve 

Koray Korkmaz'a tankların çıkartılması için emir verdiği, ancak Levent Doğan ve Koray 

Korkmaz'ın dışarıda halkın olduğu ve çıkmayacaklarını beyan ettikleri, İsa Sancaklı'nın İsmail 

Suvay'a nizamiyeyi aç dediği ancak onun da nizamiyeyi açmadığı ve çıkmak için bekleyen 

tanklarda bulunan mürettebat ile Levent Doğan ve Koray Korkmaz'ın tanklarla dışarı 

çıkmayacaklarını beyan ettikleri, bunun üzerine İsa Sancaklı'nın İsmail Suvay'dan yeni atanan 

Tümen Komutanı olduğu iddia edilen şüpheli Ahmet Bican Kırker'e tekmil vermesini istediği 

ve İsmail Suvay'ın tekmil vermek için nizamiyeden ayrılıp, Tümen Karargahının alt katında 

bulunan faaliyet izleme merkezine gittiği, burada şüpheliler Ahmet Bican Kırker, Faruk Yaman, 

Fatih Çubukçu, Semih İlhan'ın bulunduğu, bunlardan ayrı olarak da Yarbay Erdal Yetim'in de 

bulunduğu ancak Erdal Yetim'in hemen arkasında silahlı iki adet teğmenin bulunduğu ve Erdal 

Yetim'i kontrol altında tuttukları ve faaliyet izleme merkezinde o gün nöbetçi olan başçavuş Ali 

Küpeli'nin de bulunduğu, şüpheli Ahmet Bican Kırker'in İsmail Suvay'a tankların dışarı 

çıkarılmasını emrettiği, bu esnada şüpheli Faruk Yaman'ın da İsmail Suvay'a ulaştırma 

bölüğünden bir tane kamyon çıkartıp cephaneliğe göndermesini ve helikopter mühimmatı 

yükleneceğini söyledi, İsmail Suvay'ın bu emirleri yerine getirmediği, bu esnada şüpheli Semih 

İlhan'ın da tanklar çıksın, gerekirse halka ateş edilsin, halk ezilsin şeklinde emirler verdiği, 

şüpheli Ahmet Bican Kırker'in de İsmail Suvay'a herşeye itiraz ettiğini ve İsmail Suvay'ın 

silahının kimliğinin alınıp bir odaya kapatılması emrini verdiği ve İsmail Suvay'ı görevden 

aldığını söyledi, bu esnada İsmail Suvay'ın başçavuş Hüseyin Yağmur'u telefonla arayıp 

kendisine cephaneliği açmaması, içeriye araç almamasını emrettiği ancak Hüseyin Yağmur'un 

cephaneliğe tankların ve ZPT'lerin girdiğini, cephaneliğin kilitlerini kırarak içeriden mühimmat 

alıp yüklediklerini söylediği, bu esnada Tümgeneral Zekai Aksakallı'nın telefonla Üsçavuş 

Emrah Bulluk'u aradığı vedarbeye kalkışanları öldürün şeklinde konuştuğu, bunun üzerine 

İsmail Suvay ve ekibinin darbeye kalkışıldığından emin oldukları ve İsmail Suvay'ın 

nizamiyeye tekrar geri döndüğü, 

  İsmail Suvay'ın nizamiyeye giderken yolda tankçıları gördüğü, tankın üzerinde 

bulunan askerlere kesinlikle nizamiyeden çıkılmaması talimatını verdiği, bu esnada şüpheliler 

Levent Doğan ve şüpheli Koray Korkmaz'ın da İsmail Suvay'a tankların kesinlikle çıkmayacağı 

hususunu söyledikleri, 

  İsmail Suvaynizamiyeye indikten sonra nizamiyeye darbeye karşı duran 

rütbelilerinin koşarak toplanmaya başladıkları, burada binbaşı İsmail Suvay'ın dost kuvvetlerle 

ilgili hemen tertipleme yaptığı ve tankları görecek şekilde 5'erli 6'şarlı rütbeli gönderdiği ve 

tankların üzerine çıkanı vur emri verdiği,bu esnada İsmail Suvay'ın okul komutanı Sefa Alkan'ı 

aradığı ve Sefa Alkan'a nizamiyeyi ele geçirdiğini, darbecileri indirelim dediğinde Sefa Alkan'ın 

kendisine sakin ol dediği, 

  Bu konuşmaların hemen akabinde binbaşı Barış Dedebağı ile İsmail Suvay'ın 

telefonla konuşmaya başladıkları, İsmail Suvay'ın Barış Dedebağı'na bilgi verdiği, nizamiyenin 

kontrol altında olduğunu, tankları çıkartmadığını, nizamiyede darbeci olarak teğmenleri 

gördüğünü, darbeci astsubay ve uzmanların bulunmadığını, Barış Dedebağı'nın İsmail Suvay'a 

yanında 70 tane polis olduğunu, bu polislerle nizamiyeden içeri gireceğini söylediği, İsmail 

Suvay'ın da içeride kimin kim olduğu belli olmadığından içeriye alamayacağını söylediği, 

ancak 10 dakika sonra binbaşı Barış Dedebağı'nın nizamiyeye geldiği, bu esnada şüpheliler 

Ahmet Bican Kırker, İsa Sancaklı ve yanlarında da 10-12 kadar teğmenin nizamiyeye doğru 

geldikleri, Ahmet Bican Kırker'in İsmail Suvay'a nizamiyeyi açmasını ve tankların çıkacağını 

söylediği ancak İsmail Suvay'ın buna izin vermediği, bu esnada Barış Dedebağı'nın içeriye 

girmek için yaklaştığı, 

   İsmail Suvay'ın Albay Cem Tuce'yi nizamiyeye hemen gelmesi için çağırdığı, 

bu esnada şüpheli Ahmet Bican Kırker ile binbaşı Barış Dedebağı arasında konuşmalar olduğu, 
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Cem Tuce'nin nizamiyeye geldiği tam bu esnada şüpheli İsa Sancaklı'nın Barış Dedebağı'nı 

iteklediği, itekleme sonucunda Barış Dedebağı'nın silahını çekip havaya doğrulttuğu, İsa 

Sancaklı'nın Barış Dedebağı'na nizamiyeyi terk etmesini söylediği ve bu konuşma esnasında 

Barış Dedebağı'nın havaya ateş ettiği, bunun üzerine önde duran darbeci teğmenlerin şüpheliler 

Ahmet Bican KIRKER ve İsa SANCAKLI'nın emriyle havaya ateş ettikleri ve darbeci 

teğmenlerin Barış Dedebağı'na doğru yürüdükleri ancak araya İsmail Suvay'ın girdiği ve Barış 

Dedebağı'nı bu arbededen alıp nizamiyenin dışına çıkarttıkları, Albay Cem Tuce'nin teğmenlere 

hitaben silah atışını kesmelerini emrettiği, bunun üzerine darbeci teğmenlerin geri çekilmeye 

başladıkları, tankların yanına gittikleri, burada 4-5 kişiyle birşeyler konuştuğu ve tanklara binip 

tanklardaki mürettebata tankları çalıştırmalarını söyledikleri, ancak tanklardaki ve tankların 

etrafındaki askerlerin tanklara binmeyeceklerini söylemeleri üzerine darbeci teğmenlerin 

tankları hareket ettiremedikleri, nizamiyede meydana gelen olaylar esnasında İsmail Suvay'ın 

talimatıyla dışarı çıkmak isteyen tankların çalışma donanımları,vites kolları ve kablo 

bağlantıları ile sigortalarının lojistik destek komutanlığındaki teknisyenler ,başçavuşlar ve 

askeri personellertarafından bozularak devre dışı bırakılıp hareket etmelerinin engellendiği, bu 

şekilde 5 adet tankın ve 1 adet ZPT aracının bozularak hareket etmesinin engellendiği, 

nizamiyeden tankların yanına giden darbeci teğmenlerin 3 land ve 1 araca binerek tankların 

yanından içeriye doğru tümen karargahına doğru kaçtıkları, tanklarda bulunan darbeci olmayan 

askerlerin de tankları terk ederek kışla içerisine geri döndükleri, aynı zamanda da tümen 2. nolu 

nizamiye bölgesinin lojistik destek komutanlığı personelince kontrol altına alındığı, 

  Tüm bu olaylar olurken nizamiyenin önünde vatandaşların toplandığı, köprü 

üstünde de yaklaşık 1000 kadar vatandaşın toplandığı, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait iş 

makinalarının nizamiyenin önüne geldikleri, 

  Cephanelik bölgesindeki tankların mürettebatı tarafından subay temel 

kursiyerlerinin tanklara binmesinin engellendiği ve tankların kilit altına alınarak kontrol altında 

tutulduğu, 

  Nizamiye giriş çıkışları ile nizamiyede bulunan darbeciler kontrol altına 

alındıktan sonra gruplar halinde çağrılan subay temel kursiyerleri şüpheli teğmenlerden 

bazılarının önce darbeye karşı yoğun çaba sarf eden albay Türker BİLGETÜRK'ün komutanı 

olduğu teknik kurul binasına gelip kendilerince teslim oldukları, bazılarının ise darbeye karşı 

duran personel tarafından ikna edilerek, bazılarının ise alınarak gözaltına alınıp teknik kurul 

binası içerisinde bulunansınav salonunda toplu halde gözetim altına alındıkları, bu esnada bu 

kursiyerlerin silahlarının da teslim alındığı, kalkışma hareketinde bulunan diğer personelin de 

teslim olmaya zorlanıp gözetim altına alınıp , silahlarının teslim alındığı, 

  Bu şekilde Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'nda kontrolün 

yavaş yavaş ele geçirilmeye başlandığı, bazı aralıklarda darbeci askerler tarafından zaman 

zaman ağaçlar arasından silahlarla ateş edildiği, ancak darbecilerin hareketlerinin kırılmaya 

başlamasından sonra teker teker ya da gruplar halinde birlik içerisinde darbeye karşı duran 

rütbeli ve askerlerce alınmaya başlandıkları, 4 tane teğmenin elleri havada olacak şekilde 

Yarbay Erdal Yetim'e teslim oldukları, Erdal Yetim'in bu 4 teğmeni ellerinden kelepçeleyerek 

Okul Komutanı Albay Sefa Alkan'ın da talimatıyla okul karargahında karargah odalarına 

koydukları ve başlarına da asker bıraktıkları, 

  Aynı şekilde darbeye teşebbüs eylemini organize edenözellikle Ahmet Bican 

KIRKER, Özkan GÜRKOL ve Semih İLHAN ile hareket eden şüpheli teğmenler Yavuz Ali 

ÜÇLER, Abdülkadir ÇİÇEK, Enes DAŞÇI ve Resul DOĞAN'ın tümen karargah binasında 

silahlarını bırakıp teslim oldukları, 

  İsmail Suvay'ın telefonla Sefa Alkan'ı aradığı ve nizamiyenin kontrol altına 

alındığını belirttikten sonra, tümen karargah binasının çevresi Türker BİLGETÜRK , Ender 

ÇOKER, Yavuz KAPUCU, Sefa ALKAN, Kayacan SEMİZER, Faruk ERGÜL, Serdar ÇINAR, 
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Adem İNCEKARA, Yılmaz ATAR ve Recep ARGANA tarafından kuşatılıpemniyete alındığı 

ve darbeye teşebbüs eden şüphelilerin kaçmaması için tümen karargah binasının çevresine 

askerlerin konuşlandırıldığı, Sefa Alkan'ın da tümen karargah binasının bulunduğu yerde 

müdahale için grup oluşturduğu ve piyade tüfekli subay, astsubaylara tümen karargahının 

etrafını sardırdığı ve tümen karargah binasının etrafına tankları getirdiği, bu esnada Albay Cem 

Tuce'nin de tümen karargah binasının önünde olduğu Albay Sefa Alkan ile Albay Cem Tuce'nin 

megafonla karargah binasının içerisinde bulunan darbeci askerlere teslim olun çağrısında 

bulundukları, bunun üzerine şüpheliler Ahmet Bican Kırker, Faruk Yaman ve İsa Sancaklı'nın 

tümen karargah binasından çıkarak teslim oldukları ve ellerinin kelepçelendiği ve bu üç 

şüphelinin tümende bulunan 2. Alay 1.Tabur silahlığına konmak üzere gönderildiği, 

  Tümen karargah binasından şüpheliler Ahmet Bican Kırker, Faruk Yaman ve 

İsa Sancaklı'nın teslim alınmasından sonra megafonla teslim olun diye bağırıldığı, ancak 

binadan çıkan olmayınca binanın içinin aranmasına başlandığı, bu esnada şüpheli Semih 

İlhan'ın da yakalandığı, ayrıca tümen karargah binasının önünde şüpheliler Abdulkadir Çiçek, 

Resul Doğan, Enes Daşcı ve Yavuz Ali Üçler'in de yakalandığı, Kurs Tabur Komutanlığından 

Okul Karargah binasına doğru geldiği yönde bağırtılarsöz konusu olunca şüpheli Fatih 

Çubukçu'nun da üsteğmen Ayhan Şen'in yardımıyla yakalandığı, şüpheli Özkan Gürkol'un da 

bu esnada yakalandığı, yakalanan bu şüphelilerle ilgili işlemler yapılırken Binbaşı Barış 

Dedebağı'n yanında 6-7 tane polis olduğu halde olay yerine geldiği ve emir komutanın 

kendisinde olduğunu söylediği, Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Tümen Komutanlığı'nda 

darbeye teşebbüs eyleminde bulunan tüm darbeci askerlerin bu şekilde yakalandıktan sonra 

darbeye teşebbüs eylemine katılan teğmenlere 5 soru halinde idari tahkikata ve adli 

soruşturmaya konu olacak şekilde sorular sorulup cevapların alınıp bir kağıda yazdırıldığı, bu 

evrakın bir suretinin soruşturma dosyasının içerisine alındığı, tümen komutanlığına getirilen 

otobüslere bindirildiği ve polis nezaretinde 16/07/2016 tarihinde saat 09:30-10:30 sıralarında 

gönderildikleri anlaşılmıştır. 

  15/07/2016 tarihinde Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığında 

meydana gelen darbeye kalkışma eylemi sırasında kendilerine yönelik eylemde bulunulan 

mağdur ve müştekilerin isimleri yukarıda belirtilmiş olup, ayrıca Ak Parti Genel Başkan 

Yardımcısı ve TBMM 26. Dönem Ak Parti İstanbul Milletvekili olan Sayın Hayati Yazıcı'nın 

şikayetine ilişkin 2016/113473 sayılı soruşturma dosyası bu dosya ile birleştirilmiş olup, 

müşteki olarak iddianame başlığında yer almıştır. 

 

  Tümgeneral Müşteki Erdoğan AKYOL İfadesinde; "15/07/2016 günü saat: 

18:30 sıralarında mesaiden ayrılıp konutuma geçtim, saat: 18:40 sıralarında Garnizon Komutanı 

Korgeneral Metin Gürak cep telefonumdan beni aradı, telefonda bana "sana 10 dakikalık 

mesafedeyim, karargahında buluşalım" dedi, bende birliğimde bulunan faaliyet inceleme 

merkezinde görevli nöbetçi başçavuş Ali Küpeli'yi telefonla aradım ve o gün nöbetçi amiri olan 

Yarbay Erdal Yetim'in Garnizon Komutanımız Korgeneral Metin Gürak'ı karşılamasını 

emrettim. Bana da aracımı beni almak üzere konuta göndermelerini emrettim. Saat: 18:50 

sıralarında ben devre arkadaşım olan Merkez Komutanı Tuğgeneral Nevzat Büyükceran'ı 

aradım, kendisine Garnizon Komutanının birliğimize geldiğini sebebini bilip bilmediğini 

sordum, o da bana "beni de Kara Havacılık Komutanlığında görevlendirdiler, ne olduğunu 

bende bilmiyorum" dedi. Bu konuşma üzerine ben konunun sadece benim birliğimle ilgili 

olmadığını tahmin ettim. 

  Ben Garnizon Komutanı Korgeneral Metin Gürak'tan önce birliğime ulaşıp 

tümen karargahına geldim ve saat: 19:00 sıralarında Garnizon Komutanı Korgeneral Metin 

Gürak'ı tümen karargahı önünde karşıladım, benim makam odama beraberce geçtik ve odamda 

oturduk. Garnizon Komutanı Korgeneral Metin Gürak bana "tankların kontrol altında mı, 
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emniyette mi" diye sordu. Her yıl YAŞ toplantısı yaklaşırken hep ya bizi telefonla ararlar ya da 

üst komutanlarımız bizzat gelerek tankların kontrol altında olup olmadığını sorarlar, ben yine 

böyle bir şey olduğunu düşünerek Garnizon Komutanı Korgeneral Metin Gürak'a tanklarımız 

emniyette ve kontrol altında olduğunu söyledim, çünkü tanklarımızın kontrolü ile ilgili 

işlemleri tam yapmıştık. Bu işlemler şu şekilde yapılmaktadır: 

  Benim emrimle 26 Şubat 2015 tarihinde kontrollerin nasıl yapılacağına dair 

idari emir numarası 36 olan 26/02/2015 tarihli emir yazdım, bu emir sunduğum dilekçenin 

ekinde Ek-1 olarak sunulmuştur.( Ek-1 belgesi alındı, okundu, soruşturma dosyasına konuldu.) 

Bu emrime istinaden kontroller için her bir ana ast birim için defterler tutulur ve kontrol 

zamanları da yine benim emrimle 1 ay önceden belirlenip ilgili yer ve kişilere tebliğ edilir, bu 

kişiler kontrol defterlerine mevcut durumları ve eksiklik varsa eksiklikleri kendi el yazılarıyla 

yazıp imzalarlar ve bana getirirler, bu defterler bana gelmeden istihbarat şube müdürlüğüne 

getirilir, burada eksiklikler tespit edilir ve bana iç yazışma sistemi olan sistemden bilgisayar 

ortamında gönderilir, bende bu eksiklikleri kontrol ederim, kontrolüm sonrasında benim de 

gördüğüm eksiklikleri de tespit ederek eksik hususla ilgili birim hangisiyse o birimi ilgilendiren 

kısmı sadece o birime gönderirim, yani başka birimin bir eksikliği daha başka bir birime gitmez. 

Benim tankları ve kışlamı yani birliğimi kontrolüm diğer kontrol mekanizmaları dışında bu 

şekilde de yapılır, tankları da aynı bu şekilde kontrol ettiğim için ve o gün için yani 15/07/2016 

tarihinde bir sorun olmadığını tespit ettiğim için Garnizon Komutanı Korgeneral Metin Gürak'a 

tanklarımın emniyette ve kontrol altında olduğunu söyledim. 

  Bunun üzerine Garnizon Komutanı Korgeneral Metin Gürak bana "gün içinde 

tank intikalin oldu mu" diye sordu, bende kendisine bizim o gün olan 15/07/2016 tarihinde 

sabah saat:08:30'da Ulaştırma Alay Komutanlığına ait 8 adet çekici ile 4 adet tank, 1 adet mayın 

pulluklu tank ve 4 tane de zırhlı personel taşıyıcısını Şereflikoçhisar'a gönderdiğimi söyledim. 

Çünkü bu tanklar ve personeli tayini çıkıp tayin yerleri belli olan kursiyer teğmenlerin göreve 

yönelik 20/07/2016 tarihinde yapılacak tank atışları için gönderilmişti. 25/07/2016 tarihi ile 

29/07/2016 tarihi arasında Türkiye'de bulunan tüm muharip kursiyer teğmenlerin 

Şereflikoçhisar'da tabur taarruz tatbikatı olacaktı, bu tatbikatta mayın pulluklu tank ile 4 adet 

ZPT eksik olduğu için bunları da Şereflikoçhisar'a gönderdim. Bu tatbikatta araçların kimler 

tarafından kullanılacağı ve kimler tarafından kontrol edileceğine ilişkin 14/07/2016 tarihinde 

emir yayınladım, bu emre ilişkin emri ve eklerini Ek-2 olarak ibraz ediyorum (dedi, alındı, 

okundu, dosyasına konuldu). Garnizon Komutanı Korgeneral Metin Gürak'a Şereflikoçhisar'a 

gönderilen yukarıdaki tanklarla ilgili bilgileri verdikten sonra kendisi benden bu tankların 

gönderilmesine ilişkin emri istedi. Ayrıca Şereflikoçhisar'a gönderilen bu tanklarla ilgili 

emniyet mesajının çekilip çekilmediğini de sordu, ben kendisine mutlaka çekilmiş ancak mesaj 

şuan yanımda yok dedim ve ardından da o saat itibariyle mesai bittiği için kendisine o konuyla 

ilgili görevli personelimi çağırıp mesajı temin edip size göndereyim dedim, o da bana mesajı 

temin et ve gönder dedi. 

  Bu konuşmaların hemen akabinde saat: 19:10 sıralarında Garnizon Komutanı 

Korgeneral Metin Gürak tafiks telefonla (askeriyedeki normal telli hat) Genel Kurmay 

Başkanının emir subayını doğrudan kendisi aradı. Genel Kurmay Başkanımız ile görüşmek 

istediğini söyledi. Genel Kurmay Başkanımız ile telefonla görüşmeye başladı ve telefonda 

Genel Kurmay Başkanımıza "Komutanım Zırhlı Birlikler Okulundayım, tümen komutanım 

yanımda, komutanım tanklar emniyette, olağandışı bir durum gözükmüyor, şimdi Kara 

Havacılık Komutanlığına gideceğim" dedi. Garnizon Komutanı Korgeneral Metin Gürak 

birliğimizden ayrılmadan önce benim makam odamda otururken ben hemen sıralı birinci 

amirim olan Muharebe ve Muharebe Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil'i tafiks 

telefonumdan aradım, bana EDOK komutanı Orgeneral Kamil Başoğlu ile birlikte olduklarını 
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ve telefonu onun da dinlediğini söyledi, bende olanları anlattım, tanklarımızın emniyette ve 

kontrol altında olduğunu telefonda söyledim. Şereflikoçhisar'a olan intikal hususunu da 

telefonda anlattım. Bu esnada EDOK komutanı Orgeneral Kamil Başoğlu emniyet mesajını 

çekmiş mi diye söylüyordu, bunu telefondan duydum. Ben kendisine mesajı çekip 

çekmediğimizi şu an için hatırlamadığımı ancak konuyla ilgili görevlileri hemen celb edip 

sonucunu arz edeceğim diye söyledim. Bunun üzerine saat: 19:15 sıralarında Garnizon 

Komutanı Korgeneral Metin Gürak birliğimizden ayrıldı. 

  Tankların Şereflikoçhisar'a gidişinin emniyet mesajını çekmekle görevli 

başçavuş Rafet Pehlivan'ı hemen evinden aldırıp birliğimize getirttim, beraberce Rafet 

Pehlivan'ın bilgisayarından Şereflikoçhisar'a giden tanklarla ilgili emniyet mesajının çekilip 

çekilmediğini kontrol ettik, çekilmediğini tespit ettik. Konuyla ilgili olarak Lojistik Şube 

Müdürlüğünde görevli üstçavuş İsmail Emin ile başçavuş Rafet Pehlivan'ı buluşturup mesajın 

neden çekilmediğini bana arz edin dedim. Bu esnada yanımızda bulunanlardan birisi emniyet 

mesajını ulaştırma alayı çekmiş olabilir dedi. Bu şekilde söyleyen kişinin kim olduğunu 

hatırlamıyorum. Ulaştırma alay komutanının benim birliğimde görevli Zırhlı Birlikler Okul 

Komutanı Albay Sefa Alkan'ın devre arkadaşı olduğunu bildiğim için konuyla ilgili cep 

telefonundan Sefa Alkan'ı arayıp ona ulaştırma alay komutanına bizim birliğimizden çıkan ve 

Şereflikoçhisar'a gönderilen tanklarla ilgili emniyet mesajı çekilip çekilmediği hususunu 

sormasını istedim. Bu esnada yanımızda bulunan birliğimizin Eğitim Destek ve Tatbikat Tabur 

Komutanı nöbetçi amiri Yarbay Erdal Yetim bana "komutanım ulaştırma alay komutanlığında 

benim devrem var ben de mesaja ulaşmaya çalışayım" dedi. Ben de ulaş dedim. Tam bu esnada 

birliğimizin faaliyet inceleme merkezinden Şereflikoçhisar'a giden tankların emniyet mesajının 

çekildiğine dair mesaj formunun çıktısını alıp getirdiler, bu formu incelediğimde emniyet 

mesajının 13/07/2016 tarihinde saat:15:30'da çekildiğini gördüm. 

  Benim bu emniyet mesajını Garnizon Komutanı Korgeneral Metin Gürak'a ve 

kendi sıralı amirlerim olan Muharebe ve Muharebe Destek Komutanı Korgeneral Metin Iyidil'e 

göndermem gerekiyordu. Garnizon Komutanı Korgeneral Metin Gürak'ın bu esnada birliğimize 

yakın olan Kara Havacılık Komutanlığında olduğunu bildiğim için mesajın Garnizon Komutanı 

Korgeneral Metin Gürak'a ulaştırılması için okul nöbetçi amiri istihbarat binbaşı Aziz Çiçek'i 

görevlendirdim. Aziz Çiçek Kara Havacılık Okuluna gittiğinde burada Garnizon Komutanı 

Korgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Kara 

Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Orgeneral İhsan Uyar, Kara Havacılık Komutanı 

Tümgeneral Hakan Atınç'ın hangarda olduğunu, hangara 150 metre mesafede olduğunu ve daha 

fazla ileriye geçemediklerini Aziz Çiçek cep telefonuyla bana bildirdi. Bende Garnizon 

Komutanı Korgeneral Metin Gürak'ın makam cep telefonunu aradım, telefona onun emir 

astsubayı çıktı, durumu emir astsubayına bildirdim, binbaşı Aziz Çiçek tarafından gönderdiğim 

mesajın Garnizon Komutanı Korgeneral Metin Gürak'a ulaştırılması gerektiğini söyledim. 

Garnizon Komutanı Korgeneral Metin Gürak'ın emir astsubayı bana "komutanım biz de 

gidemiyoruz o yüzden ulaştıramayacağım" dedi. Binbaşı Aziz Çiçek Kara Havacılıkta 

beklerken öncelikle Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Kara Kuvvetleri 

Komutanlığı Kurmay Başkanı Orgeneral İhsan Uyar'ın Kara Havacılık Komutanlığından 

ayrılırken Garnizon Komutanı Korgeneral Metin Gürak'ın geldiğini binbaşı Aziz Çiçek bana 

bildirince ben cep telefonundan Garnizon Komutanı Korgeneral Metin Gürak'ı aradım ve 

binbaşının kendisini beklediğini ve Şereflikoçhisar'a giden tankların emniyet mesajını almasını 

kendisinden istedim, Garnizon Komutanı Korgeneral Metin Gürak emniyet mesajını aldı ve 

binbaşı Aziz Çiçek birliğe döndü. 

  Ayrıca söz konusu emniyet mesajını 15/07/2016 tarihinde saat: 19:57'de 

Muharebe ve Muharebe Destek Komutanı Korgeneral Metin Iyidil'e Whatsapp üzerinden çekip 
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gönderdim. 

  Ben Zırhlı Birlikler Tümen Komutanlığında çok ayrıntılı ve tiziz çalışmama 

rağmen Şereflikoçhisar'a tatbikat için gönderilen 4 tane tank için Garnizon Komutanı 

Korgeneral Metin Gürak'ın birliğime gelmesine ve bu konuda sorular sorması beni biraz 

rahatsız ettiği ve bu konudan dolayı teftiş ediliyormuşum gibi düşünerek alındığımdan Tümen 

Karargahı önünde "sanki 4 tankla darbe yapacak mışım gibi kontrol ediliyorum" diye sesli 

şekilde söylenerek serzenişte bulundum. 

  O gün yani 15/07/2016 tarihinde Gazi Orduevinde devre arkadaşım Tümgeneral 

Burhanettin Aktı'nın kızının düğünü vardı. O düğüne gidecektim, Garnizon Komutanı 

Korgeneral Metin Gürak birliğimizden ayrıldıktan sonra o günün tümen nöbetçi amiri yarbay 

Erdal Yetim'e "Erdal tankları kontrol ettir, kapakların kapalı olduğundan emin olun, kilitlerini 

kontrol ettir, bana tekmil ver" dedim ve birliğimden saat:20:05 sıralarında ayrıldım. 

  Ben konutuma gittikten sonra sivil giyinip eşimle beraber devre arkadaşım 

Tümgeneral Burhanettin Aktı'nın kızının düğünü için Gazi Orduevine gittik. 

  Ben Gazi Orduevinde düğündeyken yarbay Erdal Yetim bana 21:30 sıralarında 

tankların emniyette olduğunu, olumsuz bir durum olmadığını, ancak l.Alay Komutanlığından 

tankların kontrolü esnasında tankları kontrol için görevlendirilen erlerden birinin tanktan 

düştüğünü, başından ve belinden yaralandığını, Etimesgut Asker Hastanesine gönderdiğini 

söyledi. Erdal Yetim bana bunu 15/07/2016 tarih ve saat:21:49'da telefonla mesaj atarak 

bildirdi, Erdal Yetim 0553 293 43 53 numaralı kendisine ait telefondan benim resmi telefonum 

olan 0530 601 98 86 nolu telefonuma yaralı askerin durumu ve tankların kontrolü ile ilgili 

ayrıca mesaj da attı, (söz konusu 0553 293 43 53 nolu telefondan 0530 601 98 86 nolu telefona 

çekilen mesaj incelendi, mesajın "komutanım tankların kontrolü yapıldı, sorun yok. Revirdeki 

doktorun ilk muayenesine göre; Tanktan düşen askerin alnında 2-3 cm. lik deride yırtılma var, 

şuuru yerinde, kafatasında herhangi bir kırık kanama yok, asker belinde ağrı olduğunu 

belirtiyor. Tomografi çekilmek üzere şu an hava hastanesinde arz ederim." şeklinde olduğu 

görülüp iş bu ifade tutanağına geçirildi.) Ben de 0530 601 98 86 nolu resmi telefonumdan Erdal 

Yetim'e ait 0553 293 43 53 nolu telefona "sonucu bekliyorum, saat kaç olursa olsun" şeklinde 

mesaj attım. 

  Saat:22:20 sıralarında Gazi Orduevindeki düğünden eşimle birlikte ayrıldık. 

Saat:22:30 sıralarında Tümen Kurmay Başkanım Kurmay Albay Mehmet Sıddık Çoban beni 

cep telefonumdan aradı. Mehmet Sıddık Çoban telefonda çekingen ve ürkek bir tavırla 

"komutanım harekat yıldırım bir mesaj geldi, sizi Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrine almışlar, 

yerinize de Tuğgeneral Ahmet Bican Kırker'i atamışlar" dedi ve telefonu kapattı. Ben de; eşim 

de yanımda olduğu halde,ben 37 yıl vazifemi şerefimle yaptım, beni harekat yıldırım mesajıyla 

görevden aldılar, çok üzgünüm yarın sabah istifa dilekçemi vereceğim diye tepki gösterdim. Bu 

ruh haliyle hemen telefonumda aramalar listesinde en üstte o göründüğü için Albay Sefa Alkan'ı 

aradım ve kendisine "benimle ilgili bir gelişme var, Ana Ast Birlik Komutanlarımızı ara, Tümen 

Karargahında buluşalım" emrini verdim. Ben bu arada Kurmay Albay Sıddık Çoban'ı telefonla 

saat: 22:40 sıralarında aradım, "Sıddık ne oluyor, neden görevden alındım" diye sordum. 

Kurmay Albay Sıddık Çoban da bana "komutanım şu anda yeni atanan Generalim geldi, 

yanımda" dedi ve ben de kendisine telefonu ver dedim. Ben darbeciler tarafından atanmış olan 

Bican Kırker'i daha önceden tanıdığım için yani daha önceden benim 1 yıl şube müdürüm olarak 

çalıştığı için tanıdığımdan kendisine telefonda "Bican ne oluyor, niye görevden alındım" dedim. 

Bican Kırker bana "komutanım devletimize karşı büyük bir kalkışma başladı, müdahale 

edeceğiz, ayrıntılı planlamayı ben biliyorum, yerinize ben atandım, merak etmeyin emanetiniz 

bizdedir, karargahta sizi bekliyorum, gelince sizi bilgilendireceğim" dedi ve telefonu karşılıklı 

olarak kapattık. Ben karargaha doğru gittiğimde yanımda bulunan eşim de bana istersen bende 
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geleyim, heyecanlanma, rahat ol dedi. Ben eşime sen gelme, seni eve bıraksınlar dedim, araç 

tümen karargahın önüne geldi beni bıraktı, eşimi de eve götürdü. 

  Ben 22:45 sıralarında tümen karargahına gelmiştim, eşimi de arabayla 

konutuma gönderdim. Bu esnada hava karanlıktı, ortalık çok sessiz sakindi, karargah binasında 

sadece binanın giriş kısmında nöbetçi heyetinin bulunduğu kısım aydınlıktı. Binanın içinde orta 

kısım aydınlık ama yan taraftaki koridor kısımları loştu. Bican Kırker beni komutan odasının 

önünde yani makam odamın önünde selam durarak karşıladı. Beraberce benim makam odama 

komutan kapısından girdik. Ben makam koltuğuma oturdum, Bican Kırker (tutuklu) bana göre 

masamın önünün sağ tarafında bulunan koltuğa oturdu. Bu esnada emir astsubayı kapısından 

da birliğimizin dışından gelen Kurmay Albay Faruk Yaman içeri girdi. Elinde dosya gibi bir şey 

vardı. Benim önüme atama listesini koydu. Atama listesini gördüğümde benim Kara Kuvvetleri 

Komutanlığı emrine atandığım yazıyordu, ama bu listede sadece benim değil benim dışında 

başka komutanların isimleri ve atandığı yerler yazıyordu. Benden başkalarını da bu atama 

listesinde görünce kendi içimden benden başkaları da atanmış diye düşünerek rahatladım. Faruk 

Yaman (tutuklu) girdiği kapı olan emir astsubayı kapısından atama listesi ile beraber çıktı. Aynı 

kapıdan bu sefer yine bizim birliğimizin dışından Kurmay Albay İsa Sancaklı (tutuklu) odaya 

girdi ve makam masamın sol kısmında kalan koltuğa oturdu. Ben İstanbul Hadımköyde Tugay 

Komutanı iken İsa Sancaklı binbaşı rütbesinde İstanbul Kartal Maltepe'de ki tugayda karargah 

subayı olarak görev yaptığından dolayı toplantılara katılıyordu, bu toplantılardan dolayı 

kendisini simaen tanıyordum. Bican Kırker bana "komutanım büyük karargahlara büyük 

saldırılar var. şehitlerimiz var, şehitlerimiz her geçen saat artıyor, karargahların korunması 

yönünde görev aldık, müdahale için ben görevlendirildim, siz idari izinlisiniz" dedi. Ben de 

Bican Kırker'e "madem büyük karargahlara saldırı var, ben bu tümenin komutanıyım, saldırının 

bastırılması gerekiyor, ben niye bastırmıyorum, neden sen görevlendirildin" dedim. Bican 

Kırker bana "komutanım durum çok acil gelişti, planlama karargahta bulunan personel 

tarafından çok acil yapıldı, şehitlerimiz var ve her dakika artıyor, ayrılmanız gerekiyor, benim 

de derhal emirler verip harekete geçmem gerekiyor, zaman kaybediyoruz, lütfen ayrılın" dedi. 

Bican Kırker ile aynı şeyleri karşılıklı birbirimize tekrar eder şekilde konuşmaya devam ettik. 

Bu şekilde birbirimize konuşurken ikimizin de ses tonu karşılıklı olarak yükselmeye başladı. 

Bu esnada Bican Kırker'in cep telefonuna telefon geldi, karşıdakilere Bican Kırker kısa kesik 

cevaplarla "tamam, evet" şeklinde cevaplar veriyordu. Bu esnada binbaşı İsa Sancaklı ayağa 

kalktı ve yanıma yaklaştı, makam kolluğumun yanına kadar geldi. İsa Sancaklı fiziki olarak 195 

cm boyu olan kilolu birisidir. Biz Bican ile karşılıklı konuştuğumuzdan ve aynı şeyleri tekrar 

ettiğimiz için bu sefer ben "tamam, amirimi arayacağım" dedim ve cep telefonumdan bağlı 

bulunduğum amirim olan Muharebe ve Muharebe Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil'i 

(tutuklu) aradım. Metin İyidil'e "komutanım beni görevden almışlar, yerime Bican Kırker'i 

görevlendirmişler" dedim. Metin İyidil telefonda bana hiç tepki vermeden doğrudan kısık bir 

sesle yani cep telefonuyla konuşurken başkaları duymasın diye olacak şekilde "mesaj sahte 

olabilir" dedi. Ben de kendisine "komutanım mesaj EYS'dcn (Evrak Yönetim Sistemi) gelmiş, 

bildiğimiz atama emri, sahte gözükmüyor" dedim. O da bana "peki" dedi. Ben telefonla bu 

şekilde konuşurken Bican Kırker ayağa kalktı, sesini yükseltip parmağı ile kapıyı göstererek 

"uzatıyorsunuz komutanım, komutanım uzatıyorsunuz, lütfen odayı terk edin zamanımız yok. 

sizi bekleyemeyiz" dedi, bu esnada İsa Sancaklı ayağa kalkarak benim yanıma geldi yanıma 

geldi iki elleriyle benim kollarımın pazu kısmından tutarak yüksek sesle "canım komutanım 

sizi seviyoruz, emanetiniz banadır, size ben eşlik edeceğim, lütfen dışarı çıkalım, zaman 

kaybetmemize sebep oluyorsunuz, şehitlerimiz artıyor, üç dakikamız var" dedi. Bende dışarı 

çıkmaya karar verdim. Makam odamın komutan giriş kapısından dışarı çıkarken hemen sol 

yanımda İsa Sancaklı hemen sağ gerimde de Bican Kırker vardı. Dışarı çıktığımda kapı açıldığı 

anda benim daha önceden çağırmış olduğum Albay Sefa Alkan ile Albay Cem Tuce'nin kapının 
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önünde gördüm, şaşırmış, gözleri büyümüş ve neler olduğunu anlamaya çalışan bir eda ile 

bakıyorlardı. Bende bir iki saniye bu iki albayımın gözlerine baktım ve kendilerine "Allaha 

ısmarladık" dedim. Ellerini sıktım, bu esnada iki komutanda herhangi bir müdahalede 

bulunmadılar çünkü onlarda ne olduğunun farkında değildiler. Komutan katından aşağıya doğru 

inerken arkamdan Albay Mehmet Sıddık Çoban peşimizden koştu, yanıma geldi, alt katta 

Yarbay Ömer Efe'yi gördüm. Ona da ya Allaha ısmarladık ya da hakkınızı helal edin demiş 

olabilirim, bu şekliyle tümen karargah binasında dışarıya çıktık, dışarıda nöbetçi heyetinden bir 

iki kişi olduğunu gördüm, onlar karargah binasının çıkışında sağ tarafta bekliyorlardı. Bu 

esnada benim gitmemem yönünde herhangi bir müdahalede bulunan olmadı. Ben karargah 

binasının önünde sağ tarafta bulunan makam aracıma yöneldim ancak bu esnada İsa Sancaklı 

benim sol koluma girdi ve bana "komutanım güvenliğiniz tehdit altında, sizi ben koruyacağım, 

makam aracınızı kullanmayacağız, bu araca bineceğiz" dedi ve makam aracıma beni bildirmedi, 

gri renkli plakasını hatırlayamadığım bir toyota arabaya beni bindirdiler. Beni araca 

bindirdiklerinde saat:23:00 sıralarıydı. Bu aracın daha sonra açık gri renkli özürlü plakalı toyota 

corolla araç olduğunu öğrendim, bu araçla ilgili darbe girişiminden sonra inceleme yapıldı. Ben 

refleks olarak bu aracın önce sağ arka koltuğuna binmek istedim ancak İsa Sancaklı benim 

aracın sağ önüne binmemi söyledi, İsa Sancaklı sürücü koltuğuna olurdu. Tahmini saat:23:05 

sıralarında araç hareket edip nizamiyeden çıktı. İsa Sancaklı bana İstanbul yoluna nasıl 

çıkacağımı sordu. Bu esnada cep telefonunu aramaya başladı, bulamadı. Aracın arkasına doğru 

hafif dönüp "telefonunu ver" dediğinde aracın arkasında İsa Sancaklı ile benden başka birisi 

olduğunu fark ettim. İsa Sancaklı arkadaki kişiden telefonu aldı, aracı sağa çekti ve arabadan 

çıkarak 10-15 metre uzağa gitti, telefonla görüştü. Tekrar arabaya bindi bir müddet gittikten 

sonra tekrar aynı hareketi yaptı, yani arabayı durdurup kenara çekti, araçtan indi uzaklaşarak 

10-15 metre uzakta telefonla birisiyle görüştü, tekrar araca bindi. Bende bundan bunların 

gidecekleri yerin yolunu bilmediklerini düşündüm. İsa Sancaklı'nın arabadan birinci ya da 

ikinci inişinde hangisi olduğunu hatırlamıyorum ancak bir tanesinde araçtan inince ben 

arkamda oturan şahsa kimsin sen dedim. Otoyol olmadığı için ışıklarda olmadığından 

arkamdaki şahsı göremiyordum sadece silüetini görüyordum, arkadaki kişi kamuflaj elbiseliydi 

ve rütbeleri de yoktu. Benim ona "sen kimsin" sorusuna o da tek kelimeyle "söylemem" dedi. 

Sonradan her şey bittikten sonra bu kişinin kursiyer Teğmen Muhammet Macit (tutuklu) 

olduğunu tespit ettim. Albay İsa Sancaklı arabanın içerisinde bana "komutanım sizi bugün' 

öğleden sonra konutunuz bölgesinde çok takip ettik, bekledik" dedi. Hatta ben tüm bu olaylar 

bittikten sonra birliğimizde görevli olan Kurmay Yarbay Fatih Çubukçu'nun (tutuklu) o gün 

yani 15/07/2016 günü saat:21:30 sıralarında benim konutumda görevli olan konutta nöbet tutan, 

kazan dairesine bakan ve bahçıvan olarak görev yapan Er'e komutan nerede diye sorduğunu ve 

bu Er'inde Fatih Çubukçu'ya "komutanım kışla dışında, nerede olduğunu bilmiyorum" deyince 

Fatih Çubukçu'nun konutun karşısında bulunan Çağlayan Lojmanlarına doğru hızlı bir şekilde 

uzaklaştığını, konutumda yukarıda belirttiğim şekilde bulunan Er'den öğrendim. 

  Biz bu şekilde Akıncılar 4.Ana Jet Üssü Komutanlığına ulaştık, bunu da 

nizamiyeden girerken nizamiyenin üstünde yazan tabeladan anladım. Nizamiyeden içeri girdik. 

Nizamiyeden içeri girmeden durduk, ancak bizi durdurdular mı yoksa İsa Sancaklı 

kendiliğinden mi durdu hatırlamıyorum. İsa Sancaklı gideceğimiz yeri bilmiyormuş gibiydi 

çünkü beni de derdest edip aldıktan itibaren iki kez telefonla dışarı çıkıp konuştuğu gibi 

nizamiyeye gelince de telefonla birden çok kez telefonla görüşüp, gideceğimiz yeri telefondaki 

kişiye sorarak tespit etmeye çalışıyordu. Nizamiyeden içeri girdik, girerken arabanın içine 

bakan olmadı, kontrol eden olmadı. Çünkü biz nizamiyeden içeri girince benim gibi başka 

araçlar içeriye geliyordu, içeri girdikten sonra tahmini 3-4 dakika ilerledik ve misafirhane 

olduğunu sonradan anladığım iki katlı bir binanın önünde durduk. Binanın önünde ve içine 

girdiğimizde girişte hol gibi olduğu yerde ve sağ ve sol koridorlarda 25-30 civarında teğmen, 
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üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı rütbesinde kamuflaj elbiseli daha çok havacı kamuflaj elbiseli 

subaylar gördüm. 

  Binanın kapısından girerken İsa Sancaklı bağırarak üs komutanınız nerede, beni 

üs komutanınızla görüştürün dedi, tepki göremeyince ne bakıyorsunuz beni üs komutanınızla 

görüştürün diye bağırdı ve oradakileri fırçaladı. Bir bir buçuk dakika sonra orada sabit olan 

telefondan birisi bir yerle irtibata geçip bu telefonu İsa Sancaklı'ya verdi. Ne konuştuklarını 

duyamadım, sessizce konuştular, sonra beni sol tarafa döndürdüler 17 numara olduğunu 

hatırladığım bir odaya beni soktular. Tüm bunlar olurken yani Zırhlı Birlikler Tümeninden beni 

alıp nizamiyeden yukarıda belirttiğim beni Akıncılarda derdest ettikleri odaya kadar ellerime 

kelepçe vurmadılar, ayaklarımı bağlamadılar, gözlerimi de bağlamadılar, herhangi bir silah da 

göstermediler. Ancak yukarıda da belirttiğim gibi arabaya bininceye kadar ve arabadan inince 

hep yanımda yukarıda belirttiğim şahıslar olan iki kişi her zaman yanımda bulundu. Koridorda 

bütün odaların perdelerini pencerelerin önlerinden söküp oda giriş kapılarının önlerine koymuş 

olduklarını gördüm. Beni tuttukları odaya soktular, soktukları odada yan yana duran iki yatak 

vardı. Yatakların çarşafları sökülmüştü. Bir tanede elbise dolabı vardı, dolabın içerisinde askı 

dahi hiçbir şey yoktu. Beni odaya soktuklarında İsa Sancaklı odaya girmedi bana hitaben "ben 

ayrılıyorum, bana bir emriniz var mı" dedi. Bende kendisine sitemkar olarak "hani beni 

koruyacaktın, neden ayrılıyorsun, bunlar kim, yazıklar olsun, hakkımı helal etmiyorum" dedim. 

İsa Sancaklı bana "komutanım ben ayrılıyorum" dedi ve ayrıldı. Bu esnada saatin kaç olduğunu 

tam hatırlayamıyorum. 

  Beni bıraktıkları, derdest ettikleri odanın içine bir üsteğmen girdi, elbisesinin 

önünde isimlik yazmıyordu, ayrıca yukarıda bahsetmiş olduğum 25-30 tane rütbelide de benim 

gördüğüm kadarıyla elbiselerinde isimlik yoktu. Üsteğmen üzerimi aramak istedi, bende 

üzerimi aratmak istemedim. Arkada bekleyen yani odanın kapısının eşiğinde bekleyen binbaşı 

yüksek sesle bağırarak "ara" dedi. Bunun üzerine üsteğmen benim üzerimi aradı. Bu esnada 

koridordan elleri önde olacak şekilde bağlı, ağzı beyaz şerit bantla bantlı birisini de derdest 

edilmiş vaziyette geçerken gördüm. Daha sonra bu kişinin Yaşar Güler olduğunu anladım. 

Üzerimi aradılar, benim üzerimden herhangi bir şey almadılar. Arama bitince dışarı çıkıp 

üzerimden kapıyı kilitlediler. Üzerime kapıyı kilitledikten 5-10 dakika kadar sonra bu sefer 

içeriye silahlı, tam teçhizatlı fiziki olarak yapılı, uzun boylu olan ve ya uzman çavuş ya da 

astsubay olan özel kuvvetler veya benzeri teşkilata mensup iki şahıs girdi ve ellerimi önde 

olacak şekilde plastik kelepçe ile bağladı. Gözlerimi de odadan çıkan perdelerden kestikleri 

bezle bağladılar ve odadan çıkıp kapıyı üzerime kilitlediler. Tüm bunlar 23:45-24:00 sıralarında 

oldu. 

  Bundan sonra olay rutine bağlandı ve saat başı kapıyı apar topar açıp bana "bir 

isteğin var mı" diye soruyorlardı, bende her seferinde bir bardak su istediğimi kendilerine 

söylememe rağmen bana ertesi gün saat: 15:00- 16:00'a kadar hiç su getirmediler. Bu şekilde 

yani ellerim önden kelepçeli, gözlerim bağlı şekilde durdum, ayaklarım bağlı değildi. Oradaki 

yataklardan birininüzerine oturdum, bazen ayağa kalktım. Bu esnada geceleyin bir müddet 

sonra üsten uçakların kalktığını, bir müddet sonra ise başka bir yerden üsse uçakların sorti 

yaptıklarını, hatta mermi bıraktıklarını, yerden de uçaksavar sesine benzer bir silahla yukarıdaki 

uçaklara ateş edildiğini sürekli duydum, bu 45 dakika sürüp sonra bir müddet kesilip sonra 

tekrar devam edecek şekilde oluyordu. Mermiler düştükçe bulunduğumuz bina deprem olmuş 

gibi sarsılıyordu. Ben tüm bunlar olurken kendi kendime Hava Kuvvetlerinin iki unsurunun 

birbiriyle savaştığını düşündüm. 

  16/07/2016 günü saat: 13:00-14:00 sıralarında tam teçhizatlı ekip yani benim 

üzerimi arayan silahlı tam teçhizatlı ekibi binanın dışında camdan gördüm, çünkü gözlerimi 

perdeden kopartılan bezle kapattılar ancak ben bu bezi ellerimle hafif yukarı kaldırarak binanın 
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penceresinden dışarı bakarak izledim. Dışarıda 15-20 kişilik silahlı tam teçhizatlı özel 

kuvvetlere benzeyen ekip 25-30 metre ötede çökmüş vaziyette daire oluşturdular, ortaya 

liderleri çıktı, bu liderleri 35 yaşlarında gibiydi. Yapılıydı. Diğerleri de 25-30 yaşlarında 

gösteriyorlardı. İlk gördüğümde hepsi kamuflajlıydı tam teçhizatıydılar ve çelik başlıklıydılar, 

üzerlerinde hücum yelekleri vardı, benim bunlarda en çok dikkatimi çeken botlarıydı, çünkü 

botları standart olan siyah renkli değil açık kahve renkliydi. 15-20 dakika ilk görüşmeleri sürdü, 

daha sonra sivil giyindiler ve tekrar ortalıkta sağda solda duruyorlardı. Bir müddet sonra 

liderleri zannettiğim kişi yeniden geldi ve onun etrafında tekrar halka çizdiler. Burada dikkat 

çeken husus bu halkada halkanın çok düzenli olması ve liderleri zannettiğim kişinin karşısında 

çok disiplinli durmalarıydı. Lideri zannettiğim kişi ortada ayakta diğerleri ise çökmüş vaziyette 

dinliyorlardı. Liderleri zannettiğim kişi bir şeyler konuştu, anladığım kadarıyla oylamaya 

sundular, bir kısmı el kaldırdı bir kısmı el kaldırmadı, bu şekilde 15-20 dakika konuştular. Bu 

konuşmalar yapılırken birinci konuşmalarında kamuflajlı olmalarına rağmen ikinci 

konuşmalarında sivil giyinimlilerdiler. Açık kahve renkleri dahi çıkarmışlardı. Tamamen sivil 

giyinimli idiler. Bunlar bu konuşmalardan sonra sivil elbiseli şekilde büyükçe beyaz renkli bir 

minibüse bindiler ve minibüsle oradan ayrıldılar. Bunlar olurken saat: 16:00 sıralarıydı. 

  Bunlar bu şekilde dışarı gidince ben odada beklerken kapı açıldı ve bana geçmiş 

olsun diye biri hitap etti. Gözümü açtı, ellerimi çözdü, gelen kişi özel kuvvetlerden kamuflajlı 

bir albaydı. Yanında da sivil kıyafetli Kara Kuvvetleri Genel Plan Prensipler Başkanı 

Tümgeneral Atilla Şirin vardı. Beni bu şekilde kurtardılar, koridora çıktığımızda Akın Oztürk 

(tutuklu), Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Unal ve Kara Kuvvetleri Lojistik 

Komutanı Korgeneral Yıldırım Güvenç (tutuklu) oda oda gezip generallere geçmiş olsun 

dileklerini iletiyorlardı. Odalardan birinden Genel Kurmay 2.Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, 

Eskişehir Hava Kuvvet Komutanı, 4.Kol Ordu Komutanı gibi generallerin de serbest kaldığını 

gördüm. Buradan benim gibi derdest edilen komutanların tamamını beyaz renkli bir minibüse 

bindirerek karargah binası olduğunu zannettiğim bir binaya götürdüler, burada minibüsten inip 

başka bir araç bekledik. Beklerken kendi birliğime ulaşmak istedim. Kara Kuvvetleri 

Komutanlığından istihbarat albay bana benim birliğimde görevli albay Türkcr Bilgetürk'ün cep 

telefon numarası olduğunu söyledi ve Türker Bilgektürk'ün telefonunu kendi numarasından 

çevirerek benimle iletişime geçmesini sağladı bende Türker'den bir araç istedim, Türker 

Bilgetürk landrover araçla kendisi de olduğu halde geldi ve beni alarak Akıncılar Üssünün 

emniyeti için gönderildiğini öğrendiğim tank ve zırhlı araçlardan oluşan birliğin yanına 

götürdü. Orada beni gören benim tümenime mensup subay, astsubaylar koşarak yanıma 

geldiler, kendileriyle kucaklaştık, bana neler olduğunu anlattılar ve buradan landrover araçla 

Etimesgut Zırhlı Birlikler Tümen Karargahına geldim. Burada 15-20 dakika bilgi almayı 

müteakip birliğimizde görevli disiplin subayı binbaşı Barış Dedebağı, Kurmay başkanı albay 

Mehmet Sıddık Çoban ve emir astsubayımla birlikle birliğimde gözaltına alınanların bulunduğu 

Ankara merkezde Gcnçlerbirliği spor kulübünün tesislerinin bulunduğu yerdeki kapalı spor 

salonuna gittik. Benim amacım orada bizim birliğimizde hainlik yapanları bizzat görmek, 

ortamı kontrol etmek ve beni bizzat derdest eden Bican Kırker ile İsa Sancaklı'yı görüp bir kaç 

cümle söylemekti. Bican Kırker ile İsa Sancaklı'nın yüzlerine karşı "yazıklar olsun size" dedim. 

  Yurtta Sulh Konseyi denilen darbecilerin atanma listesinde; beni Zırhlı Birlikler 

Tümen Komutanlığı Tümen Komutanı görevinden Kara Kuvvetleri emrine şeklinde yazmışlar, 

bu şekilde yazılmak benim kızağa çekilmem anlamına gelir. 

  Tüm bu olanlardan dolayı ve bana yapılanlardan kim sorumlu ise şikayetçiyim, 

en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep ediyorum. Yaptıkları eylem Vatana ihanettir" şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

 



70 

 

Müşteki İsmail SUVAY ifadesinde;   "Ben Etimesgut Zırhlı Birlikler 

Eğitim Tümeni Lojistik Destek Komutanlığında Lojistik Destek Komutanı olarak görev 

yapmaktayım. Rütbem Tank Binbaşıdır. 

  15/07/2016 tarihinde mesaim 17:30'da biter ancak o gün mesaiyi terk etmedim. 

Tatbikat sebebiyle kum sandığı için sehpalar yapılacaktı, bu sehpaların yapımı için Tümen 

Komutanımız emir vermişti, bu sehpaların yetişmesi için 15/07/2016 tarihinde mesaiden sonra 

çalışmak için birliğimde kaldım. 

  Saat:21:30-22:00 sıralarında tabur nöbetçi subayı bakım üsteğmen Recep 

Gümüşoluk yanıma geldi. Bana "karargahta bir karışıklık var" dedi. Mesai bittiği için ben 

eşofmanla karargahda servis kısmındaydım, bu haberi alınca hemen tümen karargahına geldim. 

Burada tümen nöbetçi amiri tank yarbay Erdal Yetim'i gördüm. Kendisine hayırdır durum ne 

diye sordum, bana tümen komutanının görevden alındığını, bir şeyler olduğunu, ancak ne 

olduğunu anlayamadığını söyledi. O sırada personelin mesaiye çağrılması konusunda bir haber 

geldi, ancak bu haberin kimden geldiğini hatırlamıyorum, bende süratle arabama bindim, 

makamıma gittim. Arabamla giderken bakım üsteğmen Recep Gümüşoluk'u aradım, nöbetçi 

heyetinin bütün personele ulaşarak mesaiye gelmelerini emrettim. Odamda üzerimi değiştirip 

üniformalarımı giydim, binamdan çıkarken bir kaç rütbeli mesaiye gelmeye başlamıştı, bana ne 

olduğu konusunda sorular sordular, ancak ben henüz tam bilgi olmadığını kendilerine söyledim. 

  Sonra saat: 23:00 sıralarında tümen karargahına geldim, karargaha girdiğimde 

Kurmay Albay Faruk Yaman'ı gördüm. Şu anda kendisi tutuklananlar arasındadır. Albay Faruk 

Yaman beni gördüğünde "aaa İsmail sende mi buradasın" dedi, bende kendisine "evet" dedim. 

Ben Lojistik Destek Komutanıyım dedim, kendisi bana Silahlı Kuvvetler Akademesinde 

kurstaydım, emir geldi, buranın yeni kurmay başkanı oldum ,bana yeni Kurmay Başkanınızım 

dedi, ben kendisine eskisi nerede diye sordum, o da bana izne ayrıldı dedi. O sırada Tuğgeneral 

Bican Kırker, Tank Albay Sefa Alkan ve Tank Albay Cem Tuce merdivenlerden aşağıya indiler. 

Tuğgeneral Bican Kırker bizim zırhlı birliklerde görevli değildir. Kara Kuvvetlerinden gelmiş, 

ancak Sefa Alkan ve Cem Tuce bizim Etimesgut Zırhlı Birliklerde görevlidirler. Yaman Bican 

Kırker'i bana yeni tümen komutanımız olarak tanıştırdı. Bu sefer ben kendisine bizim tümen 

komutanımız nerede diye sordum, ya da ne oldu diye sordum, ona da izne ayrıldı dediler. Bunun 

emrinin olup olmadığını kendilerine sordum. Faruk Yaman Albay bana elinde sayfalardan 

oluşan bir liste gösterdi, bu liste EYS'den çıkmış bir mesaj listesiydi. En arka sayfasındaki imza 

bloğuna baktım, bir tane tuğgeneralin ismi vardı. Ben bu emirde imza yok, tuğgeneral 

imzalamış dedim ve ben bu emri tanımıyorum, kabul etmiyorum diyerek listeyi Faruk Yaman'a 

geri uzattım. Bana yapmak istemiyorsan dilekçeni yaz bırak dedi, bende kendisine ne yapıp 

neyi yapmayacağımızı bilmiyorum dedim. Ben burada iki komutan tanıyorum dedim, birincisi 

birinci alay komutanı albay Cem Tuce, diğeri de okul komutanımız tank albay Sefa Alkan'dır 

dedim, sizi tanımıyorum, emrettiklerini yapmıyorum, komutanlarım emir verirse bakarım 

dedim. O da bana sakin olun biz şimdi size brifing (bilgilendirme) vereceğiz dedi. Aslında bu 

konuşmalar geçerken sayı olarak biz orada yani dost kuvvet olarak daha fazlaydık. Cem Tuce 

Albayımla göz göze geldik. Cem Tuce albayım bana sakin olmam konusunda bir işaret yaptı. 

Okul komutanımız Sefa Alkan da ben gidiyorum dedi ve ayrıldı. Tüm bu olanlar olurken saat: 

11:30 civarında olabilir. 

  Sonra biz dışarı sigara içemeye çıktık, sigara içmeye çıktığımızda yarbay Özgür 

Efe, tank albayı Cem Tuce, tank yüzbaşı Rasim Kürkçüoğlu ve öğretmen binbaşı F.Tolga 

Yılmaz vardı, kendi kendimize ne oluyor diye sormaya başladık, o sırada arkamda bir gölge 

hissettim, tanımadığım bir üsteğmen bize sinsi sinsi yaklaşıp dinlemeye çalışıyordu, bu 

üsteğmen birliğimizden değil, dışarıdandı. Ben kendisine kimsen sen diye sorduğumda, 

kendisini tanıttı ancak şu an kendisini hatırlayamıyorum, bende argo bir şekilde yanımızdan 
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gitmesini sağladım. Bu esnada cep telefonundan internetten havada uçaklar uçtuğunu yazmaya 

başladılar. Sonra brifing var diye karargah brifing salonuna çağırdılar ve hemen karargah brifing 

salonuna geldik. Hatta yüzbaşı Rasim Kürkçüoğlu'nu sen git kendi birliğinin yoklamasını al 

diye kendisini geri gönderdim. Brifingde yarbay Özgür Efe, tank albayı Cem Tuce vardı. Okul 

komutanı tank albay Sefa Alkan'ı da çağırmışlar ama o brifinge katılmadı. Onlardan da tank 

albay İsa Sancaklı, tank kurmay albay Faruk Yaman ve Tuğgeneral Bican Kırker vardı. Bunların 

üçüde şuanda tutuklular. Bican Kırker brifing salonundaki masanın başına oturup, elindeki 

brifing gibi bir kağıdı okumaya başladı. Bu okuduğu kağıt "Yüce önder Atatürk'ün bizlere 

armağan ve emaneti......" şeklinde başlayan bildiriyi okumaya başladı. Cem albayım bu ne diye 

kendisine sordu ve bu harekete karşı çıkmaya başladı ve bunu hem sözleriyle hemde 

hareketleriyle belli etmeye başladı. Cem albay bu olayda kimler var diye sordu. Genel Kurmay 

Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı da mı bu işin içinde diye sorduğunda, Bican Kırker 

cevap vermedi. Bu seferde ben söze girdim ve onlara bende şu soruyu size sorayım diye 

söyledim. Bu olay 60 ihtilali gibi mi yoksa 80 ihtilali gibi mi diye sordum. Bican Kırker her 

ikisi de değil, sen çok konuşuyorsun dedi. Tam birşeyler daha söylüyordu, cep telefonum ısrarla 

çalıyordu, bende bir problem var nizamiyedeki üsteğmenim arıyor diyerek telefonumu açtım. 

Arayan nizamiyedeki üsteğmen Sedat Caferoğlu'ydu. Sedat Caferoğlu bana komutanım iki tane 

tank dışarıdan giriş yaptı, bir tanesinin içerisinde yaralı var dedi. Telefonda çok panik 

halindeydi. Bunun üzerine ben Bican Kırker'e nizamiyede problem var gitmem lazım dedim, o 

da bana git dedi. Hemen arabama binip nizamiyeye gittim. Nizamiyede iki tane tank 

nizamiyeden giriş yapıyordu, tam karşısında da çıkış istikameti doğrultusunda 6 tane tank 

duruyordu, ben hemen nizamiyedeki bizim çocukların yanına indim, bu esnada halk gelmeye 

başladı, tanklardaki yaralıların durumunu üsteğmene sordum. Sedat Caferoğlu üsteğmen bana 

üç yaralı var, yaralılardan birisi sivil dedi. Hatta üsteğmen kayıp dedi. Ben bu safer halka doğru 

yöneldim, halkın sayısı artmaya başlamıştı. saat:00:00 sıralarıydı, halkı sakinleştirmek için 

konuşmalar yaptım, halkın tek isteği burada tank çıkmayacak diyorlardı, bende onlara buradan 

tank çıkmayacak diye söz verdim. Ondan sonra halkın arasına birisi geldi, bana komutanım öl 

ama buradan tankları çıkartma, dedi, bende kendisine emredersin deyip asker selamı verdim. O 

da benim selamımı aldı, bu sefer bu konuşmalarım üzerine halk geri çekilmeye başladı, ben 

halka rica ettim köprünün oraya kadar çekilin orada bekleyin dedim, halkda geri çekildi. O 

sırada şu anda tutuklu olan tank albay İsa Sancaklı Nizamiyeye geldi, tam yaklaşmadı, geride 

duruyordu, yanında da tankçı 4 tane koruması teğmen vardı, 2-3 tane de tank mürettebatı vardı. 

Tank mürettebatından biri Levent Doğan üsteğmen biri de Koray Korkmaz üsteğmendi. İsa 

Sancaklı Levent Doğan ve Koray Korkmaz'a tankları çıkartmaları için emir veriyordu. Onlarda 

çıkamayız, halk var komutanım diyorlardı. İsa Sancaklı bana da sen nizamiyeyi aç dedi. Bende 

açmam dedim. Tankçılara da sizde çıkmayın dedim, tankların içindeki mürettebat çocuklar 

çıkmayacağız dediler. Çıkmayacağız diyenlerin arasında üsteğmen Levent Doğan ve üsteğmen 

Koray Korkmaz'da vardı. 

  Daha sonra İsa Sancaklı'ya askerin silah kullanmasının yetkileri açıktır, 

kuralları bellidir, siz nasıl halka ateş edersiniz dedim, şu anda ateş edilmelik bir durum yok 

dedim. Halk yalnızca buradan tank çıkmasın diyordu. Bana hitaben bu sefer İsa Sancaklı git o 

zaman darbecilere göre yeni tümen komutanı olan Bican Kırker'e tekmil ver dedi. Bende bizim 

çocuklara el işaretiyle sakin olun dedim. Aracıma bindim ve tümen karargahına tekrar geldim. 

Tümen Karargahının alt katında faaliyet izleme merkezi var. Oraya gittim, içeri girdiğimde 

tuğgeneral Bican Kırker (tutuklu), tank kurmay albay Faruk Yaman (tutuklu), tank kurmay 

yarbay Fatih Çubukçu (tutuklu), tank Binbaşı Semih İlhan (tutuklu), tank yarbay Erdal Yetim 

vardı, Erdal Yetim'in dost kuvvetlerden olduğunu sonradan anladım, Erdal Yetim'in arkasında 

iki tane silahlı teğmen muhafız olarak duruyordu, ben önce bu teğmenleri Erdal Yetim'in 

korumaları zannettim, oysa ki bu silahlı teğmenler Erdal Yetim'i kontrol altında tutan 
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teğmenlermiş, burada bir de tank kıdemli başçavuş Ali Küpeli vardı. Ali Küpeli o gün faaliyet 

izleme merkezinin nöbetçi astsubayıydı, onu en köşeye sıkıştırmışlardı, yüzü gözü asıktı, beni 

görünce sevindi gibi bir bakış yaptı. Bican Kırker bana ne oldu dedi, bende kendisine 

nizamiyede halkın çok yoğun olarak biriktiğini, Büyükşehir belediyesinin iş makinalarının 

nizamiye giriş çıkışlarının önünü kapattığını, halkın şu anda bir şey yapmadığını ancak tek 

isteğinin tankların dışarı çıkmaması olduğunu söyledim, o sırada Faruk Yaman bana ulaştırma 

bölüğünden bir tane kamyon çıkartmamı, cephaneliğe göndermemi, orada ona kara havacılık 

yani helikopter mühimmatı yükleneceğini ve aracın oraya gitmesi gerekltiğini söyledi. Ben de 

bu benim işim değil dedim. Tekrar Bican Kırker'e döndü. Bican ise bu esnada Semih binbaşıya 

emir veriyordu, nizamiyeye söyleyin tanklar çıksın, gerekirse halka ateş açılsın, ezilsin gibi 

tüyler ürpertici emirler veriyordu. Sonra Bican Kırker bana döndü, sen herşeye itiraz ediyorsun, 

bunun kimliğini, silahını alın, kendisini alın bir odaya kapatın diye etrafındakilere emir verdi. 

Bende kendisine beni tutamazsınız, ben makamıma gidiyorum, orada duracağım dedim. Bu 

esnada hemen iki tane teğmen belirdi. Bican Kırker bana git seni görevden aldım dedi. 

  Ben odama giderken hemen cephaneliği cep telefondan aradım, tank kıdemli 

başçavuş Hüseyin Yağmur telefonu açtı. Hüseyin Yağmur'a cephaneliği kesinlikle açmıyorsun, 

içeriye kesinlikle araç almıyorsun dedim, o da bana aldılar bile dedi, ben kendisine ne aldılar 

dedim, burada tanklar var, ZPT'ler var, bunlar cephaneliğin kilitlerini kırmışlar, girmişler, bizi 

de yaklaştırmıyorlar dedi. Bana bu şerefsizler hatta helikopterlere mühimmat yüklemişler dedi, 

bende emrimi tekrarladım, bundan sonra içeriye araç gereç kesinlikle bir şey sokmayacaksın, 

ben sana yardıma geleceğim, takviye yapacağım dedi. Sonra makam odama gittim, bu esnada 

televizyonu açtım, saat:01:00 sıralarında NTV'de birinci ordu komutanı orgeneral Ümit 

Dündar'ın televizyonda açıklamalarını gördüm, kendisi televizyonda bu bir kalkışmadır, silahlı 

kuvvetler buna dahil değildir, komuta heyeti buna dahil değildir, şeklinde sözler söylüyordu, 

daha sonra televizyona jandarma komutanlığı bir tümgeneralin bağlandığını gördüm. O da aynı 

tarzda açıklamalar yapıyordu. Bu açıklamaları görünce beremi giydim, alt kata indim, burada 

benim rütbelilerim bekliyorlardı ve bana komutanım ne yapacağız diye soruyorlardı, bende 

kendilerine bunlar darbeci, dışarıda halk var, hangisi doğru bilmiyorum, bana bilgi lazım dedim. 

Bu esnada özel kuvvetlerden buraya atanan teknisyen kıdemli bakım üstçavuş arkadaşım Emrah 

Bulluk bana özel kuvvetlerden Tümgeneral Zekai Aksakallı'yı arayalım mı dedi. Emrah Bulluk 

Zekai Aksakallı'yı aradı. Kendisiyle konuştu. Tümgeneral Zekai Aksakallıtelefonda öldürün o 

şerefsizleri diye bir kaç kere tekrar etti. Bunun üzerine biz bunların darbeci olduğunu anladık 

ve emin olduk. Ben personele döndüm, silahlanmalarını , AMM'deki ve hazır kıtadaki 

mühimmatları birbirlerine dağıtmalarını emrettim, nizamiyeyi gidiyorum, tankları 

çıkartmayacağız, benimle ölecek olanlar nizamiyeye gelsin dedim. Daha sonra nizamiyeye 

gittim. 

  Nizamiyeye giderken orada tekrar tankçıları gördüm, onlara uğradım, onlara 

kesinlikle çıkmıyoruz dedim, kaçın kendi bölgelerinize gidin diye emir verdim. Tankçı 

çocukların bir kısmı bunun üzerine gitti, bir kısmı kaldı. Tankçı çocuklara ben nizamiyede 

aşağıdayım bilginiz olsun dedim. Tankların başında üsteğmen Levent Doğan ve üsteğmen 

Koray Korkmaz vardı. Bunlara da aynı talimatı verdim. Bunlarda bana kesinlikle tanklar 

çıkmayacak komutanım, çıkmayacağız dediler. 

  Nizamiyeye indim, nizamiyede benim adamlarım yani dost kuvvetler rütbelileri 

koşarak toplanmaya başladılar. Burada hemen tertipleme yaptım, tankları görecek şekilde 5'er 

6'şar tane rütbeli gönderdim, onlara tankın üzerine çıkanı vurun dedim. Daha sonra kaçmalara 

ve sızmalara karşı nizamiyede ve tankların çevresinde emniyet çemberleri oluşturdum. Bu 

esnada okul komutanı tank albay Sefa Alkan'ı aradım. Sefa Alkan'ı komutanım ben 

nizamiyedeyim, burayı ele geçirdim, burası sağlam, bu adamları indirelim dedim. Sefa Alkan 
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bana İsmail sakin ol dedi. Bu esnada ben tank binbaşı Barış Dedebağ ile telefonda görüştüm, 

bana durum ne diye sordu, bende nizamiye kontrol altında dedim. Tankları çıkarmıyoruz dedim, 

kendisi bana içeride darbeci kaç kişi var dedi. ben kendisine teğmenleri görüyorum, astsubayları 

ve uzmanları görmedim. Rütbelilerde 5-10 kişiler dedim. Barış Binbaşı bana geleceğim dedim. 

Sonra beni bir daha aradı, seni de teyit ettirdim, bizden misin onlardan mısın diye teyit ettirdim, 

ben kendisine nizamiye emniyetli gel deyince sanki kendisine orada bir şey yapağım 

düşüncesiyle beni teyit ettirmiş, sonra beni aradı ve bana güvendiğini söyledi, bana geliyorum 

komutanım yanımda da 70 tane polis var dedi, ben kendisine polisleri getirme içeri alamam, 

çünkü içeride kim kimdir bilemiyorum dedim. 10 dakika sonra Barış Binbaşı nizamiyeye geldi. 

Yukarıdan da kalabalık bir grup geliyordu, içerlerinde gördüğüm kadarıyla Tuğgeneral Bican 

Kırker, Kurmay Albay İsa Sancaklı ve yanlarında da 10—12 kadar teğmen vardı. Bican Kırker 

bana nizamiyeyi aç tanklar çıkacak dedi. Aynı konuşmayı ona da söyledim, çıkmayacak, askerin 

silah kullanma yetkilerini hatırlatıp, bu halk ateş açılacak bir halk değil dedim, bana sen benimle 

bir gelsen dedi, beni bir yerlere çekmeye çalıştı, ben önce gidiyordum sonra bizim çocuklar 

bana komutanım sakın gitmeyin diye bağırdılar. Sanra baktığımda arkamda darbeci teğmenlerin 

olduğunu gördüm. Barış binbaşı bu sırada geliyordu, bana Bican Kırker bu sivil kim diye sordu, 

niye içeri alıyorsunuz dedi, ben kendisine o sivil değil tümenimizin personeli, tank binbaşı Barış 

Dedebağ olup, disiplin subayıdır dedim. Bu esnada Barış da bizim yanımıza yanaştı. 

  Bu esnada ben Cem Tuce albayımı telefonla aradım komutanım nizamiyeye gel 

kan akacak dedim, o da bana hiç tereddütsüz geliyorum dedi. O sırada Barış ile Bican Kırker 

arasında konuşmalar oldu, muhtemelen olayı konuşuyorlardı. Çünkü bu esnada cep telefonu ile 

Cem Tuce albayımla konuşuyordum. Bu sırada enteresan şekilde İsa Sancaklı Barış binbaşıyı 

itekledi. İtekleyince Barış Binbaşı silahını çekip havaya doğru tuttu, İsa Sancaklı Barış'a hitaben 

burayı terk et, seni buradan kovuyoruz diye bağırıyordu. Amaçları Barış'ı oradan çıkartıp, 

kovmaktı. Bu esnada Barış havaya ateş etti. Öndeki darbeci teğmenler havaya ateş ederek 

Binbaşı Barış'a doğru gittiler, bende hemen araya girdim, ne yapıyorsunuz dedim. O esnada 

bayağı bir mermi patladı, kim kime sıktı, nereye sıktılar bilmiyorum ama bu esnada hiç kimse 

enteresan şekilde yaralanmadı. Bu hengameden Barış binbaşıyı kurtardık ve onu nizamiyenin 

dışına çıkarttık, bu esnada Cem Tuce albayım da bir grup darbeci teğmene ateşi kesin, silah 

arkadaşınızı mı vuracaksınız, ne yapıyorsunuz diye onlara bağırıyordu. Bunlar bağırış çağrış 

olaylardan sonraçekilmeye başladılar. Tankların oraya gittiler, burada 4-5 tane adamla bir şeyler 

konuştular, sonradan öğrendiğim kadarıyla tank mürettebatlarını istemişler, mürettebat çocuklar 

tanklardan kaçtıkları için tanklarda 7-8 kişilik bir gurup kalmış. Onlara tanklara binip 

çalıştırmalarını söylemişler. Çocuklarda tekrar binmeyeceklerini ifade etmişler. Sonra bu 

darbeci teğmenler tankları mürettebat çocuklara hareket ettiremeyince 3 land ve 1 araca binerek 

tankların yanından içeriye doğru tümen karargahına doğru kaçtılar. 

  Biz tankların bir kısmına çalışmamaları için ufak operasyonlar yapmıştık, sonra 

ben tankları iyice bozun diye tekrar emir verdim, çocuklar girdiler tankların çalışmaması için 

gerekli müdahaleleri yaptılar. 

  Sonra Yarbay Fatih Çubukçu (Tutuklu) benimle pazarlık yapmak için yanıma 

geldi. Bana ne yapacaksınız dedi, bende kendisine siz ne yapacaksınız dedim. Ondan sonra 

teğmenlerini topla, hepsini teslim et, içlerinde suçsuz çocuklar vardır, kan dökülmesin dedim, 

o da bana komutanım operasyon yapmayın, ben hepsini ikna edeceğim, teslim edeceğim dedi. 

Bu sırada saatler 04:00 ya da 04:30 civarlarıydı. Ondan sonra Sefa Alkan albayımı telefonla 

aradım, durumu izah ettim, ona bunları tümene alalım, bunların süngüleri düştü, şunları artık 

alalım, beklemeyelim dedim, o da bana Muharebe Destek Komutanı Korgeneral Metin iyidil 

(Tutuklu) ile görüştüğünü, Metin İyidil'in kendisine teğmenlere zarar verilmemesi gerektiğini 

söylediğini, onların zaten çoğunu ikna etmeye başladıklarını, bir şey olursa benden yardım 
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isteyeceğini söyledi. Sonra beni bir daha aradı, bana oradan 2 tank gönder dedi, bende 

alamazsınız, hepsini bozdum dedim, başka tank ayarlamalarını söyledim. Bu sefer bana 

cephanelikten mühimmat vermemi söyledi. Bende kendisine Hüseyin Yağmur'u başçavuşuma 

emir verdim ve Sefa Alkan Albayıma mühimmat verdim. Sefa Alkan bana tankı tümen 

karargahına yani darbecilere yönelik operasyon yapacağını söyleyerek almak istediğini beyan 

etti, cephanelikten mühimmatı da bunun için istemiş, Sefa Alkan bu esnada kendi komutanı 

olan Erdal Yetim'den tankları isteyip, tümen karargahının önüne yani darbecileri sıkıştıracak 

şekilde tankları dikmiş, benden aldığı mühimmatı da darbecileri yakalamada kullanmak için 

almış, bu mühimmat silahları darbecilere doğrultmuş, ancak darbeciler kendiliklerinden teslim 

olduklarından çatışma olmadı. 

  Sefa Alkan albay beni bir daha aradı, bana nizamiyede bozduğum tankları 

onarmamı, başka yerde sıkıntı olduğundan orası için tankları göndermeye hazır olmamı söyledi. 

Ben yine de güvenmediğim için tankları tamir ettirmedim. Sefa Alkan'ın bu tankları benden 

istemesi saatinin yukarı bahsettiğim tankları tümen karargahın önüne dikip askerlerle beraber 

darbecileri yakalamak istediği andan önce mi yoksa bu andan sonra mı olduğunu bilemiyorum. 

  Saat: 06:30 sıralarında Sefa Alkan albay nizamiyeye geldi, elinde megafon 

vardı, halka konuşma yaptı, darbecilerin yakalandığını, herşeyin kontrol altına alındığını, sıkıntı 

olmadığını söyledi. Halkta alkışladı, sonra Sefa Alkan tekrar kışlaya girdi, içeride nereye 

gittiğini bilmiyorum. 

  Aslında darbeciler özellikle teğmenler ve üsteğmenler akşamdan çözülmeye 

başlamışlar, ben sonradan öğrendim, bizim yanımıza nizamiyeye gelen bizimle orada çatışan 

darbeciler kemik kadrodur. Bunları alsaymışız olay temizleniyormuş, bu kemik personel 

dediğim darbecilerin hepsi bizim tümenimizde muvazzaf olan subay temel kursiyerledir. Bu 

darbecilerin bir kısmını Subay Kurs Astsubayı Tank Kıdemli BaşçavuşLevent Karakuş ikna 

ederek teslim almış, yanında okuldaki diğer öğretmenler de varmış, tümen karargahında 

bulunanları Cem Tuce albayım ikna ederek teslim aldı. Cem Tuce albayım İsa Sancaklı, Faruk 

Yaman, Bican Kırker ve ismini bilmediğim 4 ya da 5 teğmeni ikna ederek tümen karargahtan 

teslim almış. Üsteğmen, albay arasında olmak üzere 10-11 tane rütbeli, diğerleri 66-67 tane 

olmak üzere toplam 77-78 civarında darbeciler kışlamızda teslim alındı. 

  Bunları yapanların hepsinden şikayetçiyim, bana tehdit, hareketlerde bulunan, 

silah çeken, devletimize karşı bu eylemleri yapan herkesten şahıslardan davacı ve 

şikayetyetçiyim" şeklinde beyanda bulunmuştur. 

   Müşteki İsmail SUVAY ek ifadesinde; "Bana bahsetmiş olduğunuz Astsubay 

Başçavuş Hulusi Yıldız'ı bizim tümende görevli olması nedeniyle tanırım. Olay günü ben ve 

personelim nizamiyeden tankların çıkışı olmaması için çok fazla gayret gösterdik. Hatta ben 

tanklara çıkan personelin vurulmasını emrettim. Benim orada bulunduğum süre içerisinde tank 

personelinden hiç kimse tanklara çıkmaya yeltenmedi. Hatta kendi personelimden duyduğuma 

göre Başçavuş Hulusi'nin de aralarında bulunduğu tank personeli tankları teknik anlamda 

hareketsiz hale getirilmesine yardımcı olmuşlar. Darbeci Tuğgeneral ve yanındaki rütbeliler 

tankları hareket ettirme emri vermesine rağmen biz tanklara binmiyoruz. Buyrun siz hareket 

ettirin diyerek engel olmuşlar" şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 

Müşteki Barış DEDEBAĞI ifadesinde;"Ben Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve 

Eğitim Tümen Komutanlığı Tümen Disiplin Subayı olarak görev yapmaktayım. Rütbem 

Binbaşı'dır. 

15/07/2016 tarihinde evimde istirahatte uyurken Saat: 23:48'de kardeşim başçavuş 

Cemal Cem Dedebağ'ı telefonla aradı. Durumdan beni haberdar etti. Ben durumu kavrayana 

kadar ve kardeşim şaka mı yapıyor diye balkona çıktım, sonra bana telefonda kardeşim 



75 

 

televizyonu aç dedi, televizyonu açtım. Televizyonda olayları gördüm ve darbeye teşebbüse 

kalkışıldığını hemen anladım. İnsani Yardım Tugayından Albay Erkan Yıldız'da bu esnada cep 

telefonundan beni aradı. Bana "Barış garip garip şeyler oluyor, garip garip emirler veriliyor, 

personeli mesaiye çağırmam emrediliyor, ne yapayım" dedi, ben de kendisine bu emri size 

veren kendi amiriniz mi dedim. Bu dönemde kimseye güven kalmadığı için Erkan Yıldız 

Albaydan da şüphe hali oluştu. Daha sonra Tümen Komutanımız Tümgeneral Erdoğan 

Akyol'un emir astsubayı Kıdemli başçavuş Fatih Baykuş beni telefonla aradı, bana telefonda 

komutanım olanlardan haberiniz var mı diye sordu, bende kendisine olanları anlamaya 

çalışıyorum, sen ne biliyorsun anlat dedim. Bana Erdoğan Akyol komutanımızı aldıklarını, 

yönetime el koymaya çalıştıklarını ve kendisinin de Adapazarında il dışında bir yerde çocuğunu 

Sakarya'da bir yere götürüyorum dedi. Ben Fatih'e komutan nerede, nereye götürdüler, dedim, 

konutta mı, ben bir ekip hazırlayıp kurtarabilir miyim diye düşündüm. Fâtih bana Erdoğan 

Akyol komutanımızın konutunda olmadığını söyledi, ben bunu Fatih'in askerlerden öğrendiğini 

tahmin ediyorum. 

Ben Fatih'e içeride kimler var, yani tümende kimler var diye sorduğumda Fatih bana 

İsmail Suvay binbaşıyı, Albay Cem Tuce'yi, Albay Sefa Alkan'ın olduğunu söyledi. Ben 

bunlardan hangisine ne kadar güveneceğimi sorduğumda Fatih bana en sağlamının albay Sefa 

Alkan olduğunu söyledi. Telefonu kapattıktan sonra hemen bu süre içerisinde ben mi aradım 

yoksa o mu beni aradı, Erkan Yıldız'la telefonda görüştük, ben Erkan Yıldız'a bu eylemin 

kesinlikle darbe olduğunu, Anayasal düzene aykırı bir suç işlendiğini ve kesinlikle itaat 

etmemeleri gerektiğini söyledim, o da bana "oğlum emir veriyorlar, ne yapayım" dediğinde 

bende kendisine "sizin kendi emirlerinize itaat edenleri ayırın, geri kalanlar ile mücadele edin" 

dedim. 

Daha sonra ben İsmail Suvay binbaşıyı telefonla aradım, içeride neler olup bittiği 

konusunda ondan bilgi aldım, kendi pozisyonunu sordum, nerede olduğunu sordum,mesaiye 

geliyor musunuz diye bana söyleyince ben de İsmail Suvay'dan şüphelendim, ve ben tümene 

gidersem darbeciler kendi içlerinde beni kullanmak isteyecekler mi ve onlara itaat etmezsem 

beni rehin alacaklarımı yoksa öldürecekler mi hususlarını düşündüm. Bundan dolayı İsmail 

Suvay binbaşıdan şüphelendim çünkü İsmail Suvay vasıtasıyla benim gelip gelmeyeceğimi mi 

öğrenmeye çalışıyorlar diye düşündüm. Ben İsmail ile görüştükten sonra çok tehlikeli olduğunu 

bilmeme rağmen yola çıkıp, tümene gitmeye karar verdim. Ben abdestimi alıp 2 rekat namazımı 

kıldım, silahımı ve gerekli teçhizatımı aldım ve evden saat:02:52'de evden çıktım, tam çıkarken 

apartmandaki ismini bilmediğim karşı daire komşumla apartmanın giriş kapısında karşılaştım, 

kendisine saatimi de göstererek saatimin üçe sekiz kala olduğunu, başıma bir iş gelirse kendisini 

Allah rızası için tanık tuttuğumu söyledim. Sonra sitenin güvenlikçisinin yanına geldiğimde 

sitenin güvenlikçisine saat üçe altı var sende tanıksın, başıma bir iş gelirse sende çıkış saatine 

tanıksın dedim. Bu esnada oturduğumuz sitenin tam girişinde olaylar nedeniyle sokaktan dönen 

iki tane genci siteye girerken gördüm, bu iki genç arabalarıyla geliyorlardı, onları durdurdum, 

gençlere önce kendimi tanıtıp beni Etimesgut Zırhlı Birlikler tümenine götürmelerini rica ettim. 

Gençler bana komutanım biz senin hangi tarafta olduğunu nereden bilelim dediler, senin kendi 

araban yok mu, kendi arabanla git dediler, benim de arabam var deyince gençlerin bana 

güvensizlikleri iyice arttı ve sitenin içerisine girdiler, site güvenlikçisi de bu olaylara şahitti. 

Daha sonra yola çıktım. Orada bulunan halkın yardımıyla bir araba durdurdum ve beni tümenin 

önüne kadar getirdiler, beni arabaya alan aracın içerisine iki kardeş vardı. 

Ben tümen nizamiyesine gelirken yolda 155'i aradım. 155 beni 156'ya yönlendirildi. 

156'daki çalışan şahıs bana Ankara içerisinde bir telefon numarası verdi, bu telefon numarası 

jandarmaya aittir. Ben bu numarayı aradım, kendimi tanıttım, içeriye tümene gireceğimi ve 

orada beni derdest etmeleri halinde dışarıda tümeni bilen birisi kalmayacağından içeriye 
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girerken jandarmadan bana iki jandarma timi verilmesini istedim. Telefondaki kişi albaydı. 

İsminin hatırlamıyorum ama isminin içerisinde Hacı kelimesi de vardı. Bu albay bana telefonda 

bu şartlarda kendisine kesinlikle tim verebilecek durumda olmadığını, verebilecekleri adam 

kalmadığını ve münferit hareket etmemem gerektiğini söyledi. Ben oradan ümidi kesince 

nizamiyenin önünde beni getiren çocukların arabasından indim, nizamiyeye geldiğimde 

saat:03:15-03:20 sıralarıydı. Üzerimde iki tabanca vardı. Bu iki tabanca ile nizamiyenin 

kapısına doğru ilerledim, her an bir şey olabilir endişesiyle ellerim silahlardaydı, ancak silahları 

kimseye göstermedim. Askerler sivil yaklaşıyor diye bağırmaya başladılar. Ben dışarıdan İsmail 

binbaşı yok mu, ben Barış binbaşıyım diye bağırdım, bu arada halk nizamiyenin önünde 

toplanmıştı, slogan atıyordu. Henüz etrafta bir tank görmedim. Nizamiyenin arkasındaki 

tankları da konum itibariyle görmem mümkün değildi. İsmail Suvay Binbaşı askerlere Barış 

Binbaşıyı içeri alın diye söyleyince askerler beni ana nizamiyeden içeri aldılar. 

Nizamiyenin tam girişinde nizamiyenin iç kısmında İsmail Suvay binbaşı ile biz 

kucaklaştık, tam ne olduğu konusunda konuşacakken silahlı teçhizatlı 6 kadar teğmenle albay 

İsa Sancaklı nizamiyeye geldi. Beni göstererek bu sivil ne arıyor burada, sen kimsin dedi. Ben 

kendimi tanıttım, tümen disiplin subayı olduğumu hatırlattım. Ben bunu söyleyince elleriyle 

beni ittirdi ve bana dışarı çık dedi. Ben kendisine sen kimsin, burası benim birliğim, sen beni 

nasıl kovarsın dedim. Bana silah ve kimliğini teslim et dedi. Çünkü o beni ittirince ben elimi 

silahıma attım ve silahı elime alıp havaya kaldırdım, ben silahımı kimseye teslim etmem 

dediğim esnada İsa Sancaklı'nın arkasında bulunan teğmenlerin bazıları silahları havaya 

doğrulttu, bazıları ise halka doğrulttu, bazıları ise özellikle sarı saçlı olan direk bana silahı 

doğrultarak ateş açtı, ancak çok şükür bu olay nedeniyle kimse yaralanmadı. Bu esnada ben 

içeride havaya doğru bir şarjörü boşalttım. Bu esnada ortalık iyice karıştı. Bu esnada darbeciler 

de silah sıkmaya başladılar ve bizimkiler de karşılıklı silah sıkmaya başladılar. Bu esnada sarı 

saçlı teğmenlerden birisinin bana doğru direk ateş ettiği gibi bunun dışında başka bir teğmenin 

de nişan alarak ateş ettiği ancak Başçavuş Bayram Uyumaz'ın hemen kulağının yanından o 

merminin geçerek başka yere gittiğini öğrendim. 

Bu hengame esnasındaki darbecilerin zırhlı birliklerdeki kırılma noktalarından 

birisi budur. Darbeci teğmenler tankların yanında bulunmadığı için bizim bazı rütbeli 

askerlerimiz yani teknisyenler İsmail Suvay binbaşının emriyle tankların yanına gidip, ilk 

kademe çıkacak tanklara arıza verdirtmişler, bundan dolayı bu tanklar hareket edemediler. Tüm 

bu olaylar nizamiyedeki gerginlikte benim ilk ateşi açmam sonucunda meydana gelmiştir. 

Sonra burada bulunan arkadaşlarım beni nizamiyenin dışına çıkarttılar, bende 

nizamiyenin dışında halkın yanına doğru yürüdüm. Halkın arasına girince halk beni 

darbecilerden zannetti ve beni bayağı hırpaladılar. Beni Etimesgut İlçe Emniyet 

Müdürlüğünden isimlerini sonradan öğrendiğim polis memuru Ömer ve Ahmet beni halkın 

arasından kurtarıp ekip otosuna aldılar. Vatandaş beni hain olarak düşündüğünden beni aldıkları 

ekip otosuna da bayağı zarar verdi. Polisler arabada silahlarıma el koydular, Etimesgut Polis 

Merkezine beni getirdiler. İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Murat ve yanındaki arkadaşlara ben 

durumu anlattım, hatta kendilerin yalvardım, zaman kaybediyoruz dedim. Kısa sürede ikna 

olduğular, silahlarımı bana geri verdiler, saati tam hatırlayamıyorum. Bu esnada ben kendilerine 

tankların nasıl durdurulabileceği konusunda polislere bilgi verdim. Polislere tümenin etrafını 

gezelim, kritik yerleri size göstereyim dedim ve beraber tümenin etrafında dolaştık, kritik 

yerleri beni kurtaran 2 tane polise gösterdim. 

Sonra tekrar nizamiyenin önüne geldik, ben içerideki durumu öğrenmek için 

güvenilir bir kişi olan İsmail binbaşıyı aradım. O da bana Fikret Tolga Yılmaz'ı gönderdi. Tolga 

Yılmaz dışarı çıktı. Bu esnada daha önce olan olaylar nedeniyle polis bana halk galeyana geldi, 

sana yanlış bir şey yapabilirler, içeridekilerde seni tanıdı, diyerekten bana polis elbisesi 
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giydirdiler. Bu esnada İsmail binbaşı içeriden telefonla bana Albay Sefa Alkan'ı bir arasana 

dedi. Bende cep telefonumdan Sefa Alkan Albayı aradım. Durumu kendisine sordum, ben 

bilmiyorum dedi. Bende kendisine telefonla şu an dışarıda 70 tane özel harekatçı polisle 

dışarıda mevzilendim, benden bir emir bekliyorlar, içeri gireceğiz dedim. Sefa Alkan Albay da 

bana acele etmeyin, çok kan gövdeyi götürür, biz adamları iknaya çalışıyoruz gibi cümleler 

kurdu. En sonunda bana Korgeneral Metin İyidil'i (tutuklandı) ara, onun emrini al dedi. Bende 

O'na ben o adamı tanımıyorum, bir şey söyleyecekseniz bana siz söyleyin, içerideki durumu 

bana anlatın dedim, o da bana şu an sana bir şey söylemem dedi. Bu esnada İsmail Binbaşı Sefa 

Alkan Albayadarbecileri ikna edecekseniz edin, yoksa Barış binbaşıyı zapt edemiyorum içeri 

girecek diye söylüyordu. 

Ben bir süre sonra dayanamadım ve polis elbiseli şekilde nizamiyeden içeriye 

girdim. Daha sonrabizim tümen komutanımız Erdoğan Akyol'u yakalayıp götürenlerden biri 

olan üsteğmenlerden birini gördüm, ancak bu üsteğmen tümen dışında bir birlikten gelmiştir. 

Ben kendisini hemen tuttum ve kendisine tümen komutanını nereye götürdüklerini sordum, 

cevap vermedi. Bu birlik personeli olmadığı halde neden tümenimize geldiğini sordum, bana 

saçma sapan cevaplar verdi. Bir süre sonra ben yanıma İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Murat, 

yaklaşık 10 kadar polis ve nizamiyeyi tutan güvenilir 10 kadar rütbeliyle tümenin içine girme 

kararı verdim, bunlar da peşimden gelmeye başladılar. Biz tümenin içinden tümen karargahına 

doğru giderken tekrar bize doğru darbeci teğmen ateş açtı. Bu ateşler ağaçların arasından 

sindirme ateşleriydi. Ben o esnada cep telefonuyla Sefa Alkan Albay ile konuşuyordum. Ben 

kendisine artık tümene doğru geliyorum diyordum, o da bana yanında ne kadar adam var, kimler 

var gibi sorular soruyordu. Biz burayı hallediyoruz, acele etme tarzında şeyler söylüyordu. Ben 

bize ateş açılınca yanımda bulunan herkese açıl, yayıl, mevzi al diye komut verdim. Sonra ateş 

kesildi, biz mevzilerde kaldık, 2'şer 3'er ayağa kalktık, biz kimseye ateş etmedik. 

Tümen Karargahının önüne bu şekilde vardık, beni ilk Albay Türker Bilgetürk 

karşıladı. Türker Bilgetürk şu anda Askeri Liselerden bir tanesine okul komutanı olarak atandı, 

ilk teması ben onunla orada kurdum. Durum değerlendirmesi yaptıktan sonra tümene 

geldiğimizde darbecilerden ikisi hariç hepsinin yakalanıp tümenin içerisinde çeşitli yerlere 

dağıtıldığını öğrendim. Bu dağıtılma yani yakalanan darbecileri tümenin içerisindeki bir takım 

karargahlara dağıtırken benim düşünceme göre önce darbeci olup daha sonra iş tersine döndüğü 

zaman darbecileri kurtarmak amacıyla bazıları kendi karargahlarına almaya çalıştıklarını 

düşünüyorum, çünkü bu kişiler darbecileri aldıktan sonra kendi karargahlarından muhtemelen 

kurtarmak istiyorlardı. Buna ilişkin kamera kayıtlarına ilişkin CD'leri Ankara Cumhuriyet 

Başsavcılığına verdim. 

Sonra yanımda bulunan polis ve rütbeli asker arkadaşlarıma darbecilerin bulunduğu 

okul karargahına ben gidiyorum, peşimden gelin, tutuklamaları başlatıyoruz dedim. Okul 

komutanlığının öğretim başkanı Albay Ender ilginç bir şekilde benim ekibimle gelen asker 

şahıslara burası karargah silahlarınızı indirin, emniyete alın şeklinde benim emir komutamı 

zorlaştıracak, pasifize edecek komutlar verdi, bu esnada ben bağırarak arkadaşlar tümen adli 

işlem ve disiplin subayı olarak emir ve komutayı alıyorum, direnen ve karşı geleni de taraf sayar 

tutuklarım dedim. Başkomutan Cumhurbaşkanıdır, Genel Kurmay Başkanı Hulusi Akar'dır. 

Anayasal düzene karşı gelen herkes gözaltına alınacaktır. Ben bu şahıslar yani darbeci şahıslar 

ilk teslim olduğunda kameraya çekilmişler, kamerada ki görüntülere göre gözaltına alınan ve 

alanları yüzleştirerek okul karargah binasındaki darbecileri alarak yanlarına bir asker bir polis 

olacak şekilde İlçe Emniyet Müdürlüğüne münferiden sevkini başlattım. Ben Okul 

Karargahında ayrı ayrı odalara konan bu kişileri yukarıda anlattığım şekilde tek tek aldım, ben 

bu kişileri aldığımda elleri kelepçeliydi. Bu kişileri bu şekilde alıp ilçe emniyet müdürlüğüne 

ilk anda 7 kişi gönderdim. İlk aldığımda polisler benim önüme evraklar getirdiler, ben hepsini 
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imzaladım, bu imzaladıklarım hepsinin gözaltına alma veteslim tutanağı olduğunu 

düşünüyorum. Bu ilk aldığım gruptakiler yarbay binbaşı, üsteğmen ve başçavuştu. Ben daha 

sonra esas ele başları albaylar ve generaller nerede dedim. Bana 2.Alay bölgesinde dediler, 

yalnız oradan birisi bana oraya gitme ara, orada çünkü Korgeneral Metin İyidil var, problem 

yaşarsınız dediler. Bende onlara dönerek ilk önce Metin İyidil'i anlamaya çalışacağım, eğer 

darbeciyse onu da tutuklayacağım ve çatışacağım dedim. Ben oraya gittiğimde Metin İyidil 

kaleşnikofu hafif 45 derece açıyla bana gösterdi, niyetini belli etti. Bende kendisine komutanım 

sakin olun, sakin olun, durumu anlamaya geldim dedim. Tümen komutanım sizin hakkınızda 

bana iyi şeyler söylemişti. Lakin şu an sizden de şüpheleniyorum, öyle değilseniz hakkınızı 

helal edin dedim. O da bana oğlum bende bu işlerle uğraşıyorum, salak mısın dedi. Bana 

buradan polisi gönder, polisi niye getirdin dedi, o karargahta aldığın 7 kişiyi de polise verme, 

indir araçlardan dedi. Ben de polislerin yanına gidip polislere dönerek "tamam komutanım, 

şimdi emrediyorum" dedim, polislere de çaktırmadan ben Metin İyidil'i oyalarken çabuk bunları 

kaçırın dedim. Metin İyidil en önde benim geldiğim araçta bulunan kurs tabur komutanını 

gördü. Konuşma vesilesiyle onu araçtan indirdiler, kurs tabur komutanı şu an tutuklu bulunan 

Fatih Çubukçu'dur. Fatih Çubukçu'yu daha sonra yukarıda alayda tutuklu bulunan general ve 

diğer albayların yanına götürdüler. Ben Metin İyidil'e bunları sorgulayacağım, tümen 

komutanımı nereye götürdüklerini öğrenmeye çalışacağım, dedim, o da bana buyur 

sorgulayabilirsin dedi. Yalnız bana bu darbecileri polise değil merkez komutanlığına vermemi 

emretti. Ben yukarıda size teslim edeceğim kamera kayıtlarında da görüleceği üzere bazı 

sorgulama işlemleri yaptım. Bu darbeciler bir tuğgeneral, iki albay, bir yarbay iken, yanımıza 

şu anda gözaltında bulunan Albay Mehmet Sıddık Çoban geldi. İstihbarat şube müdürü olan 

Muharrem Erdem'in alınması emrini de verdi, biz bunu da gözaltına aldık. Muharrem Erdem 

de şu anda tutukludur. 22/07/2016 tarihinde Mehmet Sıddık Çoban gözaltına alınırken ben de 

oradaydım, ben Mehmet Sıddık Çoban'a Muharrem Erdem'in gözaltına alma emrini kim verdi 

diye sorduğumda, gözaltına alınan ekibin yanında Metin İyidil'in talimatıyla kendisinin 

verdiğini söyledi. 

Ben aşağıya indiğimde sabah saat:07:30 sıralarında Kurmay Başkanı olan Mehmet 

Sıddık Çoban'ın evinden geldiğini, Metin İyidil'in de komutayı buna vererek gittiğini öğrendim. 

Sıddık Çoban orada bulunan herkese emir komuta bende ben ne emredersem o olacak dedi, ben 

de itiraz ederek Anayasal düzenin emrettiğine itaat edilecek, aksi takdirde buna aykırı emir 

veren albay olursa bu albay da tutuklanacak dedim, bunu Sıddık Çoban için söyledim. 

Sıddık Çoban daha sonra nizamiyeye merkez komutanlığından yeni bir ekip gelmiş, 

bu darbeci gözaltına alınanları ona teslim etmem gerektiğini emretti. Bende Sıddık Çoban'a 

disiplin subayı olarak bunu uygun görmüyorum, kurtarma harekatı ya da merkez 

komutanlığında toparlanma sürecine gireceklerini düşündüğümü söyledim. Bunun üzerine beni 

merkez komutanı Tuğgeneral ile görüştürdü. Burada kendisine Savcı yetkisine sahip olan 

benim. Savcı gelmediği sürece bu yetkimi kimseyle paylaşmak istemediğimi söyledim. Bu 

yetkiyi ben 6413 Sayılı Disiplin Kanunundan almaktayım. Merkez Komutanı da bana Ankara 

Anayasal Suçlara bakmakla görevli Başsavcı Vekili Necip Cem İşçimen'in telefonunu verdi. 

Aynı şeyleri ona da söyle dedi. Bende Başsavcı Vekilimiz Necip Cem İşçimen'i aradım, makul 

şüphemi ilettim, "sen değerlendirdin en doğru hareketi yap, senin arkandayım" dedi. Ben de 

bunun üzerine Merkez Komutanlığı ekiplerini geri gönderdim. İlçe Emniyet Müdürlüğü 

ekiplerini çağırdım, ayrıca ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri yanına güvendiğim bir binbaşı ile 

yeteri kadar asker verdim. Bu binbaşı Fikret Tolga Yılmaz idi. Daha sonra kendimde başlarına 

geçerek İl Emniyet Müdürlüğünün yanındaki spor salonuna götürdük. Bu götürdüğüm 

darbeciler başta aldığım 7 darbeci değildi, çünkü o 7 darbeciyi daha önce İlçe Emniyet 

Müdürlüğü ekipleriyle göndermiştim, bu ikinci grup 70 civarında darbeciydi. Bunlar 

sorguladığım general, albay, binbaşı veteğmenler olmak üzere 70 kişiydiler. Yukarıda 
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bahsettiğim 7 kişi ve generallerin dışında kalan 60 küsur tane kişiyi de bir yere toplamışlar, 

bunları toplu olarak getirdiler. Emniyet ekipleriyle beraber bunların hepsini otobüse bindirdik, 

başlarına bu sefer ben geçtim, yanımda Etimesgut İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Murat 

olduğu halde yeteri kadar asker ve yeteri kadar polisle İl Emniyet Müdürlüğünün yakınındaki 

spor salonuna gidip bunları teslim ettik. 

Ben daha sonra birliğe döndüm, birliğe diğer arkadaşlarla birlikte döndüğümüzde 

bir araya geldiğimiz İsmail Suvay Binbaşı, Erdal Yetim Yarbay ve ben üçümüz bir araya geldik, 

durum değerlendirmesi yaptığımızda, delillerin karartılmaya başlanacağını düşündük, örneğin 

bilgisayar hafızası dolup üzerine yazmaya başlayacağını düşündük. Tanık olarak ifade verecek 

kişilerin süreç uzarsa beyanları değiştirilebileceğini düşündük. Bununla ilgili ben şöyle bir 

karar verdim, diğer arkadaşlar üniformanın verdiği etkiyle ve mesleklerine devam etme 

niyetinde oldukları için bu arkadaşlarla yollarımız ayrıldı. Daha sonra benim tümen 

komutanından öğrendiğim bazı şeyler oldu,Metin İyidil'in bir an önce tümene disiplin 

soruşturması yapılmasını emrettiği ve bu disiplin soruşturması heyetine bir tane de kendi 

adamını göndermek istediğini tümen komutanımız Erdoğan Akyol bana söyledi. Ben de böyle 

yaparsanız suç işlemiş olursunuz, sizi de Savcılığa ihbar ederim dedim,Komutanım derhal emir 

veriyorum ve yapmayacağım, iptal ediyorum, haklısın dedi. 

Böyle bir ortamda dispilin soruşturmaları yapmalarının amacı art niyetli kişilerin 

insanları yönlendiripdarbecileri koruyacak şekilde ifadeler almakve insanların ilk verdikleri 

ifadelere bağlı kalmak eylemleridir. Tüm bunları değerlendirdiğimizde yine ısrarla EDOK 

komutanı Orgeneral Kamil ve EDOK Kurmay başkanı tümgeneral Hamza Koçyiğit defaten 

tümen komutanım tümgeneral Erdoğan Akyol'u arayarak ona yani tümen komutanımız Erdoğan 

Akyol'a Metin İyidil'in tümene geldiği yönde tutanak tutmak için telefon ettikleri ve emir 

verdiklerine şahit oldum. Bu konuda tümen komutanımız Ankara Başsavcısına ayrıntılı 

ifadesini verdi. EDOK komutanı Orgeneral Kamil ve EDOK Kurmay başkanı tümgeneral 

Hamza Koçyiğit eğer Erdoğan Akyol bu şekilde yapmazsa Mehmet Sıddık Çoban ve Sefa 

Alkan'ın ifadeye vermeye razı olduklarını, bunların Metin İyidil'in tümene geldiğine dair en 

azından ifade verip göndermelerin dahi yeterli olacağını söyleyip istediler. 

Sonra Metin İyidil beni emir subayı vasıtasıyla direk telefonla aradı. İsmail Suvay 

binbaşı ve Erdal Yetim yarbay yanımda olduğu halde, telefonumun hoparlörünü açık şekilde 

bunlara da dinleterek Metin İyidil bana benim oraya geldiğime dair kamera görüntüleri sende 

varmış, bir tane duvara yansıt, bunu cep telefonuna çek ve whatsaaptan bunu benim için gönder 

ve yap evladım dedi. Bende kendisine komutanım şu anda yanımda değil, inceleyip bakmam 

lazım dedim. Metin İyidil yine Erdoğan Akyol komutanımı telefonla aradı, bu esnada Erdoğan 

Komutanım vereyim de kendisine söyleyin dedi ve telefonu Erdoğan Komutanım bana 

verdiğinde Metin İyidil karşı taraftan bana hayatımda senin kadar çatlak ve manyak bir subay 

görmedim ama Allah seni devlete ve millete bağışlasın dedi. Bende kendisine sağolun 

komutanım dedim. Bu esnada olayı ben delillendirmek için tümen komutanıma durumu ve 

telefonu ilettim ve İsmail Suvay'a da durumu belirttim. 

Ben yukarıda anlatırken atladım Yarbay Erdal Yetim yanıma gelerek, bu işin asıl 

başı tank binbaşı Semih İlhan dedi. Bu kişi sabahleyin ilk gözaltına alındığında önce burada 

bulunan yani bunu gözaltına alan uzmançavuş, yüzbaşı, albay, başçavuş ellerini bağlıyormuş 

gibi yaptılar fakat bağlamadılar, daha sonra Başsavcılığınıza vereceğim ve hatta Ankara 

Cumhuriyet Başsavcılığına verdiğim görüntülerde de izleneceği üzere bu kişi önce elleri 

bağlanıyormuş gibi yapıldı, fakat bağlanmadı, tekrar görüntülerde bağlı iken bu darbeci Semih 

İlhan'ı bir yere götürmüşler ancakbunu aslında bir yere götürmediklerini sonradan anladım, 

çünkü Erdal Yarbay beni uyarınca ben Erdal Yarbaydan bu yukarıda bahsettiğim şekilde yazılı 

vermesini istedim ve bana yazılı olarak verdi. Bunu ben polise verdim. Polise verdiğim bu 
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belgede Semih İlhan'ın darbecileri içeri sokan personel olduğunu, izinli olduğu halde o gün 

akşam geldiğini, nizamiyeden darbecileri soktuğunu ve kendisini de arayarak komutanımızla 

geliyoruz, yani yeni darbeci komutanımızla geliyoruz, buna itaat et diye telefonla telkinlerde 

bulunduğuna ilişkin bilgiler Erdal Yarbayın yazıp polise verdiğimiz belgede yazıyordu. Daha 

sonra Erdal Yarbay bana bu kişinin daha sonra kurtarılıp 16/07/2016 tarihinde taburun başında 

olduğuna dair yazılı beyan verdi, bende 16/07/2016 tarihinde saatini hatırlamadığım bir zaman 

binbaşı Semih İlhan'ı taburda kendi yerinde buldum. Bunu şu şekilde buldum; ben Semih 

İlhan'ın alay karargahına gittim, alay komutanı odasına gittiğimde oraya kendisini çağırdık ve 

kendisini oradan elleri bağsız olduğu şekilde görerek gözaltına aldım, halbuki Semih İlhan daha 

önce gözaltına alınıp elleri kelepçeli şekilde götürülmüş ama arada ne olduysa bunun elleri 

çözülmüş ve karargahında elleri bağsız şekilde dururken ben kendisini gözaltına aldım. Semih 

İlhan'ı kimlerin bıraktığını tam bilemiyorum ancak kamera görüntüleri izlendiğinde sonuca 

varılacağını düşünüyorum....... 

...Ben bu olayları yaşadığımdan beri ruh ve beden sağlığım tarifi imkansız şekilde 

yara aldı. Olayları defaten tekrar tekrar anlatmak, izah etmek zorunda kalma zihni yorgunluğa, 

hatırlama ve bağlama problemine yol açmaktadır. Bütün Adli Makamlara ve Başsavcılığına 

sunmuş olduğum2 adet DVD'nin Adli Tıp Kurumuna gönderilerek çok ayrıntılı bir şekilde 

çözümlenmesini istiyorum dedi, 

Tüm bunları yapanlardan kendim ve ülkem adına davacı şikayetçiyim, o gün 

darbeciler tarafından bana nişan alınarak veya alınmayarak bir çok mermi atıldı ve onlar 

yüzünden halkım tarafından darp edildim, onlar yüzünden yakın çevremin ve ailemin 

psikolojisi bitme noktasına geldi ve hiç planlamadığım şekilde mesleğime son vermek zorunda 

kaldım. Şahsım ve ülkem adına davacıyım. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 

Müşteki Fırat YILMAZ ifadesinde; "Ben Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen 

Komutanlığı Eğitim Destek ve Tatbikat Taburu Mekanize Piyade Bölüğü Bölük Komutanı 

olarak görev yapmaktayım.Olay günü 15.07.2016 Cuma günü saat: 22:30 sıralarında yan Bölük 

Komutanı Ayhan Şen beni aradı, "ya kanki sen daha önce merkez Komutanlığında çalıştın, 

televizyonlarda köprü möprü tutulmuş, bilgin var mı?" dedi. Ben de o sırada evimde 

bulunuyordum, çocuğumla ilgileniyordum, ben "teröristler uçak falan kaçırmışlardır, kritik bir 

yere intihar saldırısı düzenleyeceklerdir, emniyet alıyorlardır" dedim telefonu kapattım. Aradan 

15-20 dakika geçti. Diğer yan bölük komutanı tank üsteğmen Ahmet Turan aradı, bana "tabur 

komutanı tümen nöbetçi amiriymiş, beni aradı, sıkıyönetim ilan edilmiş, birliğine haber ver, 

ivedi kışlaya çağrılıyoruz" dedi. Ben de "bölüğümde benden sonra kıdemli olan Piyade 

Üsteğmen Sabri Taşkıran'ı aradım. "Sabri oğlum, herkesi kışlaya çağırıyorlar, sen herkesi ara, 

kışlaya çağır, ben aracımla kışlaya geleceğim" dedim. O da bana "komutanım geçerken beni de 

alın,aracım yok, araç bulamam" dedi. Tahmini 23:00 sıralarında evden çıktım. Yolda beni tabur 

komutanım olan Tank Yarbay Erdal Yetim aradı. Bana "nerdesin şu anda birliğe gelir gelmez, 

ne kadargeliştirilmiş zırhlı personel taşıyıcı(gzpt) çıkarabiliyorsan hazırla, yol durumu al, bana 

haber ver" dedi. Ben de "komutanım, yoldayım, garajlar bölgesine gidince bölüğün durumuna 

bakayım sizi arayacağım" dedim.Piyade Üsteğmen Sabri Taşkıran'ı Eryaman bölgesinden 

aldıktan sonra Erler nizamiye bölgesinden kışlaya giriş yaptım. 5 nolu nizamiye bölgesine 

aracımı park ettim. Piyade Üsteğmen Sabri Taşkıran ile beraber yaklaşık1,5 kilometre olan 

Piyade Bölüğü garajlar bölgesine yürüdüm. Garajlar bölgesine geldiğimde nöbetçi olan Piyade 

Uzman Çavuş Ali Doğan, 6-7 tane gzpt hazırlamış farları yakmış, garajlar bölgesinde 

bekliyordu. Tank yarbay Erdal Yetim beni bir daha aradı, bana "garajlar bölgesine geldin mi, 

araçlar hazır mı, kaç araç çıkarabilirsin, yalnız araçlarında sürücü, nişancı, araç komutanı 

kesinlikle olsun, ona göre teşkilatlandır" dedi. Bu sırada saat tahmini 00:00'dı. Ben de 
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"komutanım 6 araç çıkabilirim, nereye gideceğiz durum nedir diye sordum. Bana "cephanelik 

bölgesine gidin, yükleme yapın, ben sizi arayacağım" dedi. 6 araca iki subay, bir astsubay, on 

uzman erbaş, 14 erbaş eri dengeli bir şekilde dağıtıp cephanelik bölgesine intikal ettim. 

Cephanelik bölgesi nizamiyesine geldiğimde Subay Temel Bölüğünün Bölük Komutanı olan 

Tank Binbaşı Özkan Gürkol ve yaklaşık sayısını bilmemekle birlikte 15-20 tane G3 piyade 

tüfekli darbeci teğmenleri gördüm. Bizi, araçları içeriye doğru sevk ettiler, orada tank 

üsteğmeni soyadını bilmediğim Öztürk üsteğmeni gördüm. Ben ona garajlar bölgesine ilk defa 

geliyorum, yükleme yapacakmışız, bizim taburun cephanelik binası nerede" diye sordum.O 

sırada aklıma piyade tüfeği almadığımız geldi. Uzman çavuş Fatih Tamdemir'i görevlendirdim. 

Fatih'e "gzpt ile git, hiç silahımız yok. tabur binasında bizim bölüğün kaç tane silahı var ise 

getir burada dağıtalım" dedim. Biz mühimmatları almaya uğraşırken bir gzbt tabur binasından 

silahları alıp geldi ancak silahları dağıtmadık. Gzbtnin içinde kaldı. Ben mühimmatları 

taburumda Lojistik Sorumlusu olan Tank Başçavuş Ersen Uzun ve Tank Üstçavuş Ömer'den, 

bölük astsubayım olan piyade başçavuş Hüseyin Budak ile beraber aldım. O sırada tank yarbay 

Erdal Yetim beni aradı. Kendisi tümen nöbetçi amiri olup, aynı zamanda benim sicil amirim, 

tabur komutanımdır. Erdal Yetim "araçlar hazır mı "diye sordu, ben de "komutanım lojistik 

sorumlusundan mühimmatı aldım, araçlara dağıttıktan sonra 5-10 dakikaya kadar hazır olurum" 

dedim. Telefonda bana bağırıyordu ve sesi titriyordu. Hazır olunca bana haber ver, Meclis'e 

çıkacaksınız" dedi. Yanımda Sabri Üsteğmen vardı. Ben de telefonu kapatınca Sabri 

Üsteğmen'e "oğlum bu adam ne saçmalıyor, Meclis'e çıkacaksınız, sapık sapık konuşuyor" 

dedim. O sırada tank üsteğmen Ayhan Şen beni aradı, saat: 01:00 geçiyordu, bana "Fırat tabur 

komutanı ne dediğini bilmiyor, ya baskı altında konuşuyor ya da saçmalıyor, biz Ahmet 

üsteğmen ile iki bölük komutanı olarak bu adamın verdiği emirleri yapmayacağız, kanunsuz 

emirler veriyor, sen de bölük komutanı olarak kararını ver" dedi. Bölüğü hemen araçlarımın 

önünde topladım. Bu işte bir saçmalık olduğunu tabur komutanının en son arayıp da Meclis'e 

çıkacaksınız dediğinde, kanunsuz emirler verdiğini anlamıştım. İki subay, bir astsubay, on 

uzman erbaş, on dört erbaş eri cephanelik bölgesinde bölüğümüzün araçlarınım önünde 

toplayarak içtima aldım ve 27 kişiye şu emri verdim: "arkadaşlar piyade bölüğünün bölük 

komutanı benim, şimdi size emrimi söylüyorum, bize dışarı çıkmamızı söylüyorlar, yalnız bu 

emir kanunsuz, biz şimdi araçlara bineceğiz, en öndeki araçda ben olacağım, en arkadaki araçta 

üsteğmenim Sabri Taşkıran olacak, cephanelikden çıkacağız, beni takip edeceksiniz, garajlar 

bölgesine gideceğiz, araçlarımızı park edeceğiz ve bu kanunsuz emirleri yerine getirmeyeceğiz, 

ancak cephaneliğin önünde silahlı teğmenler dolaşıyor, bunların ne mal olduğu belli değil, 

dikkat edin" diye uyardım, öndeki gzptye bindim. Savaş kapağı açıktı, ben de gövdemin 

yarısına kadar savaş kapağının dışarısına çıkararak öndeki araç ile hareket etmeye başladım, 

arkada da bölüğün beş aracı beni takip ediyordu. Cephanelik nizamiyesine geldiğimde Darbeci 

Binbaşı Özkan Gürkol bana "piyade bölük komutanı nereye gidiyorsun" diye sordu, ben de 

kendisine "Tank Yarbay Erdal Yetim'in emir verdiği yere gidiyorum" dedim. Bunu duyar 

duymaz beylik tabancasını çıkardı. Bana ateş etmeye başladı. İlk ateşinden sonra ben gzpt içine 

yattım. Sanırım 3 el ateş etti. Hemen gzpt sürücüsü Piyade Onbaşı Mustafa Güngör'e "ne 

olursan olsun devam et durma" dedim, araç hareket etti, arkamdan iki el G3 piyade tüfeği sesi 

geldi. İsmini bilmediğim bir teğmenin ateş ettiğini sabah öğrendim. Gzpt araç kulesinde bölük 

Astsubayım Hüseyin Budak başçavuşuma "araçlarımız geliyor mu" diye sordum,O da bana " 

komutanım sadece biz çıkabildik, diğer araçların önünü kapattı, teğmenler yolu kesti" dedi. 

Sonradan garajlar bölgesine tek araçla geldik. Sabri üsteğmeni aradım, "oğlum biz çıktık siz 

çıkamadınız, noldu lan, şerefsiz bana saydırdı, ateş etti" dedim, o da bana "komutanım silahlı 

teğmenler önümüzü kesti, biz de çıkamadık, cephanelik de araçların önünde bekliyoruz" dedi, 

ben de " oğlum onlar hain, kendinize dikkat edin, gördünüz bana ateş ettiler, eğer araçlarla 

çıkabiliyor iseniz araçlara binin, çıkın, garajlara gelin" dedim. O da bana "tamam komutanım " 
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dedi telefonu kapattı. Sonra ben yan bölük komutanı olan Ayhan Şen'in garajına gittim, onunla 

buluştum, olayları anlattım, onun da tankları cephanelikde idi. o da personeli arayıp içerdekileri 

uyardı, bu esnada daha önce astsubay olan ve mesleği bırakan Ankarada avukatlık yapan Serkan 

Asutay'ı aradım. Kendisine "ağabey bu zırhlı birliklerde salak saçma şeyler oluyor, 

anlatacaklarımı dinle" dedim ve başımdan geçenleri anlattım. O da bana" oğlum iyi yapmışsın, 

bunlar darbeci hain, senin cephanelik bölgesinde rehin kalan araçların ve adamların için 

emniyete suç ihbarında bulunacağım" dedi ve 5-10 dakika sonra beni aradı. Bana " emniyeti 

aradım, bu olanları anlattım, adresi verdim, ihbarda bulundum, bilgin olsun" dedi, aklım hep 

cephanelik bölgesinde kalan araçlarda ve personelde idi. Sabri üsteğmeni aramıştım ama onun 

da aklını çelerler diye korkuyordum ve diğer rütbeli uzman çavuşları aramaya başladım, 

hatırladığım kadarıyla piyade uzman çavuş İsmet Kış, Piyade Uzman çavuş İsmail Can, Piyade 

Uzman Çavuş Mesut Duran'ı belli aralıklarla arayıp şu ifadelerde bulundum, "oğlum Sabri 

üsteğmeni aradım ama sizleri de uyarıyorum, o teğmenlerle başındaki binbaşı vatan haini, 

onların emirlerine uymayın, üsteğmeninize söyleyin, araçlarla çıkabiliyorsanız çıkıp garaja 

gelin, çıkamıyorsanız gzptye kendinizi kilitleyin, rehin alma muhabbeti var ise pasif kalın ama 

bu hainlerin dediklerin yapmayın" dedim ve saat 03:30 sıralarına kadar yan bölük komutanı 

Ahmet Turan ve Ayhan Şen ile garajlar bölgesinde bulunduk ve o saate kadar Tabur Komutanı 

Erdal Yetim haricinde kimseye ulaşamadım. 03:20 sıralarında Zırhlı Birlikler Okul Komutanı 

Tank Albay Sefa Altan, Ayhan üsteğmen ile bir konuşma yaptı, Ayhan Üsteğmen telefonun 

sesini dışarıya verdi, hepimiz dinledik, "kurs taburu, tabur komutanı ve subay temel bölük 

komutanı Özkan Binbaşı benim emirlerimidinlemiyorlar, bunlar başka bir oluşum içindeler, 

sizin araçlarınız cephanelik bölgesinde kalmış, onlara söyleyin bunların dediklerini 

yapmasınlar, bunlarla çatışmasınlar, kan dökülmesin" dedi. 20 dakika sonra beni aradı, bana da 

aynı şeyleri söyledi. Hava aydınlanana kadar araçlarımız rehin kaldı. Darbeci Binbaşı Özkan 

ve yanındaki darbeciteğmenler araçlarımızı bırakmadı. Hava aydınlandıktan sonra öğrendiğim 

kadarıyla teğmenler ve binbaşı cephanelik bölgesini terk etmişler. Sabri Taşkıran beni aradı, 

"komutanım bunlar burayı terk etti, biz geliyoruz" ben de "ivedi garajlar bölgesine gelin, 

bekliyorum, bunların gözü dönmüş, sağı solu belli olmaz, dikkat edin" dedim. Erdal Yetim'i bir 

daha aradım "komutanım benim araçlarım vukuatsız bir şekilde garajlar bölgesine giriyor, 

verilen hiçbir emiri yapmadık, kanunsuz bu emirler, yalnız size bir ayrıntı söyleyeceğim, 

cephanelik bölgesinden çıkarken darbeci hain Özkan bana nereye gidiyorsun bölük komutanı 

dediğinde, ben de Erdal yarbayın emrettiği yere gidiyorum diye cevap verdiğimde, bu Özkan 

çıldırdı, bana ateş etmeye başladı, hayırdır siz niye böyle emirler verdiniz, sizi silahla tehdit mi 

ediyorlar, sizi silahla tehdit ettikleri için mi böyle davrandınız, bu Özkan niye böyle davranıyor 

dedim. Yarbay Erdal dabana "Fırat şu an çokkötüyüm, hastanedeyim dedi. Yaklaşık 1 saat 

garajlar bölgesinde personel ile bekledik. Yan bölük komutanı Ayhan Şen beni aradı "Fırat bu 

darbeci hainler tümen karargahına kaçmış, orada saklanmış, sana ateş eden Özkan iti ve 

teğmenler oradaymış. biz tanklarla tümen karargahının etrafını sarıyoruz, bu hainleri teslim 

alacağız" dedi, ben de kendisine "bizim bölüğe gerek var mı gzbtler var dedim, O da bana "ben 

seni gerek olursa ararım" dedi. Biz garajlar bölgesinden hiç ayrılmadık. Sonra bu hainlerin 

tümen karargah bölgesinde tutuklanıp emniyete teslim edildiğini öğrendim.Başka bir diyeceğim 

yoktur. Olayla ilgili tüm bildiklerim ve şikayetim bundan ibarettir. Bana ateş açan kişi ve 

kişilerden davacı ve şikayetçiyim" şeklinde beyanda bulunmuştur. 

  

Müşteki Hüseyin YAĞMUR beyanında; "Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen 

Komutanlığı Lojistik Destek Tabur Komutanlığı Emniyet Muhafız Bölüğünde Cephanelik 

Emniyet Müfreze Komutanı olarak görev yapmaktayım. Emrimde 11 er ve 1 adet Onbaşı görev 

yapmaktadır. Benim 1. sicil amirim Üsteğmen Sedat Caferoğlu'dur. 15/07/2016 tarihinde 

evimde istirahat ediyordum. Cep telefonumu kuzenim aradı. Bana askeriyenin darbe yaptığını 
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söyledi. Ben haberim olmadığını söyledim ancak televizyonu açtığımda haber kanallarında 

darbe girişimi olduğu yönünde haberler yayınlandığını gördüm. Sedat Caferoğlu isimli 

komutanım beni 0532 579 12 53 nolu hattan saat 23:00 sıralarında aradı. Bana hemen mesaiye 

gelmemi söyledi. Ben de olaylardan haberdar olduğum için soru sormadan tamam komutanım 

dedim. Biraz sonra Fatih Solmazlar isimli Tankçı Albay beni cep telefonundan aradı. Yaşanan 

olayların ne olduğunu sordu, senin orada durum nasıl dedi. Ben bu ifadeden cephaneliği 

sorduğunu anlayarak kendisine "komutanım ben de bilmiyorum, birazdan gideceğim, 

öğreneceğim" dedim. Evden çıkmadan cephanelikte Asteğmen olarak nöbet tutan Resul Yıldız'ı 

aradım. Kendisine durumun ne olduğunu sordum. Bana kendisinin yanına Üsteğmen Öztürk 

denen birisinin geldiğini, Cephane MüfrezeKomutanı olduğunu, cephaneliğin boşaltılması 

gerektiğini, bu hususta yazılı emir de bulunduğunu kendisine söylediğini bana anlattı. Ben de 

tamam dedim. Ben de bunun üzerine Fatih Solmazlar'ı aradım, kendisine cephaneliğe üsteğmen 

Öztürk olduğunu söyleyen birinin geldiğini söyleyerek Resul Yıldız'ın bana aktardıklarını 

aktardım. O da Faaliyet İzleme Merkezini aramamı söyledi. Tümeni aradım, tümenin 

santralinden faaliyet izleme merkezine bağlandım. Astsubay olduğunu söyleyen, ismini 

hatırlamadığım şahıs bana olayla ilgili bilgisi olmadığını söyledi. Bu görüşmeden sonra 

kuzenimin aracıyla yola çıktık. Asteğmen Resul Yıldız'ı arayarak Üsteğmen Öztürk diye birini 

tanımıyorum. Müfrezeye geri dönün, askerleri geri toplayın, hiç olmazsa orada durun, Tamam 

ağabey, Hüseyin Ersoy isimli erle gidip bakacağız dedi. Birkaç defa konuşmamız oldu. Daha 

sonra İsmail Binbaşı'yı aradım. Komutanım yolların kapalı olduğu söyleniyor dedim. O da bana 

yok öyle bir şey, nerede kapalıymış dedi. Ben de yoldayım geliyorum dedim. Ben komutanlığın 

ana nizamiyesinden yürüyerek içeriye giriş yaptım. Ana binamıza geldim. Taburun girişinde 

Sedat Caferoğlu ile karşılaştım, kendisine komutanım ben geldim dedim. AMK aracını alıp 

cephaneliğe gitmem gerekiyor dedim. O da tamam git bak dedi. Ben cephaneliğin içine girdim. 

İçeri girdiğimde Öztürk Gür isimli Üsteğmen ile içeride oturan 2 teğmeni gördüm. Televizyon 

izliyorlardı. Cephanelik nizamiyesinde de zaten 4-5 tane teğmen görmüştüm. Öztürk 

Üsteğmen'e komutanım hayırdır diye sorunca bana "Tümen Komutanının emri" şeklinde cevap 

verdi. Bende yazılı emir var mı komutanım diye sorunca bana var dedi. Ben de üstelemedim, 

bu sırada cephaneliğin içerisine peyder pey tanklar girmeye başladı. Öztürk Üsteğmen tank 

mühimmatı yükleneceğini söyledi. Bende bu yükleme konusunda Tank Binbaşı İsmail Suvay'ı 

aradım, cevap vermedi. Bunun üzerine Sedat Caferoğlu'nu aradım, durumu anlattım. Tabur 

Komutanı'na sorun, yükleme olacak mı dedim. Bana birazdan döneceğini söyledi. Telefonu 

kapattım. Biraz sonra beni aradı, "tabur komutanı ile görüştüm, yükleme faaliyeti olumlu" 

şeklinde cevap verdi. Ben de kendisine itimat ettim. Tank mühimmatı için anahtarı sordu. Ayrıca 

"ağabey birazdan helikopter inecek, ona da mühimmatın yüklenmesi lazım" dedi. Öztürk 

Üsteğmen tank mühimmatı için anahtarı sordu. Ben mühimmat Astsubaylarında olduğunu, 

anahtarın ben de olmadığını söyledim. Bana "Açmamız lazım çabuk" dedi. Ben de heyet 

huzurunda kilit kırılıp tutanakla açılabilir dedim. Bu sırada ben durumdan endişe ederek 

Mühimmat Astsubayı olan Güray Başçavuş, Görkem Üsteğmen isimli şahısları aradım. 

Birisinin telefonu kapalıydı, kim olduğunu hatırlamıyorum. Diğer ikisi de çalmasına rağmen 

telefonu açmadılar. Öztürk Üsteğmen bana mühimmat deposunun kapılarını kıralım dedi. 

Orada bulunan teğmenler helikopter mühimmatına ait depo kapısını kazmalarla kırmaya 

başladılar. Bu teğmenleri görsem belki teşhis edebilirim ancak karanlıktı teşhis edemeyebilirim. 

Tank mühimmat kapısını kimin kırdığını görmedim ancak biraz sonra tank mühimmat deposuna 

doğru gittim. Bu sırada mühimmat Astsubayları olan Ömer Güngör, Ersen Başçavuş ve Ahmet 

Başçavuş oradaydılar. Bana kapıların kilitleri kırılmış niye kırmışlar dediler. Ben de yükleme 

yapılacağını, bu hususta tutanak tutulacağını söyledim. Bu sırada İbrahim Üsteğmen geldi, A4 

mühimmatı da alınacak dedi. Astsubaylar Ömer Güngör, Ersen Başçavuş ve Ahmet 

Başçavuş'un nezaretinde 3000 adet A4 mermisini yanındaki teğmenlerle birlikte İbrahim 
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Üsteğmen'in helikoptere taşıdığını gördüm. Bu sırada kursiyer askerlerin tanklara mühimmat 

yüklemek için oturduklarını gördüm. O sırada hatırlamadığım birisi oturan kişilerin Asteğmen 

kursiyerleri olduğunu söyledi. Helikopter sesi de geliyordu ancak iniş anını görmedim. Ben 

tekrar Müfreze binasının yanına gittim. Müfreze binasının tam ön tarafında mekanize bölük 

komutanı olduğunu ifade eden, kilolu, orta boylu bir şahıs ZPT araçlarına mühimmat 

yüklemesinin nerede yapıldığını bana sordu. Ben de elimle işaret ettim. Oraya doğru koşarak 

gitti, bu kişiyi görsem teşhis edebilirim. Bu sırada dışarıda Öztürk Üsteğmen sürekli telefonunu 

şarj etmeye ve mesajlaşmaya çalışıyordu. Hatta şarjım bitiyor dediğinde az kalsın telefonumu 

kendisine verecektim. Ben teklif ettim, almak istemedi. Öztürk Üsteğmen bana tümen 

Komutanı değişmiş. Tümen Komutanı Tuğgeneral dedi. Ben de nasıl olur Tümen Komutanı 

Tümgeneral dedim. Bana Tuğgeneralmiş dedi. Ben de odama gidip oturdum. Emir Astsubayı 

olan Fatih Baykuş'u aradım. Telefonuma cevap vermedi. Bunun üzerine Fatih Baykuş'a ait 0542 

526 50 35 nolu telefonuna "Fatih komutanımız iyi mi" şeklinde mesaj çektim. O da bana "?" 

şeklinde mesaj gönderdi. Ben de "ilk olarak komutan değişti filan dediler ondan" , ikinci olarak 

da "kardeşim komutanımıza sahip çık, yanından ayrılma, Allaha emanet olun," şeklinde mesaj 

attım, hatta bu mesajlar telefonumda kayıtlıdır. 

(Bu beyan üzerine mağdur - tanığın elinde bulunan samsung marka 

357729052475939/01 IMEI nolu cep telefonu elinden alındı. Mesajlar hanesine girildi. 

16/07/2016 tarihinde saat 00:13'de Fatih Emir Astsb. Olarak kayıtlı olan 0542 526 50 35 nolu 

hatta gönderilen mesajda "Fatih komutamiz iyi mi" şeklinde mesajın bulunduğu. 0542 526 50 

35 nolu hattan gelen mesajda "?" şeklinde soru işareti simgesi geldiği, yine 0542 526 50 35 nolu 

hatta gönderilen mesajda "Komutan değişti falan dediler ondan..." şeklinde mesaj gönderildiği, 

yine aynı gün 00:59'da 0542 526 50 35 nolu hatta gönderilen mesajda "Kardeşim komutanimiza 

sahip cik.. yanindan ayrilma. Allaha emanet olun" şeklinde mesaj olduğu görüldü.) 

Fatih Baykuş'a mesaj çektikten sonra binadan dışarı çıktım. Öztürk Üsteğmen 

komutan geldi deyip grand cherokee marka olup otoparka gelen aracın yanına doğru koşarak 

gitti. Ben de komutan geldi diyerek içeriden beremi aldım. Otoparktaki araca doğru gittim. 

Yaklaştığımda aracın yanında bulunan koruma teğmenler bana silah doğrulttular. Bana 

"yaklaşma çekil kenara " dediler. Bu teğmenler 4-5 kişiydi, karanlık olduğu için yüzlerini 

seçemedim. Öztürk Üsteğmen araçtan inmiş olan Tuğgeneral olduğu iddia edilen kişinin 

yanındaydı, komutanın yanında olan kişinin Öztürk Üsteğmen olduğuna da şu şekilde kanaat 

getirdim, oradan Hüseyin Başçavuşum diyerek yanıma geldi, hava karanlık olduğu için ilk başta 

kendisini seçememiştim. Komutanın aracının yanında sivil bir araç da vardı. Öztürk Üsteğmen 

ve bana silah doğrultan teğmenler dışında komutanın yanında bir kişi daha vardı ancak onun da 

kim olduğunu seçemedim. Bu sırada Öztürk Üsteğmen bana Land marka askeri aracın 

anahtarını verdi, helikopter mühimmatını yükleyip 200 metre atış alanındaki helikopter için 

götürmemi söyledi. Bana "götür" diyerek emretmişti. Yanımda Hüseyin Ersoy isimli er vardı. 

Araca binip çalıştırdım. Mühimmat olan yere yaklaştığımızda araç arızalandı, hatta asker 

komutanım ben süreyim dedi. Denedi çalıştıramadı. Daha sonra Öztürk Üsteğmen ve İbrahim 

Üsteğmen yanımıza geldiler. Ben aracın arızalandığını söyleyince bir dakika bile geçmeden bir 

askerin kullandığı Land Rover marka askeri bir araç geldi. Ben içerisinde başka bir kimse olup 

olmadığını fark etmedim. Er Hüseyin'e seslenerek yanıma gel dedim. Müfrezeye doğru 

yürüyerek gittik, binanın önüne gelince Hüseyin'e silahımı getirmesini söyledim. İçeri girip 

silahı ve mühimmatı getirdi. Hüseyin ve yanında bulunan bir askere silah kuşanmalarını 

söyledim, namlu doğrultan olursa ateş edin dedim. Generalin aracının park edildiği yere baktım, 

olmadığını gördüm. O esnada cephanenin nizamiyesinde 3-4 el ateş edildiğini hem duydum 

hem de ışıktan gördüm. Ne olduğunu yanımdaki erlere sorduğumda, er Hüseyin Ersoy bana 

"bir binbaşı Fırat Üsteğmen'e ateş açmış uzman çavuşu da nöbet kulübesine kitlemiş" dedi. Ben 

de bunun üzerine İsmail Suvay'ı aradım, komutanım ne oluyor, nedir durum, burada birbirine 
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ateş edenler var, bu tanklar nereye gidiyor, mühimmat çıkacak mı diye sordum. Kendisi de bana 

"kardeşim bir mermi bile çıkarma" dedi ayrıca hatırladığım kadarıyla tankları çıkarmadıklarına 

dair bir ifade kullandı. Ben de 12 adet askerimin tamamını topladım. Silahlı olmayan askerlere 

de silah ve mermileri almalarını emrettim. Hepsi silah kuşandılar. Müfreze komutanlığının ön 

tarafında askerleri toparladım, "arkadaşlar müfrezemizden bir tank değil bir mermi bile 

çıkmayacak, ben ölürsem siz pes etmeyin, kesinlikle buradan bir mermi çıkmayacak, 

çıkartmaya çalışanı da vurun, hatta ben çıkartırsam beni de vurun" şeklinde emir verdim. 

Askerlerim ile birlikte cephanelik nizamiyesine doğru yürümeye başladık, gergin bir durum 

görmedim. Özkan Binbaşı isimli şahsı orada gördüm, belinde tabancası vardı. Kendisinden 

daha önce Asteğmen Resul Yıldız'dan almış olduğu mermileri vermesini istedim. Kendisi az bir 

işimiz kaldı dedi. Asteğmen Resul Yıldız'ı göstererek kendisi zaten burada dedi. Bana bu esnada 

sen de kimsin şeklinde bir söz sarfetti. Ben de müfreze komutanı olduğumu söyledim. Sen 

nereden çıktın dedi. Ben de ben hep buradaydım dedim. Mermileri alabilir miyim dedim. 

Aldığım emre göre değil tank bir mermi bile çıkmayacak, mukavemet ederseniz ateş edeceğim, 

caydırmak için vur emri aldım dedim. Kim söyledi dedi, amir söyledi dedim. Amir kim dedi ve 

telefonuma bakmaya çalıştı. Ben sizi ilgilendirmez şeklinde cevap verdim. Derhal mermileri 

teslim ediniz dedim, bu sırada Özkan Binbaşı'nın yanında 3-4 tane teğmen vardı. Eğitim Destek 

Taburu Komutanlığından Ahmet Özer Üsteğmen bağdaş kurmuş tankın önünde yerde 

oturuyordu. Özkan Binbaşı bu sırada teğmenler gelsin, astsubaylar gelsin dedi. Yanındaki 

teğmenler dışında başka teğmenler de geldi. 4-5 tane astsubay geldi. 2 tane teğmenin orada 

bulunan teğmenlerin mermilerini topladığını gördüm. İki teğmen benim yanıma geldi. Ben 

Müfreze personellerimden Müslüm Acar'a görev vererek 2 teğmen ile birlikte müfreze binasına 

gitmesini, mermileri benim odama koymasını emrettim. Müslüm Acar ve iki teğmen birlikte 

müfreze binasına gittiler. Müslüm Acar yanıma döndü, mermileri odama bıraktığını, iki 

teğmenin de ismini bir kağıda yazdığını, kağıdı masama bıraktığını söyledi, hatta teğmenlerden 

birinin mermiler bırakılırken bizim ismimizi niye yazıyorsun diye sorduğunu, kendisinin de 

komutanımız emretti, ne olursa kaydedin dedi şeklinde cevap verdiğini söyledi. Hatta kendisine 

ismimizi niye yazıyorsun diyen teğmenin, bize mühimmatı dağıtan Öztürk Üsteğmendir, onun 

da adını yaz dediğini, kendisinin de Öztürk Üsteğmenin ismini de kağıda yazdığını söyledi. Ben 

defalarca tabur komutanımız olan İsmail Suvay ile görüştüm, tankları şimdi mi boşaltalım 

yoksa gündüz mü boşaltalım diye sordum. Şimdi boşaltmanın emniyetsiz olacağını, kontrol 

etmede sıkıntı yaşayacağımı belirttim. Tabur Komutanımız İsmail Suvay ise hemen boşaltılsın, 

tanklarda mermi kalmasın şeklinde bana emir verdi. Ben de karşımda bulunan tankların 

yanındaki askerlere hiçbir tankın çıkmayacağını, tank değil mermi dahi çıkmayacağını, 

mukavemet gösteren olursa ateş edeceğimi söyledim. Derhal tanklar boşaltılsın dedim, bunun 

üzerine tanklar ve ZPT'ler nizamiyenin önünden ayrıldılar. Tank ve ZPT'lerdeki mühimmat 

depoya geri konuldu. Tank ve ZPT araçlarının geri çekilmesi sırasında Ahmet Üsteğmenin de 

kendi tankını götürdüğünü gördüm ayrıca şu an ismini bilmediğim ancak görsem tanıyacağım 

Eğitim Destek Taburunda görevli bölük komutanı olarak bildiğim bir üsteğmen de tankların 

mühimmat boşaltılmaiçin depoya gidişi sırasında bana yardımcı oldu. Askerlere dönüyoruz, 

mühimmatı boşaltıyoruz şeklinde emir verdiğini duydum. Tanklar ve ZPT araçları depoya 

mühimmatı boşalttıktan sonra nizamiye kapısına geri döndüler. Ben nizamiyede tarafımın tespit 

ettiği 34 adet tank ve ZPT araçlarını tek tek kontrol ettim. Sadece ZPT'lerin birinden mühimmat 

çıktı. Diğer araçlarda mühimmat yoktu. Asteğmen Resul Yıldız yanımdaydı, yardımcı oldu. 

Aracı geri göndertti. Bu araçla depoya boşaltımı yapıp nizamiyeden çıkıp garaja geri geçti. 

Nizamiyenin orayı ben kontrol altına aldığım bir zamanda, tanklar ve ZPT'ler nizamiyeden 

çıkıp garaja gittikten önce veya sonraki bir zamanda Erdal Yetim isimli tabur komutanı 

nizamiyeye geldi. Kendisinden şüphelendiğimi, neden bu kadar tankı gönderdiklerini, hem 

nöbetçi amir olduklarını, hem de bu kadar tank göndermelerinin normal olmadığını söyledim. 
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Bir şeyler söylemeye çalıştı, ben de anlamadım, benim nöbetçi olduğum güne mi denk getirdiler 

şeklinde ifadelerde bulundu ancak ben bu söylediklerinden ikna olmadım. Benim emrimdeki 

erler bu olay gerçekleştikten sonra olayı anlatan dilekçeleri bana sundular. Bunları şu anda 

tarafınıza ibraz ediyorum. 

(Mağdur-tanığın öncelikle dosyaya 4 sayfadan ibaret, son sayfası Müslüm Acar 

imzalı, I sayfadan ibaret er Yücel Karagöz imzalı, 3 sayfadan ibaret er Bünyamin Laçin imzalı, 

2 sayfadan ibaret Piyade Onbaşı İsmail Öztürk imzalı, 2 sayfadan ibaret bilgisayar yazılı Onbaşı 

Hüseyin Ersoy imzalı evrakları dosyaya ibraz ettiği görüldü, dosyaya alındı.) 

Öztürk Gür'ün mühimmata ilişkin bilgileri bana yazdırdığı ve ayrıca Kara 

Havacılıktan çıkan mühimmatı gösterir evrakı da dosyaya ibraz ediyorum, bu yazılar bana aittir, 

imzalı bir evrak değildir. Üstte yazılı mühimmatlar Öztürk Üsteğmen tarafından çıkarılması 

planlanan mühimmatları göstermektedir, alttaki mühimmat yazıları ise Kara Havacılıktan 

Çıkartılan mühimmat miktarlarını göstermektedir, ayrıca belgede yazılı telefonlar mühimmat 

astsubayları olan Ersel ve Ahmet Başçavuşa ait telefonlardır, iletişim sağlamak maksadıyla 

yazmıştım. 

Bünyamin Larçin ve Müslüm Acar isimli erler cephaneliğe giren ve çıkan araçların 

bilgilerini yeşil renkli bir deftere kaydetmişler. Olay sırasında bu notu tutmuşlar. Bu defteri de 

ibraz ediyorum. 

(Yeşil renkli defler dosyaya alındı. Defterde bir sayfada giren ve çıkan başlığı 

altında tank numaralarının belirtildiği görüldü. )Erlerimin kaydettiği bu araçlar hem tankları 

hem de ZPTleri kapsamaktadır. Tank ve ZPT'lerin son iki rakamıdır, ben bu olay nedeniyle 

vatanı aleyhine darbeye teşebbüs eden, bana silah doğrultarak tehditte bulunan, ülkemizde ve 

Türk Silahlı Kuvvetlerinde huzursuzluk yaratan asker şahıslardan şikayetçiyim" şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

 

Müşteki Kemal ZAFER beyanında; "Ben Etimesgut Zırhlı Birlikler Eğitim 

Destek Taburuna bağlı Eğitim Destek Bölüğünde Uzmançavuş olarak görev yapmaktayım. 

15/07/2016 gecesi, mesai sonrası evimde istirahat halindeyken saat 22:30 

sıralarında aynı lojmanda da oturduğumuz Eğitim destek tabur takım komutanım olan Tank 

Başçavuş Ali BELCİN beni arayarak mesaiye gideceğimizi söyleyerek hazırlan mesaiyeye 

gideceğiz diyerek beni çağırdı bina önünde buluşarak 5 nolu nizamiye kapısından çıkış yaparak 

eğitim destek bölük komutanlığına geçtik, kendisine de bölük komutanım tank üsteğmen Uğur 

ÇOBUROGLU haber vermiş veya çağırmış. 

Bölüğe geldiğimizde tank başçavuş Ali BELCİN üzerini değiştirmek için odasına 

çıktı, ben lojmandan resmi kıyafetimle gelmiştim, ben de o sırada Emniyet Uzmançavuş 

odasında tank uzman çavuş Hüseyin MENDİ ve İsmail ÇELİK ile beklemeye başladım. 

Bu sırada yaklaşık 15-20 kişilik resmi giysilerinden teğmen olduklarını anladığım, 

kamuflajlı tümenimizde kursiyer olmaları nedeniyle çoğunu tanıdığım ya da göz aşinalığımız 

olan,ellerinde tüfek bulunan, yanlış görmediysem çoğunda da tabanca olan teğmen grubu 

aniden içeri girip mühimmat dolabının anahtarını istediler, bildiğim kadarıyla bunların kurs 

bitene kadar tabanca taşımaları yasaktır. Tabancaları da nereden edindiklerini bilmiyorum. Bu 

grup ısrarla bizden ellerinde bulunan G3 piyade tüfeklerinin mühimmatlarını elde etmek için 

dolap anahtarlarını "Emir verildi, vereceksiniz" şeklinde zorlamak suretiyle talep etmeye 

başladılar. "Emri kim verdi, kimden aldınız" şeklinde sormamız üzerine de " Konuşmayın, 

mühimmatları verin" şeklinde cevap verdiler, bu sırada isimlerini bilebildiğim teğmenlerdün 

teşhis ettiğim Yavuz Ali ÜÇLER ve Enes DAŞÇI ile ismini bilmediğim ancak soyadının 

SEVİNÇ olduğunu bildiğim, sarışın olan teğmenler idi. Bunlardan Yavuz Ali ÜÇLER isimli 

teğmen sanki grubun lideri gibi davranıyordu diğerlerinden daha aktif idi, bize baskıyı yapan 
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da daha çok o idi. 

Biz, mühimmatları vermemek için direndikçe "Sakin olun, gerektiği yerlere 

soralım" dedikçe " Hemen verin, emir geldi" diyerek tank uzmançavuş Hüseyin Mendi'nin 

belindeki silahı çekerek onun kafasına dayadılar, bunu yapan teğmende yanlış hatırlamıyorsam, 

kesin olmamakla birlikte büyük ihtimalle Yavuz Ali ÜÇLER isimli teğmen idi. Ben o arada 

hemen tank başçavuş Ali BELCİN'e haber vererek, aşağıya inmesini söyledim, kendisi de 

derhal tabur komutanını arayarak, olayı anlattı yanlış hatırlamıyorsam "Komutanım, teğmenler 

bölüğü bastı, mühimmatları istiyor, emriniz nedir" diye sordu, onun cevabının " Direnmeyin, 

verin, size zarar gelmesin" anlamında olduğunu Ali Berçin Başçavuşunum bana söylemesinden 

öğrendim daha sonra Ali BELCİN ile birlikte aşağıya indik bu sırada teğmenlerin 

mühimmatlara ulaştıklarını, hatta sandıkları açıp şarjörleri çıkartmakta olduklarını gördük. 

Hüseyin Mendi uzmançavuşun müdahil olmaya çalıştığını hatta "bir sayalım bari" şeklinde 

birimin sorumlu olması nedeniyle etki etmeye çalıştığını fakat başarılı olamadığını gördüm. Ali 

BELCİN başçavuş da başlangıçta engellemeye çalıştı fakat onu da itelediler, o da başarılı 

olamadı bu sırada teğmenlerden şarjörünü alan bulunan yeri terkediyordıı, en son çıkarken de 

hangisinin olduğunu bilemiyorum bir teğmen, Ali Berçin başçavuşa doğru boş şarjör fırlattı. 

Ali başçavuş kenara çekilince kendisine değmedi. 

Bütün bunlar olurken uzmançavuş Hüseyin MENDİ'nin silahındaki şarjörünü alıp 

mermileri boşalttıktan sonra geri verdiklerini hatırlıyorum, muhtemelen kendilerine karşı 

çıkmasını engellemek için yaptıklarını düşünüyorum. 

Teğmenler mahalden ayrıldıktan sonra Ali BELCİN başçavuş, bana takım 

komutanım olan Hulusi YILDIZ'ın yanına gitmemi söyledi, ben de hızlı bir şekilde denilen yere 

gittim, takım komutanımız Hulusi YILDIZ'ın emri doğrultusunda tank şoförü olarak Leopart 

2A4 tankına şoför olarak bindim ve cephaneliye tüm tankları çektik, cephanelikte tanklara 

mühimmat yüklendikten sonra tankları nizamiye bölgesine çekerek beklemeye başladık. Bu 

sırada Hulusi YILDIZ komutanım, orada bulanan ben dahil bütün arkadaşlara "Benim emrim 

dışında bir şey yapmayın, tanımadığınız kimseyi tanka bindirmeyin, özellikle de teğmenleri " 

şeklinde emir verdi. Biz hareket edip nizamiyeye doğru gidip, orada emniyet alacaktık ancak 

bu sırada daha henüz hareket etmeden kendi tankıma bir teğmenin bindiğini gördüm, 

yanılmıyorsam SEVİNÇ soyisimli olan teğmendi, bana nereye gidiyorsunuz diye sordu ben de 

emir doğrultusunda nizamiyeye gidiyorum diye söyledim, bana "Genelkurmay'a doğru 

gidiyoruz, emir geldi" dedi. Ben de bana öyle bir emir gelmedi dedim, önümde diğer tanklar 

gidiyordu, onları takip etmeye başladım, onların istikameti de nizamiye idi. Nizamiyeye 

gittiğimizde takım komutanımız bize hitaben " Bütün tankların anahtarlarını çekin, bana 

getirin" dedi biz de emir doğrultusunda tankların anahtarlarını tabur komutanımıza teslim ettik, 

o bölgede tankların dışında beklemeye başladık zaten o sırada diğer birliklerden de personel 

vardı, yaklaşık yarım saat, kırkbeş dakika kadar zaman geçtikten sonra halk nizamiye bölgesine 

toplanmaya başladı, bu sırada daha önce hiç görmediğim tuğgeneral olduğunu rütbesinden 

anladığım, kamuflaj kıyafetli bir komutanın yanımızda bulunduğunu farkettim. Bize emirler 

vermeye başladı, orada konuşulana göre tümen komutanımız kalkışmada bulunanlar tarafından 

rehin alınmış, anlaşılana göre de bahsettiğim tuğgeneral de komutayı ele almaya çalışıyormuş 

çünkü tankları dışarı çıkartmaya çalışıyordu, bu yönde emirler veriyordu. Hulusi başçavuşum 

ve biz bu emre itaat etmedik, tuğgeneral ısrar edince Hulusi başçavuşum " Emre itaatsizlik 

ediyorum, tankları dışarı çıkartmayacağım" deyip kendi şahsi tabancasını çıkartıp tuğgenerale 

doğru yöneltti, bu sırada tuğgeneral önce Hulusi Başçavuşuma " ne yapıyorsun" şeklinde tepki 

gösterdi. Hulusi Başçavuşum tavrını değiştirmeyince bu kez teğmenlere dönüp. " Tanklara 

binin, halkı dağıtmak için A4 ve uçak savarlarla, halkın bulunduğu bölgeye doğru ateş edin, 

halk dağılsın " dedi, çünkü halk olduğu için tankları çıkaramıyordu, anladığım kadarıyla halkın 
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dağılması için bunu yapmayı düşündü, " Eğer dağılmazlarsa -bizim karşımızda Karahavacılık 

okulunun arka tarafında Eskişehir yolu yönünde boş bir arazi var- karahavacılığın arkasındaki 

boş araziye doğru sabot mermisi ile atış yapmalarını" istedi, o sırada gösteri tatbikat taburundan 

Koray ve Levent üslteğmenler ile Hulusi Başçavuşum direnerek "Kesinlikle böyle bir şeyin 

olmayacağını" söylediler ve bizimle birlikte halka yönelik kesinlikle ateş açılmayacak diyerek 

tanklarla teğmenlerin arasına girdiler. Bu sırada yanılmıyorsam subay temel tabur komutanı 

olan Özkan yarbay, o sırada orada bulunan diğer teğmenlere, ben ve diğer uzman arkadaşlar ile 

Hulusi Başçavuşumun etrafımızın çevrilerek silahlarımızın alınması emrini verdi. O sırada 

sadece bende silah yoktu, diğer arkadaşlarımın hepsinde tabanca var idi. Bu emir üzerine Hglusi 

bâ'şçavrrşum, tuğgenerale çevirdiği şahsi tabancasını bu kez Özkan Yarbay'a doğrultu ve bize 

"siz, yavaş yavaş geri çekilin, tankları da kitleyin" emrini verdi. Biz de emir doğrultusunda 

tankları kitleyip o bölgeden uzaklaşarak bölüğümüze geldik. Hulusi başçavuşum tankların 

başında kaldı. 

.... sivil halk orada toplandı nizamiye içerisinde bulunan 40 dan fazla tank kursiyer 

teğmenleri G3 piyade tüfekleriyle havaya ateş ediyorlardı Cem Tuce Albay onları durdurdu , 

daha sonra Fatih Çubukçu yarbay geldi ve bu tanklar dışarı çıkacak dedi Levent üsteğmen ona 

nizamiyede halk var ben bu şekilde tankları çıkartamam dedi, Fatih çubukçu yarbay tekrar 

Leventüsteğmene bu tanklar dışarıya zorla çıkacak dedi, Levent üsteğmende Fatih Çubukçu 

yarbaya komutanım beni emre itaatsizlikten ordudan atın ama ben halkın üzerine tank sürmem 

yazılı emir var mıdedi, Fatih Çubukçu Yarbay da ona boş kağıt getir emri yazayım dedi, o sırada 

bir Cherokee jeep ile darbeci Tuğgeneral geldi ve ateş ederek nizamiyeden çıkın emri verdi 

Hulusi Yıldız başçavuş komutanım güneydoğuda teröriste kolordu emri ile harekat yapılıyor 

siz burada sivil halka tank ile ateş edin diyorsunuz diyerek muhalefet etti, Levent üsteğmen 

darbe olduğunu anladı tank sürücülerine anahtarlarınızı alın tankları kullanılmaz hale getirin ve 

uzaklaşın kaybolun dedi, biz bu emre uyduk tankların anahtarlarını alarak oradan ayrıldık ben 

nizamiye bölgesinde kaldım saat 04:00 a kadar oradaydım, daha sonra teğmenler toplanıp 

tankları çalıştırmaya çalıştı ancak anahtarlarını bulamadıkları için çalıştıramadılar ve dışarı 

çıkaramadılar, 

Bize nizamiyeden çıkmadan önce emir veren Koray Korkmazüsteğmen jandarma 

genel komutanlığına terörist saldırısı var binanın güvenliğini sağlayın şeklinde emir vermişti 

ancak biz gidince gerçek durumu anlayınca hiç ateş etmeden ve kimseye zarar vermeden 

tümene geri döndük , 

Şüpheliye jandarma genel komutanlığı mevkiineneden TOBB binası civarından 

gittikleri hususu soruldu beyanında ben tank sürücüsü değildim neden o güzergah kullanıldığını 

bilemiyorum , 

Saat 04:00 dan sonra garaja gittim mesaiye çağrılan bütün personel garajdaydı , 

Levent Doğan üsteğmen tümene gelen polislerle birlikte darbeci Generali ( Tuğgeneral Ahmet 

Bican Kırker ) teslim almaya gidiyordu biz garajlar bölgesinde bekledik daha sonra emir geldi 

ve tümene gelen polisler ile birlikte Kazan ilçesindeki Akıncılar 4, Ana jet üs komutanlığına 

görevli olarak gittik o sırada saat 16:00 sıralarıydı , 

Ben darbeye katılmadım gerçek ve yasal bir emir olduğunu zannederek görevimi 

yaptım verilen emrin yasalara aykırı olduğunu anladığımda derhal tümenimize döndük tank ile 

hiç kimseye ve hiçbir araca zarar vermedik tank ile kimseye ve hiçbir binaya ateş etmedik ben 

suçsuzum" şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 

Tanık Cemil KARAKAYA beyanında; "Ben Etimesgut Zırhı Birlikler Okulu ve 

Eğitim Tümen Komutanlığında 2.Nolu Nizamiyede Nizam Karakol Komutanı olarak görev 

yapmaktayım. 
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15/07/2016 günü akşam:22:30 sıralarında Bölük Komutanı Tank Üsteğmen Sedat 

Caferoğlu beni aradı, acil mesaiye gel, herkes mesaiyeye gidiyor dedi, ben bu telefondan önce 

televizyonda İstanbul'daki köprülerin kapatılması olayını da izledim. yaklaşık 15-20 dakika 

sonra 2 Nizamiyeye ulaştım. 2 Nizamiye ana nizamiyedir ve tankların giriş çıkış yaptığı bu 

nizamiyedir. önce mevcut durumum nöbetçi astsubay tank üstçavuş Serkan Tenliler'den mevcut 

durumu öğrendim. kendisi bana Tümen Komutanı Erdoğan Akyol'un birileri tarafından dışarıya 

çıkartıldığını söyledi, ancak kimin çıkarttığını bilemediğini söyledi. Ben Serkan Tenliler'e 

tümen komutanımızın nereden çıktığını sorduğumda kendisi bana tümenden telefon geldiğini, 

ancak bu telefon tümenin neresinden geldiğini ve kim tarafından arandığını söylemedi, o 

hengamede bende sormamış olabilirim. tümene misafirlerin geleceğini, o misafirleri içeri 

alması gerektiğini Serkan Tenliler'e tümenden almasını söylemişler, o da gelenleri içeri almış. 

Serkan Tenliler daha sonra içeri gelen bu kişilerin tümen komutanı Tümgeneral Erdoğan 

Akyol'u Çağlayan Nizamiyesinden çıkardıklarını duyduğunu bana söyledi. 

Ben 2 nolu Nizamiyeye geldikten sonra 2 nolu Nizamiyenin komutanı ben oldum, 

bütün emir komuta bana geçti, gelen telefonlara ben bakmaya başladım. Bu esnada bölük 

komutanız Tank Üsteğmen Serdar Caferoğlu 2 nolu Nizamiyeye yanımıza geldi. hiçbirimizin 

niye geldiğimizden haberi yoktu. Darbe olduğundan bile haberimiz yoktu. 

Ben 2 nolu Nizamiyeye geldikten yaklaşık yarım saat sonra tümenden bir telefon 

geldi, arayan kişi Harekat Merkezinden Semih Binbaşıydı, daha sonradan öğrendiğime göre 

Semih Binbaşı 1.Alay 2.Tabur Komutanı olarak görev yapmaktaymış. Tümen Komutanlığında 

bulunan Harekat Merkezi çok kritik bir yerdir, bütün emirlerin verildiği yerdir, burası komutan 

adına bize emir verir. Semih Binbaşı bana hava kuvvetlerinden bir albayın geleceğini, 

bekletmeden içeri alıp, tümen karargah binasına göndermemizi ve bu hava albayı tümen 

karargah binasında beklediklerini söyledi. Yaklaşık 10-15 dakika sonra havacı bir albay sivil 

toyota bir araçla 2 nolu Nizamiyeye geldi. Toyota araba yeni kasaya benziyordu, plakasında 

engelli işareti vardı yani engelli plakalıydı, rengi beyazdı, bu araç halen daha tümende 

durmaktadır. Tümen karargahının önünde bu araç park etmiş vaziyette halen daha durmaktadır. 

Bu aracın içerisinde sonradan öğrendiğime göre Şırnak'da bulunan zırhı birlikler tugayının 

Kurmay Başkanı Albayı vardı. bu albay üniformalıydı. Tankçı beresi vardı. Bana tümenden 

daha önceden Havacılardan birisi geleceği söylendiği için gelen albaya nereden geldiniz, niye 

geldiniz diye sorduğumda, bana kızdı, tümen karargahtan beni bekliyorlar, sana söylenmediği 

mi diye bana kızdı, havacılardan mı geliyorsunuz dedim, havacılardan geliyorum dedi, bende 

içeri aldım. Kafasında tankçı beresi ve elbisesi vardı ve tankçı elbisesi vardı ama bana 

havacılardan geliyorum dedi, ancak tümenden binbaşı Semih böyle emir verdiği için içeri almak 

zorunda kaldım. bu olay 23:30 sıralarında meydana geldi. yalnız size vereceğim saatler 

konusunda yanlışlık olabilir, çünkü olaylar çok ani gelişti, bu nedenle vereceğim saatlerde bir 

kaç saatlik oynama olabilir. 

Saat: 00:10 sıralarında kışlanın içerisinden 2 nolu Nizamiyeye doğru son sürat bir 

tank geldi, tankın içerisinde ve üstünde eğitim destek taburunda Fatih Üsteğmen vardı. soy 

ismini bilmiyorum, bana kapıyı hemen aç, dışarı çıkmamız lazım diye söyledi, ben kapıyı 

açmadım, tankı durdurdum. Ben kendisine komutanım ne oluyor, nereye gidiyorsunuz, ne bu 

hal diye sorduğumda, kendisi bana Genel Kurmay'ı teröristler ele geçirmiş, Genel Kurmay 

Başkanını rehin almışlar, şehitler varmış, biz oraya Genel Kurmay Başkanını kurtarmaya, onu 

savunmaya gidiyoruz dedi. Ben Fatih Üsteğmeni o gece görevli olup olmadığını, ya da niçin 

orada bulunup bulunmadığını bilemiyorum. Böyle bir durumda Genel Kurmay'dan bize 

mutlaka EYS (Elektronik Yönetim Sistemi) sisteminden mutlaka emir gelir. Böyle bir emir 

gelirse üsteğmen rütbesinde birisinin bunu bilmesi imkansızdır, Genel Kurmay'dan böyle bir 

emir gelirse emirler önce Tümen Karargahına gelir, buradan "bilmesi gereken prensibine" göre 
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ilgili olan ana as birliklerine gönderilir. Bu emir ilgisi olan bir alaya gider, ilgisi olmayan alaya 

gitmez. 

Yukarıda bahsettiğim gibi tank 2 nolu Nizamiyeye geldi.Fatih üsteğmen bana kapıyı 

hemen aç, dışarı çıkmamız lazım diye söyledi, ben kapıyı açmadım, tankı durdurdum. Ben 

kendisine komutanım ne oluyor, nereye gidiyorsunuz, ne bu hal diye sorduğumda, kendisi bana 

Genel Kurmay'ı teröristler ele geçirmiş, Genel Kurmay Başkanını rehin almışlar, şehitler 

varmış, biz oraya Genel Kurmay Başkanını kurtarmaya, onu savunmaya gidiyoruz dedi. Bunun 

üzerine ben tümen harekat merkezini aradım, Semih binbaşıya tankın çıkacağını ve bu durumun 

kendisinin bilgisi olup olmadığını sordum. Kendisi bana Fatih Üsteğmenle örtüşen şeyleri 

söyledi, yani Genel Kurmay'a teröristler saldırmış, oranın emniyetini almaya gidiyor, daha 

başka tanklarda çıkacak, gelen tankları da bekletme, bizim bilgimiz var, derhal dışarı çıksınlar. 

dedi. Tüm bu olaylar olurken Nizamiyenin dışında hiçbir hareketlilik yoktu, yani halkta 

gelmemişti, Büyükşehir Belediyesinin iş makinaları da kamyonları da gelmemişti. Kapıyı 

açtım, tankı dışarı çıkardım. 2-3 dakika sonra ikinci tank geldi, bu tankta kimin olduğunu 

görmedim, bu tankı hiç bekletmeden dışarı çıkarttık. İki tank nizamiyeden çıktıktan sonra gidiş 

istikametinin neresi olduğunu dikkat etmedim. iki tank çıkınca herhangi bir yere bilgi 

vermedim. Bilgi vermem gereken kişi zaten bana emri vermişti, o yüzden bilgi vermedim. 

Tanklar geceleyin 00:00 sıralarıydı. 

Tanklar yaklaşık yarım saat kırk beş dakika sonra geri döndü, bende bu kısa sürede 

geri dönmelerine şaşırdım. Tanklar içeri gelirken nara atarak geliyorlardı. Bağırarak aç kapı, aç 

kapı diye söylüyorlardı. İçeri girdiler tankın birisinin üstünde bu tank Fatih üsteğmenin 

tankıydı, bu tankın üstünde sakallı sivil bir şahıs vardı. Tankın üzerine yatırmışlardı. Ben hemen 

ambulans çağırın diye bağırdım. Bu tanklar geri dönüşü esnasında Lojistik DestekTabur 

Komutanı tank binbaşı İsmail Suvay geldi. Ben ambulans çağırın dedim, ambulansı kimin 

çağırdığını bilmiyorum, tankların içerisinden bir uzman çavuş çıktı, daha sonrada tankların 

mürettebat çıkmaya başladı. İçinden çıkan uzman çavuş Fatih Üsteğmeni öldürdüler, linç ettiler 

Fatih Üsteğmen nerede diye bağırıp çağırmaya başladı, bu esnada uzman çavuşun kendinde 

olmadığını, tuhaf tuhaf davranıp, bağırıp çağırıyordu. Tankların içerisinden birinde Fatih 

üsteğmenle aynı taburda görev yapan bir üsteğmen daha vardı, bu Koray üsteğmen olabilir ama 

tam hatırlamıyorum, o olup olmadığını konusunda kesin birşey söyleyemem, ancak ona 

benziyordu, bu üsteğmende öndeki tankın mürettebatına Fatih üsteğmeni nasıl orada 

bırakırsınız, niye bana söylemediniz diye bağırmaya başladı. Sonra ben araya girdim, 

Bu esnada yani dışarı çıkan iki tank nizamiyeye girmek istediği sırada içeriden de 

bir tane tank Jandarma Komutanlığına desteğe gideceğiz diye çıkmak istedi, başka tanklarda 

var arkada onlar da gelince hep birlikte çıkacağız dedi, tam bu esnada da dışarıdaki iki tank 

nizamiyeye giriş yapmak için geldiler, içeriden dışarı çıkmak isteyen tankla dışarıdan içeriye 

girmek isteyen iki tank nizamiye girişinde kafa kafaya geldiler ve yukarıda bahsettiğim bağırış 

çağrışlar Fatih Üsteğmenin öldürüldüğü, linç edildiği lafları ile sivil vatandaş için ambulans 

çağrılma bağırış çağrışları hep tankların kafa kafaya geldiğizaman oldu. 

Dışarıya çıkan iki tanktan birinde bulunan ismini bilmediğim üsteğmen bana halk 

önümüzü kesti, ilerleyemedik, o yüzden geri dönmek zorunda kaldık, geri dönüş esnasında da 

tankların önü yeniden sivil vatandaşlarca kesilmiş ve bu kesilme esnasında Fatih üsteğmeni 

tartaklamışlar, tanktan indirip linç etmişler, tankın içine girip, tankın içindeki mürettebatı 

dövmüşler ve içeriden MG3 kule makinalı tüfeği almışlar dedi. 

Ben tekrar Harekat Merkezini aradım Semih binbaşıya dışarıya çıkan 2 tankın geri 

döndüğünü söyledim. Semih Binbaşı bana gelen 2 tankın birliğine dönmesini söyledi, diğer 

tanklar için ise hazırlar mı, çıktılar mı diye sordu, çıkmadılar ben tankları arkaya gönderdim 

dedim, söyle onlara hemen onlar da çıksınlar dedi, ben telefonla konuşup dışarı çıktığımda 
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nizamiyenin karşısında bulunan köprünün üstüne yaklaşık 1000 kadar insanın toplandığını 

gördüm. Benim nizamiyenin arka tarafına gönderdiğim tanklar 3 ya da 4 tane daha gelip 4 ya 

da 5 tank arka tarafta motorları çalışır vaziyette bekliyorlardı.Bu esnada Büyükşehir 

Belediyesinin iş makinaları ve diğer araçlar henüz gelmemişti. Büyükşehir Belediyesinin iş 

makinaları ve araçları yaklaşık 01:00-01:30 sıralarında nizamiyenin önüne geldiler. Karşıya 

toplanan halk iş makinalarının gelmesiyle coştu, hep beraber nizamiyenin girişine geldiler, 

yığıldılar. Bu esnada tank binbaşı İsmail Suvay yukarıda belirttiğim gibi dışarıdan üniformalı 

bir şekilde yanında Binbaşı Tolga Yılmaz ile birlikte geldi, İsmail Suvay, Tolga Yılmaz ve ben 

olduğum halde yanımızda 3-4 kişi daha vardı, ancak şuanda onları hatırlamıyorum, 

vatandaşlara biz darbeci değiliz, vatandaşımızın yanındayız diye telkinde bulunarak 

nizamiyenin girişinden uzaklaştırdık, vatandaş karşıda bulunan zırhlı birlikler köprüsü üzerine 

çıktı. Bu iknanın sonunda Büyükşehir Belediyesinin iş makinaları ve araçları da buradan 

nizamiyenin girişinden uzaklaştı. Ancak bu araçların sabahleyin gördüğümde nizamiye olmasa 

bile ana yollara giden yolları kapatacak şekilde durduklarını gördüm. 

Tabur Komutanı İsmail Binbaşı bana Lojistik Destek Emniyetinden vatanını 

milletini seven rütbelilerin nizamiyeye gelmesiniLojistik Destek Emniyet kısımına iletmemi 

söyledi. Ben de lojistik destek emniyet kontrolü nöbetçi uzman çavuşunu aradım, İsmail 

Binbaşının söylediklerini telefona çıkan askere ilettim, bu askere orada toplanan rütbeli asker 

olup olmadığını sordum, o da olduğunu ve burada bekliyorlar dedi, onlar nizamiyeye gelecekler 

diye bu askere söyledim, ben bunu söyledikten yaklaşık 10 dakika sonra bu rütbeliler 

nizamiyenin önüne geldiler. Dışarıdan gelen iki tank içeriye girip birliğine gittiler. Bu esnada 

Semih Binbaşı tekrar beni aradı, içeride bekleyen 4-5 tane tank için o tanklar daha çıkmadı mı" 

diye sordu, ben kendisine tankların çıkmasının mümkün olmadığını, dışarıda 500-1000 

civarında insan toplandığını, Büyükşehir Belediyesinin iş makinalarının yanlarında olduğunu, 

eğer tanklar çıkacak olursa bu halkın linç edebileceğini, tankların çıkması halinde kan gövdeyi 

götüreceğini söyledim, kendisi banakuvvetin emrini iletiyorum, sen yanındaki askerleri al 

halkın üzerine ateş açarak onları dağıt, tanklar bu esnada çıkış yapsınlar, gerekirse tanklar da 

üzerine ateş açsın, eğer olaya polis müdahale ederse onları da vurun dedi, ben de Binbaşı 

Semih'e telefonda kimi kime ateş ettiriyor vurduruyorsunuz, karşıdaki insanlar kim, bunlar 

düşman mı, biz bunlara nasıl ateş ettirelim, ateş ettirmem diye söyledim. Kendisi bana bunlara 

ateş etmezsen, tankları dışarı çıkartmazsan vatan haini olursun, bu iş bittikten sonra vatan 

hainliğinden yargılanırsın dedi. Sonra telefonu kapattık. 

Ben bu durumu tabur komutanı Binbaşı İsmail Suvay'a ilettim.Aslında harekat 

merkezinin beni değil en kıdemli olan Binbaşı İsmail Suvay'ı araması gerekir, beni 

sindirebileceklerini düşünerek beni aradıklarını tahmin ediyorum, Binbaşı Semih ile bu tarz 

telefon konuşmalarımız 3-4 kez oldu, hepsinde tabur komutanına bilgi verdim, tabur komutanı 

da bana Semih Binbaşıyı kastederek sen onu ciddiye alma, onu boşver, bu tankları buradan 

kimse çıkartamaz, sen rahat ol, kimse bu halkın üzerine ateş açamaz dedi. İsmail Suvay Binbaşı 

sonra nizamiyeye gelen yukarıda bahsettiğim 25-30 kişilik rütbelilerden bir tanesinin silahına 

yapıştı, bu rütbeliye "sen kimsin lan, ne geziyorsun burada" diye bağırdı, karşıdaki kişi de 

İsmail Suvay Binbaşıya bağırdı, İsmail Binbaşı bize aramızda sızma var yakalayın bunu dedi. 

2-3 kişi bu kişiyi kolundan yakaladı. bu esnada karanlığın arasında 3-5 kişi bırakın lan, 

şerefsizler diyerek bize doğru koşmaya başladılar, bu kişiler yaklaşınca teğmenler olduğunu 

gördük, hepsi silahlı ve hücum yelekliydi, burada bir arbede oldu, birisi tabur komutanı İsmail 

Suvay'ın yakasına yapıştı, İsmail Binbaşı birini tuttu, Tolga Yılmaz Binbaşı birini tuttu ve 

arbede oldu. Koşarak gelen 5-6 kişi bizim nizamiyede bulunan bizim rütbeliler yani dost 

kuvvetler tarafındantutuldu. İçlerinden birisi yani silahı şekilde koşarak gelen gruptan bir tane 

teğmen veya üsteğmen bize biz tümen komutanının korumalarıyız, bizim ilk yakaladığımız kişi 

içinde o da tümen komutanın koruması, bırakın bizi diye söylediler, tabur komutanı İsmail 
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Suvay kendisini tanıttı, tabur komutanı olduğunu söyledi, nizamiyenin emniyetini sağladığını, 

teğmenleri orada istemediğini, oradan uzaklaşmalarını ve bir daha yaklaşmamalarını söyledi. 

Bu sırada Barış Dedeoğlu Binbaşı sivil halde nizamiyeden içeri girdi. Bu esnada ilk 

başta bana hava albayı olduğu söylenen fakat kurmay tankçı kurmay albay olan ve ilk etapta 

nizamiyeye giriş yapan albayda geldi. İsmail Suvay binbaşı Barış Dedeoğlu'nu içeri alın dedi. 

Ben Binbaşı Barış Dedeoğlu'nu içeri aldım. Barış Binbaşı teğmenlerin ve albayların olduğu 

yere geldi. İlk bahsettiğim Şırnak'tan gelen kurmay albay Barış Binbaşı'yı iki elleriyle itekledi. 

Barış Binbaşı bağırmaya başladı, siz burada ne yapıyorsunuz dedi. Kurmay albay teğmenlere 

dönerek Barış Binbaşıyı kastederek Barış Binbaşının silahını alın dedi. Teğmen barış binbaşının 

silahını almak için yöneldiklerinde Barış Binbaşı ben silahımı vermem, silahımı alamazsınız 

diye bağırmaya başladı, İsmail binbaşı dahil dost kuvvetlerimiz oradaki teğmenleri tutmaya 

çalıştılar, ben Barış Binbaşının karnına sarıldım. Komutanım silahınızı indirin diye bağırdım, 

bu arada herkes silahınızı indirin diye bağırıyordu. Barış Binbaşı beni de sürükleyerek 

nizamiyenin kapısından dışarıya çıktı. Halka doğru ilerlemeye başladı, halka yaklaştı, arkasına 

halkı alarak havaya çok fazla şekilde ateş etti, hepimiz mevzi aldık. Tabur komutan İsmail 

Suvay bağırdı, kimse ateş etmesin diye bağırıyordu, ancak burada bulunan 5-6 darbeci teğmen 

halkın üzerine doğru ve Barış Binbaşıya doğru ateş açtılar. Herkes teğmenlere silahı bırakın 

ateş etmeyin diye bağırıyordu, teğmenler bunun üzerine ateş etmeyi bıraktılar. Yandaki albay 

ile beraber teğmenler o bölgeden uzaklaştılar. Tümenin içine doğru gittiler. 

Kısa bir süre sonra Tümen Komutanı olduğunu söyleyen kişiyle beraber teğmenler 

geri geldiler, ancak bu tümen komutanı olduğunu söyleyen kişi Tuğgeneraldi. Bizim kendi 

komutanımız olan Tümgeneral Erdoğan Akyol değildi.Bu kişiler 10-15 adım mesafe adım 

kadar yaklaştılar, orada İsmail Binbaşı kim diye bağırdı. İsmail Suvay Binbaşı yanına gitti, 

selamını verdi, İsmail Binbaşı benim dedi. Darbeci tuğgeneral İsmail Binbaşıya sen benim 

korumalarımın silahını nasıl alırsın dedi. İsmail Binbaşı da kendisine ben buranın emniyetini 

aldım, bu teğmenler kim, niye buradalar diye sordu. Darbeci Tuğgeneral de onların benim 

korumalarım ne yapacaksın sen dedi. Sonra darbeci Tuğgeneral bize doğru döndü, nöbetçi 

astsubay buraya gelsin dedi, ben koşarak yanına gittim, tekmil verdim, AMK (Acil Müdahale 

Kuvveti) burada mı diye sordu. Burada olduğunu söyledim, Bana git AMK'yı hazırla, direk 

benden emir alacaksın dedi, İsmail Binbaşım bu darbeci Tuğgenerale hitaben, siz kimsizin, 

nereden geldiniz, bu yanınızdakiler kim, siz bana emir veremezsiniz dedi, darbeci Tuğgeneral 

ben buranın yeni tümen komutanıyım, dedi, İsmail Binbaşım ben sizin emrinizi görmedim, sizi 

buruya kim Tümen Komutanı yaptı diye sordu, darbeci Tuğgeneral İsmail Binbaşı'ma sen 

benimle gel ben sana göstereyim dedi, bu esnada biz İsmail Binbaşıma kesinlikle gitmemesi 

yönünde telkinlerde bulunduk, ancak tüm bunlara rağmen İsmail Suvay binbaşım darbeci 

Tuğgeneral ile gitti, bize de ben buraya gelmeden hiçbir tank dışarı çıkmayacak, hiç kimseyi de 

buraya yaklaştırmayacaksınız diye emir verdi, İsmail binbaşı gittikten 15-20 dakika sonra geri 

geldi, bize emir Genel Kurmay'dan çıkmış ancak emri onaylayan makam Tuğgeneral dedi, 

normalde bu onayın kuvvet komutanı seviyesinde bir generalden olması gerektiğini söyledi. 

Darbeci Tuğgenerale bu durumu çaktırmadan emredersiniz deyip geri geldiğini bize söyledi, 

bize şöyle dedi, bize kumpas kurmuşlar, paşa yani Tuğgeneral darbeci, yanındaki herkes 

darbeci, buraya bundan sonra hiçbir kimse yaklaşmayacak, eğer buraya gelirlerse emir 

beklemeksizin vurun dedi. Tüm Bunların olduğu saat: 03:00-03:30 civarlarıydı. 

Tabur komutanı İsmail Suvay bizi üçe böldü, bir grubu tankların oraya gönderdi, 

bir grubu ben dahil nizamiyede kaldık, bir grubu da otopark bölgesine gönderdi. Hiç kimsenin 

nizamiyeye yaklaşmayacağına dair de emir verdi. Kim dost kim düşman belli değil, kimseye 

güvenmeyin, herkes bu işin içinde olabilir dedi. Yine bu esnada bir uzman çavuş bana geldi, 

otopark bölgesinde bir üsteğmen var, bana zorluk çıkartıyor, ısrarla dışarı çıkmak istiyor, dedi. 
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Ben söz konusu üsteğmenin yanına gittim, üsteğmen sivil aracından ben yanına gidinceye kadar 

inmişti, ben kendisine kim olduğunu sordum, kendisi bana üsteğmen olduğunu, eşinin 

rahatsızlandığını, telefon geldiğini, acil hastaneye yetiştirmesini söyledi. Ben de kendisine sen 

nerede görevlisin diye sorduğumda, kendisi kekelemeye başladı ve cevap vermedi, yüksek ses 

tonuyla tekrar sordum, bu sefer Kara Kuvvetleri Karargahında çalıştığını söyledi, ben kendisine 

senin burada ne işin var diye sordum, arkasından uzman çavuşlara yakalayın dedim, iki 

kolundan tuttuk ve İsmail binbaşının yanına getirdik, İsmail binbaşı bu üsteğmenin ellerini 

ayaklarını bağla, götür içeriye emniyetli bir yere oturt, başına da silahlı bir nöbetçi koy dedi, 

ben de dediğini yaptım. Başına bir tane nöbetçi koydum, nöbetçiye de kaçmaya kalkarsa vur 

emrini verdim. 

Sabah saat: 03:30-04:00 sıralarında Barış Dedeoğlu Binbaşı yanında polislerle 

beraber geldi, İsmail Suvay binbaşımdan bilgi aldı. İçerideki üsteğmeni söyledim, üsteğmeni 

yakaladık diye söyledim, Barış Binbaşı üsteğmeni görmek istedi, üsteğmenin yanına gidip 

sorular sordu, ona darbeci olup olmadığını itiraf ettirmeye çalıştı, ancak üsteğmen ısrarla 

darbeci olmadığını, ismini hatırlamadığı bir albaydan telefon aldığını, kendisine zırhlı birliklere 

gitmesi konusunda emir verdiği, orada bulunma sebebinin bu olduğunu söyledi. Bu üsteğmen 

başka da bilgi vermedi. Bu olaydan sonra tekrar nizamiye giriş çıkış kapısının oraya geri 

geldim. 

Hava aydınlandıktan sona içerideki dost kuvvet tanklarımız içeride bulunan 

darbecilere müdahale ettiğini, tankların sesini duyunca anladım, 

Tüm bu olanlar olurken benim bağlı olduğum İstihbarat ve İstihbarata Karşı Koyma 

Şube Müdürü İstihbarat Albay Muharrem Erdem kılını bile kıpırdatmadan tümen içerisinde 

nizamiyede hiç bir şey yapmadan dolaşıyordu, ben kendisine gittim komutanım burada kıyamet 

kopuyor, burada 10 tane dost asker var bu askerimize mühimmat bile vermemişler, dedim. O 

da bana sen ne yapacaksın mühimmatı dedi, ben kendisine halk linç edecek en azından havaya 

ateş açacak, caydırıcılığı olur dedim, güldü, sonra komutanım Allah aşkına İsmail binbaşım 

kendisini parçalıyor, siz albaysınız şu tankları buradan çıkartmayım dedim, kendisi de bana 

Cemil abartma olayı, tanklar içeriden halka doğru havaya ateş açsa, halkın hepsi kuru kalabalık, 

zaten kaçar giderler, tanklar da buradan çıkıp giderler aslında, diyerek olayı önemsizleştirmeye 

çalıştı. 

Halkın galeyana gelmesi üzerine halkı sakinleştiren ve onların yanına üç kez giden, 

hatta birinde de beraber giden Tolga Yılmaz Binbaşımdır. Tolga Yılmaz Binbaşım halka burada 

biz ölmeden hiç bir tank çıkamaz, buranın teminatı biziz diye halka söyledi" şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

 

Olay tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı 4. Kolordu ve Ankara Garnizon 

Komutanı olan (bu dosyamızda tanık olarak) Korgeneral Metin Gürak 

beyanında;"15/07/2016 tarihinde Kolorduda normal mesaimi yürüttüm, saat: 18:30 sıralarında 

Genel Kurmay Başkanımızın emir subayı makamdan beni aradığını söyleyip beni bağladılar, 

Genel Kurmay Başkanımız Orgeneral Hulusi Akar bana telefonda Etimesgut Zırhlı Birlikler 

Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığında bir tank dahi çalışmayacak, ikinci bir emre kadar tank 

hareketi olmamasını ve bu emri de yerinde tebliğ etmemi istedi. Aynı şekilde, Kara Havacılık 

komutanlığında da hiçbir hava aracının uçuşuna müsaade edilmemesini, havadaki vasıtaların 

da indirilmesi emrini iletmemi emretti. Ben, Mamak'ta bulunan Kolordu Karargah binasından 

1-2 dk içerisinde hemen hareket edip Etimesgut'a yola koyuldum, Cuma akşamı olduğundan 

çok yoğun trafik vardı,yolda Kara Havacılık Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç'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 
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olduğunu söyledi. Bende kendisine eğitim uçuşunda olanları derhal havaalanına indirmesini 

söyledim. Kendisi bana bu uçakların Ankara Güvercinlik Ana Üssünedöndürmeyi teklif etti, 

ben işin acil olduğunu düşünerek uçakların Ankara'ya gelmeden bulundukları yer olan 

Temelli'deki küçük havaalanına indirilmesini emrettim. Yolda Etimesgut'a giderken Zırhı 

Birlikler Okul Komutanı Tümgeneral Erdoğan Akyol'u telefonla arayarak nerede olduğunu 

sordum, kendisi bir düğüne gitmek üzere hazırlık yaptığını söyledi, ben de kendisine bir konu 

hakkında görüşmek üzere Etimesgut'a doğru geldiğimi ve makamda beni beklemesini söyledim. 

Bana konunun ne olduğunu sordu, bende telefonda söylemeyeyim, gelmek üzereyim dedim. 

Saat:19:00 sıralarında Etimesgut'taki Zırhlı Birliklere ulaştım, nizamiyeden itibaren komutanlık 

karargahına kadar anormal hareketlilik görmedim, komutanlık binasının önünde Tümgeneral 

Erdoğan Akyol tarafından karşılandım, kendisine o an itibariyle hareket eden tank olup 

olmadığını sordum, varsa durdurulmasına emrettim, kendisi bana her yıl bu dönemde böyle 

darbe olacak diye söylenti çıkıyor, bu da bizi çok üzüyor ve bize güvenilmiyor mu, bundan 

alınıyorum geçmiş yıllarda da Servet Yörük Paşa zamanında da bu şekilde bakılmıştı dedi ve 

ben gittiğimde hiçbir tank hareketinin olmadığını söyledi. Tankların garajlarında emniyet 

altında, her türlü tedbirin alınarak durduğunu söyledi. Bende kendisine gün içerisinde bir intikal 

yapıp yapmadıklarını sordum, böyle bir şey yapıp bunu görenlerin işkillenebileceğini söyledim, 

oda kayıtlarına baktı o gün Şereflikoçhisar'a tank atışları için 4 tank ve 4 zırhlı personel 

taşıyıcının çekicilerle gönderildiğini ve bunun da rutin bir uygulama olduğunu, gerekli yol 

mesajlarının da ilgili makamlara gönderildiğini söyledi. Bende kendisine komutanın emri 

olduğunu, ikinci bir emre kadar hiçbir tank hareketine müsaade edilmemesini söyledim. 

Buradan Sn. Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı makam telefonundan arayarak 

Tümgeneral Erdoğan Akyol'a konuyu aktardığımı şu anda yanında olduğunu ayrıca Tümgeneral 

Hakan Atınç'a da yoldan ulaşarak havadan uçakların Temelli meydanına indirttiğini, birazdan 

da yanına gideceğini söyledim. Etimesgut Zırhlı Birlikleri Okulundan ayrılıp, Güvercinlikte 

bulunan Kara Hava Komutanlığına gitmek üzere yola çıktım. 

Ben Tümgeneral Erdoğan Akyol'un makamında iken Erdoğan Akyol'un birinci 

amiri pozisyonunda olan Korgeneral Metin İyidil'e Erdoğan Akyol tekmil verdi, telefonda 

Metin İyidil'e bilgi verdi, burada konuşmalarında yine tank meselesinin gündeme geldiğini 

söyledi, Zırhlı Birlikler EDOK'a bağlı olduğu için Erdoğan Akyol bu sefer EDOK komutanı 

Orgeneral Kamil Başoğlu ile telefonla görüştü, Orgeneral Kamil Başoğlu telefona beni istedi, 

konu nedir diye sordu, bende kendisine bu emrin Genel Kurmay Başkanı tarafından verildiğini 

söyledim, oda bana tamam dedi. 

Güvercinlikte bulunan Kara Havacılık Komutanlığına saat: 19:45 sıralarında 

ulaştım, ulaştığımda Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Kara Kuvvetleri 

Kurmay Başkanı Orgeneral İhsan Uyar'ın da orada bulunduğunu gördüm. Yolda giderken beni 

Merkez Komutanı Tuğgeneral Nevzat Büyükceren cep telefonu ile arayarak Kara Kuvvetleri 

Kurmay Başkanı tarafından4-5 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 komutanlarımıza katıldım, Kara Havacılık Komutanı 

Tümgeneral Hakan Atınç ve Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral Ünsal Coşkun ve 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 komutanı 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 
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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 Atınç'ın odasına giderek çay içtim, 10 dk kadar burada oturdum, 

o esnada Tümgeneral Hakan Atınç'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 Atınç ile Orgeneral Salih Zeki Çolak 

arasında konuşma geçti, Tümgeneral Hakan Atınç Orgeneral Salih Zeki Çolak'a müsaade 

bulunurlarsa yarın bu 5 uçağı ertesi gün Güvercinliğe getirmek istediğini söyledi, Orgeneral 

Salih Zeki Çolak'da olayı tam anlayamadan tabi olur dedi ve gitti. Ben Hakan Atınç'ın 

odasındayken kendisine Orgeneral Salih Zeki Çolak ile konuşmalarını hatırlatarak uçakların 

Genel Kurmay Başkanının ikinci bir emre kadar uçmaması emri doğrultusunda bu uçakların 

Temelli'den Güvercinliğine getirilmemesi gerektiğini söyledim, o da bana tamam dedi. 

Dışişleri Bakanlığı civarına geldiğim sıralarında bu değişikliği yani Temelli'deki 5 

adet uçağın bir gün sonra Güvercinliğe dönmemesi hususunu komutanlığa iletmek üzere 

Orgeneral İhsan Uyar'ın makamını cepten aradım, kendisinin emir astsubayının Orgeneral İhsan 

Uyar'ın komutanlıkta olmadığını, bende kendisine konutta mı diye sorduğumda o da bana 

nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Bende tamam dedim. Bu esnada Enerji Bakanlığına 

yaklaşırken Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar beni cep telefonumdan aradı, haberiniz var mı Genel 

Kurmay'da patlamalar oluyor, silah sesleri duyuluyor diye söyledi, bilgimizin olup olmadığını 

sordu, bende hiçbir bilgim olmadığını, yolda olduğumu ve derhal Genel Kurmay'a gideceğimi 

söyledim ve yola devam ettim. Daha öncede 17 şubat'ta Merasim sokakta ve 13 Mart'ta 

Kızılayda meydana gelen patlamalarda Garnizon Komutanı olmam nedeniyle olayların hemen 

arkasından olay bölgesine gittim, aynı şekilde bu olay nedeniyle de Genel Kurmay'a gittim. 

Genel Kurmay'a saat:22:00 sıralarında vardığımda Genel Kurmay'ın kapılarının kapatıldığını, 

kuvvetli bir ışıkla dışarının aydınlatıldığını, forslu olan makam aracım için kapının açılmadığını 

gördüm, aracımdan indim, megafonla o esnada durma durma sizi vururuz, aracınıza binip gidin 

diye bir ses bağırıyordu, ben buna rağmen aracımdan indim ellerimi de kaldırarak ben Garnizon 

Komutanı Korgeneral Metin Gürak'ım ne oluyor ona bakmaya geldim, tekrar durmayın binin 

arabanıza diye tekrar tekrar bağırdılar, buna rağmen yaya giriş kapısını açtım, kapıyı açtığımda 

yolda yatan bir sivil giyimli erkek cesedi gördüm, daha sonra nizamiye binasına yöneldim, 

nöbetçiler rutin Genel Kurmay nöbetçileri görünümündeydi. Bir Kurmay Binbaşı mevzide 

eğitim elbisesi olmayan günlük üniforma ile tüfekle duruyordu. Mevzi almıştı. Nizamiye 

binasına girdiğimde telefonla İl Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan beyi aradım, nizamiyeden 

içeri girdiğimi olayı öğrenmeye çalıştığımı söyledim. Ben askerlere çocuklar sakin ne oluyor 

anlatın diye söylediğimde, kimi içeriden bir suikast var, kimi dışarıdan teröristler girdi onlarla 

çatışma sürüyor, kimi de tatbikat var diye cevap verdi, o esnada 5 kişilik özel kuvvetler 

personeli düşmanca bir tavırla binaya girerek benim üzerime geldi, kendileri bana kimsin sen, 

nereden girdin diye kabaca sordu, ben rütbelerimi görmüyor musun, ben Garnizon 

komutanıyım, ne oluyor burada diye sorduğumda, ben sizi tanıyorum diyerek benim yakama 

yapıştı, korgeneral morgeneral dinlemem, oturun burada diyerek beni bir sandalyeye oturttu, 

bende kendisine ne oluyor ne yapılıyor burada dediğimde, bağırarak bana 4-5 kişi silah 

doğrultarak "kes sesini, ses çıkarma" dediler, bende ne biçim askersiniz benim Korgeneral 

olduğumu görmüyor musunuz, ben buraya Garnizon Komutanı olmam sebebiyle geldim 

dediğimde sen artık garnizon komutanı değilsin çok konuşuyorsun diye ayağa kaldırdılar 4 kişi 

yumruklarla bana saldırdı ve yere beni indirdiler, bende kendilerine mukavemet etmeye çalıştım 

bana böyle muamele ettiklerine göre bunların Türk Askeri olamayacağını ve her neyapıyorsanız 

bunun mutlaka hesabını vereceksiniz dedim. Daha da hiddetlenerek benim iki gözlerimi 

bağlayıp üzerime çullanıp yere yıktılar. Konuşmamam gerektiğini yoksa beni vuracaklarını 
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defaten söylediler. Beklerken alçaktan uçak sesleri gelmeye başladı, bunun üzerine bende 

durumun vehametini anladım, burada benim gözlerimi komandoların 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, odada 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. Orada uçak 

seslerini duyunca oranın Akıncı olduğunu anladım. Orada gözlerimiz yine bağlıydı, ayrıca 

ayaklarımızı da bağlayarak bir odaya koydular, beni tek başıma bir odaya koydular, sabaha 

kadar yemek vermediler, başımda birinin bekleyip beklemediğini anlayamadım, üzerime kapıyı 

kilitlediler, üzerinde çarşaf olmayan tek kişilik bir yatağa beni koydular ve kıpırdamamı 

söylediler, orada gün ağardıktan sonra birisi gelip arkada olan el bağımı öne aldı, öne alınca 

rahatladım, o vaziyette bulunduğum yerde saat:17:45'e kadar bekledim, bu saatte kadar beni 

rehin tuttular, gözümdeki bandanayı o ana kadar açmamıştım, sonra bulunduğum yere birisi 

geldi, bana kurtuldunuz dedi, bandanaları açtı, ellerimdeki kelepçeleri ve ayaklarımdaki 

kelepçeleri çıkardı, sarıldı, bu kişi TAİ'nin güvenlik müdürü olan ve benim devre arkadaşım 

olan emekli topçu Albay Sefa Eman ve diğer askeri personeldi, bana Üsse operasyon 

yapıldığını, darbecilerin bir kısmının kaçtığını, bir kısmının etkisiz hale getirildiğini söyledi ve 

bizi kurtardıklarını söyledi, sabahleyin Üs'te çok sayıda bomba sesleri duydum. Olaydan dolayı 

bizim Kara Kuvvetleri tabibinden rapor aldım, buna ilişkin raporu size ibraz ediyorum, alındı 

okundu, dosyasına konuldu. 

Dışarı çıktığımda benim gibi derdest edilmiş, aralarında Genel Kurmay 2.Başkanı 

Orgeneral Yaşar Güler'in de bulunduğu birçok kişigördüm, birbirimize sarıldık ve bir araçla 

oradan şehre doğru bizi getirdiler. 

Buradan Kara Kuvvetleri Komutanlığına geldim, Komutanımız Orgeneral Salih 

Zeki Çolak'a beni de derdest ettiler diye söyledim, kendisi bana kendisinin ve Orgeneral İhsan 

Uyar'ın da aynı şekilde derdest edildiğini söyledi. Ben birliğime gidiyorum diye izin istedim ve 

Mamak'a doğru yola çıktım. Mamak'a geldiğimde nizamiyenin önünde biriken vatandaşlarımız 

ile kucaklaştım. Vatandaşlar beni kucakladılar, aralarına alarak kapıya kadar coşkuyla getirdiler, 

odama geçtim, Kolorduda neler yaşandığını öğrenmeye çalıştım, Kolordudan gece zırhlı araçlar 

çıkmış, benim yerime Tümgeneral Osman Ünlü'nün atandığını, beni pasif bir görev olan GATA 

Komutanlığına atadıklarını öğrendim. Kışlamda bulunan 28. Mekanize Tugay Komutanlığına 

yeni Tugay Komutanı olan Tuğgeneral Ali Kalyoncu'nun atandığını, kendisinin tugaya gelerek 

tank ve zırhlı araçlarışehre gönderme emrini verdiğini söylediler. Görevimin başına dönerek 

kalan işleri yapmaya başlayıp devam ettim, 

Tüm bunlar olurken fiziki olarak bana müdahalede bulundular, beni darp ettiler, 

hakaret ve tehdit ettiler, ben tüm bu olanlardan dolayı ve bana yapılanlardan kim sorumlu ise 

şikayetçiyim, uzlaşmak istemiyorum ve en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum. 

Yaptıkları eylemin Vatana İhanet olduğunu düşünüyorum" şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 

Olay tarihinde Muharebe ve Muharebe Destek Komutanı olan Korgeneral 

Metin İyidil beyanında; "Ankara Merkez Komutanlığında ayrıntılı olarak 17/08/2016 günü 

ifade verdim doğrudur. Ben olay günü saat 19:30 sıralarında Ankara Edok Komutanlığındaki 

görevimden çıkıp evime geçtim. Evde şehir dışından kızım gelmişti. Kızımla sohbet ederken 

bir emekli albayın oğlu boğazdaki köprülerden hareketlilik olduğunu söyledi. Daha sonra bağlı 

olduğum komutan orgeneral Kamil Başoğluna mesaj yolladım. O da ulusal Tv'ye bakmamı 
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söyledi. Cep telefonumdan haberleri okuduğum sırada Kamil Başoğlu'nun eşi beni aradı. 

Orgeneral Kamil Başoğlu'nu eve gelen birkaç askerin don fanila göz altına alıp götürdüklerini 

söyledi. Ben evden çıkıp albay Levent Altuncu'nun evine gittim daha sonra korgeneral Faruk 

Şengün'ü aradım. Buluşup olayla ilgili konuşmak istedik. 5. Kolordu komutanını aradım. Daha 

sonra genelkurmayda istihbarat daire başkanlığı görevinde olan ancak Adana'da geçici görevli 

olan Tuğgeneral İrfan Özsert'i aradım. Tümen komutanı tümgeneral Osman Erbaş'ın 

yanındaydı. İkisi de bazı olayları kısaca anlattılar. Adana'daki arkadaşım bana oradaki darbeci 

Ercan Van'ın yakalandığını söyledi. Bu konuşmalardan bir darbe olduğunu anladım.   Bizler bu 

darbenin içerisinde olmadığımız için karşı harekata geçtik. Zırhlı birlikler komutanını aradım. 

Kendisine bir emir tebliğ edildiğini görevden alındığını söyledi. Zırhlı birliklere giden bir 

Tuğgeneralin komutayı teslim aldığını anlattı. Ben de emre uymamasını, bu emrin sahte 

olduğunu, direnmesini söyledim. telefon kesildi. Ben daha sonra birlik komutanlarının 

telefonunu istedim. Her birini tek tek aradım. Saat 01:00-02:00 civarında onlardan emre 

uyulmamasını istedim. Levent Albay, Korgeneral Faruk Şengün ve ben buluşup birlikte zırhlı 

birliklere keşfe gittim. Benim komutan olduğum yerde harekat merkezi olmadığı için buradan 

darbeye karşı herhangi bir harekat yürütemezdim. Bu sebeple zırhlı birliklere gittim. Edok 

Komutanlığına da komutanı götürdükleri için neyle karşılaşacağımı bilmediğimden 

gidemedim. Zırhlı birliklerdeki tümende görevli albayların emir subayından telefonlarını aldım. 

İki albay ve bir okul komutanı vardı. Cem albay ilegörüştüm. Bana iki albay ve bir generalin 

yanında bir kaç rütbeli ile birlikte gelip tümeni teslim aldığını söyledi. Bu iki albaydan Faruk 

Yaman Şırnak'ta bir birlikte tümen olabilir kurmay başkanıdır. Diğer albay ise İstanbul'da 

görevli olabilir. Ayrıca teğmenleri organize edip silah dağıtan kişi İstanbul'da kursta iken 

Ankara'ya gelen biryüzbaşıymış. Tüfekleri dağıtan ise tank kurmay yarbay orada görevli 

öğrenci ve kurslar tabur komutanı olduğunu öğrendim. Kurmay başkanı Sıddık Çoban görevden 

alındığı için evine gitmiş. 

Ben bu sırada o birlikte görevli Cem albay ve Sefa albayla görüştüm. Sefa albay 

önce cevap vermedi. Sonradan oradan uzaklaştığını onlardan emir almamak için telefonunu 

kapattığını söyledi. Cem albay ise dışarıya iki tank gönderildiğini söyledi. Cem albay'a 

direnmesini söyledim. Cem albay olaya karışıp karışmadığını bilmiyorum ancak benim 

verdiğim emirlere uyacak gibi görünüyordu. 

Lojistik komutanlığına gittim. K.K.K.'na intikal etmeye çalıştım. Lojistik 

komutanlığına gittiğimde güvenlik için bir kaleşnikof aldım. Sefa albay daha önceden 

görüşmemizde duruma hakim olmaya çalıştıklarını, hakim olduklarını söylemişti. Ben yine de 

güvenlik için kaleşnikof aldım sonra televizyonları arayıp beyanatlar verdim. Daha sonra zırhlı 

birliklere giderek oradaki darbeci askerlerin göz altına alınmasını sağladım.Toplam 11 kişinin 

göz altına alınmasını gerçekleştirdim. 

Bana bağlı olan Isparta'da tümen komutanlığını aradım. O da teğmenleri Antalya'ya 

göndermek üzere yola çıkardığını söyledi. Ben bu emrin doğru olmadığını Antalya'dan uçakla 

Ankara'ya teğmenlerin gönderilme emri bulunmadığını, bu teğmenleri geri çekmesini söyledim 

Kurmay başkanı Devran Çetin otobüsleri ayarlamış ve teğmenleri Antalya'ya göndermek üzere 

yola çıkarmak üzereydi. İki otobüs yola çıkmış, diğerleri yola çıkamadan valilik yolları 

kapatmış. Ben de bu harbiyelilerin yola çıkmasını engelledim. 

Bu sırada birinci ordu komutanı Ümit Dündar'ı arayıp birçok kez tekmil verdim 

yaptığım faaliyetleri anlattım ayrıca eski savunma bakanı İsmet Yılmaz'ı da arayıp zırhlı 

birlikler okullarından tank çıkmayacağını, hükumete bu konuyu bildirmesini söyledim. 

Lojistik komutanlığına giderken yolda tank gördüm. Ayrıca televizyonda da sivil 

bir aracı tankın ezdiğini görmüştüm. 28. Tugayın tanklarının caddelerdeki tanklar olduğunu 

anladım Tuğgeneral Ali Kalyoncu 28. Tugaya gidip komutayı devralmış. Ali Kalyoncu K.K.K. 
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Personel İşlem Daire başkanı olarak görev yapmaktadır. Tuğgeneral Cüneyt Akyol'u buldum. 

bu birliğin komutanıdır. Ali Kalyoncu emri kendisine tebliğ etmiş o da evine gitmiş. Mevcut 

tankları geri çekmesini söyledim. Birliğine gitmesini ve emir komutayı devralmasını söyledim. 

Sabaha karşı 5-6 gibi bu emri verdim. 

Mamak'ta bana bağlı özel bir nişancı birliği vardır. Bu birliğin komutanı albay 

Cemalettin'i aradım. Kışlada bulunduğu için Ali Kalyoncu'yu bulmasını gerekirse vurmasını 

söyledim. Bu üst düzey elit bir birlik olduğu için genelkurmay karargahı ve komutanların 

bulunduğu yerde kurtarma harekatı için hazır olmalarını istedim. Bunları 1. Ordu komutanına 

da aktardım. Tank okuluna gidip emir komuta almayı beceremeseydim 200'den fazla tank 

Ankara sokaklarına dağılabilirdi. 

Türkiye genelinde 15/07/2016 günü gerçekleştirilen askeri darbeyi Fetullahçı bir 

yapı gerçekleştirmiştir. Bu yapı kendini aşırı şekilde gizleyen son ana kadar tespit edilmesi 

imkansız bir yapıdır. TSK içerisinde ayrı bir istihbarat birimi yoktur. TSK MİT ve emniyet 

istihbaratının getirdiği bilgilere göre işlem yapmaktadır. 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı personel başkanı emir astsubayı tarafından etkisiz 

hale getirilip göz altına alınmıştır. Aynı şekilde Cumhurbaşkanı kendi yaverini seçmiş olmasına 

rağmen bu gruptan çıkmıştır. Bu örgütlü yapı kendisini belli etmediği için tanınması mümkün 

değildir aynı şekilde 28. Tugayın komutanlığını devralan Ali Kalyoncu'da 1. sırada terfi etmiş, 

nitelikli bir asker olmasına rağmen bu yapı adına darbeyi gerçekleştirmeye çalışmıştır. 

Emniyet genel müdürlüğünde Fetullahçı yapılanma ile ilgili çalışmalar yapılıp belli 

bir ayıklama ve temizlik yapılmıştır. Yargı ve poliste şeffaf bir yapılanma olduğu için kişilerin 

dünya görüşü ve hangi yapılara bağlı oldukları rahatlıkla çözülebilmektedir. TSK toplumun her 

kesiminden gelenler olduğu için renksiz bir yapıdır. TSK içerisindeki hiç kimsenin mensubiyeti 

nereden geldiği, belli değildir. İstihbaratın TSK içerisindeki Fetullahçı yapıyı çözeceğinin 

anlaşılması üzerine YAŞ öncesi bu darbenin planlanıp gerçekleştirildiğini düşünüyorum. Bu 

darbe yaklaşık 7-8 aylık bir çalışma ile ortaya konulabilir. Yakın bir zamanda planlanıp icra 

edilmesi mümkün değildir. Darbenin ene önemli hedefi Cumhurbaşkanının şahsıdır. Ben askeri 

tecrübelerime göre bu darbeyi böyle gördüm" şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 

Tanık Osman Levent KARAKUŞ beyanında; "Ben Zırhlı Birlikler Eğitim ve 

Tümen Komutanlığı Öğrenci Kurs Taburu Subay Kurs Bölüğü Bölük Astsubayı olarak 2015 

yılının Haziran ayından beri çalışmaktayım. Ben olayın olduğu 15 Temmuz 2016 günü saat 

17:20 sularında işyerinden çıkarak yukarıda adresini verdiğim evime geçtim, bir gün 

öncesinden de nöbetçi olduğum için çok yorgundum, eve gidip istirahat ettim, uyudum. Saat 

23:31'de bana ait 0541 207 97 59numaralı telefonu bölük komutan vekili ÜsteğmenSinan Ünal 

şuan hatırlayamadığım kendi telefonundan beni arayarak alarm verildi, acil birliğe gelmen 

gerekiyor şeklinde söyledi. Bende bunun üzerine evim birliğe yakın olduğu için yürüyerek 

resmi kıyafetimle ama silahsız olarak çıktım, yürüyerek iç nizamiyeye geldim, oradan bir resmi 

aracın birliğe gireceğini görünce bindim, saat 23:50 gibi Subay Kurs Binasının önüne geldim, 

binanın önünde Tabur Komutanı yarbay Fatih ÇUBUKÇU, Bölük Komutanı Binbaşı Özkan 

GÜRKOL, Bölük Komutan Vekili Üsteğmen Sinan ÜNAL ve 10-15 kadar kursiyer teğmen 

vardı, binanın 15-20 metre önünde ise okul komutanı Albay Sefa ALKAN ve Teknik Kurul 

Başkanı Albay Türker BİLGETÜRK vardı. Ben direk Fatih Çubukçu'nun olduğu grubun yanına 

vardım, binbaşı Özkan Gürkol daha önce hiç yapmadığı şekilde bana hiddetlenerek nerede 

kaldın dedi. Bende yeni haber verildiğini ve hemen buraya geldiğimi söyledim, üsteğmen Sinan 

Ünal bana derhal silahlığın kapısını aç dedi, silahlığın kapısının anahtarı sürekli bende durur, 

başkasında da yoktur ve evime götürürüm, bunun üzerine hep beraber silahlığa indik. 

İndiğimizde kapının önünde demir levye vardı ve silahlığın kapısı açılmak için zorlanmıştı. 



99 

 

Anahtarım ile kapıyı açtım, yönergemizde alarm durumlarında personelin silahlandırılacağına 

ilişkin emirler olduğu için ve okul komutanlığında sıralı amirlerim tarafından emir verildiği için 

kapıyı açtım, kursiyer teğmenler kendilerine zimmetli olan silahlarını aldılar. Özkan binbaşı 

silahını alan teğmenler arkaya geçsin dedi, silahlar boştu, herhangi bir mühimmat vermedik. 

Binanın arka tarafına gittiğimizde yarbay Fatih 15-20 kişilik teğmen grubuna birşeyler 

anlatıyordu, bizimle beraber 15-20 kişilik bir teğmen grubu daha katılmış oldu, daha önceki 

grup astsubay kurs bölüğündeki silahları almışlar, bunu daha sonradan öğrendim, Fatih ben 

yaklaşmamdan dolayı rahatsızlık duyduğu için bana Levent astsubayım sen yukarı çık uzman 

kursiyerleri buraya getir diye emir verdi, bu şekilde beni oradan gönderdi, ben giderken de 

silahlığın anahtarını Halim Yıldız isimli teğmene vermemi söylemesi üzerine bende anahtarı 

ona verdim ve oradan ayrıldım. Ben 500-600 metre ilerideki uzman eğitim binasına gittim, 

orada 50-60 tane silahsız askeri elbiseleri üzerilerinde bulunan uzman çavuşlar başlarındaki 

nöbetçi uzman çavuş tarafından bir kaç dakika içerisinde uzmanları toplayıp aşağıya indirdi. 

Nöbetçi uzman çavuş benim Fatih yarbayın emrini söylemem üzerine uzmanları topladı. Daha 

sonra bu grupla beraber daha önce teğmenlerin toplandığı yere gittik. Fatih yarbay uzmanları 

gazinoya alın şeklinde nöbetçi uzman çavuşa emir verince uzmanlar gazinoya gittiler, 

üzerilerinde herhangi bir malzeme ve teçhizat yoktu. Ben uzmanlarla bizim binaya vardığımda 

Fatih yarbay tarafından toplanan teğmenlerin çoğunluğu görevlendirilerek görev yerlerine 

gitmişler bir kısmı da orada kalmışlar, ancak ben kimin nereye gittiğini bilmiyorum, binanın 

arka girişinde Özkan binbaşıyı gördüm, ne olduğunu sorduğumda bana Genel Kurmaya 

saldırmışlar akıncı üssünü ele geçirmişler, şehitlerimiz var dedi. Sonra bana sen binanın önünde 

bekle birşey olursa biz sana söyleriz, bu arada astsubaylıktan geçen teğmenler Mustafa 

Tanrıverdi ve Gökhan Çıngıl da Özkan binbaşının yanındaydı, onlara dönerek sizde Levent 

başçavuşun yanından ayrılmayın dedi ve bizi birlikte gönderdi ve sonra kendisi de oradan 

ayrıldı, nereye gittiğini bilmiyorum. Bende sonra binanın önüne çıktım, beklerkenokul 

komutanı albay Sefa Alkan geldi, siz bana ne yapıyorsunuz, teğmenler neden burada, neden 

silah dağıttın Özkan kursta değil miydi,neden gelmiş diye sordu, bende komutanım alarm 

verildi, Sinanüsteğmen beni aradı genelkurmayı basmışlar, akıncı üssünü ele geçirmişler o 

yüzden geldim dedim,Sefa albay oradan ayrıldı. Ayrılmadan önce yarbay Fatih Çubukçu'yu da 

sordu bende arabaya binerek gittiğini söyledim. Bu arada iki tane tankın hızlı bir şekilde 

nizamiyeye doğru gittiğini gördüm, ancak tankta kimler vardı bilemiyorum. Saat 01:13'te 

yarbay Fatih Çubukçu'yu cep telefonundan aradım, okul komutanının kendisine ulaşamadığını 

söyledim, o da tamam dedi kapattı, bir süre sonra okul komutanını tekrar gördüm, bana 

teğmenlerin sağda solda gezdiğini, sıralı amirlerinden emir aldıklarını, ne oluyor dedi. Bende 

bilmiyorum dedim. Ama iyice tedirgin olmaya başladım, çünkü uçaklar alçak uçuş yapıyorlardı, 

ben o ana kadartelevizyon izleme ve sosyal medyayı takip etme imkanım olmadığı için olaydan 

haberdar değildim, odama geçtiğimde televizyon açıktı ve teğmenler televizyon izliyorlardı, 

isimlerini tam olarak bilmiyorum Taha Erdem Çelik, Fatih Ulusan, Adem Yücesoy, Hakan 

Göksel orada idi, diğerlerinin isimlerini hatırlamıyorum ancak bu şahıslar herhangi bir eyleme 

katılmadılar ve bana sürekli abi ne yapalım şeklinde sorular soruyorlardı, televizyonu 

izlediğimde özellikle 1. Ordu Komutanının açıklamasından bir grubun darbe girişimi içerisinde 

olduğunu anlamaya başladım. Daha sonrada bundan sonra ne yapabilirim diye düşünmeye 

başladım. O sırada odaya Fatih yarbay geldi ve ben kendisine hiddetli bir şekilde ne yapıyoruz 

diye sordum, o da odada bulunan teğmenlere dönerek siz benim emirlerime uyacaksınız, 

tümenden aldığımız emirleri uyguluyoruz, siz bunun için eğitim aldınız, bunun için maaş 

alıyorsunuz, bana da sende sesini yükseltme Levent başçavuş, sen ortalığı karıştırma şeklinde 

diyerek oradan ayrıldı. Kapının önünde bekleyen aracına binerek gitti. Saat 

01:40sularındateğmen Ahmet Faruk Çavuş bizim olduğumuz binayageldi, eli yüzü yara bere 

içerisinde ve elbiseleri yırtık şekilde idi. Bize iki tank ile birlikte Genel Kurmay Başkanlığına 
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gönderdiler Cumhurbaşkanlığı külliyesinin oradan geçerken halk bizi durdurdu ve bizi darp 

etti, hatta bizi öldüreceklerdi tankın birisinde üsteğmen Fatih, diğerinde Koray Korkmaz 

yüzbaşı varmış. Bu olayı gördükten sonra teğmen Ahmet Faruk ileberaber okul komutanı Sefa 

albayın yanına gittim, ben birinci ve ikinci amirlerimden emir alıyorum bana bir emir verin,ne 

yapayım, teğmenlerin silahlarını toplayım mı dedim, o da bana ben sana emir veremem dedi. 

Tabur komutanına sor dedi. Bende haddimi aşarak o zaman ya siz hainsiniz ya da onlar hain 

dedim ve telefonla Fatih Çubukçu'yu aradım, o da çok rahat bir şekilde emirleri tümenden 

alıyoruz, ne emir verirlerse onu uyguluyoruz, teğmeni de revire gönder gitsin dedi. Bunun 

üzerine Fatih yarbay ve Özkan binbaşının darbe girişiminin içerisinde olduğunu anlayarak 

kendi görev yaptığım binaya gittim. Binanın önünde 15-20 kişi kadar teğmen vardı bende 

bunları içeriye toplayarak okul komutanın bir şey demediğini ve duyuru panosundaki bölük 

listesini alıp yoklama yaptım, orada olanlarının isimlerinin önüne artı işareti koydum, 

olmayanların da oradaki teğmenlerin verdiği bilgiler çerçevesinde olaylar esnasında hangi 

bölümde görevli olduklarını telefonla teyit ederek yazdım. Teğmen İsmail Düver benim 

yanımdaydı ve ona telefonla arkadaşlarını aramasını söyledim, oda cephanelikte bir teğmeni 

aradı, o da oradakilerin isimlerini söyledi. Aldığım yoklamada bunlar belirtilmiştir. Benzer 

şekilde başkalarını da arattırdım ve durumları hakkında aldığım bilgileri listeye ekledim, listeyi 

de ibraz edeceğim. arkadaşlara burada durmamamız gerektiğini ve okul komutanlığının oraya 

gitmemiz gerektiğini ve gelmek isteyenin gelmesini söyledim, önce 5-6 kişilik bir grup benimle 

geldi sonra geri dönüp 15-20 kişilik grubu da alıp okul komutanlığına götürdüm. En son Halim 

Yıldız ve Emrah Tekin isimli teğmenlerle beraber binanın ışıklarını kapatarak okul 

komutanlığına geçtik, oradaki sınav salonuna bütün teğmenleri silahları alarak topladım. 

Gazinoda bekleyen 50-60 kişilik uzman çavuşları da kendi binalarına gönderdim. Sonra da 

diğer teğmenler whatsapp gruplarından arkadaşlarına kanunsuz emirlere uymayın derhal ne 

yapıyorsanız bırakın, teknik kurulun ordaki sınav salonuna toplanın şeklinde mesajlar 

yazmaları üzerine teker teker çözülmeler ve grup halinde sınav salonuna gelmeler 

başladı.Bundan sonra kimin ve nerden geldiği bilgim yoktur çünkü o arda ben teğmenlerdeki 

silahları topluyordum, zaten saat 04:30-05:00 civarı olmuştu. Önce Özkan binbaşı yürüyerek 

binanın önüne gelip teslim oldu, bundan yarım saat sonrada yarbay Fatih gelerek teslim oldu, 

sonra duyduğum kadarıyla okul komutanı Sefa albay aramış ve teslim olun demiş. 

Olay gecesi yukarıda belirttiğim gibi teğmen Ahmet Faruk Çavuş'un tankla gittiğini 

ve külliyenin oradan halk tarafından geri çevrildiğini biliyorum. Diğer tankta dateğmen Yusuf 

Akbulut varmış, ayrıca teğmen Emrah Şensoy binada yoklamada vardı, ancak yoklamadan 

biraz önce binaya gelmiş anlattığı kadarıyla tankla kendisini nizamiyeye gönderdiğini, oradan 

tanktan kaçarak binaya geldiğini söyledi. Yoklamada ismi vardiye yazılan teğmen Muhammet 

Macit'i yoklamadan önce tam ne kadar önce hatırlamıyorum, bana tümene gidiyorum, cep 

telefonumu unuttum dedi bende hayırdır ne oldu diye sordum,albayın bir tanesini Akıncı 

Üssüne götürdük, şimdi geldik vetümen karargahından telefonumu almaya gidiyorum dedi. 

Sonrasında yani yoklamada vardı, sabahleyin tümen komutanı geri geldiğinde fotoğraflardan 

kendisini akıncı üssüne götüren grubun içerisinde teğmen Muhammet Macit'in de olduğunu 

tespit etti. Ayrıca teğmen Resul Doğan, teğmen Abulkadir Çiçek, teğmen Enes Daşçı ve teğmen 

Yavuz Ali Üçler'in darbeci tuğgeneral Ahmet Bican Kırker'in korumalıklarını yaptığını 

biliyorum, teğmen Harun Uğur'un da ve binbaşı Özkan Gürkol'un yanında koruma gibi silahını 

her an ateş edebilecek konumda durduğunu biliyorum. Daha sonra ibraz edeceğim listede 

belirteceğim şekilde yoklama aldığım esnada o an orada bulanan teğmenler vasıtasıyla telefonla 

teyit ettirdiğim kadarıyla olaylar esnasında teğmenler Resul ÇOBAN, Ahmet ÇAKIR, Mehmet 

Ferit DEMİRCİ, Ensar Hüdayi SAĞKAL, Hasan ÇELEN, Harun UĞUR, Harun ERKEN, 

Cihan ÖZMEN, Ali Osman KARAHAN, Ramazan DEMİRKOL, Bilal Nuri GELEBEK 

veMustafa KOÇAKcephanelikte görevli olduklarını, teğmenler Orhan KUTLU, Fatih 
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KARAASLAN, Ahmethan BÜYÜKSAKALLI, Oktay CULHA, Ömer Faruk GÖÇÜK, Murat 

AKKURU, Ali Suat YURDAKUL ve Mustafa ACAR bunlarında nizamiyede görevli 

olduklarını biliyorum dedi. 

Ben olaylar esnasında Özkan Gürkol'un teğmenlere doğrudan iş bölümü şeklinde 

emir ve talimat verdiğini, şuraya buraya gidin, şunu yapın, bunu yapın söylediğini, görmedim, 

ancak ifademin içerisinde de geçtiği gibi olay gecesi Fatih Çubukçu ile beraber Özkan Gürkol 

sürekli aktif bir şekilde bulundu. Teğmenleri onların yönlendirdiği kanaatindeyim. 

Harun UĞUR'u Özkan Gürkol'un korumalığını yaptığını biliyorum, Fethi Göçer'i 

yaptığım yoklama da var olarak görünüyor ama şahsen o akşam hiç görmedim, kendisi 

Muhammet Macit ile beraber gezer muhtemelen o akşamda onunla beraberdi. Abdulkadir 

Çiçek, Enes Daşçı, Resul Doğan ve Yavuz Ali Üçler darbeci general Ahmet Bican'ın 

korumalığını yaptığını yukarıda belirttiğim gibi biliyorum, Mustafa Tanrıverdi ile Gökhan 

Çınğıl astsubaylıktan teğmenliğe geçen şahıslardır ve olay akşamı Özkan binbaşının benimle 

kalmalarını söylediği iki teğmendir, olay akşamı benimle beraberdi ve hiç bir eyleme 

katılmadılar, hatta bana da ne yapalım abi şeklinde sorular sorarak çıkış arıyorlardı. Şükrü 

Tuncel o akşam sürekli Mustafa Tanrıverdi ve Gökhan Çıngıl ile beraberdi ve herhangi bir 

eyleme katılmadı ve Burak Ünlü'de aldığım yoklama sonrası ilk benimle birlikte okul 

komutanlığına gelendir, herhangi bir eylemini görmedim dedi. 

Bana sormuş olduğunuz tuğgeneral Ahmet Bican Kırker, kurmay albay İsa 

Sancaklı, binbaşı Semih İlhan, kurmay albay Faruk Yaman'ın olay akşamı saat 22:00 sularında 

zırhlı birliğe geldiklerini ve zırhlı birliklerinde ile emir komutayı devir aldıklarını duydum ama 

görgüye dayalı bilgim yoktur. Olayları saat 01:30'dan sonra duydum. Yukarıda belirttiğim gibi 

Özkan Gürkol ve Fatih Çubukçu olay akşamı okul komutanlığındaki girişimlerin, 

faaliyetlerinhepsini birlikte yönettiler. Teğmenlere görevlendirmeyi onların yaptığını 

düşünüyorum, çünkü yukarıda belirttiğim gibi beni yanlarından uzaklaştırdılar. Üsteğmenler 

Fatih Mehmet Kılıç ve Koray Korkmaz'ın olay akşamı genel kurmaya giden iki tankta ayrı 

ayrıtank komutanı olarak bulunduklarını ve halkın engellemesi üzerine geri döndüklerini 

biliyorum, ancak bildiğim kadarıyla Fatih Mehmet Kılıç hiç dönememiş halk tarafından 

yakalanıp külliyeye teslim edilmiş. Muhammet Macit'in ise yukarıda belirttiğim gibi tümen 

komutanının akıncı üssüne götürülmesinde görev aldığını biliyorum. 

İstihbarat albay Muharrem Erdem tümen komutanlığımızda istihbarat şube müdürü 

olarak görev yapar, ancak olay akşamı öncesi ve sonrası hiç bir eylemi hakkında bilgi sahibi 

değilim. 

AlbaySefa Alkan zırhlı birlikler okul komutanı olup, yukarıda da ayrıntılı bir 

şekilde bahsettiğim gibi olay gecesinde kendisinin yaralı teğmeni odasına götürdüğüm ana 

kadar olayları anlamaya çalıştığını, kimin darbeci, kimin darbe karşıtı olduğunu, eylemlerin ne 

boyuta vardığını, anlamaya çalıştığını düşünüyorum, ben teğmenleri sınav salonuna toplamaya 

başladıktan sonra Sefa albay da bu şekilde toparlanma hareketlerine katıldı. Fatih yarbay ve 

Özkan binbaşı telefonla arayarak teslim olmalarını istedi, kendisi darbenin içerisinde olmuş 

olsaydı, zırhlı birliktekibütün subay ve astsubaylar bu iş içerisine girerdi ve çok daha tehlikeli 

sonuçlar doğardı. Yarbay Erdal Yetim o akşam kışla nöbetçi amiri imiş darbeci general ve 

maiyeti zırhlı birliklere gelince toplantı yapmışlar, Erdal Yetim'de kışla nöbetçi amiri olarak 

toplantıya katılmış darbeciler biz kışlanın komutasını devraldık, bundan sonra bizim 

emirlerimize uyacaksınız, ancak Erdal Yetim'in hangi emirleri uygulayıp uygulamadığı 

hususundagörgüye dayalı bilgim yoktur, ancak sosyal medyaya da yansıdığı kadarıyla tankların 

çıkışını engellemeye çalıştığını söylediğini biliyorum başkaca da bir bilgim yoktur. Albay Cem 

Tuce'nin ise olay akşamı darbecilerin yaptığı toplantıya katıldığını duydum ancak ne yaptığı 

konusunda hiç bir bilgiye sahip değilim, sabahleyin darbecilerin tutuklayan grubun içerisinde 
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onun olduğunu gördüm. 

Beno akşam cephaneliğe hiç gitmedim, dolayısıyla kimin ne muhimmat aldığı 

konusunda bilgi sahibi değilim, sadece yukarıda belirttiğim şekilde sorumlusu olduğum silah 

deposunu sıralı amirlerim yarbay Fatih Çubukçu, binbaşı Özkan Gürkol ve üstteğmen Sinan 

Ünal'ın emir ve nezareti ile açtım, başkada bir bilgim yoktur. 

Adem Gürbüz teğmen olup o akşam yoklamada vardır. Herhangi bir eylemine şahit 

olmadım. 

Mehmet SıddıkÇoban kurmay başkanımız olur o akşam darbeciler tarafından idari 

izinli olarak evine gönderilmiştir. 

Hasan Çelen yoklama esnasında cephanelikte imiş, herhangi bir eylemine ben şahit 

olmadım. 

Sefa Aygün isimli birisini tanımıyorum. 

Levent Ceylan isimli birisini tanımıyorum. 

Yavuz Ali Üçlerteğmen olup darbeci generale korumalık yapmıştır. 

Yasin Aktaş teğmen olup o akşam yoklamada vardır. Herhangi bir eylemine şahit 

olmadım. 

Ömer Günbahar teğmen olup o akşam yoklamada vardır. Herhangi bir eylemine 

şahit olmadım. 

Ahmethan Büyüksakallı'nın yoklama da nizamiyede görevli olduğunu biliyorum, 

herhangi bir eylemi konusunda görgüye dayalı bir bilgim yoktur. 

Cihan Erdağ,teğmen olup o akşam yoklamada vardır. Herhangi bir eylemine şahit 

olmadım. 

Mehmet Ferit Demirci, yoklama esnasında cephanelikte imiş, herhangi bir 

eylemine ben şahit olmadım. 

Murat Kaygusuz, teğmen olup o akşam yoklamada vardır. Herhangi bir eylemine 

şahit olmadım. 

Ahmet Faruk Çavuş genelkurmaya giden tankın içerisinde olduğunu biliyorum, 

yukarıda ayrıntısı ile anlatmıştım. 

Hakan Göksel, teğmen olup o akşam yoklamada vardır. Herhangi bir eylemine 

şahit olmadım. 

Cavit Karabörk, teğmen olup o akşam yoklamada vardır. Herhangi bir eylemine 

şahit olmadım. 

Resul Doğan, teğmen olup darbeci generale korumalık yapmıştır. 

Şükrü Tuncel, teğmen olup o akşam yoklamada vardır. Herhangi bir eylemine şahit 

olmadım. 

Sefa Tuğgan, teğmen olup o akşam yoklamada vardır. Herhangi bir eylemine şahit 

olmadım. 

Sinan Ünal, üstteğmendir, olay akşamı olay yerine beni çağıran odur. Silahlıktan 

silahları aldıktan sonra binbaşı Özkan Gürkol'un emri ile cephaneliğe gitmiş sonra ne yaptığını 

bilmiyorum. 

Yasin Kelleli, teğmen olup o akşam yoklamada vardır. Herhangi bir eylemine şahit 

olmadım. 

Semih İlhan,  olay akşamı darbeci için zırhlı birliğe gelen grubun içerisindedir. 

Yusuf Akbulut, genelkurmaya giden tankın içerisinde olduğunu biliyorum, 

yukarıda ayrıntısı ile anlatmıştım. 

Resul Çoban, yoklama esnasında cephanelikte imiş, herhangi bir eylemine ben 

şahit olmadım. 
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Ramazan Dermirkol, yoklama esnasında cephanelikte imiş, herhangi bir eylemine 

ben şahit olmadım. 

Uğur Kılıç,teğmen olup o akşam yoklamada vardır. Herhangi bir eylemine şahit 

olmadım. 

Umut Ozan Toprakkale, teğmen olup o akşam yoklamada vardır. Herhangi bir 

eylemine şahit olmadım. 

Fatih Ulusan, teğmen olup o akşam yoklamada vardır. Herhangi bir eylemine şahit 

olmadım. 

Gökhan İnce, teğmen olup o akşam yoklamada vardır. Herhangi bir eylemine şahit 

olmadım. 

Eyüp Erkan Perihan, teğmen olup o akşam yoklamada vardır. Herhangi bir 

eylemine şahit olmadım. 

Fethi Göçer, yoklamada var görünüyor, o akşam kendisini hiç görmedim, 

Muhammet Macit ile hareket ettiğini duydum ancak herhangi bir eylemine şahit olmadım. 

Gökhan Çınğıl, teğmen olup o akşam yoklamada vardır. Herhangi bir eylemine 

şahit olmadım. 

Halil İncekara, teğmen olup o akşam yoklama esnasında ordaydı, ancak kendisi 

kara havacılıktan geldiği için listede ismi yoktur.Herhangi bir eylemine şahit olmadım. 

Fatih Karaaslan, yoklama esnasında nizamiyede imiş, herhangi bir eylemine ben 

şahit olmadım, ancak olay sonrası teğmenlerindolaplarında ve ilgili bölümlerinde arama 

yapıldı, arama sonrasında savcı gittikten sonra Fatih Karaaslan'ın cüzdanını bulduk, kontrol 

ettiğimizde 1 tane 1 dolar, bir tane de bilmediğim yabancı bir para bulduk ve bunu Ankara 

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda polise teslim ettim. 

Faruk Yaman, olay akşamı zırhlı birlikleri teslim almaya gelen darbeci grubun 

içerisindedir. 

Harun Erken, yoklama esnasında cephanelikte imiş, herhangi bir eylemine ben 

şahit olmadım. 

Fatih Çubukçu, tabur komutanımız olur yukarıda kendisi ile ilgili ayrıntılı bilgi 

verdim, 

Mehmet Ayaz, kendisini tanımıyorum. 

Koray Korkmaz, genelkurmaya giden tankın içerisinde olduğunu biliyorum, 

yukarıda ayrıntısı ile anlatmıştım. 

Mustafa Koçak, yoklama esnasında cephanelikte imiş, herhangi bir eylemine ben 

şahit olmadım. 

İsmail Düver, teğmen olup o akşam yoklamada vardır. Herhangi bir eylemine şahit 

olmadım. 

Ahmet Nuri Yıldız, teğmen olup o akşam yoklamada vardır. Herhangi bir eylemine 

şahit olmadım. 

Emrah Şensoy, yoklamada var, ayrıca yukarıda ayrıntılı açıklama yaptım. 

Bilal Sevinç, teğmen olup o akşam yoklamada vardır. Herhangi bir eylemine şahit 

olmadım. 

Ahmet Hendek, teğmen olup o akşam yoklamada vardır. Binada hafif bir 

rahatsızlığı olduğu için binada olduğuna kesin eminim. Herhangi bir eylemine şahit olmadım. 

Adem Yücesoy, teğmen olup o akşam yoklamada vardır. Herhangi bir eylemine 

şahit olmadım. 

Ensar Hüdayi Sağkal, yoklama esnasında cephanelikte imiş, herhangi bir 

eylemine ben şahit olmadım. 
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Mustafa Tanrıverdi, teğmen olup o akşam yoklamada vardır. Herhangi bir 

eylemine şahit olmadım. 

Burak Ünlü, teğmen olup o akşam yoklamada vardır. Herhangi bir eylemine şahit 

olmadım. 

Ramazan Dağdelen, teğmen olup o akşam yoklamada vardır. Herhangi bir 

eylemine şahit olmadım. 

Ceyhun Aydın, teğmen olup o akşam yoklamada vardır. Herhangi bir eylemine 

şahit olmadım. 

Abdullah Emre Doğan, teğmen olup o akşam yoklamada vardır. Herhangi bir 

eylemine şahit olmadım. 

Oktay Culha, yoklama esnasında nizamiyede imiş, herhangi bir eylemine ben şahit 

olmadım. 

İsa Sancaklı, zırhlı birlikleri teslim almaya gelen grubun içerisinde bulunan 

kurmay albaydır. 

Abdulkadir Çicek, teğmen olup darbeci generale korumalık yapmıştır. 

Özkan Gürkol, yukarıda ayrıntılı açıklama yapıldı, 

Enes Daşçıl, teğmen olup darbeci generale korumalık yapmıştır. 

Abdullah Tutal, yoklama esnasında binadaydı, herhangi bir eylemine ben şahit 

olmadım, ancak olay sonrası teğmenlerindolaplarında ve ilgili bölümlerinde arama yapıldı, 

arama sonrasında savcı gittikten sonra Abdullah Tutal'ın cüzdanını bulduk, kontrol ettiğimizde 

1 tane 1 dolar bulduk ve bunu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda polise 

teslim ettim. 

Taha Erdem Çelik, teğmen olup o akşam yoklamada vardır. Herhangi bir eylemine 

şahit olmadım.Kesin olarak yoklamada gördüğüm kişilerdendir. 

Abdullah Dağ, teğmen olup o akşam yoklamada vardır. Herhangi bir eylemine 

şahit olmadım. 

Ali Osman Karahan, teğmen olup yoklama esnasında cephanelikte imiş, herhangi 

bir eylemine ben şahit olmadım. 

Muharrem Erdem, istihbarat şube müdürüdür, yukarıda açıklama yaptım. 

Ömer Kalkan, teğmen olup o akşam yoklamada vardır. Herhangi bir eylemine 

şahit olmadım. 

Bilal Nuri Gelebek, teğmen olup yoklama esnasında cephanelikte imiş, herhangi 

bir eylemine ben şahit olmadım. 

Tenzil Bozkuş, tanımıyorum. 

Muhammet Sait Ulaş, teğmen olup o akşam yoklamada vardır. Herhangi bir 

eylemine şahit olmadım. 

Harun Uğur, teğmen olup yoklama esnasında cephanelikte imiş, yukarıda kendisi 

ile ilgili ayrıntılı açıklama yaptım. 

İbrahim Zengin, kendisi astsubay kurs bölük komutan vekilidir, olay akşamı 

cephanelikte mühimmat dağıttığının duydum ancak görgüye dayalı bilgim yoktur 

İsmail Kapo, teğmen olup o akşam yoklamada vardır. Herhangi bir eylemine şahit 

olmadım. 

Muhammet Macit, yukarıda kendisi ile ilgili ayrıntılı açıklama yaptım, 

Muhammet Aykut Yoğurtoğlu, teğmen olup o akşam yoklamada vardır. Herhangi 

bir eylemine şahit olmadım. 

Adem Gökalp, teğmen olup o akşam yoklamada vardır. Herhangi bir eylemine 

şahit olmadım. 
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Ali Suat Yurdakul, teğmen olup yoklama esnasında nizamiyede imiş, herhangi bir 

eylemine şahit olmadım. 

Ahmet Çakır, teğmen olup yoklama esnasında cephanelikte imiş, herhangi bir 

eylemine şahit olmadım. 

Cihan Özmen, teğmen olup yoklama esnasında cephanelikte imiş, herhangi bir 

eylemine şahit olmadım. 

Emre Maraba, teğmen olup o akşam yoklamada vardır. Herhangi bir eylemine 

şahit olmadım. 

Burhan Yücel, teğmen olup o akşam yoklamada vardır. Herhangi bir eylemine 

şahit olmadım. 

Emrah Tekin, teğmen olup o akşam yoklamada vardır. Herhangi bir eylemine şahit 

olmadım.olay akşamı benimle birlikte olduğuna kesin eminim. 

Sefa Alkan, kendisi okul komutanımız olur, yukarıda ayrıntılı bilgi verdim. 

Orhan Kutlu, teğmen olup yoklama esnasında nizamiyede imiş, herhangi bir 

eylemine şahit olmadım. 

Ahmet Bican Kırker, kendisi tuğgeneral olup zırhlı birlikleri teslim almaya gelen 

grubun başındadır. 

Murat Akkuru, teğmen olup yoklama esnasında nizamiyede imiş, herhangi bir 

eylemine şahit olmadım. 

Öztürk Gür, Uzmanerbaş kurs bölüğünde üstteğmen olarak takım komutanlığı 

yapar, olay akşamı cephanelikte görevli imiş, ancak görgüye dayalı bir bilgim yoktur. 

Mustafa Diken, teğmen olup o akşam yoklamada vardır. Herhangi bir eylemine 

şahit olmadım. 

Mustafa Acar, teğmen olup yoklama esnasında nizamiyede imiş, herhangi bir 

eylemine şahit olmadım. 

Ömer Faruk Göçük, teğmen olup yoklama esnasında nizamiyede imiş, herhangi 

bir eylemine şahit olmadım. 

Nuri Akçal, teğmen olup o akşam yoklamada vardır. Herhangi bir eylemine şahit 

olmadım. 

İsmail Üzüm, teğmen olup o akşam yoklamada vardır. Herhangi bir eylemine şahit 

olmadım. 

Mert Ergen, teğmen olup o akşam yoklamada vardır. Herhangi bir eylemine şahit 

olmadım. 

Levent Doğan, tanımıyorum. 

Fatih Mehmet Kılıç, daha önce kendisi hakkında ayrıntılı bilgi verdim. Kendisi 

daha önce genelkurmaya tankla giden üstteğmendir, halk tarafından darp edilip külliyeye teslim 

edilmiştir dedi. 

Yoklama da var olunan şahıslar saat 24:00 ile 02:30 sonrasını kapsayan yoklamadır, 

daha önce başka bir eyleme karışıp karışmadığını bilmiyorum. Benim olay hakkında bilgim ve 

görgüm bundan ibarettir" şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 

Tanık BAYRAM UYUMAZ beyanında; "Ben Ankara Batı Cumhuriyet 

Başsavcılığına daha önce 2 kez ifade verdim. Bu ifadelerimi aynen kabul ve tekrar ederim. 

Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında 07/09/2016 tarihinde ifade verdim. Bu ifademi de 

aynen kabul ve tekrar ederim. Bu ifadelerime ek olarak Koray Korkmaz o gece çıkan 2 tanktan 

bir tanesinin komutanıymış. Koray Korkmaz'ın komutanı olduğu tank Beştepe'ye gidip halk 

tarafından durdurulduğunda geri döndüler. Ben tankların ikisini de nizamiyeden giriş yaparken 
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gördüm oradaydım. Bu tanklardan bir tanesinin komutanı olan Mehmet Fatih Kılıç'ı vatandaş 

almış ancak diğer tankta bulunan Koray Korkmaz tankla beraber geri geldi. Nizamiyeden 

tankların girişini gördüm. Koray Korkmaz tankla nizamiyeden girişte halkı kastederek " 

Şerefsizler Fatih üsteğmeni çekip aldılar, adamı öldürdüler" şeklinde sözler söyledi. Panik 

halindeydi. Üstü başı dağınık vaziyetteydi.Her iki tanktanteğmenler indi. Bu teğmenler 

zannedersem tutuklandılar. Bu teğmenlerden bir tanesini ben alıp tutuklanan teğmenlerin 

bırakılmış olduğu Subay Temel Kurs binasına bıraktım geldim. Ben Ankara Cumhuriyet 

Başsavcılığında Koray Korkmaz ile ilgili adli işlem yapılmadığını söylemiştim. Hakkında adli 

işlem yapılıp yapılmadığını bilmiyorum dedi. 

Hakkı Şener Emniyet Kaza Önleme Subayı olarak görev yapmaktadır. 16/07/2016 

tarihinde sabahında Hakkı Şener'in kapısı kapalıydı. Biz kapıyı zorladık. Ancak kapı açılmadı. 

Daha sonra Türker Bilgetürk albay kapıyı sert bir şekilde çaldı. İçeride hareketlilik olduğu belli 

idi. Türker Bilgetürk müdahale edecem kapıyı açın diye bağırınca Albay Hakkı Şener kapıyı 

açtı. Biz kendisine ne yapıyorsun ortalık yıkılıyor darbe yapılıyor ve bu eylemlerin yapıldığı 

yere çok yakın bir yerde olduğunu söyleyince kendisi gece boyu uyuduğunu hiçbirşeyden 

haberi olmadığını söyledi. Daha sonra Türker Bilgetürk albayın talimatı ile bunu gözaltına 

almadık. Hakkında adli soruşturma yapılıp yapılmadığını bilmiyorum. 

Olay gecesi ve sabahında Cem Tuce albay hem bizim yanımıza gelip gidiyordu. 

Hem de darbecilerin yanına gelip gidiyordu. Hatta darbecilerin yanına çok rahat gelip 

gidiyordu. Darbeci binbaşı Semih İlhan (tutuklu) Cem Tuce albayın komutanı olduğualayın 

taburunun komutanıdır. Semih İlhan'ın izinli olduğunu bilmemesi imkansızdır. Semih İlhan 

izinli olmasına rağmen darbe gecesi darbecilerle aynı faaliyeti yürütüyordu. Semih İlhan'ın 

izinli olmasına rağmen kışlaya gelip darbecilerle beraber darbe girişiminde bulunmasını Cem 

Tuce'nin bilmemesine imkan yoktur. Semih İlhan ilk yakalandığında şuan tutuklu bulunan 

Muharrem Erdem tarafından bıraktırılmış. Daha sonra Semih İlhan'ı darbeci eylemlerinden 

dolayı ikinci kez iki tane çantayı götürdüğünü gördüğüm için yakaladım. Çantaları bıraktırdım. 

Bunun üzerine Cem Tuce albay bana Semih İlhan için o bizden diyerek bana bıraktırdı. Hatta o 

gece 15/07/2016 gecesi saat 22.30 ile 16/07/2016 günü 06.30 arasında 1. Alayın alay binasının 

kamera görüntüleri silinmiş olduğunu sonradan öğrendim. Bu kamera kayıtlarının silinmesi ve 

darbeci Semih İlhan'ı o bizden bırak demesi nedeniyle Cem Tuce albaydan şüpheleniyorum. 

Yine o akşam yani 15/07/2016 günü akşamı saat 18.00 sıralarında plakası belli olmayan Clio 

marka sivil bir araç 1. Alay binasının önüne geldi. Bu Clio marka araca Cem Tuce'nin makam 

aracı eskortluk ederek Clio marka aracı 1. Alay binasının önüne getirdi. Clio'dan battal boy çöp 

poşetiyle malzeme indirdiler. Bu malzemeleri gelen sivil kıyafetli birisi indirdi. 15/07/2016 

günü akşamı saat 20.30 sıralarında 1. Alay komutanlığının komutanı olan albay Cem Tuce Clio 

ile gelen bu malzemeleri makam arabasının bagajına koydu ve götürdü. O gece Cem Tuce 

albayı bir daha hiç görmedik. Ben bu anlattıklarımı kamera kayıtlarından gördüm. Kamera 

kayıtları 22.30'a kadar silinmediğinden ben bunları gördüm. 

Sabah Cem Tuce albayı gördüğümde kendisine darbeciler ile birlikte neden hareket 

ettiğini sordum. O da bana benden şüpheleniyormusun dedi. Ben de şüphelenmedim. Senin 

darbeciler ile birlikte hareket ettiğinden eminim dedim. O da bana arkamdan konuşmadın 

yüzüme söyledin dedi. Hatta kalktı beni öptü tebrik etti. Arkamdan konuşmadın yüzüme 

söyledin diye söyledi. 

Tutuklanan üst rütbeli darbecileri kışlanın en güvenliksiz yeri olan Çağlayan 

nizamiyeye yakın helikopterin inebileceği bir yer olan 2. Alay komutanlık binasının 

silahlıklarına götürülmesine kim karar verdiyse bu da darbecidir. Bunu bilebilecek olan 2. Alay 

1. tabur komutanıÖzgür Efe bilebilir. 

16/07/2016 sabahında ben, Barış Dedebağ, Hakan Çubukçu, İhsan Kaya 2. Alay 1. 
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Tabur komutanlığına gitmek istiyorduk. Ancak Erdal Yetim birisi ile telefonda konuşuyordu. 

Telefondaki kişiye ben engelleyemiyorum. Yukarıya geliyorlar diyordu. Bize gitmeyin yukarıda 

sizi istemiyorlar gibi laflar etti. Biz 2. Alay 1. Tabur komutanlığı binasının önüne gittiğimizde 

korgeneral Metin İyidil ve yanında sivil bir vatandaş vardı. Bu sivil vatandaşın daha sonra 

Mehmet Faruk Şengün olduğunu öğrendim. Bir de burdaBinbaşı Ersal Duman vardı. Bu da 

tutuklandı. Mehmet Faruk Şengün sivil arabaya binip aracı kullandı. Yanına da Metin İyidil 

oturdu. O bölgeden birlikte İhsan Kaya'nın eskortluğunda ayrıldılar" şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

 

Tanık Astsubay Başçavuş Hulusi YILDIZ beyanında; "Komutanlık adına 

hitaben 17/08/2016 tarihli ihbar mektubu altındaki imza bana aittir. İçeriğini aynen tekrar 

ederim. Ben Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul Komutanlığı, Eğitim Destek Bölüğü 4.Tank 

Taburunda Tank Astsubay B.Çvş olarak takım komutanı olarak görev yaparım. Tank Uzman 

Çavuş Rahmani Gazi Akçalı eğitim destek bölük komutanlığında 2012 yılı genel atamaları ile 

tank sürücüsü olarak atanarak katılış yapmıştır. Tank sürücüsü olarak çok fazla görev yapmadı. 

Daha çok eğitim destek bölük komutanlığı ve okul komutanlığı karargahında yazıcı olarak 

görev yaptı. 2015 yılı içerisinde de okul komutanlığının yaptığı görevlendirme ile okul 

komutanlığının harakat ve istihbarat şubesinde geçici görevlendirme ile halen görev 

yapmaktadır. 4 yılayakın bir zamanır kendisini tanıyorum. Kendisi 3.takımda görev yapıyordu. 

Ben 4.takım komutanıyım. Vekaleten kendisinin takımına takım komutanı olarak baktığım 

zaman emrim altında oluyordu. Zaten takım binasıda aynı yerdedir. Birebir kişilerle yaptığı 

konuşmalara şahit olmadım. Ancak dinlenme odasında, öğle aralarında ve boş zamanlarda bir 

araya gelindiğinde ve takımlar toplu olarak bulunduğunda kendisi Fetullah Gülen 

yapılanmasının savunuculuğunu yapmakta, cemaatin propagandasını yapmakta idi. 17-25 

Aralık 2013 tarihinden itibaren 30/03/2014 yerel seçimleri, 10/08/2014 Cumhurbaşkanlığı 

seçimi, 07/06/2015 ve 01/10/2015 tarihlerinde yapılan genel seçim öncesi ve sonrasında sürekli 

cemaatin ve Fetullah Gülen'in propagandasını yaptı. Sürekli hükümete yönelik olarak, bu defa 

yıkılacaklar, hırsız, yolsuzluk yapıyorlar şeklinde hakaretler ediyordu.Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan'a yönelik ithamlarda bulunuyordu. Bakanlara ve hükümetehırsız, yolsuzluk 

yapıyorlar, bunlar bir şekilde bitmeli şeklinde söylemlerde bulunuyordu. Ak Partiyi sürekli 

kötüleyip sürekli karalıyordu. Cemaat hangi partiye destek veriyorsa o partiye oy vermelerini 

ve ilgili adayı desteklemelerini istiyordu. Uzman Çavuşlar İbrahim Akkaya, Cebrail Koçak'ı 

diğer uzman çavuşlardan duyduğum kadarıyla cemaatin ev toplantılarına götürmek için teklifte 

bulunmuş, çocuğunu bu eğitim yılı için cemaatin okuluna kayıt yaptırdığını, başta 3.000 TL 

yatırdığını, 15 Temmuzdan sonra kaydını sildirdiğini, parasını alamadığını, öz ağabeyinin 

cemaatin içinde olduğunu, himmet olarak yardım parası verdiğini 2002 sicilli Uzm.Çvş. Fatih 

Yıldız söyledi. Kendisini takım bölgesinde ve mesai içerisinde bu tür konuşmalar yapmaması 

için çok kez ikaz ettim. Ben karşı görüş olarak yaptığının yanlış olduğunu söylüyordum. Ama 

ben gittikten sonra propagandasına devam ediyordu. Bana da sizin fikriniz size, benim fikrim 

bana diyordu. Abisi olarak nitelendirilecek kişinin kim olduğunu bilmiyorum. Ev toplantılarına 

nereye gittiğini ve mesai dışındaki faaliyetlerini bilmiyorum. Göstermiş olduğum tanıklar 

birlikte çeşitli ortamlarda Gazi'nin yapmış olduğu konuşmaları duyan kişilerdir. Tümen 

Komutanımız benden tanık isimleri istediği için isimleri bildirdim. Ben cemaatin 

propagandasını yaptığına şahidim. Konuşmalarında, Fetullah Gülen'in hizmetler yaptığını, dini 

eğitim verdiklerini, çocukları okuttuğunu, onlara mensup olan kişilerin çocuklarının iyi eğitim 

gördüğün ve iyiyerlerde çalıştığını, dünyanın her tarafında okulları olduğunu ve büyük bir güç 

olduğunu söylüyordu. 

15 Temmuz günü biz farklı yerlerde görev yaptığımızdan ne yaptığını bilmiyorum. 
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Ancak mesaiden sonra ne yaptığını bilmiyorum. Gece darbe teşebbüsü haber alındıktan sonra 

tekrar çağırıldığımızda kendiside mesaiye geldi. Saat 04:00 sıralarında gördüm. Ancak darbeye 

teşebbüs içerisinde etkin olarak yer alıp yer almadığını bilmiyorum. Ne yaptığını görmedim. 16 

Temmuz günüben tanklarla akıncılar üssüne gittiğimden sonrasında ne yaptığını bilmiyorum" 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 

Tanık HULUSİ YILDIZ Ek Beyanında; "Ben Ankara Batı Cumhuriyet 

Başsavcılığında 01/08/2016 tarihinde 5 sayfadan ibaret ifade vermiştim. Bu ifademi aynen 

kabul ve tekrar ederim. 15/07/2016 günü ve 16/07/2016 günü olanları o ifademde ayrıntılı 

olarak anlatmıştım. Ancak o ifademe eklemediğim bazı hususlar olduğunu sonradan hatırladım. 

Bu konuda da dosya Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığında olmasına rağmen Binbaşı Barış 

Dedebağ'ın yönlendirmesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gidip ifade verdim. Ankara 

Cumhuriyet Başsavcılığında vermiş olduğum 07/09/2016 tarihli ifademi aynen kabul ve tekrar 

ederim. 

Bu ifadelerime ek olarak Yarbay Erdal Yetim Eğitim Destek Tatbikat Tabur 

Komutanı olarak görev yapmaktadır. Ben Eğitim Destek Tatbikat TaburKomutanlığına bağlı 

olan Eğitim Destek Bölüğünde Takım Komutanı olarak görev yapmaktayım. 15/07/2016 gecesi 

saat 23.40 sıralarında ben Erdal Yetim'i aradım. Erdal Yetim benim Tabur Komutanımdır. Ben 

bundan önce idari işler Astsubayı Ercan Aydın ile cep telefonu ile görüştüm. Kendisi bana tabur 

komutanım olan Erdal Yetim ile görüşmem gerektiğini söyleyince ben Erdal Yetim'i cep 

telefonundan 23.40 sıralarında aradım. Erdal Yetim bana telefonda "Hulusi çıkarabildiğin kadar 

tank çıkar, cephaneliğe git, cephanelikte tanklara mühimmat yükle, hazır olunca bana haber 

ver" şeklinde emir verdi. Normalde tanklara mühimmat yüklemesi cephanelikte değil ya 

tankların olduğu garajlar bölgesinde ya da tankların ilk toplanmabölgesinde olur. Ben anlaşıldı 

komutanım diyerek verilen emri yerine getirmek için takım bölgeme gittim. Gelen mürettebatı 

cephaneliğe yönlendirdim. Kendim de cephaneliğe geçtim. En başta 5 tankla cephaneliğe 

gittim. Bu 5 tank ilk etapta çıkan 2 tanktan ayrı olan tanklardır. Saat 12.30 sıralarında ilk 2 tank 

çıkıp Beştepe'ye doğru gitmiş. Bu2 tank Eğitim Destek ve Tatbikat Taburu 2. Bölük 

Komutanlığından çıkmış. Öbürki 5 tank ise Eğitim Destek ve Tatbikat Taburu Eğitim Destek 

Bölüğünden yola çıkıp cephaneliğe gitti. En başta bu 5 tank gitti. Ancak Eğitim Destek ve 

Tatbikat Taburu Tabur Komutanlığında bulunantankların yaklaşık tamamı cephaneliğe Erdal 

Yetim'in vermiş olduğu emirler doğrultusunda gitti.5 adet tanka mühimmat yüklendi. Bunlar 

daha sonra nizamiyeye doğru geçtiler. Bu5 adet tankın mürettebatı Eğitim Destek Bölüğü 

mürettebatıdır. Bunlar Uzman Çavuş ve Er ve erbaşlardan oluşuyordu. Cephaneliğin çıkışında 

2 adet tanka yani 5 adet tanktan 2 tanesine öncelikle Teğmenler bindi. Bu darbeci teğmenler 

tutuklandı. Daha sonra öğrendiğime göre arkadan gelen tanklara da darbeci teğmenler binmiş. 

Bu darbeci teğmenlerin tanklara binmesi talimatını Özkan Gürkol cephanenin çıkışında talimatı 

verdi. Binbaşı Özkan Gürkol normalde Zırhlı Birliklerde Teğmenlerin bulunduğu Subay Temel 

Kurs Bölük Komutanıdır. Ancak Özkan Gürkol 15/07/2016 günü İstanbul'da Komutanlık ve 

Karargah Subaylığı Kursunda görevliydi. Normal süreçte Özkan Gürkol 15/07/2016 tarihinde 

Zırhlı Birliklerde değil İstanbul'da Komutanlık ve Karargah Subaylığı Kursunda olması gerekir. 

Ancak darbecilerin yanında o gece Zırhlı Birliklerde bulunmuştur. Cephaneliğin çıkışında 

Özkan Gürkol beni tanktan indirmeye çalıştı. Yerime tank komutanı olarak teğmenlerden birini 

bindirmeye çalıştı. Bu konuyu 01/08/2016 tarihli ifademde ayrıntılı olarak anlatmıştım. Yarbay 

Erdal Yetim hem Zırhlı Birliklerde Eğitim Destek ve Tatbikat Tabur Komutanı olması hem de 

15/07/2016günü Tümen nöbetçi amiri olması nedeniyle darbecilerin darbe ile ilgili olan yurtta 

sulh konseyi mesajını 22.30 sıralarında öğrenmiştir. Ben bu mesajın geldiği faaliyet izleme 

merkezinde nöbet sıram geldiğimde nöbet tutarım. Bundan dolayı Erdal Yetim'in bu mesajın 
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22.30 veya daha önceden öğrendiğini tahmin ediyorum. 21.30 sıralarında Tümen Komutanı 

olan Tümgeneral Erdoğan Akyol'un darbeciler tarafından görevden alındığının mesaj emrini de 

Erdal Yetim'in okuduğunu ve öğrendiğini o gün faaliyet izleme merkezinde nöbetçi olan 

başçavuş Ali Küpeli'den öğrendim. Orada asker olarak bulunan Altuğ Uysal'ın da bilgisivardır. 

Erdal Yetim darbecilerin darbeye yönelik olan ve Tümen Komutanımız Erdoğan Akyol'un 

görevden alınmasına yönelik olan mesajları öğrenmesinden sonra saat 23.40 sıralarında bana 

"Hulusi çıkarabildiğin kadar tank çıkar, cephaneliğe git, cephanelikte tanklara mühimmat 

yükle, hazır olunca bana haber ver" şeklinde emir vermiştir. Yani darbe olduğunu darbe 

yapıldığını öğrendikten sonra bana yukarıda dediğim şekilde tankların hazır edilmesiemrini 

vermiştir. Ayrıca bu tanklar hazırlandıktan sonra 2 adet tankla beraberbenim Beştepe'de bulunan 

Jandarma Genel Komutanlığına gitmem emrini verdi. Yarbay Erdal Yetim'in hem Tümen 

Nöbetçi amiri hem de tankların hareketlilik yaşandığı taburun komutanı olması ve darbeye 

teşebbüs eylemini öğrendikten sonra bana tankları hazır etme ve benim 2 tankla Beştepe'de 

bulunan Jandarma Genel Komutanlığına gitme emrini vermesi düşündürücüdür. Bu konunun 

ciddi şekilde araştırılması gerekir. Bana bu emirleri verirken TMH (Terörle Mücadele Harekatı) 

var terör kapsamında bu tankları çıkar diye herhangi birşey söylemedi. Direk herhangi bir terör 

hareketinden bahsetmeksizin yukarıda söylediğim şekilde bana emir verdi. Erdal Yetim'in 

büyük toplumsal olayların olduğu zamanlarda müdahale için kurulan KOKTOD (Kolluk 

Kuvvetlerinin Toplumsal Olaylarda Desteklenmesi) isimli taburunu tabur komutanı olarak 

toplaması gerekir. Olaya bu şekilde müdahale etmesi gerekir. Ancak Erdal Yetim bu şekilde 

hareket etmeyip bana doğrudan adres vererek tankların vermiş olduğu adres olan Beştepe'de 

bulunan Jandarma Genel Komutanlığına çıkmam emrini vermiştir. Ayrıca Zırhlı Birlikler 

Kışlasında o gece sadece Erdal Yetim'in tabur komutanı olduğu Eğitim Destek Tatbikat 

Taburunda hareketlilik olmuştur. Sadece bu taburdan tanklar cephanelik almış ve bu taburun 

tanklarından 2 tanesi nizamiyeden çıkmış. 5 tanesi nizamiyeden çıkmak için nizamiyeye gelmiş 

geri kalan tanklar ise çıkmak için mühimmat yüklenmek üzere cephaneliğe gitmiştir. Ayrıca 

yine Erdal Yetim'in komutanı olduğu Eğitim Destek Tatbikat Tabur Komutanlığına bağlı 1 adet 

ZPT ve 1 adet de ZMA aracı da hareket etmiştir. Benim 01/08/2016 tarihindeki ifademden başka 

bölüklerden de tankların karargah binasına gittiklerini söylememin açılımı bu bölüklerin Eğitim 

Destek Tatbikat Tabur Komutanlığı bölükleri olmasıdır. Yani burada bir çelişki yoktur. Sadece 

Eğitim Destek Tatbikat Tabur Komutanlığındaki tanklar hareket etmiştir. 

Benim görev yapmış olduğum Eğitim Destek Tatbikat Tabur Komutanlığı Eğitim 

Destek Bölüğünde 4 adet tank takımı vardır. Bu takımlardan 2 tanesi bana bağlıdır. Kışlaya o 

gün akşam ilk giren ben olduğum için ve tabur komutanı Erdal Yetim de tank mürettebatı 

olarakilk teması benimle kurduğu için tankları hazırlamam ve Jandarma Genel Komutanlığına 

gitme emrini bana vermiştir. 

Ben saat 01.15 sıralarında nizamiye bölgesine gittikten sonra Yarbay Erdal Yetim'e 

durumla ilgili bilgi vermek amacıyla kendisini cep telefonundan aradım. Cep telefonuna 

kendisinin habercisi çıktı. Komutanımız hastanede dedi. Bundan sonra sabah saat 07.30 

sıralarına kadar Erdal Yetim ile iletişim kuramadım. 

Yarbay Erdal Yetim Tümen'de darbecilerle ilk teması sağlayan kişidir. Darbe 

olduğunu bilmesine rağmen herhangi bir karşı duruş sergilemeden darbecilerin yaptığı 

toplantıya katılmasına rağmen darbecilerin niyetlerini ortaya koymasına rağmen ve bu 

niyetlerini öğrenmesine rağmen herhangi bir karşı duruş sergilememiştir. Ayrıca tüm bunlara 

rağmen tankların hazırlanması talimatını vermiştir. Darbecilerin tüm emir ve talimatlarına karşı 

çıkmaksızın yerine getirdiğini düşünüyorum. 

Tümen içerisinde nöbetler nöbet yapılacak aydan bir ay önceki ayın son haftasında 

yapılır. Bu nöbet değişiklikleri ise hangi bölük içerisinde nöbet değişimi yapılacaksa ya da 
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nokta olarak nerede değişiklik yapılacaksa onlar kendi içerisindeki nöbet grubu içerisinde nöbet 

değişimi yapılıp yayınlanır. Ama Tümen içerisinde tümen genelinde genel bir nöbet değişimi 

yapılmaz. 15/07/2016 tarihinde Erdal Yetim daha önceden o gün tümen nöbetçi amiri olarak 

belirlenmiş ve herhangi bir değişiklik de yapılmamış. 

Erdal Yetim'in görevli olduğu Eğitim Destek Tatbikat Tabur Komutanlığında o gece 

darbeci olan ve şuan tutuklu bulunan Albay Faruk Yaman da o gece Zırhlı Birlikler 

Kışlasındaydı. Faruk Yaman normalde Zırhlı Birliklerde görevli değildir. Şırnak Akçay'da 

bulunan 6. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığında KurmayBaşkanı olarak görevliydi. Ancak 

darbe eylemi için Zırhlı birliklere o gece gelmiş. Faruk Yaman ile Erdal Yetim Faruk Yaman'ın 

daha önce Eğitim Destek Tatbikat Tabur Komutanlığında görev yapması nedeniyle 

tanışmaktadır. Faruk Yaman o gece faaliyet izleme merkezinde görevli olan başçavuş Ali Küpeli 

ve Binbaşı Levent Sebahattin Güldağı'na baskı yapmış. Darbe harekatı kapsamında faaliyet 

izleme merkezinde Ankara'yı gösteren haritaları duvarı takılması ve ceride tutulması talimatını 

vermiş. O gece darbeci teğmenlere emir ve talimat vererek darbeye teşebbüs eylemini 

yönlendirdiğini duydum. Ayrıca kendisi şuanda tutukludur. Ancak KHK'lar kapsamında henüz 

ihraç edilenler listesinde görülmemektedir. 

Üstteğmen Koray Korkmaz2016 Mayıs ayında yayınlanan atama emrine kadar 

Erdal Yetim'in taburuna bağlı bulunan 2. Tank bölük komutanı olarak görev yapıyordu. Atama 

emrine istinaden darbeciler arasında yer alan öğrenci ve kurslar taburuna ihtisas ve mesleki 

gelişim kurs bölük komutanıolarak atanmıştır. Normalde atamalar şu şekilde yapılmaktadır. 

Normalde tümenin içerisinde bulunan okuldan herkese atama teklifi yapılmaz. Ancak Koray 

Korkmaz için tümende bulunan okuldan özelolarak zırhlı birlikler tümeninde bulunan okul 

komutanlığına öğretmenlik kadrosu için atama teklifi yapılmış. Ancak Koray Korkmaz bu 

öğretmenlik kadrosuna atanmamış. Yine tümen içerisinde bulunan öğrenci ve okul 

komutanlığına bağlı öğrenci ve kurslar taburuna bölük komutanı olarak atanmıştır. Normalde 

öğretmenlik kadrosuna teklif edilenlerin tamamına yakını oteklif gibi atanır. Ancak Koray 

Korkmaz teklif yapılan yere değil başka yere atanmıştır. Koray Korkmaz'ın bu şekilde istisnai 

olarak atanması yapılması planlanan darbe eylemine yönelik bir çalışma olduğunu 

düşünüyorum. Çünkü Zırhlı Birliklerde meydana gelen darbeye teşebbüs eylemi Zırhlı Birlikler 

Okulu ve Öğrenci kurslar taburunda bulunan tabur komutanı dahil buradaki teğmenler 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Özkan Gürkol da bu tabura bağlıdır. Bu taburun komutanı da 

tank kurmay yarbay Fatih Çubukçu'dur. Hatta Fatih Çubukçu beni derdest etmeye kalktı. Ben 

kendisine silah çektim. Bu şekilde Koray Korkmaz özel olarak atanmıştır. 

Fatih Çubukçu nizamiyeden tanklar çıkacak gerekirse halka ateş edilecek ve halkın 

çil yavrusu gibi dağılacağını söylüyordu. Hatta Mamak'ta tankların halka ateş ettiklerini halkın 

çil yavrusu gibi dağıldığını ve burada da yani Zırhlı Birliklerde de böyle birşey yapılırsa halkın 

çil yavrusu gibi dağılacağını tankların çıkacağını söyledi. Fatih Çubukçu bunu söylediğinde biz 

karşı çıktık. Ancak Koray Korkmaz karşı çıkmadığı gibi gerekirse tankların şoför bölmesine ve 

tank komutan bölmesine kendilerinin binerek tankları çıkartacağını söyledi. Koray Korkmaz bu 

sözleri ilk defa çıkan 2 tanktan birisi ile çıkıp kendisinin bulunduğu tankın tekrar halk tarafından 

durdurulması nedeniyle geri geldikten sonra söyledi. Yani dışarıda halkın sokaklara çıktığını 

eylemin darbe girişimi olduğunu öğrendikten sonra yukarıdaki sözleri söyledi. 

Bu anlattıklarıma tank astsubay başçavuşlar Osman Ümit Ateş, Ali Berçin, Ercan 

Aydın, Bülent Yaşar Bilazer, tank uzmançavuşlar Sinan Demirkol, Kemal Zafer, Fuat Şahbaz, 

Hakan Alaca, Levent Yön, Arif Coşkun, Cebrail Koçak, Murat Ergin, Er ve erbaşlardan İsa 

Dalkıran, İsmail Çoban, Hakan Yusufsoylu, Yusuf Burak veMuhammet Yaz şahit olmuşlardır. 

Bunlardan sadece Osman Ümit Aktaş, Ali Berçin, Ercan Aydın, Kemal Zafer ve Arif Coşkun 

ifade vermiştir. Diğerleri ifade vermemiştir. 
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Biz tamamen büyük terör saldırısı var diye tankları hazırladık ve verilen emir ve 

görevleri yaptık. Bu işin darbe girişimi olduğunu öğrendiğimiz andan itibaren darbeciler 

tarafından tutuklanmayı ve vurulmayı dahi göze alarak darbeyi engellemek için elimizden gelen 

herşeyi yaptık. Darbecilere karşı dik durduk. Darbeciler tarafından verilen emirleri görevlerin 

hiçbirisini yerine getirmedik" şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 

Tanık Albay TÜRKER BİLGETÜRK beyanında; "15/07/2016 tarihinde 

saat:22.00 sıralarında evimde bulunduğum sırada çocuğumun internette bir takım haberler 

olduğunu söylemesi üzerine televizyonu açtığımda haberlerde İstanbul da köprüde tankların 

bulunduğunu gördüm. İlk aklıma gelen bir gün önce Fransa da meydana gelen saldırı 

dolayısıyla mülki makamların köprünün kapatılması yönünde bir karar almış olabilecekleriydi. 

Bombalı bir saldırı olabileceğini düşündüm. Daha sonra bunun üzerine haberleri televizyondan 

farklı kanallardan seyretmeye başladım. Saat:22.30 sıralarında Nöbetçi Subayı Üsteğmen İrfan 

ŞİRİN tarafından arandım. Tüm personelin mesaiye gelmesi yönünde emir verildiğini ve 

personelin mesaiye çağırıldığını öğrendim. Bu emri Tümen Nöbetçi Amirliği vermiş. Daha 

sonra aynı apartmanda yaşadığım Kısım Amirlerim olan Yarbay Kayacan SEMİZER, Binbaşı 

Faruk ERGÜL ve dışarıda oturan Binbaşı Serdar MERCAN'a ulaşarak personelin mesaiye 

çağırıldığı bilgisini ilettim. Daha sonra saat:23.00 sıralarında Yarbay Kayacan SEMİZER'in 

aracı ile Binbaşı Faruk ERGÜL ile beraber Tümen 2 Numaralı nizamiyesine geldik. Yaya olarak 

görev yaptığım kurul binasına yürümeye başladım. Olağan dönemde tümenin önüne araç 

çekilmez ancak o sırada tümenin önünde beş altı tane askeri aracın bulunduğunu gördüm. 

Yürümeye devam ettim. Subay temel kurs binasının önünden geçerken de İstanbul da kursta 

olan Binbaşı Özkan GÜRKOL'u binaya girerken gördüm.Bu şahıs o tarihte İstanbul da kursta 

görevliydi. Ankara da ve Tümen de olmaması gerekiyordu. Özkan GÜRKOL'un yanında bir 

kaç tane silahlı teğmen kursiyer bulunduğunu gördüm. Bunların simasını ve isimlerini 

seçemedim. 15/07/2016 tarihi Cuma gününe denk geliyor. Cuma günleri normalde kursiyer 

teğmenlerin çarşı izni olur. Ben ikametim itibariyle tümene yakın bir yerde oturuyorum. Çarşı 

izninde olması gereken kursiyer teğmenlerin bizden önce gelip, silah almış olmaları benim 

garibime gitti. Yine tümenin içerisine sivil araç girişi yasaktır ancak Subay Temel Kurs 

Binasının önünde sivil plakalı bir araç gördüm. Bu da benim garibime gitti.Daha sonra kurul 

binasına geldim. Mesaiye gelen personelin yoklamalarının alınmasını istedim. Daha sonra 

amirlerim olan Tank Albay Ender ÇOKER ve okul komutanı Sefa ALKAN'ın emirlerini almak 

için onların yanına gittim.Bu arada Okul Komutanım Sefa ALKAN dan tümen komutanı 

Tümgeneral Erdal AKYOL'un görevden alındığını, Tuğgeneral rütbesinde bir generalin emir 

komutayı devralmaya çalıştığını öğrendim. Görevden alma işleminin gelen bir mesaj ile 

gerçekleştirildiğini söyledi. Sefa ALKAN bu şekilde görevden almanın normal olmadığını da 

söyledi. Daha sonra Okul Komutanı Sefa ALKAN ve Öğretim Başkanı Ender ÇOKER Albay 

ile görüşerek bu işin bir kalkışma olabileceğini değerlendirdik. Bizim görevimiz öğretmenliktir. 

Bağlı bulunduğumuz kurulda silahımız, çelik başlığımız, mühimmatımız olmaz. Gece boyunca 

arada televizyon izleyerek dışarıda olan olaylardan da bilgi sahibi olmaya çalıştık. TRT 

spikerinin durumunu gördük. Haberleri takip etmeye başladık. Edindiğim izlenim kadarıyla 

TRT spikeri gergin bir pozisyondaydı. Sanki birisi kendisini tehdit ediyor gibiydi. Daha sonra 

Okul Komutanımız Sefa ALKAN, yeni tümen komutanı olarak atandığı ifade edilen ismini 

sonradan Tuğgeneral Ahmet Bican KIRKER olarak öğrendiğim kişinin yanında bulunan 

kurmay albaylardan biri tarafından sürekli telefonla arandığını, kendisinin telefonu açmadığını 

söyledi. Sonradan Tümen Karargahında toplantıya çağırıldığını ifade etti. Ancak kendisinin bu 

toplantıya gitmediğini ve gitmeyeceğini söyledi. Daha sonra 1. Ordu Komutanı Ümit 

DÜNDAR'ın televizyonda açıklamasını gördüm. Olayı daha net algıladım. 1. Ordu harekat 

merkezini aradım. Bu sırada yanımda okul komutanımız Sefa ALKAN, Öğretim başkanımız 
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Ender ÇOKER, Yarbay Kayacan SEMİZER vardı. 1 Ordu Harekat Merkezinde bulunan 

Yarbay'a 1. Ordu Komutanı Ümit DÜNDAR'ın açıklamaları doğru mu diye sordum. O da böyle 

bir açıklama olmadığını söyledi ve telefonu kapattı. Oysa televizyonda 1. Ordu Komutanı Ümit 

DÜNDAR gerçekleştirilmek istenilen eylemin bir kalkışma olduğunu ve birliklerin kışlalara 

dönmesi gerektiğini söylemişti. Hatırladığım kadarıyla yanılmıyorsam gece saat:02.00 

sularında yanıma dört tane teğmen geldi. Bu teğmenleri benim yanıma benim kurulumda 

görevli Başçavuş Yılmaz ATAR getirdi. Bu teğmenler Teğmen Gökhan ÇINGIL, Teğmen Şükrü 

TUNCEL, Burak ÜNLÜ ve Mustafa TANRIVERDİ dir. Bu teğemenlerden Gökhan ÇINGIL 

bana subay temel bölük komutanı olan Binbaşı Özkan GÜRKOL'un tehditler savurduğunu, 

küfür ettiğini, silah çektiğini, can güvenlikleri olmadığını ve kendilerini korumamı istediler. 

Ancak Özkan GÜRKOL'un söylediği sözlerin ne olduğunu bana tam olarak ifade etmedi. Bende 

kendisine Atatürk'ün ordusunda böyle bir şey olamayacağını, Türk Ordusunun M.Ö. 209 da 

kurulduğu kabul edilmesine rağmen çok çok daha köklü olduğunu ve böyle bir şeyin kabul 

edilemeyeceğini söyledim. Teğmen Gökhan ÇINGIL'a neden benim yanıma geldiğini sordum. 

O da bana Devegeçidi Diyarbakır ilinde Tabur Komutanlığı yaparken diğer taburda astsubay 

olduğunu ve oradan tanıdığını ve bu yüzden benim yanıma geldiğin söyledi. Okul komutanı 

Tank Albay Sefa ALKAN'a da söyleyerek durumdan bilgi verdim. O da Teğmenlere diğer 

arkadaşlarına ulaşarak teknik kurulda toplanmalarını söylemelerini istedi. Bunun üzerine 

teğmen Gökhan ÇINGIL, Teğmen Şükrü TUNCEL, Burak ÜNLÜ ve Mustafa TANRIVERDİ 

Whatsapp gruplarından ve mesaj ile diğer teğmenlerin teknik kurula gelmelerini ilettiler. 

Zamanla üçer beşer gruplarla teğmenler teknik kurul binasına gelmeye başladılar. Teğmenlerin 

üzerlerindeki silah ve mühimmatları toplayıp kendi öğretmenlerime verdim. Teğmenlerin 

üzerlerinde G3 piyade tüfekleri ve bazılarında da mühimmat vardı. 60 civarı teğmen bu şekilde 

oraya katıldı. Teğmenlerden herhangi bir direnç olmadı, silah ve mühimmatlarını istediğimizde 

direnmeden verdiler. Müteakiben teğmenleri sınav dershanelerinde topladık. Üzerlerinde 

bulunmaması gereken tabanca mühimmatlarının ve tabancalarının da dağıtıldığını orada 

gördük. Bunları da topladık. Daha sonra tank albay Sefa ALKAN, Binbaşı Özkan GÜRKOL'u 

telefonla arayarak yanına gelmesini söyledi. Okul Komutanı Tank Albay Sefa ALKAN daha 

önceden Özkan GÜRKOL'un kendi telefonlarını açmadığını söylemişti. Yaklaşık 04.00 

sularında Özkan GÜRKOL, okul komutanı Sefa ALKAN'ın araması üzerine tek başına okul 

komutanı Sefa ALKAN'ın yanına geldi. Bende kendisine neden Ankara da olduğunu, 

teğmenlere neden silah ve mühimmat dağıttığını sordum. Ankara da Macaristan gezisi için 

bulunduğunu, kendisinin amiri olmadığımı, ona soru soramayacağımı söyledi. Bende bunun 

üzerine tabancasını ve telefonunu alıp, silahlı öğretmenlerin nezaretinde bir odaya gözetim 

altına aldım. Yarbay Rıza BAYRAK, Uzman Çavuş İlyas , Uzman Çavuş Oğuz TUTAK ile 

gözetim altına aldırdım ve camdankaçmaması için emir verdim. Bu kişiler Özkan GÜRKOL'un 

başında beklediler. Daha sonra 04.30 sularında emir komutayı devralmaya gelen kişilerin tümen 

karargahına geçtiğini öğrendik. Tank albay Sefa ALKAN, Tank Albay Ender ÇOKER, Tank 

Yarbay Yavuz KAPUCU,Tank Yarbay Kayacan SEMİZER, Tank Binbaşı Faruk ERGÜL, Tank 

Astsubay Başçavuş Serdar ÇINAR, Tank Astsubay Başçavuş Adem İNCEKARA, Tank 

Başçavuş Yılmaz ATAR, Tank Uzman Çavuş Recep ARGANA ile tümen karargahının çevresini 

kuşattık. Kaçmamaları için binanın çevresine yaya unsurları yerleştirdik. Daha sonra Sefa 

ALKAN Albay'ın emri ile tank top mühimmatı olmayan tanklar ile araç çıkışlarını da kesmek 

maksadıyla yolları kapattık.tümen karargahının önündeki araçların lastiklerini indirdik. O 

sırada binada bulunan birinci alay komutanı tank albay Cem TUCE Okul Komutanı Sefa 

ALKAN ile birlikte kalkışmaya kalkışan personelin teslim olacaklarını bildirdi. İlk önce binayı 

ismini bilmediğim emir astsubayı terketti. Silah ve malzemeleri teslim alındı. Elleri bağlandı. 

Daha sonra binadan dört tane teğmen çıktı. Bunlar da silahlarını bırakıp teslim oldular. Bunlar 

teğmen Yavuz Ali ÜÇLER, Abdulkadir ÇİÇEK, Enes DAŞÇI ve Resul DOĞAN dır. Daha sonra 



113 

 

Tuğgeneral Ahmet Bican KIRKER, Kurmay Albay Faruk YAMAN ve İsa SANCAKLI teslim 

oldular. Gözaltına alınan tüm personelin rütbeleri söküldü. Ben daha sonra tümen karargahında 

binanın içinde öğrenci ve kurslar tabur komutanı Kurmay Yarbay Fatih ÇUBUKÇU'nun 

aranması için silahlı olarak binaya girdim. Arama sırasında binbaşı Semih'i gözetim altına 

aldım.silahını ve mühimmatını teslim aldım. Dışarıda elleri bağlandı. Daha sonra disiplin 

subayı Binbaşı Barış DEDEBAĞI ve polisler tümen karargahına geldiler. Gözaltına alınan 

personel disiplin subayına devredildi. Daha sonra Yarbay Fatih ÇUBUKÇU'nun da okul 

komutanı tarafından telefon ile çağırılarak gelip gözaltına alındığını öğrendim. Gözaltına alınan 

personel okul komutanlığındakilitli ve güvenli bir yer olmadığı için ikinci alay 

komutanlığındaki demir kafes silahlıklara elleri bağlı olmak kaydı ile konuldu. Bu sırada sivil 

kıyafetli kaleşnikof tüfekli korgeneral Metin İYDİL 'i gördüm. Kendisi ile görüşmedim. Binbaşı 

Barış DEDEBAĞ ile birlikte Albay İsa SANCAKLI'ya tümen komutanımız olan Tümgeneral 

Erdoğan AKYOL'un nerede olduğu ile ilgili sorguda bulundum. Daha sonra tümen kurmay 

başkanı Kurmay Albay Sıddık ÇOBAN tarafından Genelkurmay civarında bulunan tankların 

ateş ile bertaraf edilmesi için tank hazırlanılması ve kurulumda bulunan atış öğretmenlerinin 

tank takımıın personelini takviye etmesi maksadıyla hazırlıkların başında bulunmak için ikinci 

alay bölgesinden ayrıldım. Bu takımın başına gidecek üssubay için gönüllü oldum. Tankların 

çekicilere yüklenmesine müteakip Genelkurmay Başkanlığı çevresindeki tank personelinin 

teslim olması neticesinde bizlere yine Kurmay Başkanı Sıddık ÇOBAN tarafından Kazan da 

bulunan Akıncı Üs Bölgesine polis özel herakatı takviye etmek görevi verildi. 18/07/2016 

tarihine kadar Akıncı üssünde bulundum. Daha sonra Maltepe Askeri lisesindeki emir komuta 

zafiyetinin gedirilmesi maksadıyla 27 Ağustos 2016 tarihine kadar 6 hafta boyunca İzmir de 

görevlendirildim. Müteakiben görevime döndüm. " şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 

Tanık TÜRKER BİLGETÜRK  beyanında; "Ben halen Albay rütbesi ile 

Etimesgutda bulunan Zırhlı Birlikler Okulu Eğitim ve Tümen Komutanlığında öğretim başkanı 

olarak görev yapıyorum. 15/07/2016 tarihinde de Zırhlı Birlikler Okulu Eğitim ve Tümen 

Komutanlığı Teknik Kurul Başkanı olarak görev yapıyordum. 

15/07/2016 tarihinde saat:22.00 sıralarında evimde bulunduğum sırada çocuğumun 

internette bir takım haberler olduğunu söylemesi üzerine televizyonu açtığımda haberlerde 

İstanbul da köprüde tankların bulunduğunu gördüm. İlk aklıma gelen bir gün önce Fransa da 

meydana gelen saldırı dolayısıyla mülki makamların köprünün kapatılması yönünde bir karar 

almış olabilecekleriydi. Bombalı bir saldırı olabileceğini düşündüm. Daha sonra bunun üzerine 

haberleri televizyondan farklı kanallardan seyretmeye başladım. Saat:22.30 sıralarında Nöbetçi 

Subayı Üsteğmen İrfan ŞİRİN tarafından arandım. Tüm personelin mesaiye gelmesi yönünde 

emir verildiğini ve personelin mesaiye çağırıldığını öğrendim. Bu emri Tümen Nöbetçi 

Amirliği vermiş. Daha sonra aynı apartmanda yaşadığım Kısım Amirlerim olan Yarbay 

Kayacan SEMİZER, Binbaşı Faruk ERGÜL ve dışarıda oturan Binbaşı Serdar MERCAN'a 

ulaşarak personelin mesaiye çağırıldığı bilgisini ilettim. Daha sonra saat:23.00 sıralarında 

Yarbay Kayacan SEMİZER'in aracı ile Binbaşı Faruk ERGÜL ile beraber Tümen 2 Numaralı 

nizamiyesine geldik. Yaya olarak görev yaptığım kurul binasına yürümeye başladım. Olağan 

dönemde tümenin önüne araç çekilmez ancak o sırada tümenin önünde beş altı tane askeri 

aracın bulunduğunu gördüm. Yürümeye devam ettim. Subay temel kurs binasının önünden 

geçerken de İstanbulda kursta olan Binbaşı Özkan GÜRKOL'u binaya girerken gördüm.Bu 

şahıs o tarihte İstanbulda kursta görevliydi. Ankarada ve Tümen de olmaması gerekiyordu. 

Özkan GÜRKOL'un yanında bir kaç tane silahlı teğmen kursiyer bulunduğunu gördüm. 

Bunların simasını ve isimlerini seçemedim. 15/07/2016 tarihi Cuma gününe denk geliyor. Cuma 

günleri normalde kursiyer teğmenlerin çarşı izni olur. Ben ikametim itibariyle tümene yakın bir 



114 

 

yerde oturuyorum. Çarşı izninde olması gereken kursiyer teğmenlerin bizden önce gelip, silah 

almış olmaları benim garibime gitti. Yine tümenin içerisine sivil araç girişi yasaktır ancak 

Subay Temel Kurs Binasının önünde sivil plakalı bir araç gördüm. Bu da benim garibime 

gitti.Daha sonra kurul binasına geldim. Mesaiye gelen personelin yoklamalarının alınmasını 

istedim. Daha sonra amirlerim olan Tank Albay Ender ÇOKER ve okul komutanı Sefa 

ALKAN'ın emirlerini almak için onların yanına gittim.Bu arada Okul Komutanım Sefa 

ALKAN dan tümen komutanı Tümgeneral Erdal AKYOL'un görevden alındığını, Tuğgeneral 

rütbesinde bir generalin emir komutayı devralmaya çalıştığını öğrendim. Görevden alma 

işleminin gelen bir mesaj ile gerçekleştirildiğini söyledi. Sefa ALKAN bu şekilde görevden 

almanın normal olmadığını da söyledi. Daha sonra Okul Komutanı Sefa ALKAN ve Öğretim 

Başkanı Ender ÇOKER Albay ile görüşerek bu işin bir kalkışma olabileceğini değerlendirdik. 

Bizim görevimiz öğretmenliktir. Bağlı bulunduğumuz kurulda silahımız, çelik başlığımız, 

mühimmatımız olmaz. Gece boyunca arada televizyon izleyerek dışarıda olan olaylardan da 

bilgi sahibi olmaya çalıştık. TRT spikerinin durumunu gördük. Haberleri takip etmeye başladık. 

Edindiğim izlenim kadarıyla TRT spikeri gergin bir pozisyondaydı. Sanki birisi kendisini tehdit 

ediyor gibiydi. Daha sonra Okul Komutanımız Sefa ALKAN, yeni tümen komutanı olarak 

atandığı ifade edilen ismini sonradan Tuğgeneral Ahmet Bican KIRKER olarak öğrendiğim 

kişinin yanında bulunan kurmay albaylardan biri tarafından sürekli telefonla arandığını, 

kendisinin telefonu açmadığını söyledi. Sonradan Tümen Karargahında toplantıya çağırıldığını 

ifade etti. Ancak kendisinin bu toplantıya gitmediğini ve gitmeyeceğini söyledi. Daha sonra 1. 

Ordu Komutanı Ümit DÜNDAR'ın televizyonda açıklamasını gördüm. Olayı daha net 

algıladım. 1. Ordu harekat merkezini aradım. Bu sırada yanımda okul komutanımız Sefa 

ALKAN, Öğretim başkanımız Ender ÇOKER, Yarbay Kayacan SEMİZER vardı. 1 Ordu 

Harekat Merkezinde bulunan Yarbay'a 1. Ordu Komutanı Ümit DÜNDAR'ın açıklamaları 

doğru mu diye sordum. O da böyle bir açıklama olmadığını söyledi ve telefonu kapattı. Oysa 

televizyonda 1. Ordu Komutanı Ümit DÜNDAR gerçekleştirilmek istenilen eylemin bir 

kalkışma olduğunu ve birliklerin kışlalara dönmesi gerektiğini söylemişti. Hatırladığım 

kadarıyla yanılmıyorsam gece saat:02.00 sularında yanıma dört tane teğmen geldi. Bu 

teğmenleri benim yanıma benim kurulumda görevli Başçavuş Yılmaz ATAR getirdi. Bu 

teğmenler Teğmen Gökhan ÇINGIL, Teğmen Şükrü TUNCEL, Burak ÜNLÜ ve Mustafa 

TANRIVERDİ dir. Bu teğemenlerden Gökhan ÇINGIL bana subay temel bölük komutanı olan 

Binbaşı Özkan GÜRKOL'un tehditler savurduğunu, küfür ettiğini, silah çektiğini, can 

güvenlikleri olmadığını ve kendilerini korumamı istediler. Ancak Özkan GÜRKOL'un 

söylediği sözlerin ne olduğunu bana tam olarak ifade etmedi. Bende kendisine Atatürk'ün 

ordusunda böyle bir şey olamayacağını, Türk Ordusunun M.Ö. 209 da kurulduğu kabul 

edilmesine rağmen çok çok daha köklü olduğunu ve böyle bir şeyin kabul edilemeyeceğini 

söyledim. Teğmen Gökhan ÇINGIL'a neden benim yanıma geldiğini sordum. O da bana 

Devegeçidi Diyarbakır ilinde Tabur Komutanlığı yaparken diğer taburda astsubay olduğunu ve 

oradan tanıdığını ve bu yüzden benim yanıma geldiğin söyledi. Okul komutanı Tank Albay Sefa 

ALKAN'a da söyleyerek durumdan bilgi verdim. O da Teğmenlere diğer arkadaşlarına ulaşarak 

teknik kurulda toplanmalarını söylemelerini istedi. Bunun üzerine teğmen Gökhan ÇINGIL, 

Teğmen Şükrü TUNCEL, Burak ÜNLÜ ve Mustafa TANRIVERDİ Whatsapp gruplarından ve 

mesaj ile diğer teğmenlerin teknik kurula gelmelerini ilettiler. Zamanla üçer beşer gruplarla 

teğmenler teknik kurul binasına gelmeye başladılar. Teğmenlerin üzerlerindeki silah ve 

mühimmatları toplayıp kendi öğretmenlerime verdim. Teğmenlerin üzerlerinde G3 piyade 

tüfekleri ve bazılarında da mühimmat vardı. 60 civarı teğmen bu şekilde oraya katıldı. 

Teğmenlerden herhangi bir direnç olmadı, silah ve mühimmatlarını istediğimizde direnmeden 

verdiler. Müteakiben teğmenleri sınav dershanelerinde topladık. Üzerlerinde bulunmaması 

gereken tabanca mühimmatlarının ve tabancalarının da dağıtıldığını orada gördük. Bunları da 
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topladık. Daha sonra tank albay Sefa ALKAN, Binbaşı Özkan GÜRKOL'u telefonla arayarak 

yanına gelmesini söyledi. Okul Komutanı Tank Albay Sefa ALKAN daha önceden Özkan 

GÜRKOL'un kendi telefonlarını açmadığını söylemişti. Yaklaşık 04.00 sularında Özkan 

GÜRKOL, okul komutanı Sefa ALKAN'ın araması üzerine tek başına okul komutanı Sefa 

ALKAN'ın yanına geldi. Bende kendisine neden Ankara da olduğunu, teğmenlere neden silah 

ve mühimmat dağıttığını sordum. Ankara da Macaristan gezisi için bulunduğunu, kendisinin 

amiri olmadığımı, ona soru soramayacağımı söyledi. Bende bunun üzerine tabancasını ve 

telefonunu alıp, silahlı öğretmenlerin nezaretinde bir odaya gözetim altına aldım. Yarbay Rıza 

BAYRAK, Uzman Çavuş İlyas , Uzman Çavuş Oğuz TUTAK ile gözetim altına aldırdım ve 

camdankaçmaması için emir verdim. Bu kişiler Özkan GÜRKOL'un başında beklediler. Daha 

sonra 04.30 sularında emir komutayı devralmaya gelen kişilerin tümen karargahına geçtiğini 

öğrendik. Tank albay Sefa ALKAN, Tank Albay Ender ÇOKER, Tank Yarbay Yavuz 

KAPUCU,Tank Yarbay Kayacan SEMİZER, Tank Binbaşı Faruk ERGÜL, Tank Astsubay 

Başçavuş Serdar ÇINAR, Tank Astsubay Başçavuş Adem İNCEKARA, Tank Başçavuş Yılmaz 

ATAR, Tank Uzman Çavuş Recep ARGANA ile tümen karargahının çevresini kuşattık. 

Kaçmamaları için binanın çevresine yaya unsurları yerleştirdik. Daha sonra Sefa ALKAN 

Albay'ın emri ile tank top mühimmatı olmayan tanklar ile araç çıkışlarını da kesmek maksadıyla 

yolları kapattık.tümen karargahının önündeki araçların lastiklerini indirdik. O sırada binada 

bulunan birinci alay komutanı tank albay Cem TUCE Okul Komutanı Sefa ALKAN ile birlikte 

kalkışmaya kalkışan personelin teslim olacaklarını bildirdi. İlk önce binayı ismini bilmediğim 

emir astsubayı terketti. Silah ve malzemeleri teslim alındı. Elleri bağlandı. Daha sonra binadan 

dört tane teğmen çıktı. Bunlar da silahlarını bırakıp teslim oldular. Bunlar teğmen Yavuz Ali 

ÜÇLER, Abdulkadir ÇİÇEK, Enes DAŞÇI ve Resul DOĞAN dır. Daha sonra Tuğgeneral 

Ahmet Bican KIRKER, Kurmay Albay Faruk YAMAN ve İsa SANCAKLI teslim oldular. 

Gözaltına alınan tüm personelin rütbeleri söküldü. Ben daha sonra tümen karargahında binanın 

içinde öğrenci ve kurslar tabur komutanı Kurmay Yarbay Fatih ÇUBUKÇU'nun aranması için 

silahlı olarak binaya girdim. Arama sırasında binbaşı Semih'i gözetim altına aldım.silahını ve 

mühimmatını teslim aldım. Dışarıda elleri bağlandı. Daha sonra disiplin subayı Binbaşı Barış 

DEDEBAĞI ve polisler tümen karargahına geldiler. Gözaltına alınan personel disiplin subayına 

devredildi. Daha sonra Yarbay Fatih ÇUBUKÇU'nun da okul komutanı tarafından telefon ile 

çağırılarak gelip gözaltına alındığını öğrendim. Gözaltına alınan personel okul 

komutanlığındakilitli ve güvenli bir yer olmadığı için ikinci alay komutanlığındaki demir kafes 

silahlıklara elleri bağlı olmak kaydı ile konuldu. Bu sırada sivil kıyafetli kaleşnikof tüfekli 

korgeneral Metin İYDİL 'i gördüm. Kendisi ile görüşmedim. Binbaşı Barış DEDEBAĞ ile 

birlikte Albay İsa SANCAKLI'ya tümen komutanımız olan Tümgeneral Erdoğan AKYOL'un 

nerede olduğu ile ilgili sorguda bulundum. Daha sonra tümen kurmay başkanı Kurmay Albay 

Sıddık ÇOBAN tarafından Genelkurmay civarında bulunan tankların ateş ile bertaraf edilmesi 

için tank hazırlanılması ve kurulumda bulunan atış öğretmenlerinin tank takımıın personelini 

takviye etmesi maksadıyla hazırlıkların başında bulunmak için ikinci alay bölgesinden 

ayrıldım. Bu takımın başına gidecek üssubay için gönüllü oldum. Tankların çekicilere 

yüklenmesine müteakip Genelkurmay Başkanlığı çevresindeki tank personelinin teslim olması 

neticesinde bizlere yine Kurmay Başkanı Sıddık ÇOBAN tarafından Kazan da bulunan Akıncı 

Üs Bölgesine polis özel herakatı takviye etmek görevi verildi. 18/07/2016 tarihine kadar Akıncı 

üssünde bulundum. Daha sonra Maltepe Askeri Lisesindeki emir komuta zaafiyetinin 

giderilmesi maksadıyla 27 Ağustos 2016 tarihine kadar 6 hafta boyunca İzmir'de 

görevlendirildim. Müteakiben görevime döndüm" şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 

Tanık Hakan ÇUBUKÇU beyanında; "Ben daha önce Ankara Batı Cumhuriyet 

Başsavcılığına 23/07/2016 tarihinde ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 07/09/2016 
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tarihinde ifade vermiştim. Bu ifademin ikisini de aynen kabul ve tekrar ederim. Özellikle 

Cumhuriyet Başsavcılığınıza vermiş olduğum 23/07/2016 tarihindeki ifademde 15/07/2016 

tarihinde meydana gelen darbeye teşebbüs eylemlerinde Zırhlı Birlikler Okulu Eğitimve Tümen 

Komutanlığında olan olayları ayrıntılı olarak anlatmıştım. Ayrıca Ankara Cumhuriyet 

Başsavcılığında 07/09/2016 tarihinde ve daha önce Cumhuriyet Başsavcılığınıza vermiş 

olduğum 23/07/2016 tarihinde ifade verirken unuttuğum bazı konuları ekleme ihtiyacı 

duyduğumdan dolayı ifade verdim. 

Beni o gece Üzeyir Deveci başçavuşum çağırdı. Çünkü Üzeyir Başçavuş bana 

kendisini telefonla çağırdıklarını o nedenle benim de gelmemi telefonla söyledi. Hatta mesajla 

başkaları da birlikten çağrılmış.O gece olanları ben Başsavcılığınızda 23/07/2016 tarihinde 

ayrıntılı olarak anlatmıştım. Ancak eksik kalan bazı hususlar var. Bunlar hakkında da ayrıntılı 

beyanda bulunmak istiyorum. 

Olay gecesi yani 15/07/2016 gecesinde sadece Yarbay Erdal Yetim'in komutanı 

olduğu Eğitim Destek Taburu dışında kışla içerisinde başka bir tabur ya da bölüklerde tanklar 

ve ZPT (zırhlı personel taşıyıcısı) araçları hareketliliği olmamıştır. Sadece Eğitim Destek 

Taburundaki tanklar ve ZPT araçlarında hareketlilik olmuş bunlardan iki tane tank nizamiyeden 

çıkıp gitmiş. Daha sonra bunlar geriye geldiler. Bu iki tane tank gece 12.00,12.30 sıralarında 

nizamiyeden giriş yaptılar. Tankları kullananları bilemiyorum. Bu iki tank dışında da yine 

Eğitim Destek Taburundan 5 adet tank gece dışarı çıkmak için nizamiyenin önüne doğru sıraya 

dizildiler. Fakat daha önceki ifadelerimde de anlattığım şekilde bu tankların dışarı çıkarılması 

engellendi. Ayrıca bu 5 adet tank dışarı çıkamayınca yine Eğitim Destek Taburundan gelen 

başka tanklar da dışarı çıkmak için gelmişti ama önlerindeki 5 adet tank dışarı çıkamayınca 

bunlar geri döndü. Toplamda 7 tank Eğitim Destek Taburundan dışarı çıkmak için uğraştılar 

ancak çıkamadılar. Ayrıca yine Eğitim Destek Taburundan 1 adet ZPT aracı da nizamiyede 

bulunan maket tankın yanına kadar geldi. Ancak o da dışarı çıkamadı. Bu tank ve ZPT 

araçlarının hepsi de Zırhlı Birliklerin içerisinde bulunan Eğitim Destek Taburundan hareket 

etmiştir. Bu taburun Komutanı da Yarbay Erdal Yetim'dir. Erdal Yetim o gece ayrıca 

kışlanöbetçi amiriydi. Kışla nöbetçi amiri o gece en kıdemli kişi demektir. Yani Tümen 

Komutanlığında Tümen Komutanı yetkilerine haizdir. 

Eğitim Destek TatbikatTaburundao gece itibariyle 58 adet tank 13 tane de ZPT 

olduğunu daha sonraki araştırmalarımdan öğrendim. Bunlardan yukarıda da bahsettiğim gibi 7 

adet tank ve 1 adet ZPT nizamiyeye doğru hareket etmiş 2 tanesi nizamiyeden çıkmıştır. Kışlada 

2 alay olup bu 2 alaya bağlı olarak 2'şer tane olmak üzere toplam 4 tabur bulunmaktadır. Diğer 

Taburlarda yani Yarbay Erdal Yetim'in komutanı olduğu Eğitim Destek Tatbikat Taburu 

dışındaki taburlarda kaç adet tank olduğunu bilemiyorum. Ama oradaki tank ve ZPT sayısı da 

Eğitim Destek Tatbikat Taburu civarında olabilir. Eğitim Destek Tatbikat Taburundaki tanklar 

muharip tanklardır. Yani savaş tanklarıdır ve savaşma kabiliyetleri vardır. Fakat diğer taburlarda 

bulunan tanklar iseEğitim tanklarıdır. 2. alayda bulunan tankların tamamı yani 2. alaya bağlı 

bulunan 2 adet taburda bulunan tankların tamamı eğitim tanklarıdır. Savaş kabiliyetleri yoktur. 

Bomba vs. atamaz sadece yürüyebilir. Ancak 1. alaya bağlı bulunan 2 adet taburda bulunan 

tankların hepsi muharip tanklardır. Ayrıca bu taburlarda ZPT ve ZMA (Zırhlı Muharebe Aracı) 

bulunmaktadır. Erdal Yetim'in Eğitim Destek TatbikatTaburunun dışında 1. alaya bağlı olarak 

bulunan taburda da 13 adet muharip tank bulunmaktadır. Bu 13 adet tank o gece hiç hareket 

etmemiştir. Bu taburun komutanı kim bilemiyorum ancak yukarıda bahsettiğim 2 adet taburun 

bağlı olduğu 1. alayın komutanı ise Albay Cem Tuğce'dir. 

Yarbay Erdal Yetim Eğitim Destek ve TatbikatTaburu Komutanıdır. Ayrıca 

15/07/2016 tarihinde ve o gece Zırhlı Birlikler Okuluve Eğitim Tümen Komutanlığı'nın nöbetçi 

amiri idi. Nöbetçi amir Tümen Komutanının haiz olduğu yetkilere sahiptir. Erdal Yetim de o 
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gece Tümen Komutanının sahip olduğu yetkilere haizdi. Ben Erdal Yetim'i gece boyunca hiç 

görmedim. Sadece sabahleyin gördüm. Sabahleyin 07.30 sıralarında kendisini Tümen Karargah 

binasının 100 metre yukarı tarafında bulunan Okul Komutanlığı binasının önünde gördüm. O 

saatte burası çok kalabalıktı. Çünkü darbeye teşebbüs eden darbeciler tek tek yakalanmaya 

başlamıştı. Bu nedenle burası çok kalabalıktı. Darbeyi yöneten üst düzey darbeci yöneticilerin 

o sabah bizim ve dost kuvvetler tarafındanyakalanıp götürüldüğü yer olan 2. alay 1. taburunun 

olduğu yer olan binadan üst düzey darbecileri alıp polise teslim etmek için bu 2. alay 1. taburuna 

gitmek istedik. Bu esnadaYarbay Erdal Yetim cep telefonu ile şuan tutuklu bulunan ve o zaman 

Korgeneral rütbesinde bulunan Metin İyidil ile konuşuyordu. Zırhlı Birlikler Okulu Ve Eğitim 

Tümen Komutanlığı Disiplin Subayı olan Binbaşı Barış Dedebağı ve darbeye karşı bulunan 

diğer rütbeli asker arkadaşlar darbeci üst düzey yöneticileri alıp polise teslim etmek için bu 

darbecilerin bulunduğu 2. alay 1. tabur binasına gitmekistedikleri sırada Metin İyidil ilecep 

telefonu ilegörüşen Yarbay Erdal Yetim bu darbeci üst düzey hainlerin Metin İyidil'in talimatı 

ile polislere verilmemesi gerektiğini söyledi ve polislere verilmemesi için 2. alay 1. tabura 

gitmek isteyen Barış Dedebağı ve o gece darbecilere karşı savaşan arkadaşların 2. alay 1. tabura 

gitmemeleri gerektiğini Metin İyidil komutanın istemediğini bize iletti. Benim Yarbay Erdal 

Yetim'i gördüğüm konu sadece budur. Hatta buna ilişkin telefon görüntükayıtları da bende 

vardır. Bunları CD ortamına döküp size teslim edeceğim. 

Erdal Yetim ile ilgili gördüklerimin dışında olaydan sonra kışlada duyduklarım ile 

ilgili de beyanda bulunmak istiyorum. O gece sıkıyönetim emri darbeciler tarafından Tümen 

Karargahbinasında bulunan faaliyet izleme merkezine gönderilmiş, bu gönderilme saatini daha 

sonra Tümen'de 22.15 olarak duydum. Erdal Yetim o gece Tümennöbetçi amir olması nedeniyle 

bu darbecilerin göndermiş olduğu sıkıyönetim direktiflerini yani mesaj emirlerini (Yurtta sulh 

konseyi mesajı) öğrenmiş olması gerekir. Çünkü bu mesaj geldiğinde önce Tümen nöbetçi amiri 

olması nedeniylekendisine bildirilir. Hatta Faaliyet İzleme Merkezinde bulunan nöbetçi 

Astsubay tank kıdemli başçavuş Ali Küpeli'nin Erdal Yetim'e bu darbeci mesajı ilettiğini 

duydum. Bu şekilde o gece darbe olduğunu kendisi öğrenmiştir. Bu darbe mesajını öğrendikten 

sonra ilk çıkan 2 tank ile arkasından gelen 5 adet tank ve 1 ZPT aracının hazırlanıp dışarıya 

çıkmasını istemelerini bilmemesine imkan yoktur. Çünkü hem bu tankların ve ZPT aracının 

bulunduğu taburun komutanıdır. Hem de o gece Tümen nöbetçi amiridir. Her halükarda 

bunlardan dolayı bilmesi gerekir. 

O gece sabahında Metin İyidil'i 2. alay 1. tabur binasında bulunan üst düzey 

darbecilerin bulunduğu tabur binasının önünde sabahleyin gördüm. Saat 08,30 olabilir. Metin 

İyidilüst düzey darbecileripolise teslim etmek istemiyordu. Barış Dedebağı ise polise teslim 

etmek istiyordu. Bu esnada aralarında geçen konuşma esnasında burada o zaman Korgeneral 

Mehmet Faruk Şengül Metin İyidil'in yanında bulunuyordu. Metin İyidil de Mehmet Faruk 

Şengül de sivil şeklindeydi. Metin İyidil ile beraber Zırhlı Birliklere sivil bir araba ile 

geldiklerini duydum. Mehmet Faruk Şengül Metin İyidil ile birlikte hareket ediyordu. Ayrıca 

Metin İyidilüst düzey darbecileri polise teslim etmeyip Merkez Komutanlığına teslim etmek 

istiyordu. Kendisi bu konuda ısrarcıydı. Benim kanaatimce bu üst düzey darbecileri polise 

teslim etmeyip Merkez Komutanlığına verip serbest kalmalarını sağlamak ya da o anda 

bulundukları yer itibariyle helikopterin rahatlıkla iniş kalkış yapılabileceği bir yer olduğundan 

bu üst düzey darbecileri helikopter ile kaçırmak olabilir.Mehmet Faruk Şengül o zaman Okullar 

Komutanı olarak görevliydi. Okullar Komutanlığı EDOK (Eğitim ve Doktrin Komutanlığı) 

komutanlığı bünyesinde Korgeneral olarak görevliydi. Mehmet Faruk Şengül Metin İyidil'in 

rütbe olarak altında çalışan bir komutandır. Ancak o gün sabah Zırhlı Birlikler Okul Tümen 

Komutanlığına Metin İyidil ile birlikte gelmesinin mantıklı bir açıklaması yoktur. Hatta bu 

ikisinin arka nizamiye olan Çağlayan nizamiyesinden girdiklerini duydum. Bu nedenle bu 

konunun araştırılması gerekmektedir. Bu ikisi Barış Dedebağından darbeci askerleri 
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alamayınca giderken kendilerini Başçavuş İhsan Kaya eskortluk yapmış bu konuda İhsan 

Kaya'nın bilgisi vardır. 

16/07/2016 tarihi sabahındasaat 08.30 sıralarında2. alay 1. tabur binası içerisinde 

yüzbaşı Melih Kayacıyı da gördüm. 2. alay 1. tabur yukarıda bahsettiğim gibi üst düzey 

darbecilerin tutulduğu binadır. 1. tabur komutanı tank yarbayÖzgür Efetarafından Melih 

Kayacıüst düzey darbecilerle ilgili yapılacak işlemlerden sorumlu tutmuş. 1. Tabur 

Komutanının ismini bilmiyorum. Ancak Melih Kayacı 16/07/2016 günü birlikte görevli değildi. 

Kendisi kuzey Irak'a 1 yıl süre ile geçici olarak gönderilmişti ve 1 yıllık geçici süresi de 2016 

Ağustos sonunda bitecekmiş. Bunu ben Melih Kayacı'nın Kuzey Iraktaki görevinin Ağustos ayı 

sonunda biteceğini Hüseyin Ceylan'dan duydum. Hüseyin Ceylan bana bu konudaki asıl bilgiyi 

2. alay 1. tabur 2. bölük astsubayıbaşçavuş İrfan Süt'den öğrenebileceğimi söyledi. Melih 

Kayacı 15/07/2016 gecesi Kuzey Irak'tan gelip kimsenin kendisini çağırmamasına rağmen 

Zırhlı Birlikler Okulu Eğitimve Tümen Komutanlığı kışlasına resmikıyafetli olarak gelmiş. O 

gece yurtdışında görevliolmasına rağmen neden Zırhlı Birlikler Tümen Komutanlığına 

geldiğinin araştırılması gerekir. 

O gece sabahına doğru yakalanan darbeciler 2 gruba ayrılmış. Bunlardan üst rütbeli 

olanlar ayrı, alt rütbeli olanlar ise ayrı bir grup olarak yapılmış. Bu gruba ayırmayı kimin 

yaptığını bilemiyorum. Üst rütbeli olarak ayrılan darbeciler 2. alay 1. tabur komutanlığına 

binasına götürülmüş. Kimin götürdüğünü bilmiyorum. Ancak bunu 1. tabur komutanı olan 

Özgür Efe bilebilir. Ayrıca 2. alay 1. tabur komutanlığı binasının önünü gösteren kamera 

kayıtları bu olayları gösterebilir. Bu kamera kayıtları Ankara Başsavcılığı tarafından alınmış 

olup şuanda TRT binasında oluşturulan çalışma grubu tarafından değerlendirilmektedir. 

O gece dışarı çıkan 2 tankdan birisinin komutanı Mehmet Fatih Kılıç'tı. Bu Mehmet 

Fatih Kılıç tutuklandı. Ancak çıkan öbür tankın komutanı olan Koray Korkmaz ise 

tutuklanmadı" şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 

Tanık ALİ KÜPELİ beyanında; "15/07/2016 tarihinde Faaliyet İzleme 

Merkezinde saat 21:58 sıralarında Tümen Komutanı olan tümgeneral Erdoğan Akyol'un 

görevinden alınmasına yönelik emir geldi. Erdal Yetim o gece saat 22:30 sıralarında tümen 

komutanı Erdoğan Akyol'un görevden alındığı emrini öğrendi. Darbeye yönelik sıkıyönetim 

bildirisini de saat 22:30-23:00 sıralarında öğrendi. Kendisi nöbetçi amir odasında oturuyordu. 

Önce faaliyet izleme merkezinde Erdoğan Komutanın görevden alındığını kendisi bizzat 

bakarak gördü öğrendi. Daha sonra sıkıyönetim bildirisi faaliyet izleme merkezine geldiğinde 

ben kendisinin yanına giderek tümen nöbetçi amir odasında böyle bir bildirinin geldiğini 

söyledim. Mütakiben kendisi faaliyet izleme merkezine geldi ve ordan bildiriyi gördü. 

Görmesine rağmen tankların hazırlanması emrini verdiğini ben sonradan duydum. Emirlerini 

genelde benim yanımda vermedi. Dışarı çıkarak telefonla verdi. Ancak bunun sebebi faaliyet 

izleme merkezinde bulunduğumuz yerde telefonunun iyi çekmemesinden kaynaklanıyor 

olabilir. 

Darbeciler o gecesıkıyönetim bildirisi geldiktenhemen sonra Tümen Karargah 

binasında 2. katta konferanssalonunda toplandılar. Bu toplantıya Sefa Alkan katılmadı onu 

biliyorum. Toplantıya diğer katılan kimler onları bilemiyorum. 

Gece ilerleyen saatlerde Albay Cem Tuğce'nin yanına gittim. Ben kendisine darbe 

girişimi eylemlerini gördüğümden dolayı "komutanım bana birşey söyleyin bu ne demek ben 

kimden emir alacam yasal emri kimden alacam" diye sorduğumdahalkın üzerine ateş açmamızı 

söylüyorlar. Böyle birşey olabilir mi, sakin ol sıkıntı etme, halka ateş etmeyin anlamında 

benimle konuştu" şeklinde beyanda bulunmuştur. 
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Tanık İHSAN KAYA beyanında; "Ben 15/07/2016 tarihinde Zırhlı Birlikler 

Okulu Öğrenci ve Kurslar Taburu Tabur Karargah Takım Komutanı olarak görev 

yapmaktaydım. Şuanda Zırhlı Birliklerde Lojistik Destek Bakım Birliği İstihbarat Astsubayı 

olarak görev yapmaktayım.O geceden sonra kendi birliğim içerisinde yani Zırhlı Birlikler 

Okulu Öğrenci ve Kurslar Taburu Tabur Karargahında kendi taburumla ilgili ve okulla ilgili 

yapılan nöbet değişikliklerine ulaşma imkanım vardı. Tesadüfen evrak yönetim sisteminde 

belgeleri incelerken nöbet değişim listesi de önüme geldi. Bunu incelediğimde 15/07/2016 ve 

16/07/2016 tarihlerinde nöbet değişiklikleri olduğunu gördüm. Bu nöbet değişikliklerinin okul 

bünyesinde bulunan bir kaç kişi tarafından yapıldığını tespit ettim. Bu kişilerden birisi tank 

yüzbaşı Bayram Sakarya'nın nöbetinin bir gün öncesineçekildiğini gördüm. Bu şekilde Bayram 

Sakarya Okul Komutanlığı nöbetçisi olduğunda o okul komutanlığının tüm yetkilerine sahiptir. 

Yani Okul Komutanının yetkilerine sahip olurdu. Yalnız Bayram Sakarya'nın nöbetinin 

değiştirilmesi Bayram Sakarya'nın darbeci olabileceği anlamına gelmez. 

Nöbet değişikliği yapılacağı zaman 2 personel karşılıklı dilekçe verir. Buna göre de 

o kurumun amiri yani okulda böyle bir değişiklik olacaksa okul komutanı bu değişikliği onaylar. 

O zamanki okul komutanı Sefa Alkan albaydı. Değişikliği o mu yaptı bilemiyorum. Ancak onay 

ondan geçtiği için muhtemelen o yapmış olabilir. 

15/07/2016 tarihigecesinin sabahında Metin İyidil'i 2. alay 1. tabur binasında 

bulunan üst düzey darbecilerin bulunduğu tabur binasının önünde08.30 sıralarında gördüm. 

Metin İyidilüst düzey darbecileripolise teslim etmek istemiyordu. Barış Dedebağı ise polise 

teslim etmek istiyordu. Bu esnada aralarında gecen konuşma esnasında burada o zaman 

Korgeneral Mehmet Faruk Şengül Metin İyidil'in yanında sivil kıyafetli olarak bulunuyordu. 

Metin İyidil de Mehmet Faruk Şengül de sivil şeklindeydi. Metin İyidil ile beraber Zırhlı 

Birliklere sivil bir araba ile geldiler. Arkalarından da makam arabaları emir astsubayları ile 

beraber geldiler. Mehmet Faruk Şengül Metin İyidil ile birlikte hareket ediyordu. Ayrıca Metin 

İyidilüst düzey darbecileri polise teslim etmeyip Merkez Komutanlığına teslim etmek istiyordu. 

Kendisi bu konuda ısrarcıydı. Benim kanaatimce bu üst düzey darbecileri polise teslim etmeyip 

Merkez Komutanlığına verip serbest kalmalarını sağlamak ya da o anda bulundukları yer 

itibariyle helikopterin rahatlıkla iniş kalkış yapılabileceği bir yer olduğundan bu üst düzey 

darbecileri helikopter ile kaçırmak olabilir. Darbe girişimini o gece Zırhlı Birliklerde 

yapanlartarafımızdan yakalanıp darbeci teğmenler hariç okul karargah binasına götürüldü. 

Darbeci Teğmenler isekendi binaları olan Subay Temel Kurs bölüğünde tutuluyorlardı. Biz ilk 

etapta Barış Dedebağı, ben, başçavuş Bayram Uyumaz ile birlikte nizamiyede üzerimize ateş 

eden 4 adet teğmen ile Subay Temel Bölük Komutanı Özkan Gürkol'u ve 1 astsubayı 

nizamiyede polislere teslim edip yukarıya tümen okul karargah binasına geri döndüğümüzde 

darbeyi yapmak için gelen üst düzey darbecilerin 2. Alay bölgesine götürüldüğünü duyunca 2. 

Alay bölgesine gittik. Burada Metin İyidil ve Mehmet Faruk Şengül ile karşılaştık. Mehmet 

Faruk Şengül o zaman Okullar Komutanı olarak görevliydi. Okullar Komutanlığı EDOK 

(Eğitim ve Doktrin Komutanlığı) komutanlığı bünyesinde Korgeneral olarak görevliydi. 

Mehmet Faruk Şengül Metin İyidil'in rütbe olarak altında çalışan bir komutandır. Ancak o gün 

sabah Zırhlı Birlikler Okul Tümen Komutanlığına Metin İyidil ile birlikte gelmesinin mantıklı 

bir açıklaması yoktur. Hatta bu ikisinin arka nizamiye olan Çağlayan nizamiyesinden 

girdiklerini duydum. Bu nedenle bu konunun araştırılması gerekmektedir. Bu ikisi sonradan 

gelen makam araçlarını tümen içerisinde 2. Alay bölgesine bırakıp geldikleri sivil araçla benim 

eskortluğumda ana nizamiye değil lojman nizamiye olan Çağlayan nizamiyeden çıkıp gittiler. 

Kendilerine eskortluk yapmamı kurmay başkanı Mehmet Sıddık Çoban emir vermişti. Bu 

esnada Metin İyidil ile Mehmet Faruk Şengün kendi aralarında panik içerisinde nizamiyede 

konuşuyorlardı. Ne yapacağız dediklerini duydum. Başka birşey duymadım. 
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Normalde Korgeneral düzeyinde olan birisi ile Yarbay düzeyinde olan birisinin cep 

telefonu ile konuşması biz de çok karşılanmaz. Ancak o gün Korgeneral Metin İyidil ile Yarbay 

Erdal Yetim bir kaç kez telefonda görüştüler. Kimin kimi aradığını bilmiyorum. Amasonradan 

duyduğuma göre ve kamera kayıtlarına göre Erdal YetimMetin İyidil'i,Metin İyidilin de Erdal 

Yetim'i aradığını duydum. Yani Metin İyidil (tutuklu)ile Erdal Yetim'in 16/07/2016 sabahında 

telefonla görüştüklerini gördüm. Erdal Yetim'in darbeci bir general ile bu şekilde görüşmesi çok 

normal değildir. 

Erdal Yetim 15/07/2016 tarihinde tümen içerisinde tümen nöbetçi amiri olması 

nedeniyle sıkıyönetim emri tebliğ edilmesine rağmen tankların dışarı çıkılması emir ve 

talimatlarını verdiğini duydum. Normalde sıkıyönetim talimatını aldığında darbecilerin yanında 

olmayıp tankların hazırlanmaması yönünde çalışma yapması gerekirdi. Ama tam tersi çalışma 

yaptığını duydum. Bu konuda Ersel Uzun da dinlendiğinde bazı şeyler ortaya çıkacaktır. 

2. Alay bölgesinde Albay Cem Tuğce ve Albay Sefa Alkan ile Korgeneral Metin 

İyidil'in sürekli göz teması halinde olduğunu gördüm. Bunu 16/07/2016 tarihinde sabahleyin 

gördüm" şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 

Tanık FATİH YILDIZ beyanında; "Ben Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen 

komutanlığı Eğitim Destek Tatbikat Taburu Eğitim Destek Bölüğü 2.Tank Takımı Tank 

sürücüsüyüm. Rütbem Tank Uzman Çavuştur. 27.08.2009 tarihinden bu yana Zırhlı Birlikler 

okulunda görev yapmaktayım. Tank Uzman Çavuş Rahmani Gazi Akçal'ın ise 2012yılında 

benim birliğime gelmiştir. Ancak tam tarihini net olarak hatırlayamıyorum.Babam 2012 yılında 

vefat ettiği için kendisi bana diğer arkadaşlarım ile birlikte baş sağlığına gelmişti.Tank Uzman 

Çavuş Rahmani Gazi Akçalı ilk geldiği vakitler birliğin karargahında çalışıyordu. Birbirimizi 

pek fazla görmüyorduk. Bir kaç yıl karargahta çalışan bu şahısla ben tarihini tam 

hatırlayamadığım bir tarihte3 aylık bir süre için birlikte çalıştım.Benim 3 aylık görev sürem 

karargahtaki tesisat, çevre düzenlemesi, park, temizlik gibi işlerle geçtiği için oradan ayrılmak 

istedim. Tekrar kendi birliğimin takımına döndüm.Tank Uzman Çavuş Rahmani Gazi Akçalı 

ile bu 3 aylık süre içerisinde pek samimi değildik. Çünkü kendisinin çalışma alanı Subay 

Astsubay, Uzman Çavuş askerlerin özlük haklarını takip etmek olduğu için ister istemez bana 

mesafeli ve resmi davranıyordu ister istemez yakın olamıyorduk. Bizden kıdemli olduğu için 

bazen bir ihtiyacımız olduğunda kendisine danışıyorduk. Bu 3 aylık süreden sonra belki 6 ay 

belki 1 yıllık süre sonundaTank Uzman Çavuş Rahmani Gazi Akçalı bizim bulunduğumuz 

binaya geldi. Uzman Erbaş dinlenme yerinde zaman zaman özellikle öğle saatlerinde birlikte 

oluyorduk. Burada günlük hayattan tutun, siyasete kadarher şeydenkonuşuyorduk.Biz o 

dönemde Sayın Başbakanımız olanSayın Cumhurbaşkanımızaveya hükümet ile ilgili olumlu 

şeyler söylediğimizde Tank Uzman Çavuş Rahmani Gazi Akçalı bize karşı çıkıyordu. Biz onun 

bu kızmalarından hoşlanıyorduk. Çünkü kendisinin diksiyonu ve konuşmaları, tarzı güzel 

olduğu için hoşça vakit geçirirdik. Bize göre normalde iyi olan bir şey ona göre değişik fikirler 

üretilmesi gereken bir alan oluyordu.Örneğin 17-25 Aralıktan sonra ben kendisine "ben 

Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıyorum. Ama Fethullah Gülen'i tanımıyorum" 

dediğimde, bana "okumazsan, bilmezsin" diyordu ve daha fazla detaylı konuşmuyorduk. Benim 

gördüğüm kadarı ile Samanyolu TV'deki programlardan "Adamlar Türkçe Olimpiyatlar 

düzenliyor" şeklinde övücü sözler söylüyordu. Bizde onun bu sözlerine karşı çıkıyorduk. Biz 

bunları muhabbet amaçlı konuşuyorduk ama olayların geldiği nokta bambaşka oldu. Ben Tank 

Uzman Çavuş Rahmani Gazi Akçalı'nın FETÖ/PDY Terör Örgütü ile bir ilgisinin olmadığını 

düşünüyorum. Ama tabi zaman öyle bir duruma geldi ki kimin ne olduğu da bilinmiyor. 

Nöbetler ile ilgili kendisi ile aramızda sorunlar çıktığından dolayı7-8 aylık süreçte konuşmadık. 

Daha sonra kendisi başka bir göreve yani birlik içindeki Okul Karargaha gittiği için bir daha 
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görüşmedik. Haziran ayı içerisinde kendisinin yanına gittiğimde "Abi ben küsülü durmak 

istemiyorum, seninle barışalım" deyince kendisi de "tamam barışalım" dedi. Bu barışma 

gerçekleşene kadar birbirimiz ile askeri kurallar gereği sadece selamlaşırken barıştıktan sonra 

hal hatır sormaya başladık. 2012 veya 2013 yılında soy adını bilmediğim Muhterem Başçavuş 

diye biri vardı. Lojistik Destek Komutanlığının bakım birliğindeydi. Arızaya gittiğimiz zaman 

bana "Fatih sen iyi birisin, sohbete gidelim" dedi. Bir eve gittik. Bu evin kime ait olduğunu 

bilmiyorum. Bu evde Tank Uzman Çavuş Rahmani Gazi Akçalı ile karşılaştık. Evdeki sohbetin 

konusu İslamın şartlarıydı. Bu konu 1 saat sürdü. Sonra akşam evlerinize gidince 100 tane 

salavat, 100 tane de hatırlayamadığım dua okumamız söylendi. Bu sohbette herhangi bir siyasi 

konuşma olmaksızın tamamen dinsel içerikli bir konuşma oldu. Bana verdikleri ödev hoşuma 

gitmediği için bir daha da böyle bir yere gitmedim. Ben Muhterem Başçavuş ile Tank Uzman 

Çavuş Rahmani Gazi Akçalı arasında bir samimiyet olup olmadığını bilmiyorum, bana Tank 

Uzman Çavuş Rahmani Gazi Akçalı cemaat evine gidelim şeklinde bir telkinde bulunmadı. Ben 

bu şahsın çocuğunun Cemaat okulunda okuyup okumadığını, öz ağabeyinin cemaatin içinde 

olup olmadığını, himmet olarak yardım parası verip vermediğini bilmiyorum. Ben Tank Uzman 

Çavuş Rahmani Gazi Akçalı ile birlik içinde husumetli olan bir kişinin olup olmadığını 

bilmiyorum. Kendisi ile sadece benim bir dönem küslüğüm vardı. Benim bu kişi ile ilgili 

bildiklerim bundan ibarettir, kendisi ile sosyal hayatta herhangi bir görüşmemiz konuşmamız 

yoktu," şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 

 

 

Tanık Fikret Tolga YILMAZ beyanında;"15/07/2016 tarihinde Tümen Karargah 

Rehberlik ve Danışmanlık Şube Müdürü olarak görev yapmaktaydım. Hala aynı görevi 

yürütmekteyim. 

Zırhlı Birliklerde yaşanan olaylarla ilgili 22/07/2016 tarihinde Ankara 

BatıCumhuriyet Başsavcılığna ayrıntılı ifade vermiştim, tanığavermiş olduğu 22/07/2016 

tarihli ifadesi okundu soruldu: Bu ifademi aynen ve kabul tekrar ederim dedi. 

Tanığa olay gecesinde meydana gelen olaylarla ilgili şüpheli Muharrem ERDEM'e 

ilişkin görgüye dayalı bilgisi olup olmadığı soruldu: 

Tanık beyanında; darbe gecesi sabahı saat 04:30 sıralarında ana nizamiyede İsmail 

SUVAY ve diğer darbeye karşı duran personel ile birlikte emniyete aldık, tankların dışarı 

çıkarılmasını engelledik ve bu eylemler bittikten sonra ana nizamiyenin hemen girişinin sağ 

tarafında bulunan otoparkın içerisinde de darbecilerin olduğu yönünde ihbar geldi, burada 

darbecileri ararken Muharrem ERDEM'de nizamiyenin girişinde hemen sol tarafta 

bulunuyordu, ben burada kendisini gördüm. Kendim otoparkta onu gördüm, aramızda yaklaşık 

20 metre kadar mesafe vardı. Muharrem ERDEM burada darbeye karşı duran yani bizimle 

birlikte hareket eden personelle bir şeyler konuşuyordu, hareketleri normaldi. Darbeciler gibi 

hareket etmiyordu. Ama ben ne konuştuklarını duymadım. Bu olay sabah saat 04:30 sıralarında 

olmuştu. 04:30 sıralarında biz henüz darbecileri yakalayıp gözaltına almaya başlamamıştık. 

Kışla içerisinde darbeye karşı duran biz personel farklı yerlerde darbecilere karşı 

bölüm bölüm karşı duruyorduk. Ben kışla içerisinde Muharrem ERDEM'i darbe gecesi 

yukarıda anlattığım zaman dilimi dışında görmedim, ancak tümen büyük olduğu için herkes 

bölüm bölüm farklı yerlerde bulunduğundan Muharrem ERDEM başka bir yerde darbecilere 

karşı durdu mu bilemiyorum. Ancak Muharrem ERDEM'in yanında bulunan astsubay Rafet 

PEHLİVAN bana Muharrem ERDEM'in kendisiyle birlikte sabaha kadar hareket ettiğini 

söyledi, ancak Muharrem ERDEM sabaha kadar neler yaptı bilemiyorum" şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 
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Şüpheli Ahmet Bican KIRKER savunmasında; "Ben K.K.K. Personel Plan 

Yönetim Daire Başkanlığında tuğgeneral olarak görevliyim. Olay günü olan 15/07/2016 günü 

yıllık izindeydim. 11.07.2016 günü izne ayrılmıştım. Evde bulunduğum sırada Ankara'da saat 

21:00 civarında harekat merkezinden bir görevli beni aradı. Detaylı emrin genelkurmay 

başkanlığı tarafından zırhlı birliklere gönderildiğini, plan emrini orada alacağım ifade edilmişti. 

Ben bu harekat merkezinden emri alır almaz zırhlı birlikler eğitim tümen 

komutanlığına gittim. Kurmaybaşkanı Sıddık Çoban'ı çağırdım. Yayınlanan emri bana arz etti. 

Zırhlı birlikler tümen komutanlığında Kurmayalbay Sıddık Çoban'ı idari izinli sayıp görevden 

uzaklaştırmam ve yerine albay Faruk Yaman'ı görevlendirmem isteniyordu. Zırhlı birlikler 

eğitim tümen komutanlığına gidip mevcut komutanı göz altına almam, albay İsa Sancaklı ile 

birlikte güvenli bir yere göndermem ve zırhlı birliklerin komutanısı devralmam isteniyordu. 

Gönderilen mesaj doğrultusunda ben zırhlı birliklerdeki eğitim tümen komutanlığı görevini 

devraldım. 

Tümen komutanını sorduğumda düğünde olduğunu söylediler. Sıddık Çoban 

telefonla irtibat kurdu. TSK'nın yönetime el koyduğunu, görevi benim devraldığımı, kendisinin 

birliğe gelmesini istedi. Bir süre sonra tümen komutanı geldi. Kendisine durumu izah ettim. 

Tümen komutanı sivil gelmişti. İsa Sancaklı albay ve bir teğmen ile birlikte tümen komutanını 

sivil bir araca alıp güvenli bir yere doğru gittiler. 

Ben daha sonra eğitimden sorumlu Cem Albay ile zırhlı birlikler okullarından 

sorumlu Sefa Albay'ı çağırdım. Genelkurmayın emrini tebliğ ettim. Mevcut harekata iştirak 

edip etmemekte serbest oludkalırını anlattım. Her ikisi de birliklerinin başına geçip 

değerlendirme yapmak üzere süre istediler. Ben de birliklerinin başına geçebileceklerini 

söyledim. Okullardan sorumlu Sefa Albay bir daha bana dönüş yapmadı. 

Faruk Yaman kurmayalbay olarak planın detayını harekat merkezi ile koordine etti. 

Bu plana göre zırhlı birliklerdeki zırhlı araçlarla Sincan benzeri bir gösteri yapılacak, Atatürk 

Orman Çiftliği, Beştepe ve Çukurambar civarındaki yollar ve kavşaklar kontrol altına 

alınacaktı. Yanıma gelen Cem Albay ile birlikte bu durumu müzakere edip değerlendirdik. Bu 

sırada vatandaş yollara çıkmıştı. Yollar tıkalı idi. Tankları tıkalı yollardan nasıl sevk ve idare 

edeceğimizi düşündük. Alternatif bir yol bulmaya çalıştık. Ancak vatandaş bütün yolları tuttuğu 

için sabancı yurdundaki kavşağa tankları gönderme imkanı olmadığını anladık. Bu sırada 

TRT'de konseyin açıklama yapması bekleniyordu, ancak konsey yerine bir spiker yazılan metni 

okumaya başladı. Bazı komutanlar televizyon kanallarına bağlanıp peşpeşe açıklama yapmlaya 

başladılar. Bu açıklamalardan TSK içinde birlik ve bütünlük olmadığını farkettim. Cem Albay 

ile durumu müzakere ettik. Ayrıca Cem Albay beni ikna etmeye çalışıyordu. Bunun başarılı bir 

harekat olmadığını söylüyordu. Birlik içinde çatışma çıkmaması, algı operasyonunun tersine 

döndüğünü anladım. Ayrıca Cem Albay kolordu komutanı Metin İyidil ile görüştü. Benim 

anladığım her ikisi görüşmeye devam ediyormuş harekatı durdurduk. 

Teğmenler o gün gece eğitimi yapıyorlarmış. Silahlı eğitim idi. Kurmaybaşkanı 

Faruk Yaman gece eğitimindeki teğmenleri karargaha çağırmıştı. Hepsi silahlı olduğu için 

askerlere ateş açıp iç bir çatışma çıkmasından çekiniyordum. Bunu bana Cem Albay söyledi. 

Cem Albayın bu ikazı üzerine teğmenleri toplayıp silahlarını bırakmalarını söyledim. Kendim 

de silahımı Cem Albay'a verdim. Gözaltına alınmak için hazır olduğumu söyledim. Cem Albay 

ile Sefa Albay beni teslim aldılar. Daha sonra kolordu komutanı geldi. 

Ben bu olaylardan önce korgeneral Yıldırım Güvenç ile telefonla görüştüm. Benim 

daha önceki çalıştığım yerde komutanım idi. Bana ne yaptığının farkında mısın genelkurmay 

emrinin altında yalnızca tuğgeneral imzası var bunun dışında imza yok" dedi. Onun ikazı da 

olayları durdurup teslim olmam da etkili oldu. Ben zırhlı birliklerden hiçbir askeri ve silahlı 
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unsuru dışarı çıkaramadım. Zırhlı birlikler içinde herhangi bir çatışma yaşanmadı. Bir 

süreliğine komutayı devralıp gece saat 03.00-04.00 gibi teslim oldum. 

Ben yurtta sulh grubunu mesajda gördüm. Daha önceden bana böyle bir gruptan 

kimse bahsetmedi. Darbe yapılacağını söylemedi. Bu darbede görev almam için beni ikna 

etmedi. TSK içerisinde yıllardır bir huzursuzluk vardı. Bu huzursuzluk çözüm sürecinde TSK 

pasif hale getirilerek başlamıştı. Ayrıca olağanüstü hal ve sıkıyönetim ilan edilmeden operasyon 

emirleri verilmişti. TSK'nın hukuki güvence olmadan bu operasyonlarda görev alması bu 

huzursuzluğu arttırdı. Yine demokratik hukuk devletinin aşındığı söyleniyodu. Köşe yazarları 

ve genel olarak böyel bir algı ortamı vardı. 

Ayrıca TSK içerisinde Yüksek Askeri Şura'da tasfiye yapılacağı, şurada büyük 

kısmı fetullahçı denilen bazı TSK personelinin sistem dışına çıkarılacağı konuşuluyordu. 

Ben K.K.K. Personel ve Plan Yönetim Daire Başkanlığında görevli olduğum için 

bunu biliyordum. Cumhurbaşkanına şahsen biat etmeyen herkesin tasfiye edileceği 

anlaşılıyordu. 

Cumhurbaşkanının hukuk düzeni dışında şahsen biat istediği söyleniyordu. Ben 

Cumhurbaşkanının hukuk düzeni dışında olup olmadığı konusunda susma hakkımı kullanmak 

istiyorum. 

Benim Fetullah Gülen Cemaati ile herhangi bir bağım yoktur. TSK içerisinde bu 

gruptan tanıdığım hiç kimse yoktur. 

Ergenekon ve Balyoz kumpas davalarında birçok TSK personeli yargılandı. Orada 

yargılananların birçoğu şimdi Fetullahçı diye ifade ediliyordu. TSK'da bu huzursuzluk 

yaratmıştır. Kimsenin geleceğinden emin olamayacağı intibahını bu uygulamalar yaratmıştı. 

Benim Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türk Halkı ve TSK'ya karşı bir hareketim söz konusu 

olamaz. TSK'nın mevcut yöntem sistem ve teşkilatı ile yaptığı bir harekatın bir parçası olarak 

harekata iştirak ettim. Böyle olmadığını anladığımda da gerekli tedbirleri alarak teslim oldum 

dedi" şeklinde savunma yapmıştır. 

 

Şüpheli Faruk Yaman savunmasında;"Türk Silahlı Kuvvetleri Barış İçin Ortaklık 

Eğitim Merkezi Komutanlığına atandım ancak bu göreve yeni atandım. Şırnak'ta görevliydim 

ancak 5 aydır İstanbul'da Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Sevk ve İdare Akademisinde eğitim 

almaktayım. Ailem Polatlı'da oturduğu için hafta sonları sürekli İstanbul'dan Ankara'ya 

gelmekteydim. Bana General Amiral Şube Müdürlüğünden askeri hattan aranıp Cuma günü 

yani 15/07/2016 günü Ankara'da olmam gerektiği, önemli bir görev verileceği söylendi. Bende 

normalde resmi olarak 18/07/2016 tarihinde görevi devralacaktım. Bende devir teslim 

yapılacağı için ve hazırlık yapılacağından dolayı zaten Cuma günü Ankara'da olmak için izin 

almıştım. Akademiden izin alıp Cuma günü yani 15/07/2016 günü Ankara'ya geldim. Cuma 

günü tam hatırlayamamakla birlikte yaklaşık saat 21.00 sularında cep telefonumdan Kara 

Kuvvetleri Hareket Başkanlığından devre arkadaşım olan Bilal Akyüz Albay beni aramış. 

Benim rütbem de Albaydır. Geri döndüğümde derhal Zırhlı Birliklere gitmem gerektiğini 

söyledi. Alarm tedbirleri uygulanmasını söyledi. Ayrıca oraya gittiğimde yazılı emrin hazır 

olacağını söyledi. Ayrıca Ahmet Bican Kırıker isimli Tuğgeneralin görevlendirildiğini söyledi. 

Bende sivil araçla gittim. Askeri kıyafetlerimi giydim. İsmi geçen Ahmet Bican Paşayla 

karşılaştım. Burada görevlendirildiğimi söyledim, bilgisinin olduğunu söyledi ve beraber 

nöbetçi amirliğe gittik. Nöbetçi amirini de yanımıza alarak üst kata çıktık. Burada benden daha 

rütbeli albaya bizler için emir gelip gelmediğini sorduk, geldiğini söyledi, emrin çıktısını aldık. 

Gizli dereceli yaklaşık 10 sayfalık bir emirdi. Emirin içeriğinde Silahlı Kuvvetlerin yönetime 

el koyup sıkıyönetim ilan edildiği yazılıydı. Görevlendirme listesi de vardı. Kendi ismimi 

görmedim ancak tugay komutanı Ahmet Bican Kırıker'in Zırhlı Birlikler Tümen Komutanı 
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olarak görevlendirme yapıldığı yazılıydı. Ben bu durumda emirlere karşı gelirsem canımda 

olabileceğini düşündüğüm için olayları tam olarak anlayana kadar az da olsa emirlere uyma 

yolunu seçtim. Bana Zırhlı Birlikler Tümen Komutanlığına atanan Ahmet Bican Kırıker alay 

komutanlarını toplamam konusunda emir verdi. Bende emri yerine getirdim. Tüm birliklerin 

çağrılması emrini verdi. Bizde emri yerine getirdik. Daha sonra ben karargah bölük komutanını 

çağırıp bulunduğumuz birliği koruma altına almak için nizamiyeyi ve diğer yerleri 

güçlendirmesi konusunda talimat verdim. Daha sonra birliğe gelen diğer komutanlara ben bu 

görevlendirme yazısını, yani sıkıyönetim ilan edildiğini, yönetime el konulduğuna dair yazıyı 

tebliğ ettim. Daha sonra diğer askeri hatlardan cep telefonumuzdan belirtilen yerlere tank 

çıkarmamız istendi. Hazır olan 2 tankı çıkardık. Yol üzerindeki sivillerle karşılaşınca geri 

döndüler. Bu çıkan tanklara kesinlikle sivillere zarar verilmemesi konusunda talimat verilmişti. 

Daha sonra diğer birliklerden sürekli tank isteniyordu. Bizde geçiştiriyorduk. En sonunda ben 

Kızılay'a bir kobranın ateş ettiğini, yine meclisin bombalandığını duyunca kendim Nato'da 3 

yıl Kriz Yönetimi Öğretim Görevlisi olarak çalıştım, ABD'de Uluslararası Güvenlik ve 

İstihbarat konusunda mastırım var. O anda emir komuta zincirinin tam olarak işlemediğini 

düşündüm. Bu durumu da gidip komutanımız olan Ahmet Bican Kırıker'e anlattım. Hatta Silahlı 

Kuvvetleri zor durumda bırakmak isteyen farklı unsurların devreye girmiş olabileceğini 

söyledim. O da dışarıya artık tank gönderme, buranın güvenliğini al diye emir verdi. Sanırım 

saat 02.00-02.30 gibiydi. Bende alttaki diğer komutanlara bu yönde talimat verdim. Dışarıya 

tank çıkarılmamasını söyledim ve birliğin güvenliğini sağladım. Kesinlikle ben sivillere ateş 

edilmesi gibi kimseye talimat vermedim. Zaten yetkim de yoktu. Ayrıca diğer birliklerde bizden 

tank isteyen kısımlara tank göndermeyi sürekli geçiştirdik. Bu darbe girişimine katılmadık, 

dedi. 

Şüpheliden soruldu: Normalde Zırhlı Birlikler Eğitim Tümeninin Komutanı 

Tümgeneral Erdoğan Akyol idi. Bu gelen mesajla onun bir alt rütbesinde olan Ahmet Bican 

Kırıker görevlendirilince Erdoğan Akyol tümgeneral birliğe çağrıldı, odasına Ahmet Bican 

Kırıker girdi, daha sonra benden emir istedi, ben emri götürüp verdim, daha sonra dışarı çıktım, 

sadece Erdoğan Akyol'un böyle emir mi olur diye bağırma sesini duydum, daha sonra Ahmet 

Bican Kırıker sizi güvenlikli bir yere götürmemiz gerekiyor diye söyleyip Akıncı Üssüne 

gitmek üzere İsa Sancaklı'yı görevlendirdi, bu kişi kurmay albaydır, yanlış hatırlamıyorsam 

araçla Akıncı Üssüne gönderdi, sabah olunca 1. Alay komutanı tankı bizim binaya çevirdi, 

askerler bizi vuracak dedi, bizde zaten biz bu eyleme katılmadık, tankları çıkarmadık deyip 

kendi rızamızla teslim olduk, FETÖ terör örgütü ile herhangi bir bağlantım yoktur, suçlamayı 

kabul etmiyorum" şeklinde savunmada bulunmuştur. 

 

Şüpheli Özkan GÜRKOL savunmasında; "15.07.2016 günü Ankara ve diğer 

illerimizde bir kısım askeri birliklerin, bir grubunun emir komuta zinciri dışında darbe yapmaya 

kalkıştığı, savaş uçaklarının ve Helikopterlerin havalanıp bazı kamu binalarına saldırı 

gerçekleştirdiği, savaş uçakları ve helikopterlerle kamu binalarına ateş açılmaya başladığı. 

Ankara Yenimahalle ilçesinde bulunan MİT binalarının askeri birliklerce kuşatıldığı. MİT ile 

kuşatan askeri birliklerin çalışmaya girdiği, aynı şekilde TSK'ya bağlı zırhlı birliklerin 

Ankara'da kritik kamu kurumlarının silahlı olarak kuşattığı, kamu kurumlarındaki görevlilerin 

hedef alındığı, ateş açıldığı, ölümlerin meydana geldiği. Gölbaşı ilçesinde bulunan özel Harekat 

Daire Başkanlığının bombalandığı. Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığının hava saldırısına 

uğradığı. Ankara Emniyet Müdürlüğünün zırhlı birlikler tarafından kuşatılıp içeriye girildiği, 

uçakların alçak uçuş yapıp bombalamalar gerçekleştirdiği. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin 

kuşatıldığı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve bazı kamu görevlilerinin kuşatan askeri 

birliklerce rehin alınıp götürüldüğü. TRT'ye el koyan askeri birliklerin yayın akışını durdurduğu 
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ve basın açıklaması yaptıkları. TSK'nın yönetime el koyduğunu açıkladıkları, aynı şekilde bazı 

özel televizyon kanallarının kuşatılıp askeri birliklerce ele geçirildiği. Ankara'da Genel Kurmay 

Başkanlığı'nda çatışma çıktığı, bir kısım askeri personelin rehin tutulduğu. TBMM'nin 

bombalandığı, bu bombalamalar sırasında ölümler meydana geldiği. TSK'nın içindeki bir 

cuntanın darbe yapmaya kalkışması sonucu halkın meydanlara çıktığı, darbeyi sivil inisiyatifin 

önlemeye çalıştığı, savaş uçaklarının halkın toplandığı yerlerde ses bombaları patlatıp, kişileri 

yıldırmaya çalıştığı. Genel Kurmay sitesinde basın açıklaması yapıldığı, darbenin gerekçesinin 

üç sayfa basın açıklaması şeklinde duyurulduğu, tüm Bakanlıklara Harekat Yıldırım öncelik 

dereceli gizli mesaj formunun "YURTTA SULH KONSEYİ BAŞKANI" imzası ile 

yayınlandığı, kaleme alanın kurmay Albay Cemil TURHAN, Tuğgeneral Mehmet PARTİGÖÇ 

olduğu, her ile bir sıkıyönetim komutanı atandığı, ayrıca sıkı yönetim mahkemelerince 

görevlendirmeler yapıldığı, aynı şekilde diğer atamalar başlığı altında kuvvet komutanlıkları 

Genel Kurmay Başkanlığı ve diğer askeri makamlara atamalar yapıldığı,darbeyi 

gerçekleştirmeyi çalışan kişilerin çeşitli askeri makamlara bu atamaları yaptıklarının 

kamuoyuna düşürüldüğü, bombalama ve darbe teşebbüsü sırasında kaç kişinin öldüğünün belli 

olmadığı, ancak bir çok sivil, polis ve askerin bu olaylar sırasında öldüğünün anlaşıldığı, benzer 

şekilde İstanbul ve diğer illerde de uçak ve askeri helikopterlerin benzer fiillerde bulunduğu, 

Türkiye genelinde Felhullah GÜLEN'in askeri birimlerde yapılanan kadrolarının mevcut 

hükümeti yıkmak ve devlet yönetimini ele geçirmek üzere Anayasayı ihlal eden darbe 

teşebbüsünden bulundukları anlaşılmış, belirtilen yapı içerisinde faaliyette bulunmanız 

nedeniyle yakalanarak gözaltına alındınız 

Fetö terör yapılanması hakkımda basından bildiğim kadarı ile devletin içine sızıp 

paralel bir yapı oluşturmak ve devleti çökertmeye çalışan terör örgütüdür. Benim bu yapılanma 

ile ilgim ve bağlantım yoktur. 

Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı Öğrenci ve Kurslar Taburu 

Subay Kurs Bölük Komutanı Tank Binbaşı olarak görev yapmaktaydım. Ben 15.07.2016 

tarihinden itibaren yaklaşık beş aydır kurs için İstanbul İlinde bulunuyordum. Ailem Ankara 

bulunduğu için Cuma akşam Ankara ilene geliyordum ve Pazar günü akşam da İstanbul iline 

geri dönüyorduk. Okullar tatil olduktan sonra ailem Adapazarı'nda Akyazı ilçesinde 

bulunduğundan bende yanına Adapazarı iline gidiyordum. En son 14 Temmuz. 2016 Perşembe 

günü İstanbul ilinde bulunan kurstan izin aldım ve Perşembe günü Adapazarı'na gittim. Ben 

16.07.2016 Cumartesi günü Macaristan ülkesine kursun planlı gezisi vardı ve Macaristan'a 

eşimle birlikle gidecektik. Bu nedenle Ankara'da bulunan evimizde bana ait pasaportu almak 

ve kursta kullandığım fazla eşyalarımı bırakmak ve apartman yönetimi ile ilgili evrakları 

imzalamak için 15.07.2016 Cuma günü saat 09:00 sıralarında Ankara iline gitmek üzere yola 

çıktım. Ankara ya saat 12:30 sıralarında geldik. Ayni gün saat 20:00 sıralarında Tabur Komutanı 

tank Kurmay Yarbay Fatih ÇUBUKÇU aradı ve bölüğüne alarm ver ve sende 4 tane iri yarı 

Teğmen seç ve onları al ve bölüğe gel dedi. Bende Teğmenleri telefon ile aradım ve saat 21:00 

gibi Mevlana pide isimli lokanta buluşalım birlikle yemek yiyelim dedim. Bu şahıslar Teğ. 

Muhammet MACİT,Teğ. Yavuz Ali ÜÇLER, Teğ. Abdulkadir ÇİÇEK ve Teğ. Fethi GÖÇER'di. 

Kendi aracımla Mevlana Pideye gittiğim esnada beni Tank Kurmay Yarbay Talih ÇUBUKÇU 

tekrar aradı ve çabuk gelin demesi Üzerine Mevlana bide isimli lokanta da bulunan Teğ. 

Abulkadir ÇİÇEK ve Teğ. Muhammet MACİT'i aldım ve yoldan da Teğ. Yavuz Ali ÜÇLER ve 

Teğ. Fethi GÖÇER" i aracıma aldım ve birliğe giderken tabur komutanı Yarbay Fatih 

ÇUBUKÇU beni tekrar arayarak tüm personele alarm ver bölüğe gelsin dedi bende araç 

kullandığım için yanımda bulunan Teğmenlere herkese alarm verilmesive söyleyerek birlilerine 

gelmesine söyledim. Hatta watt sap gurubundan herkese mesaj attılarve telefonile aradılar. 

Bölüğe geldik ben teğmenleri askeri kıyafetleri giymeleri için bıraktım ve Tabur Komutanı 

Yarbay Fatih ÇUBUKÇU'nun yanına çıktım. Bana sen de hazırlan hemen bölükte buluşalım 
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dedi. Bende askeri elbisemi giydim. Benim Ankara da olduğu Yarbay Fatih ÇUBUKÇU 

biliyordu çünkü kendisiyle sık sık telefonda görüşürdük ben kendisine söylemiştim. Bölük 

önünde beklediğimiz esnada Yarbay Fatih ÇUBUKÇU bana iki adam karargaha gönder dedi 

bende Teğ. Muhammet MACİT ve Teğ. Fethi GÖÇER i karargaha gönderdim. Bölüğü 

toparlamaya başladım. Herkese G3 piyade tüfeklerini almasını söyledim. Biz tüfekleri 

dağıttığımız esnada Yarbay Fatih ÇUBUKÇU benden 4 Teğmen daha Karargaha gönder dedi 

bende 4 Teğmeni daha gönderdim. Hazır bulunan Teğmenlerden Eğitim Destek Taburunun 

garajına da 6 veya 7 kişi gönderdim. Yarbay Fatih ÇUBUKÇU. Akıncı üssüne ve Genel Kurmay 

Başkanlığına baskın olmuş bizde orada takviye görevi aldık, oraya gidecek tanklara ve Zırhlı 

taşıyıcılara mutlaka birer tane Teğmen ver araçlara takviye olsun dedi. Bende teğmenleri 

tanklara ve zırhlı araçlara bindirmek üzere gönderdim. Sonrasında bölükte kalan yaklaşık 30 

tane teğmen vardı. Kimlerin olduğunu tespit etmek için 2 tane Teğmen görevlendirdim, Yarbay 

Fatih ÇUBUKÇU Eğitim Meslek Tabur garajına tanklara bakmam için gönderdi ve hazır olan 

tankları ve personelin binip binmediğini öğren dedi. Garaja gittiğimde tankların kendi personeli 

tarafından cephaneliğe götürüldüğünü gördüm bu esnada tabur komutanı Yarbay Fatih 

ÇUBUKÇU garaja geldi, bana Teğmenlerle birlikte cephaneliğe gitmemi söyledi ve bana 

cephaneliğin kapısında dur buradan çıkan tankların ve zırhlı personel taşıyıcıların içerisine birer 

teğmen takviye koy eksik varsa 2 Teğmen veya Astsubay Çavuş koy dedi. Yarbay Fatih 

ÇUBUKÇU kendisi oradan ayrıldı ben Cephanelik çıkışında kaldım. Kendisi araç çıkışının 

kontrolünü yapmamı söyledi. Ben Cephaneliğe gittiğimde 6 adet tankın çıktığını bana 

söylediler. Yarbay Fatih ÇUBUKÇU bana 2 tane ZPT ( Zırhlı Personel Taşıyıcı)"yı çıkartmamı 

söyledi, bende 2 adet ZPT (Zırhlı Personel Taşıyıcı)'yi cephanelikten çıkarttım. Cephanelikte 

bulunan bazı tanklar ve ZPT ler biz çıkmak istiyoruz dediler bende tabur komutanı Yarbay Fatih 

ÇUBUKÇU emriyle diğer tankları çıkartmadım. Ancak bazı personel yanıma gelerek 

kendilerini tabur komutanlarının emri olduğunu söyleyerek cephanelikten çıkmak istediler 

bende çıkmak isteyen personelin tabur komutanı Tankçı Yarbay Erdal YETİM'i telefon ile 

aradım kendisi bana kardeş şuanda ben emir verecek durumda değilim kendimi iyi 

hissetmiyorum revirdeyim tabur komutanı Yarbay Fatih ÇUBUKÇU ne diyorsa onu yap dedi 

bende telefonun megafonunu açarak çıkmak isteyen personeline dinlettim. Aradan yarım saat 

kadar geçtikten sonra Eğitim Destek Taburunda görevli Bölük Komutanı Üsteğmen Ayhan 

ŞEN, cephanelikte bulunan kendi personelini telefon ile aramış, personel telefonu bana getirdi 

ve bana Komutanım Cephanelikte bulunan tanklar benim tanklarım tankları cephanelikten 

çıkartıp garaja gönderin çıkmasına müsaade edin dedi. Bende tabur komuta Yarbay Fatih 

ÇUBUKÇU'nun emrînin geçerli olduğunu ve bu nedenle tankları çıkartmayacağımı tankların 

mühimmat yüklü olduğu ve bu şekilde çıkartamayacağımı kendisine söyledim kendisi ısrarla 

bana tanklar benim ben tanklarımı istiyorum dedi. 

Bu esnada bir tank hızla yanımızdan geçerek cephanelikten çıktı kimin çıktığını 

hatırlamıyorum bu esnada diğer tanklar ve ZBT ler hareketlenmeye başladı. Bende tankların 

çıkışı engelleme için 2 el tabancamla havaya ateş ettim ve kimsenin yerinden kıpırdamamasını 

ve emirsiz araç hareketinin olmamasını söyledim takım komutanlarını yanıma çağırdım yanıma 

3 tane üsteğmen geldi birisinin ismi Sabri idi diğerlerinin isimlerini hatırlamıyorum. Onlara 

personelini ikaz ederek emirsiz çıkmalarını engellemeleri araçların mühimmat yüklü olduğunu 

söyledim. Bana ismini hatırlamadığım teğmenin biri cep telefonundaki internette TSK' nın 

yönetime el koyduğunu Genel Kurmay Başkanlığı Internet Sitesinde bu haberin olduğu söyledi 

ve gösterdi. 

Ben tabur komutanı Yarbay Fatih ÇUBUKÇU'yu cep telefonundan aradım ne 

olduğunu, emirleri kimin verdiğini sordum oda bana Tümen Komutanı Tüm General Erdoğan 

AKYOL'un görevden alındığını yerine Kara Kuvvetleri tarafından bir tane Tuğ Generalin 

görevlendirildiğini ve emirlerin de Tuğ General tarafından verildiğini söyledi. 16.07.2016 
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Cumartesi günü saat 04:00' e kadar Cephanelikte bekledik. Bu esnada uçakların ve 

helikopterlerin seslerini duyuyorduk ayrıca bomba sesleri de geliyordu. Ben ayrıca cep 

telefonumdaki internet haberlerinden bir şeyler öğrenmeye çalışıyordum. İnternette TBMM nin 

bombalandığı haberlerini okudum. Saat 04:00 sıralarında Cephanelikte beklediğimiz, esnada 

benim yanıma ismini hatırlamadığım bir üsteğmen geldi ve bana Okul Komutanı Tank Albay 

Sefa ALKAN'ın emriyle tankların hepsinin üzerlerindeki mühimmatı boşaltarak cephanelikten 

çıkma ve garaja gitmesinin emrini aldığını söyledi ve bu esnada Cephanelik sorumlusu Kd. 

Başçavuş Hüseyin soy ismini bilmiyorum. Yanıma geldi bana Lojistik Destek Tabur Komutanı 

Binbaşı İsmail SUVAY'ın tankların üzerlerinde bulunan mühimmatla cephanelikten çıkmasını 

emrini verdiği cephanelikten çıkacak tankların üzerlerindeki mühimmatları sabah toplarız 

şeklinde emri olduğunusöyledi. Bende Lojistik Destek Tabur Komutanı Binbaşı İsmail 

SUVAY'ı cep telefonundan aradım. Okul Komutanı Tank Albay Sefa AI.KAN'ın emrinin 

cephanelikte bulunan tankların ve ZBT lerin üzerindeki mühimmatları boşaltarak ve teslim 

edilerek çıkması emrini verdiğini, kendisinin ise tankların ve ZBT lerin mühimmatla çıkması 

emrini verdiğini söylemem üzerine ne yapayım şeklinde sordum, oda bana Okul Komutanı Tank 

Albay Sefa ALKAN ne emri ne ise onu yap dedi. bende Hüseyin Başçavuş ve orada bulunan 

herkese buradan hiçbir tane mühimmat çıkmayacak mühimmatlar alınan yere teslim edilecek 

çıkışla her aracı Hüseyin Başçavuş kontrol edecek diye emir verdim. Orada bulunan işi olmayan 

teğmen ve astsubayları kendi birliklerine gönderdim. Birkaç araç çıktıktan sonra bende oradan 

ayrıldım ve tabura doğru giderken Okul Komutanı Tank Albay Sefa ALKAN beni cep 

telefonumdan aradı nerede olduğumu sorduğunda bende cephanelikten çıktığımı söyledim 

kararı ver dedi. Bende komutanım neyin kararı vereyim dedim. 

Bana Harp okulundan yeni mezun olmadık kararı ver dedi. bende ne emrediyorsanız 

ben o emri yaparım dedim. Gece boyunca bana hiçbir emir vermedi. Kendisini de ben hiç gece 

boyunca görmedim. Hatta kendisi gece telefon ile birkaç kez aradım ancak telefonu kapalı 

olduğu içinulaşılamıyordu. Ben Komutanım ne emrederseniz onu yaparım deyince bana 

"emrediyorum yanıma gel" dedi ben de emredersiniz, komutanım dedim ve bana Land araçla 

AON dershanesinin oraya kadar gel orada in yaya olarak teknik kurumun oraya doğru gel dedi. 

Bende dediği şekilde yanına gittim selamımı verdim ve emredin komutanım dedim. Silahımı 

vermemi söyledi bende silahımı çıkarttım verdim telefonumu istedi bende cep telefonumu 

çıkarımı verdim. Orada yanında 10-12 civarında subay astsubay vardı. Ben Okul Komutanı 

Tank Albay Sefa ALKAN'a neden bana muameleyi yapıyorsun dedim o da bana konuşma 

birazdan herşey açığa çıkacak dedi ve beni bir odaya koydular başıma bir Yarbay ve 2 tane 

silahlı uzman çavuş koydular zorluk çıkartmadan bana beklememi söylediler bende 2 saat kadar 

bekledim. Sonrasında ellerimi orada bulunan görevli askerler kelepçeledi. Yanımıza Disiplin 

Subayı Binbaşı Barış DEDEBAĞ geldi ve tutuklayarak polislere teslim etti. Tümen Komutanı 

Tuğ Generalin ismini ve kendisini görmediğim söylemiştim. Ben tutuklu askerlerin bulunduğu 

kapalı spor salonuna geldiğimde bana Tümen Komutanı olarak atanan Tuğ generalin Ahmet 

BİCAN olduğu gösterdiler. Ben kendisini daha önceden hiç görmedim ve tanımam ve 

kendisiyle hiçbir zaman yüzyüze ve telefon ile görüşmedim" şeklinde savunma yapmıştır. 

 

Şüpheli Sefa ALKAN savunmasıda; "1966 yılında İstanbul Yakacık'ta doğdum 

annem ev hanımı, babam emekli astsubaydır. 2 kardeşim vardır, abim Ahmet Dursun ALKAN 

İstanbul da Yıldız Teknik Ünv. Öğretim üyesidir, kardeşimSemih ALKAN, Bolu Devlet 

Hastenesi İnsan Kaynaklarında çalışır. Her ikisi de halen görevdedir. 1998 yılında 

Doğubeyazıtta görev yaparken aynı ilçede öğretmenlik yapan eşim Esin 

ALKAN'laarkadaşlarımın vesile olmasıyla tanışıpevlendim. 

1980 yılında ortaokulu bitirdikten sonra yaklaşık 3 ay kadar Üsküdar da bulunan 
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yanlış hatırlamıyorsam Bilge Dershanesine gittikten sonra Işıklar Askeri Lisesini kazandım. 

Akabinde mülakat ve sağlık muayenesindenbaşarıyla geçmem üzerine kaydımı yaptırdım. 1984 

yılında Askeri Liseden mezun oldum. Sonrasında akciğer tüberkülozu teşhisi üzerine iki kez 

6'şar ay olmak üzere toplam 1 yıl hava değişimi raporu aldım, gecikmeli olarak 1985 yılında 

Ankara Kara Harp Okuluna başladım. 1989 yılında harp okulunu başarıyla bitirerek tankçı 

teğmen rütbesinde,Zırhlı Birlikler Okuluna kursiyer olarak göreve başladım. Kursu birinci 

olarak bitirdikten sonra İstanbul 26. Zırhlı Tugaya tayinim çıktı, yaklaşık 3 yıl burada görev 

yaptıktan sonra Kıbrıs 39. Piyade Tümeni Tank Taburuna atandım. 2 yıl burada çalıştıktan sonra 

1995 yılında Kara Harp Okulunda 4. Tabur 19. Bölük Takım Komutanı olarak atandım. 2 yıllık 

görev süremi tamamladıktan sonra Doğubeyazıt 1. Mekanize Piyade Tugayı Tank Taburuna 

Bölük Komutanı olarak atandım sonrasında sırasıyla Gelibolu 18. Zırhlı Tugay 1 tank Taburu, 

Diyarbakır Ordu Evi hizmet bölük komutanlığı, Erzurum/Oltu 25. Mekanize Tugay Tank tabur 

Komutanı, Ankara Zırhlı Birlikler Okulu Muharebe Geliştirme Laboratuvarı, Ankara Kara 

Kuvvetleri Denetleme Heyeti ve son olarak 19/06/2015 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler 

Komutanlığına Okul Komutanı olarak atandım. 

Birinci sicil amirim tümgeneral Erdoğan AKYOL, ikinci sicil amirim korgeneral 

Metin İYİDİL ( tutuklu), üçüncü sicil amirim orgeneral Kamil BAŞOĞLU'dur. Ortalama bir 

subay kadar TSK iç hizmet yönetmeliğini, kanunsuz emir ve konusu suç teşkil eden emri 

kesinlikle yerine getirilmeyeceği hususunu bilirim. 

15/07/2016 günü saat 07:30 sıralarında Çağlayan tarafında bulunan kışlaiç 

nizamiyesinden giriş yaparak, okul karargahına gelerek odama çıktım. Haftalık rutin ders 

toplantısını icra ettikten sonra mesaiye devam ettik. Akşam 20:30 sıralarında ikametime geldim. 

Ailemle birlikte akşam yemeğini yedikten sonra saat 22:30 sıralarında tümen komutanımız 

tümgeneral Erdoğan AKYOL beni kullanmış olduğum cep telefonumdan arayarak "Harekat 

yıldırım mesaj geldi, ben tümen karargahına geliyorum, Cem Tuce albaya da haber ver, birlikte 

gelin, karargahta buluşalım" diyerek telefonu kapattı. Hazırlanarak evden çıkacağım esnada 

televizyonda boğaz köprüsünün askerler tarafından tek taraflı olarak kapatıldığını gördüm, 

Erdoğan AKYOL'un beni aramasıyla televizyondaki haberin bir arada değerlendirdiğimde 

herhalde ülkede terör saldırısı ihtimali var şeklinde değerlendirme yaptım. Akabinde okul 

nöbetçi amir binbaşı Aziz ÇİÇEK'icep telefonundan arayarak makam aracımı istedim bu arada 

Cem TUCE albayımı da arayarak Erdoğan AKYOL'un emrini kendisine ilettim. Makam 

aracımın gelmesi üzerine saat 23:00 sıralarında tümen karargahıma geldim. Merdivenlerden 

çıktığım esnada nöbetçi amir binbaşı Aziz ÇİÇEK ile karşılaştım. Kendisine "Neler oluyor" 

şeklinde soru sormam üzerine bana, " Tümen Komutanım Erdoğan AKYOL'u görevden 

almışlar, yerine ismini sonradan öğrendiğim şuan tutuklu bulunan Ahmet Bican Kırker'i 

atamışlar. Erdoğan paşamız ile birlikte kendileri tümen komutanı makamındalar"demesi 

üzerine görev değişikliğinin sebebini kendisine sordum, o da bana mesaj geldiğini 

söyledi.Bunun üzerine binbaşı Aziz Çiçek ile birlikte faaliyet izleme merkezi odasına girdim. 

Gelen mesajda " tümen komutanın görevinden alınarak, Kara kuvvetleri emrine atandığı, yerine 

Ahmet Bican Kırker'in atandığı " yazılıydı.Odadan çıktıktan sonra o sırada karargaha gelen 

Cem Tuce albayla karşılaştım birlikte tümen komutanını makamına doğru merdivenlerden 

çıkartan bu sırada makam odasından yüksek sesli konuşmalar geliyordu fakat konuşmaların 

içeriğini hatırlamıyorum. Makam odası kapısına geldiğimizde kapının ağzında bizi, şuan 

tutuklu bulunan Kurmay Albay Faruk YAMAN karşıladı ve bize "Tümen Komutan vekili 

sizinle görüşecek, biraz bekleyin" dediği esnada makam odası kapısı açıldı, içeriden sözde 

darbeci generalAhmet Bican KIRKER, Tümen komutanımız Erdoğan AKYOL ve şuan tutuklu 

bulunan birliğimizde görev yapmayan ismini sonradan öğrendiğim kurmay albay İsa 

SANCAKLI çıktılar. İsa ve Ahmet Bican, Erdoğan paşamızı merdivenden aşağıya 

yönlendirerek "Buyrun" diyorlardı. Bu esnada Erdoğan paşamızda Cem Tuce albayımız ve bana 
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"Buraya kadarmış, Allah ısmarladık, iyi akşamlar"diyerek bizimle tokalaşarak İsa Sancaklının 

nezaretinde merdivenlerden aşağıya doğru gitti, makam odasında sadece Ahmet Bican kaldı. 

Bir süre sonra tümen kurmay başkanı, kurmay albay Mehmeh Sıddık ÇOBAN elinde A4 kağıtla 

makam odasına geldi. A4 kağıtta "Mehmet Sıddık ÇOBAN'ın idari izinli sayılma talebi ve 

kurmay başkanlığı makamını Faruk YAMAN'a devretme"hususu yazıyordu. Dilekçeyi Faruk 

YAMAN'a vererek bulunduğu yerden ayrıldıktan sonra Faruk YAMAN, bizi Ahmet Bican 

KIRKER'in makam odasına davet etti. İçeriye girdiğimde Ahmet Bican konuşma yaparak Cem 

TUCE albay ve banahitaben "Arkadaşlar, bir terör saldırısı kapsamında tedbirler alındığını, 

tümen komutanı Erdoğan AKYOL'un bu çerçevede görevden alınarak yerine kendisinin 

atandığını, Erdoğan paşanın da an itibariyle artık misafirleri olduğunu, bu çerçevede tankların 

bir takım kritik noktalara yerleştirmesi gerektiğini, bizimle olmanızı isteriz, görevden 

ayrılabilirsiniz, karşı durmanız durumunda tedbir alırız" şeklinde tehdit vari söylemde bulundu. 

Televizyonda boğaz köprüsünün askerler tarafından kapatılması, tümen 

komutanımız Erdoğan AKYOL paşanın yıldırım mesajı ile görevinden alınarak yerine Ahmet 

Bican KIRKER sözde tuğgenarelin atanması ve bu kişinin Cem TUCE albay ve bana 

"Arkadaşlar, bir terör saldırısı kapsamında tedbirler alındığını, tümen komutanı Erdoğan 

AKYOL'un bu çerçevede görevden alınarak yerine kendisinin atandığını, Erdoğan paşanın da 

an itibariyle artık misafirleri olduğunu, bu çerçevede tankların bir takım kritik noktalara 

yerleştirmesi gerektiğini, bizimle olmanızı isteriz, görevden ayrılabilirsiniz, karşı durmanız 

durumunda tedbir alırız" şeklindekitehdit vari söylemlerinden ülke genelinde emir komutana 

zinciri içerisinde olmayan TSK içerisindeki bir grubun kalkışmasını an itibariyle 

algılayamadım. 

Bu sırada Faruk YAMAN kurmay albay, cep telefonuyla konuşuyordu, karşıdaki 

kişiye " Tanklar yüklendi, çıkmaya hazır" diyordu bu arada Ahmet Bican, bize " Arkadaşlar, 

tümendeki taburve alay komutanlarını toplayıp brifing vererek detayları orada anlatacağım" 

diyerek ayağa kalktı ben ve Cem TUCE albayı makam odasından çıkarttı. Bu sırada 

merdivenlerden yukarıya doğru şuan tutuklu bulunan olayların yatışması üzerine teslim aldığım 

kamuflajlı, tesisat ve G3 piyade tüfekli 4 teğmen çıkıyordu, hararetli bir şekilde şuan tutuklu 

bulunan Semih İLHAN binbaşıyı arıyorlardı. Okul komutanları olmama rağmen benim yüzüme 

bile bakmamaları benim tuhafıma gitmişti. Ahmet Bican, koridora çıkarak ismini bilmediğim 

emir astsubayına hitaben "Teğmenler benim bulunmuş olduğum koridorun emniyetini alsınlar" 

şeklinde talimat verdi. Olanlar tuhafıma gittiği için tümen karargahından çıkarak okul 

komutanlığı istikametine doğru gittiğim esnada subay temel kursu bölüğü binasının önünde 

şuan tutuklu bulunan Fatih ÇUBUKÇU yarbayı telefonla konuşurken gördüm. Kendisine 

seslenmeme rağmen ( duymaması mümkün değil) ters istikamete doğru giderek bulunduğu 

yerden uzaklaştı. Bu sırada albay Türker Bilge TÜRK ile karşılaştım. Kendisine " Türker! yanlış 

bir şeyler yapılıyor hatta az evvel Fatih Çubukçu yarbaya seslendim beni duymamazlıktan 

geldi" dedim. An itibariyle saat 00:00 civarıydı, halen yaşananların darbe girişimi olduğunun 

farkında değildim. Bir ara cep telefonumu kontrol ettiğimde Faruk YAMAN'ın "Acil brifinge 

bekleniyorsunuz" mesajını ve cevapsız çağrılarını gördüm fakat ben tümen içerisindeki bu 

hareketliliğini görünce ve yukarıda bahsettiğim üzere Ahmet Bican'ın makam odasında Faruk 

YAMAN'ın telefonla konuştuğu karşıdaki kişiye "tankların çıkışı ile ilgili " konuşmasını birlikte 

değerlendirerek Eğitim Destek Taburu garajlar bölgesine gittiğimde garajlar bölgesinde 

bulunması gereken 25-26 tankın bir çoğunun yerinde olmadığını gördüm. Buradan süratle 

cephanelik tarafına gittim, gittiğimde tankların cephaneliğin içerisinde olduğunu üzerinde de 

personellerin olduğunu görmem üzerine hemen Eğitim Destek ve Tatbikat tabur 

Komutanınöbetçi amir Erdal YETİM'i cep telefonumdan arayarak "Tanklar niçin cephanelikte, 

burada neler yapılıyor" dedim . O da bana "Komutanım! Jandarma genel komutanlığına terör 

saldırısı olmuş, şehitleri ve yaralıların olduğunu bu sebeple iki tankın çıkış yaptığını bu hususun 
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kendisine Faruk YAMAN tarafından emir verildiğini" söylemesi üzerine kendisine "Tanklar 

kesinlikle dışarıya çıkmasın" şeklinde emir vermem üzerine bana " Komutanım, Koray 

KORKMAZ ve Mehmet Fatih KILIÇ üstteğmenlerin 2 tankla çıktığını " söyledi. Hemen 

Koray'ı arayarak "Tankların geri dönmesi gerektiğini" söyledim. O da, bana "Komutanım, 

burada çok zor durumdayız" dedi. Bir yandan da bulunduğu tank personeline "Geriye dönün" 

şeklinde talimat verdiğini ben telefondan duydum. Akabinde okul karargahına döndüm 

buradaTürker Bilge Türk, Yarbay Kayacan SEMİZEL, yarbay Rıza BAYRAK, başçavuş Ayhan 

ACAR, uzmançavuş Recep ARGAN ile aramızda durum değerlendirmesi yaparken arkadaşlar, 

bana "Birinci ordu komutanının TSK içerisinde yaşananların kalkışma olduğu hususunda 

açıklama yaptığını"söylediler. An itibariyle artık darbe girişiminin farkındaydım kim hangi 

taraftan halen anlamış değildim. 

Müteakiben Kayacan SEMİZEL'le birinci ordu komutanına cep telefonundan 

ulaşmaya çalıştık. Zira an itibariyle en güvenilir kişinino olduğunu düşündük. Askeri sabit 

hatlaordu karargahını aradığımızda telefona çıkan kişi bize "Birinci Ordu Komutanın 

açıklaması doğru değil" şeklinde cevap verince biz buranın da kalkışmacı grup tarafından 

kontrol altına alındığını anlayıp telefonu kapattık bu sırada Koray üstteğmen, beni arayarak 

"Komutanım biz kışlaya döndük, samimiyetinize sığınıp şunu soracağım; Atatürkçü müyüz? " 

dedi. Ben de " Evet Atatürkçüyüz, devlet tarafındayız" deyice kendisi de "Tamam emirlerinizi 

bekliyorum" dedi. Ben de kendisine " Tankları çalışamaz hale getirin ve bölgeden ayrılın! diğer 

mürettabata da bu hususu iletin " şeklinde emir verdim. Bu arada Türker Albay, bana 

"Komutanım, bizler teğmenlerden G3 piyade tüfekleri aldık, bir grup kursiyerin sığındıklarını, 

bu haliyle biz de harekete geçelim" dedi. Müteakiben orada bulunan kursiyer teğmenlere " 

Arkadaşlar ulaşabildiğiniz kadar teğmenlere ulaşın ve ikna edin, yapılanların yanlış olduğunu 

belirtin ve buraya gelmeleri gerektiği" yönünde talimat verdim. Bu sırada Osman Levent 

Karakuş başçavuş, yanında bir teğmenle yanıma gelerek bana "Komutanım, bana Özkan 

GÜRKOL binbaşı ve Fatih ÇUBUKÇU (tutuklular)teğmenlere silah dağıttırdılar, ben ne 

yapacağım" dedi ben de " Bu emri uygularken bana mı sordun, sana silahları topla şeklinde 

emir veremem fakat yaptığınız iş yanlış " dedim. An itibariyle Fatih ÇUBUKÇU ve Özkan 

GÜRKOL'un darbeci olduğunu anlamıştım fakat Osman Levent KARAKUŞ başçavuşun hangi 

tarafta olduğunu bilmediğim için kendisine bu şekilde söylemde bulunmuştum. 

Osman Levent Karakuş başçavuşun, darbeci olarak bildiğim Fatih ÇUBUKÇU ve 

Özkan GÜRKOL'dan emir alarak bir takım faaliyetlerde bulunduğundan kendisine 

güvenemedim, bu yüzden de teğmenlerden silahların toplanması yönünde emir veremedim. 

Osman Levent'in, ben üçüncü sicil amiriyim, birinci ve ikinci sicil amirleri Fatih ÇUBUKÇU 

ve Özkan GÜRKOL'dur. 

Sonrasında Erdal YETİM'i daha önceden kendisine tankların çıkmaması yönündeki 

emrimin akıbetini sormak için aradım, telefonu açan asker, komutanının hava hastahanesinde 

yattığını söylemesi üzerine hemen üstteğmen Ayhan ŞEN'i aradım. O da bana telefonda " 

Komutanım, Özkan GÜRKOL cephanelikteki tank mürettabatına silah çekerek tankların 

hareket etmesi yönünde emirler verdiğini" söyleyince ona "Tankları herhangi bir çatışma ortamı 

oluşturmadan tatbikat veya garajlar bölgesine götürün" dedim. Bu arada Koray üstteğmen de 

beni telefonla arayarak " Komutanım, garaj bölgesine emniyetle geldik" şeklinde bilgi verdi. 

Bu sırada İsmail SUVAY binbaşı, telefonla beni arayarak " Komutanım, nizamiye bölgesini 

kontrol altına aldık, emirlerinizi bekliyorum" deyince kendisine "Biz de burada kontrol 

sağladık, müdahale için grup oluşturuyoruz, emir bekle" dedim. Akabinde piyade tüfekli subay-

astsubaylarla tümen karargahına giderek etrafını sardık fakat araçlarla kaçma ihtimaline binaen 

üstteğmen Ayhan ŞEN'i, cep telefonundan arayarak birden fazla tank istedim bir süre sonra 7-8 

tankla tümen karargahını komple kontrol altına aldık. 16/07/2016 günü saat 05:00 sıralarında 
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başçavuş Ayhan ACAR, bana " Komutanım, ben Metin İyidil paşanın, emir astsubayına 

ulaşabileceğini" söyleyerek Metin İYİDİL paşanın cep telefonu numarasını edindik, bunun 

üzerine kendisini arayarak "Tümendeki durumun kontrol altına alındığını, kalkışmacı olan 

tuğgeneral ve 2 albayın tümen karargahbinasında albuka altına alındığını" söylemem üzerine 

bana " Teğmenlere bir şey olmasın fakat gerekiyorsa tuğgeneral ve 2 albayın kafasına sık" 

diyerek telefonu kapattı müteakiben bir megafon edinerek tümen karargahındaki kalkışmacılara 

"Teslim olun" şeklinde çağrıda bulundum. Bir süre sonra kalkışmacıların hepsinin teslim 

alınması üzerine ben Metin İYİDİL'i aradım. Kendisine "Komutanım, kalkışmacılar tutuklandı, 

silahlar muhafaza altına alındı" deyince bana " ben tümene geliyorum, beni karşıla " dedi bir 

müddet sonra tümene elinde kaleşnikof, belinde tabancayla yanında sivil kıyafetle Mehmet 

Faruk ŞENGÜL paşa olduğu halde sivil araçlageldiler. Kendileriyle teslim aldığımız 

kalkışmacıların yanına gittik, onları gördükten sonra dışarıya çıktık, bu sırada Barış Binbaşı 

üzerinde polis yeleği ve yanında bir kaç polislebirlikte, teslim alınanların olduğu binanın önüne 

geldiler burada Metin İYİDİL paşa ile görüştüler . Metin İYİDİL paşa, Sıddık ÇOBAN'ın 

gelerek tümenin emir komutasını alması yönünde talimat verdi. Bir süre sonra Sıddık ÇOBAN 

gelerek emir komutayı devraldı. Akabinde kalkışmacı kişilerin teslim alınması için Akıncılar 

bölgesine zırhlı bir unsur hazırlandı en son aldığımız emir bu şekildeydi. 

16/07/2016 günü saat 03:00-05:00 arasında Barış DEDEBAĞ beni arayıp durum 

nedir diye sorduğunda, kendisine " Şuan sana bir şey söyleyemem " şeklinde cevap vermemim 

sebebi Barış DEDEBAĞ'ın hangi tarafta olduğunu bilemememden dolayıdır. Kendisi birlik 

dışında ve ilk iletişim bu konuşma olduğundan dolayı kendisine güvenememiştim. 

Saat 00:00-02:00 arasında yukarıda da belirttiğim üzere garaj ve 

cephanelikbölgesine giderek kalkışmacılara karşı bir eylem planı çalışması içerisindeydim. 

Tankların dışarıya çıkışına engel olmak için Erdal yarbayı arayarak kendisine 

"Tankları dışarıya çıkartmayacaksınız" şeklinde talimat verdim. Koray üstteğmene de tankla 

dışarıya çıktıklarını öğrenmem üzerine "Dönmeleri gerektiği" yönünde talimat verdim. İlk tank 

00:30 sıralarında dışarıya çıkmıştı, benim bu husustan haberim yoktu, bu sırada ya garaj ya da 

cephanelik bölgesindeydim. 

Albay Türker Bilge TÜRK ile teğmen kursiyerlerin binasının 20-30 metre uzağında 

karşılaştık bu esnada başçavuş Levent'in, teğmenlere silah dağıttığını ne ben ne de Türker Bilge 

Türk albay gördü. İfadesinde bu yönde ne maksatla beyanda bulunmak istemiş bilemiyorum" 

şeklinde savunma yapmıştır. 

 

Şüpheli Koray Korkmaz savunmasında; "Ben 22.07.2016 tarihinde verdiğim 

ifademi aynen tekrar ederim. 17.06.2016 tarihinden bu yana Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim 

Tümen Komutanlığı Öğrenci ve Kurslar Taburu İhtisas ve Mesleki Gelişim Kurs Bölük 

Komutanı Tank Üst Teğmen olarak görev yapmaktayım. 1.Sicil Amirim Tank Kurmay Yarbay 

Fatih Çubukçu 2.Sicil Amirim Tank Albay Sefa Alkan, 3.Sicil Amirim Tüm General Erdoğan 

Akyol'dur. Kanunsuz emrin ne olduğunu biliyorum. Bizde bir amir kavramı birde üst kavramı 

vardır. Biz emirlerimizi amirlerimizden alırız. Üstün emir vermeye yetkili olduğu durumlarda 

İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliğine göre her üst amir pozisyonuna geçebilir. Emirlerimizi 

amirlerimizden alırız. Konusu suç teşkil eden emri ne şekilde olursa olsun yerine 

getirmeyeceğimi de bilirim. 

15.07.2016 günü Kurs Taburunda Nöbetçi Subay olarak görev yapıyordum. Saat 

21.00 - 21.30 sıralarında Asteğmen Bölük Nöbetçi Subayı Tank Üsteğmen İbrahim Zengin 

yanıma gelerek bana "komutanım Sinan Üsteğmen beni aradı teğmenleri neden çağırıyoruz 

bilginiz varmı" şeklinde sordu. Bende "kim çağırıyormuş" diye kendisine soruya karşı soru 

sordum. Bana subay Bölük Komutanı Binbaşı Özkan Gürkol'un çağırdığını söyledi. Bende 
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"Özkan Binbaşı İstanbul'da kursta nasıl çağırmış olabilir ki" dedim. Şaşkınlığımın sebebi 

Binbaşı Özkan Gürkol'un Mart ayından beri istanbul'da Komutanlık Karargah Kursunda görevli 

oluşuydu. İstanbul'da olan bir kişi nasıl Teğmenleri çağırabilir diye kendi kendime düşündüm. 

Bilahare Özkan Binbaşıyı aradım. "Komutanım siz İstanbul'da kursta değilmisiniz" diye 

sordum. O da bana "ben Ankara'dayım, hafta sonu için geldim. Bu hususu Tabur Komutanı 

Tank Kurmay Yarbay Fatih Çubukçu'ya sorabilirsiniz" dedi. Bende mesai saati dışında olduğu 

için Tabur Komutanı Tank Yarbay Fatih Çubukçu'yu aradım. Tank Yarbay Fatih Çubukçu bana 

"öyle bir şey yok teğmenler gelmeyecek" dedi. Bunun üzerine Binbaşı Özkan Gürkol'u aradım. 

"Tabur komutanı ile görüştüm. Teğmenler gelmeyeceklermiş" dedim. O da bana "tamam, peki 

o zaman" dedi. 22.30 sıralarında Okul Nöbetçi Amiri İstihbarat Binbaşı Aziz Çiçek beni 

arayarak "Koray adamlarınızı bir sayın kontrol edin, nöbetçiler ekiplerin başlarında dursun" 

diyerek telefonu kapattı. Bende bu durumu Tank Üsteğmen İbrahim Zengin'e söyledim. Sigara 

içmek için taburun yan tarafına çıktığımda (şu an tutuklu) Teğmen Murat Akkuru ve ismini 

hatırlayamadığım diğer teğmeni eğitim elbiseleri giyinmiş şekilde gördüm. Ben bu teğmenlere 

"geliş sebeplerini sordum. Onlarda bana "komutanım, Binbaşı Özkan Gürkol bizi çağırdı. 

Taburun arkasındaki kamelyalarda toplanmamızı istediği için biz buradayız dediler. Bunun 

üzerine tekrar Binbaşı Özkan Gürkol'u aradım. Kendisine "burada teğmenler var, siz 

çağırmışsınız, kamelyalarda toplanacaklarmış" deyince o da bana "Tabur Komutanına sor" dedi. 

Bunun üzerine tabur Komutanını aradım, o da bana "evet ben çağırdım" dedi. Tam bu sırada 

telefonla Binbaşı Aziz Çiçek beni arayarak "Koray, personelimizi mesaiye çağırın" dedi. Bende 

İbrahim Üsteğmen'e durumu iletip odama gittim. Yarbay Fatih Çubukçu beş on dakika sonra 

beni tekrar telefonla arayarak "Koray çabuk eski bölüğünün garajına gel, çok önemli bir görevin 

olacak Tümen Komutanının emri" dedi. Ben de hemen gittiğim eski bölüğümün garajında Tank 

Kurmay Yarbay Fatih Çubukçu, Üsteğmen Ahmet Koçak ve beş altı tane teğmen vardı. Yarbay 

Fatih Çubukçu bana "Koray, Jandarma Genel Komutanlığına saldırı oldu, şehitlerimiz var, 

yaralılarımız var, şehitlerimizi ve yaralılarımızı tahliye edemiyoruz, onlara destek için tank 

hazırla" dedi.Söyleminde şehit, tümen komutanının emri deyince herhangi bir sorgulama 

yapmadan Üsteğmen Fatih Mehmet Kılıç'ı aradım. Bir süre sonra kendisi yanıma geldi. Fatih 

Mehmet Kılıç'a durumdan bahsedince o da tabur komutanı ve aynı zamanda tümen Nöbetçi 

Amiri Tank Yarbay Erdal Yetim'i aradı. Telefonla görüşürlerken telefonu Fatih Üsteğmen'in 

elinden alarak durumu Tank Yarbay Erdal Yetim'e sordum. Erdal Yarbay bana telefonda 

"Jandarma Genel Komutanlığına saldırı oldu, hemen tank hazırlayın, şehit var" dedi. Bunun 

üzerine eski bölüğüm olduğundan ve Tank Yarbay Erdal Yetim'in de 15 gün öncesine kadar 

benim 1.Sicil Amirim ve aynı zamanda Tümen Nöbetçi Amiri olduğundan dolayı ekibi 

hazırlayarak tankları ismini bilmediğim beş altı teğmenlehazır hale getirdik. Benimle gelen 

teğmen Yusuf Akbulut (tutuklu) tanıyorum. Daha sonra kendisinin ismini öğrendim. İsmini 

bilmediğim beş altı teğmende herhangi bir silah yoktu. Bu teğmenlerin beylik silahlarının olup 

olmadığına da dikkat etmedim. Yarbay Fatih Çubukçu bana "personel mesaiye gelene kadar ben 

sana takviye teğmen göndereceğim, Teğmenleri nişancı ve Tank Komutanı olarak bindir. Daha 

sonra senin ekibinle birlikte hazır hale gelirsiniz" diye söyledi. Bu arada benim personelimde 

mesaiye gelmeye başlamıştı. Bende kendi kendime "Genel Kurmay ve Jandarma Genel 

Komutanlığımıza saldırı olmuş, olayın vehameti büyük, Teğmenler tecrübesiz" diye düşündüm. 

Bu sırada kendi personelim mesaiye geldiğinden dolayı Teğmenlerin yerine kendi personelimi 

tank Komutanı ve nişancı olarak görevlendirme bölümünü yaparak yerleştirdim. Bu sırada 

Yarbay Fatih Çubukçu ve Yarbay Erdal Yetimtelefon görüşmelerim devam ediyordu. Her ikisi 

de sırayla yaptığımız telefon görüşmelerinde bana telefonda "hazırladığın tankları cephaneliğe 

sevk et ve her bir tanka beş tank topu, beşyüz uçak savar, beşyüz adet de makineli tüfek 

mühimmatı yüklensin" dediler. Emir üzerine üç tank sevk ettim ve Tankta bulunan personele 

bu malzemelerin yüklenmesi gerektiğini söyledim. Hazır tanklarda Tank Komutanı Üsteğmen 
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Fatih Mehmet Kılıç ve diğer Tank Komutanı Teğmenlerden oluşuyordu. Bunun üzerine Yarbay 

Erdal Yetim ve Yarbay Fatih Çubukçu'yu arayarak emirlerini yerini getirdiğim hususunda bilgi 

verdim. Bu esnada Üsteğmen Fatih Mehmet Kılıç'ın tankındanişancı bölmesinde bir adet ismini 

bilmediğim Teğmen kalmıştı. Tank Uzman Çavuş Harun Bulut'un yanıma gelmesi üzerine 

kendisine "Üsteğmen Fatih Mehmet Kılınç'ın tankında nişancı bölmesinde bir teğmen kaldı, 

sen oraya git" diye emir verdim. Üç tankı sevk ettikten sonra ben garajda kaldım.Bana bu sefer 

Tank Yarbay Erdal Yetim "cephanelikte hazır olan tankları 2 nolu Nizamiye bölgesine gönder" 

şeklinde emir verdi. Daha sonra Yarbay Fatih Çubukçu beni arayarak "2 tane tankla beraber 

Tümen Komutanı bizzat senin gitmeni istedi. Jandarma Genel Komutanlığına sen gidiyorsun" 

dedi. Bunun sebebini "ben Kurs Taburuna tayin olmuş olmama rağmen normalde 15 Temmuz 

Darbe girişimi olmasaydı 18 - 29 Temmuz tarihleri arasında Şereflikoçhisar tatbikat merkezinde 

Eğitim maksatlı bir tatbikat icra edilecekti. 2016 yılı genel atamaları ile Eğitim Destek ve 

Tatbikat Taburu 2.tank Bölük Komutanlığından Öğrenci ve Tabur Kursları Bölük 

Komutanlığına atanmıştım. Tatbikatın hazırlık ve planlama aşaması ben tayin olduktan sonrada 

devam ediyordu. Eğitim Destek ve Tatbikat Komutanlığından ilişik kesmeden önce tatbikata 

yönelik yapılan bir toplantı esnasında Tümen Komutanımız Erdoğan Akyol'a Koray Üsteğmen 

taburdan tayin oldu. Bu tatbikata katılacak mı diye soruldu. Tümen Komutanımızda Koray 

Üsteğmen 2015 yılındaki Şereflikoçhisar'da icra edilen tatbikatın asıl bölük komutanıydı. 

Tatbikatı iyi sevk ve idare etti. Tatbikatı iyi biliyor. Benim anlımda enayi yazmıyor. Tayin olmuş 

olmasına rağmen tatbikata gelecek Bölük Komutanlığı yaptırmasanız dahi yanında bulunacak 

tatbikatın icrasında bizlere yardımcı olacak dedi. Aynı zamanda çalıştığım 2014 yılından beri 

bu zamana kadar Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığının yapmış olduğu 2 adet 

30 Ağustos Zafer Bayramı, Acıkır Polatlı bölgesinde 2014 ve 2015 yıllarında icra edilen ateş 

serbest tatbikatları ve birliğimize gelen Kuvvet Komutanı ve EDOK Komutanı seviyesindeki 

komutanlarımıza Eğitim ve Tatbikatlarda başrol oynadım. Yani Bölük Komutanlığı yaptım. 

Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığında görev yapmış olduğum 2 yıllık süre 

zarfında gerek üst Komutanlıklarımıza gerekse de Türk Silahlı Kuvvetlerinin nazarında çok iyi 

şekilde temsil ettiğimi ve her faaliyetten başarılı ve eksiksiz şekilde ayrıldım. Bu sebeplerden 

dolayı Tümen Komutanımız Tüm General Erdoğan Akyol yeteneklerimi ve görev aldığımda 

başarabileceğimi bilir. Biraz önce arz ettiğim eğitim tatbikat faaliyetlerinde önemli görevler 

aldığımdan dolayı Tümen Komutanımız tarafından yine bana güvenildiğini düşündüm ve 

Kurmay Yarbay Fatih Çubukçu'nun Tümen Komutanı bizzat senin gitmeni istedi demesini 

garipsemedim"Bulunduğum garajdan cephaneliğe doğru koşarak ulaştım. Hatta yolun yarısında 

bir tane askeri kamyon durdurup beni cephaneliğe bırakmasını istedim. Cephaneliğe 

geldiğimde sayısını hatırlamadığım çok sayıda tank vardı. Ben plakalara bakarak kendi sevk 

ettiğim üç adet tankı buldum. Burada sevk ettiğim tankların üzerinde Üsteğmen Fatih Mehmet 

Kılıç ve Üsteğmen Öztürk Gür'ü gördüm. Üsteğmen Öztürk Gür'e "senin ne işin var burada, 

tank benim, personel benim, tabur Komutanı bana emir verdi" dedim. O da bana "tabur 

Komutanı bana emir verdi" dedi. Bende kendisine kızarak tanktan indirdim ve ben bindim.Ben 

tank Uzman Çavuş Harun Bulut'a "Fatih Üsteğmenin bulunduğu tanka git, nişancı teğmeni 

indir, sen bin" emrini garajda olduğumuz esnada vermiştim. Ben Üsteğmen Fatih Mehmet 

Kılıç'a "Jandarma Genel Komutanlığının yolunu bilmiyorum" deyince kendisi bana "ben yolu 

biliyorum" dedi. Bu diyalog Fatih Mehmet Kılıç Üsteğmen tankta bende yerdeyken geçti. 

Ondan sonra ben Üsteğmen Öztürk Gür'e kızarak onu tanktan indirdim. Üsteğmen Fatih 

Mehmet Kılıç öndeki tankta, onu izleyen arkadaki tankta da ben olduğum halde hareket ettik. 

Nizamiyeden çıktıktan sonra ilk etapta trafik seyrekti. Trafikte görmüş olduğum bir kaç araçta 

Türk bayrağı vardı. Korna çalarak yanımızdan ilerlediler. Ben bu hareketleri bize destek 

veriyorlar diye anladım. Bir süre sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin yanına vardık. Jandarma 

Genel Komutanlığına giderken Cumhurbaşkanlığı külliyesi sol tarafta kalmaktadır. Jandarma 
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Genel Komutanlığının yerini tam olarak bilmesemde Beştepede olduğunu biliyordum. 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin önündeki halkın elinde Türk Bayraklarını görünce şaşırdım ve 

olaya bir anlam veremedim. Bir anda öndeki tankın üzerine halk çıkmaya başladı. Biz halkla 

karşılaşınca yavaşladık. Bizim tankada halk çıkmıştı. Ancak öndeki tanka daha fazla kişi 

çıkmıştı. Karmaşa sırasında Tank şoförü Uzman Çavuş İbrahim Akça'ya "sivil halka zarar 

verme, tankın yönünü çevir dedim. Nişancı Astsubay çavuş Mehmet Ayaz'a da halka ateş etme 

emrini verdim." Kamu malına zarar verme, halka ateş etme veya zarar verme gibi bir düşünceye 

hiçbir zaman sahip olmadım. Üsteğmen Fatih Mehmet Kılıç beni görmüş olacak ki birlikte 

birliğe geri döndük. Dönüş esnasında halk ile yaşanılan karmaşa sırasında cephanelikten 

çıkarken tankın uçak savar olan MG3 makineli tüfeği vatandaşlardan birisi almıştı. Bu vatandaş 

tankın arkasında bulunan sepette bulunuyordu. Ben bunu tank komutanı periscopundan 

gördüm. Bu MG3 makineli tüfeğini almak için tankın üstüne çıktım. Ancak vatandaş silahı bana 

çevirdi. Silahta mühimmat olmadığını biliyordum. Bu sivil genç vatandaşla mücadeleye 

başladık. Fakat sivil vatandaş silahla beraber tanktan aşağıya atladı. Ben halka sürekli silahımı 

verin silahımı verin diyerek ellerimi açıp seslendim. Üç dört tane orta yaşlarda vatandaşlar bana 

sürekli elleriyle tamam tamam diye işaret ettiler. Fakat genç vatandaşsilahla beraber grubun 

arasından ayrıldı ve silah vatandaşla birlikte gitti. Ben tekrar tanka bindim. Geri dönüşe devam 

ettik. Bu esnada benim doldurucu bölgesinde bulunan Tank Teğmen Yusuf Akbulut"komutanım 

kapağı açmayın burdan uzaklaşalım, bizi öldürecekler diye ağlıyordu" Benim kapağı açmak 

istememdeki maksat şudur "tankın üstüne çıktığımda 360 derece görüş imkanına sahibim fakat 

kapağı kapalı olduğunda sadece dar ve kısa olan periskoplardan dışarıyı görebilirim. Şoföründe 

kapağı kapalı olduğundan dolayı komutanım beni yönlendirin ben geniş göremiyorum 

dediğinden dolayı hiç bir araca hiç bir vatandaşa zarar vermemek için geniş görüş imkanı 

sağlayacağını değerlendirdiğimden kapak açıkken şoförü yönlendirmek istiyordum ve aynı 

zamanda arkamdan gelen tankı kapak açıkken daha rahat görebileceğimi değerlendiriyordum. 

Doldurucu bölmesinde bulunan teğmen Yusuf Akbulut yalvarır ses tonunda "şu kalabalığı 

aşalım daha sonra kapağı açarsın şeklinde" söylemlerini tekrarlıyordu. Beni dönüş esnasında 

Yarbay Erdal Yetim aradı. Telefon açtığımda Erdal Yarbayın sesini duymamakla beraber 

"burada halk Türk bayraklı, ellerinde ve sırtlarında Türk bayrakları var, bir yaşında çocuğu olan 

kadın tankın önüne geçiyor, olaylara bir anlam veremediğim için ben dönüyorum" diye 

söyledim. Tankın üstünde bulunduğum için ve gürültüden dolayı onun ne dediğini duymadım. 

Kimseden emir almadan dönmemin en doğru hareket olacağını düşündüm. Seyir esnasında beni 

Okul Komutanı Tank Albay Sefa Alkan'da aradı. Aynı cümleleri ona da sarf ettim. Onun da ne 

dediğini gürültüden dolayı duymadım. Nizamiyeye geldiğimde Tank Üsteğmen Levent Doğan 

bana "Fatih Mehmet Kılıç'ı bırakmışsın, nerede" diye bağırmaya başladı. Bu ara Fatih 

Üsteğmenin bulunduğu tankın yanında yaralı bir vatandaş olduğunu gördüm. Ben tank 

mürettebatına Fatih Üsteğmeni sorduğumda "Komutanım, onu halk aldı" dediler. Fatih 

Üsteğmenin bulunduğu tank ile benim tankımın arasında telsiz iletişimi olmadığından 

Üsteğmen Fatih'in halk tarafından alındığını bu sebeple anlayamadım.Bir süre sonra ambulans 

gelerek yaralı vatandaşı hastaneye götürdü. Saat 01.30 sıralarında Nizamiyeye geldiğimde hazır 

vaziyettebir çok tank vardı. Tekrar Yarbay Erdal Yetim'i aradım. Nizamiyeye geldiğim sırada 

yaşamış olduğum olayları ve Üsteğmen Fatih Mehmet Kılıç'ın ve bir adet MG3 tüfeğin halk 

tarafından alındığını söyledim. Kendisi de bana hararetli bir şekilde"silahı boş ver Fatih nasıl 

yok, nerede"dedi ve telefonu kapattı. Bir süre sonra daha önceden hiç görmediğim uzun boylu 

iri yapılı, üniforması içinde beyaz fanila bulunan albay rütbesinde ismini sonradan öğrendiğim 

İsa Sancaklı isimli kişi Nizamiyeye geldi ve bana dışarıdan tankla dönenlerin en kıdemlisi sen 

misin diye sordu. Bende evet dedim. Bunun üzerine "dışarıya 7 tankla çık, şehitlerimizi tahliye 

et, Kara Kuvvetleri Komutanın emri" dedi. Bende kendisine "ben sizi tanımıyorum, siz 

kimsiniz" deyince o da bana bağırmaya başladı ve sürekli olarak " tankla dışarıya çıkacaksın, 
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havaya ateş ede ede gideceksin, şehitlerimi tahliye edeceksin" diye bağırıyordu ve emirlerini 

tekrarladı. Hemen yarbay Erdal Yetim'i aradım. Fakat telefonu habercisi açtı ve bana 

"Komutanım biz hastanediyiz, Erdal Yarbayım konuşacak durumda değil" dedi. Telefonu 

kapattık. Hemen Yarbay Fatih Çubukçu'yu aradım. Tanımadığım bir Albayın bana emir 

verdiğini söyleyince o da bana "tamam ben Nizamiyeye geliyorum" dedi ve Nizamiyeye geldi. 

Kendisine bu zaman zarfı içerisinde yaşadığım herşeyi anlattım. Fakat bana "vazife alındı, 

tanklarla beraber dışarıya çıkılacak, şehitlerimiz tahliye edilecek" dedi. Bende kendisine 

"komutanım halk bize Türk Bayraklarıyla neden saldırıyor, neden tepki gösteriyor. Tankımıza 

neden taş, sopa, ekmek bıçağıyla saldırıyor" diye sorduğumda, "şu an bunu konuşacak durumda 

değiliz, vazife alındı, Kuvvet Komutanının emri var, şehitlerimizi tahliye etmemiz gerekiyor" 

diye söylemlerini yeniledi. Ben bu arada kendisine "Komutanım 1.Amirim sizsiniz, askerliğin 

temeli mutlak itaat, şuana kadar almış olduğum askeri eğitim ve terbiye size mutlak itaat 

göstermemi gerektiriyor,ancak dışarıda ne olup bittiğini bana anlatın, halk bize Türk 

Bayraklarıyla neden saldırıyor, neden tepki gösteriyor" diye sordum. Yine bana cevaben 

"Kuvvet Komutanından emir aldık, bu emri uygulamamız gerekiyor " diye söyledi. Bir ara 

Binbaşı İsmail Suvay yanıma gelerek "tankların dışarı çıkmamasını, ne yap ne et bu tankları 

dışarı çıkartma" demişti. Olanlara bir anlam veremediğimden Okul Komutanımı aradım. Ancak 

kendisine ulaşamadım. Bu arada daha önce kendisini tanımadığım ve ilk defa gördüğüm bir 

Tuğgeneral Ahmet Bican Kırker, etrafına 4 teğmen ve Albay İsa Sancaklı geldi. Bu sırada 

yanımda Yarbay Fatih Çubukçu, Üsteğmen Levent Doğan ve üç dört teğmen bulunuyordu. 

Tuğgeneral AhmetBican Kırker'in yanındabulunan teğmenler Abdulkadir Çiçek, Enes Daşçı, 

Resul Doğan ve şuan görsem tanıyabileceğim ismini şu an hatırlayamadığım teğmenlerdir. 

Benim yanımda ise döndüğüm mürettebatımdan olan personel vardı. Aynı zamanda Nizamiye 

bölgesine gelen tankların mürettebatları da vardı. Tuğgeneral Ahmet Bican Kırker'in yanında 

bulunan teğmenlerde Askeri İnzibat Kolluğu, Hücum yeleği ve G3 piyade tüfeği görünce kendi 

kendime bu işte bir terslik var diye düşündüm. Bu sırada Hava Kuvvetlerinde görevli kuzenim 

Yüzbaşı Özgür Özmen'i aradım. Kendisi bana televizyondan öğrendiği olan biteni anlatınca ben 

emir komutanı zinciri dışında TSK içinde azınlık bir grubun kalkışma içerisinde olduğunu kesin 

olarak öğrendim. Bu sırada Albay Sefa Alkan'ı aradım. Kendisine durumu izah ettim.O da bana 

"Fatih Çubukçu'ya ve yandaşlarına güvenme, hemen onların yanından uzaklaş" 

dedi.Bulunduğum yerden uzaklaşarak Üsteğmen Levent Doğan'ı aradım. Birlik içinde 

buluşarak eski bölüğümün garajına gittik. Kendi aramızda konuştuktan sonra tankları 

çıkarmamak için Nizamiyeye gittik. Şöyle düşündük"biz garaja geldik, ama tanklar hala 

darbecilerin elinde kaldı, o tankları almamız gerekiyor" diye düşündük. Üsteğmen Levent, ben 

ve toplam 4 Uzman Erbaşla Nizamiyeye gitmek için karar aldık. Amacımız tankları darbecilerin 

elinden almaktı. Okul Komutanımız Tank Albay Sefa Alkan'ı aradım. "Komutanım biz 

garajdayız, tanklar aşağıda kaldı, Nizamiyenin durumu nedir, tankları darbecilerin ellerinden 

alalım, müsaade ederseniz gidelim, tankları alalım" dedim. O da bana "nizamiye 

emniyethakkında detaylı bilgim yok, yapacağınız iş çok tehlikeli bir iş olacak, fakat tankları 

ellerinden alırsanız darbecilerin bütün iradelerini kırarsınız" dedi. Bende bu işi 

yapabileceğimizi söyledim ve altı arkadaş Nizamiyeye ilerledik. Nizamiyeye az bir mesafe kala 

Albay Sefa Alkan beni aradı. Bana "İsmail Suvay Binbaşı tankları bozmuş, geri dönün" dedi. 

Fakat ben Üsteğmen Levent ile birliktetanklarda bulunan silahları almak istedik. Tankın önünde 

tanımadığım bir kişi ile karşı karşıya geldik. Gergin bir şekilde sen kimsin diye birbirimize 

karşılıklı olarak bağırdık. Karşımızdaki kişinin kim olduğunu bilmediğimiz için darbeci olarak 

tahminde bulunduk ve altı arkadaş garaja geri döndük. Garajdayken Albay Sefa Alkan, orada 

bulunan Tank Üsteğmen Ayhan Şen'i aradı. Ayhan Şen'de telefonunun hoparlörünü açtı. Albay 

Sefa Alkan Koray ile Levent orada mı diye sordu. Bende hoparlörden buradayız şeklinde cevap 

verdim. Bunun üzerine kendisi bana "iki tane tank hazırlattığını, okul karargahının önüne gelip 
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gelemeyeceğimizi sordu,darbecilerin Tümen Karargah binasına sıkıştırıldığını ve bu iki tankla 

beraber darbecilere yaklaşacağımızı" söyledi. Daha sonrada bize"tam siz gelmeyin aracımı 

yolluyorum dedi. Gelen araçla birlikte ben veÜsteğmen Levent ile birlikteOkul karargah 

binasının önüne gittik. Oraya gittiğimizde okul Komutanı Albay Sefa Alkan'ı gördüm. Sefa 

Alkan'ın yanında Kurullarda öğretmenlik yapan personelin Tümen Karargah binasının etrafında 

mevzilendiğini gördüm. Okul karargaha binasına yaklaşan ilk tanka bindim ve nişancı 

bölmesine oturdum. Benim arkamda Tank Albay Bilge Türk'de tankın içine bindi ve Tank 

Komutanı bölmesine oturdu.Sefa Albayın emri ile Tümen Binasına daha da yaklaştık. Albay 

Sefa Alkan megafonla ne dediğini duymadığım biçimde bağırıyordu. Ben tankın içerisinde 

olduğum için sesleri duymadım. Ama olayı nişancı periscopundan takip ediyordum. Daha sonra 

bir tank daha geldi. İkazlardan sona önce dört teğmen binanın dışına çıktı ve teslim oldular. 

Daha sonradan darbeci Tuğ GeneralAhmet BicanKırker, Albay İsa Sancaklı ve sonradan ismini 

öğrendiğim kısa boylu Albay Faruk Yaman teslim alındı. Teslim alınan personelin araçlara 

bindirildiğini gördüm. Ancak nereye götürüldüğünü bilmiyorum. Sonrasında okul karargah 

binasına gittik. Okul Karargah binasına gittiğimde Tank Binbaşı Barış Dedebağ, Fatih Çubukçu 

ve Özkan Gürkol'u da teslim aldım. Daha sonra ben saat 07.00 civarında Tabura döndüm. 

Normal günlük faaliyete devam ettik. 

Yurtta Sulh Konseyi şeklinde bir yapılanmadan haberdar değilim. Ben herkes gibi 

haberlerden böyle bir yapılanmayı duydum. Ancak darbe teşebbüsü ve öncesinde böyle bir 

yapılanmadan haberim yoktur. Olay günü helikopter, uçak silah ve diğer mühimmat 

kullanmadım. Olayla ilgili olarak tüm yaşadıklarımı anlattım. FETÖ/PDY yapılanmasıyla bir 

bağlantım yoktur. Bu yapıya ait okul dershane ve yurtlarda kalmadım. Ancak bu darbe 

girişimden sonra ortaya çıkanlar ile meslek hayatımda yaşadığım bir takım problemleri birbiri 

ile bağdaştırmaya başladım. 2011- 2014 yılları arası Kara Harp Okulu Öğrenci Alayı 1.Tabur 

1.Bölükte takım Komutanlığı yaptım. 3 yıllık zaman zarfında Harbiyelilerle direk onların 

eğitimine katkı sağlamam gerekirken bir takım pasif görevlerde bulundum. Harp okulunda 

görev yaptığım 3.yılında 2013 Aralık ayı içerisinde bir ayda üç tane savunma verdim. 2 tane 

ceza aldım. Almış olduğum cezaların mahiyetinde gerçekten de yeterli delil olmamasına 

rağmen ceza aldığımı düşünüyorum. Bana cezayı veren kişi bölük Komutanım olmakla beraber 

Bölük Komutanım, Tabur Komutanımın emirleri doğrultusunda bu cezaları verdi. Tabur 

Komutanım o zaman için Topçu Kurmay Albay Erdoğan Kurt'tur. Kendisi şuan darbe 

girişiminden dolayı tutukludur. Üç yıllık görev yaptığım süre zarfında sicilimin bozulduğunu 

düşünüyorum. Benim ailemde 7 tane askeri personel vardır. Başta babam Emekli Astsubaydır. 

Annem ev hanımıdır. Biz ailecek vatanına milletine ve devletine bağlı, Türkiye Cumhuriyetinin 

bekasını düşünen ve Atatürkçü düşünce sistemini özümsemiş insanlarınız. Bu nedenle 

FETÖ/PDY denilen örgütle hiç bir bağlantım olamaz. Suçsuzum" şeklinde savunmada 

bulunmuştur. 

 

Şüpheli Koray KORKMAZ ek savunmasında; "Ben konu ile ilgili tanık olarak 

ve 12/08/2016 tarihinde şüpheli olarak ifademi vermiştim. Bu ifadelerimi aynen kabul ve tekrar 

ederim. Ayrıca o gece Zırhlı Birliklerde benimle ilgili kısım ile ilgili ayrıntılı beyanda bulunmak 

istiyorum. 

Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığında 15/07/2016 tarihinde 

öğrenci ve kurs taburunda İhtisas ve Mesleki Gelişim Kurs Bölük Komutanı olarak görev 

yapmaktayım. Bu göreve 2016 yılı genel atamaları ile atandım. Mayıs 2016 yılında tayinler 

açıklandı. Haziran ayının ortasında da göreve başladım. 2016 yılı Mayıs ayından önce Zırhlı 

Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığında Eğitim Destek ve Tatbikat Tabur 

Komutanlığında 2. Bölük komutanı olarak görev yapmaktaydım. Beni Zırhlı Birlikler Okulu ve 
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Eğitim Tümen Komutanlığında görev yapan fakat şuanda Ağrı Doğubeyazıt'a tayini çıkan Tank 

Binbaşı Şenol Şen cep telefonu ile arayarak tayin tekliflerinin yapıldığını, Zırhlı Birlikler 

içerisinde Teknik Kurulu Silah Kısmına öğretmen olarak beni teklif etmeyi düşündüklerini bana 

söyledi. Bunun üzerine bende hakkımda hayırlısı olsun, evet veya hayır demek istemiyorum. 

Hakkımda hayırlısı ne ise o olsun diye cevap verdim. Daha sonra bu durumu o dönemde tabur 

komutanım olan Tank Yarbay Erdal Yetim'e aktardım. Erdal Yarbay eğer istiyorsan veya 

istemiyorsan bana net bir şekilde söyleyebilirsin dedim. Bende Erdal Yarbay'a şuan görev 

yaptığım 2. bölük komutanlığı yorucu bir bölük, burada görev yapmaktan mutluyum, kendi 

kaderimi ağzımla çizmek istemiyorum. Olaydan sonra tümen komutanımız Tüm General 

Erdoğan Akyol odasında iken bana "Koray seni Silah Kuruluna öğretmen olarak teklif ettik, 

hakkında hayırlısı olsun, son dakika tayin dairede bir değişiklik olmaz ise Silah Kurulunda 

öğretmen olarak görev yapabilirsin" dedi. Ben daha sonra aynı denilen şekilde öğretmen olarak 

teklif edildiğimi öğrendim, ancak atamam öğretmen olarak değil İhtisas ve Mesleki Gelişim 

Kurs Bölük Komutanlığına bölüm komutanı olarak tayin oldum. İhtisas ve Mesleki Gelişim 

Kursu yurt içerisindeeğitim maksatlı birliğimize farklı birliklerden gelen askerlerin özlük 

hakları ve idari faaliyetlerinin yapıldığı yerdir. Ayrıca o taburda Tabur Harekat Eğitim İstihbarat 

ve İ.K.K Subaylığına vekalet etmekteydim. Benim atamam öğretmen teklifi yapılmasına 

rağmen neden İhtisas ve Mesleki Gelişim Kurs Bölük Komutanlığına komutan olarak 

atandığımı bilemiyorum. Benimle beraber aynı şekilde öğretmen olarak teklif edilen olupta 

farklı ataması yapılanda olmuş. Bu konuda isim bilmiyorum ancak kulaktan duyduğum bilgiler 

bu yöndedir. ASlında ben öğretmen kısmı daha önemli diye düşünüyorum. Çünkü öğretmen 

olacak kişiler mesleğinde temayüz etmiş kişilerdir. İhtisas ve Mesleki Eğitim Kurs Bölük 

Komutanlığında özlük haklarının takip edilmesi öğretmenlik kadar kıymetli değildir. 

Ben 15/07/2016 tarihinde öğrenci ve Kurs Tabur Komutanlığında nöbetçi Subay 

olarak bulunuyordum. Bu nöbetim benim Haziran ayının son haftalarında belirlenen nöbette 

olduğum için o akşam nöbetçi Subay'dım yani o gün için bir nöbet değişimi söz konusu olmadı. 

15/07/2016 tarihinde akşam saat 21.00-21.30 sıralarında asteğmen bölüğü nöbetçi 

subayı tank Üsteğmen İbrahim Zengin (tutuklu) benim yanıma geldi. Bana Komutanım 

teğmenleri mesaiye mi çağırıyoruz diye sordu. Bende kendisine bilgim yok, kim çağırmış 

dedim. O da Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen KomutanlığındaSubay Temel Kurs Bölük 

Komutanı Binbaşı Özkan Gürkol (tutuklu) çağırmış, bana da Sinan Ünal (tutuklu ) Üsteğmen 

söyledi Dedi. Özkan Binbaşı çağırmış deyince nasıl çağırmış olabilir ki kendisi İstanbul Harp 

Akademelerinde KOMKARSU ( Komutanlık Karargah Subaylığı kursu) kursunda olduğunu, 

burada olmaması gerektiğini söyledim ve akabinde de Özkan Binbaşıyı telefonla aradım. 

Kendisine Ankara'da mısınız ve teğmenleri mi çağırdınız mı diye sordum. O da bana 

Ankara'dayım hafta sonu için geldim. Teğmenleri çağırdım, tabur komutanı olan Yarbay Fatih 

Çubukçu'ya (tutuklu) sor dedi. Bunun üzerine bende Fatih Çubukçu'yu telefonla aradım. Özkan 

Binbaşı teğmenleri birliğe çağırdığını ve bunu da kendisinin emir verdiğini, kendisine sormam 

gerektiğini söylediği için aradığımı belirttim. Fatih Çubukçu bana "hayır öyle birşey yok 

teğmenler gelmeyecek" dedi. Ben bunun üzerine tekrar Özkan Binbaşı'yı telefonla aradım. 

Teğmenler gelmeyecek miş Fatih Çubukçu böyle söyledi diye kendisine söyledim. o da tamam 

tabur komutanı öyle söyledi ise öyledir deyip telefonu kapattı. Ben teğmenlerin neden çağrıldığı 

hususunda herhangi bir soru da sormadım. 

Bunun üzerine ben odamda bilgisayarda çalışmaya devam ettim. saat 22.00-22.30 

sıralarında okul nöbetçi amiri istihbarat Binbaşı Aziz Çiçek beni aradı. Bana Koray personelini 

saydır, sayısını al, nöbetçi heyetlerin başında dursun dedi. Ben de bu olayı Tümen çok büyük 

olduğu için bazen arada bir firar eden askerler olur, yine aynı şekilde firar eden askerler 

olduğunu düşünerek nöbetçi heyetinden Üsteğmen İbrahim Zengin'e durumu söyledim ve 
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gerekenleri yapması talimatı verdim. 

Bu esnada darbe girişimi ile ilgili internetten ya da televizyondan herhangi bir 

haberim yoktur. Çünkü odamda televizyon yoktur. Bilgisayarlarımızda internet yoktur. Bundan 

dolayı haberim olmadı. Cep telefonumdan da herhangi bir bilgi bu konuda gelmedi. 

Saat 22.30-23.00 arasında Öğrenci ve Kurs Taburu binasının yan kapısının önünde 

iki tane teğmen gördüm. teğmenler eğitim elbiseli idiler. Teğmenlere siz niye geldiniz, 

gelemeyecektiniz, sizi kim çağırdı diye sorduğumda, Teğmenler bana bizi Özkan Gürkol 

binbaşı çağırdı. Taburun yanındaki kamelyalarda toplanmamızı emretti dediler. Bunun üzerine 

ben tekrar Özkan Gürkol'u aradım. Durumu ona tekrar anlatarak sordum. Bana telefonda tabur 

komutanın Fatih Çubukçuya sor, Fatih Çubukçu'nun emri dedi. Bu sefer tekrar Fatih 

Çubukçu'yu arayıp durumu sordum. Fatih Çubukçu bana " Evet ben çağırdım benim emrim" 

dedi. Bende emredersiniz komutanım dedim. Niye çağırıldığı konusunda birşey sormadım. 

Bu olayların üzerine hemen akabinde okul nöbetçi amiri Binbaşı Aziz Çiçek 

telefonla beni aradı. Koray tüm personelini mesaiye çağırıyoruz dedi. Bende bu durumu 

İbrahim Zengin Üsteğmene söyledim. Bu esnada ben başkalarını arama fırsatı bulamadan Fatih 

Çubukçu beni aradı. Koray Eski bölüğü garajına (Eğitim Destek ve Tatbikat Taburu) gel 

Tüğmen Komutanının emri dedi. Çok önemli bir vazifen olacak dedi. Bende denilen yere 

koştura koştura gittim. Garajda Yarbay Fatih Çubukçu ve yanında Üsteğmen Ahmet Koşar'da 

vardı. Fatih Çubukçu bana "Koray Jandarma Genel Komutanlığına saldırı olmuş, şehitlerimiz 

var, yaralılarımız var, şehitlerimizi ve yaralılarımızı tahliye edemiyoruz, acil iki tank hazırlama 

görevi aldık, Jandarma Genel Komutanlığı emniyete alınacak" dedi. Ben Fatih Çubukçu'ya 

mürettebat yok, sürücü yok dediğimde, bana ben sana teğmenlerden mürettebat göndereceğim 

dedi. Bende Eğitim Destek Tabur Komutanlığı nöbetçi subayını arayım orada sürücü varsa, 

sürücüleri garaja getirsinler diye söyledim. Daha sonra Fatih Mehmet Kılıç'ı (tutuklu) aradım. 

Fatih Mehmet Kılıç'a "garaja gel, garaja gelirken nöbetçi heyetinden Leopar 2A4 tanık sürücüsü 

varsa onları da yanında getir " dedim. Daha sonra Fatih Mehmet Kılıç yanında bir sürücü 

Uzman Çavuş ile yanına geldi. Fatih'e Jandarma Genel Komutanlığına terör saldırısı olmuş, 

şehitler varmış, yaralılar varmış, şehit ve yaralıları tahliye etmemiz gerekiyor, bunları da bana 

Fatih Çubukçu söyledi dedim. Kendisine de seni hiç kimse aramadı mı diye sorduğumda. O da 

bana beni kimse aramadı deyince bende kendisine tabur komutanı olan Tank Yarbay Erdal 

Yetim'i araması gerektiğini söyledim. Fatih Mehmet Kılıç benim yanımda iken Erdal Yetim'i 

aradı. Konuştular, telefonu kapatmadan bana verdi. Durumu Yarbay Erdal Yetim'e sordum. 

Komutanım durum bu şekilde imiş diye söylediğimde Erdal Yetim bana evet doğru iki tane tank 

hazırlayın ve peron dışına çıkartın dedi. Bende bunları duyduktan sonra şehit var, yaralılar var 

denildiğini duyduğum için eski çalıştığım yer olan Eğitim Destek Tatbikat Tabur 

Komutanlığında çalışmış olduğum 2. bölük personelini sürücülerden başlamak üzere aramaya 

başladım. Ben bu terör saldırısı dışında başka birşey olabileceğini hiç düşünmedim. Bu şekilde 

darbeye teşebbüs olduğu dahi aklıma gelmedi. Çok acele hareket ettiğim için tümen içerisinde 

olağan üstü bir durum olup olmadığını da fark etmedim. 

Beni eski bölüğümün garajına çağıran Fatih Çubukçu 1. sicil amirimdir. Aynı 

zamanda tank Yarbay Erdal Yetim'de olaydan yaklaşık bir ay öncesine kadar 1. sicil amirimdi. 

Aynı zamanda o gün tümen nöbetçi amirim idi. Bu durumdan dolayı sorgulama ya da başka bir 

şey yapma aklıma gelmedi. 

Garaj bölgesine sayılarını tam bilemiyorum ama 10 ya da 10'dan fazla teğmen geldi. 

Bu gelen teğmenler silahsız, hücum yeleksiz ve teçhizatsız teğmenlerdi. Fatih Çubukçu 

(Yarbay) telefonla bana "gelen teğmenleri tank mürettabı olarak kullan, başta tank komutanı ve 

nişancı olsunlar" dedi. İlk etapta iki tank çıksın denmişti. Bir tankta 4 personel görev yapabilir. 

Teğmen sayısının 10'Dan fazla olması nedeniyle Yarbay Erdal Yetim bana daha sonradan 
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hazırlayabildiğin kadar daha fazla tank hazırla dediği için 10'dan fazla teğmeni orada 

kullanılabileceği düşünülebilir. Erdal Yarbay'ın bunları bana söylediğinde saat 23.30-24.00 

arasında idi. Fatih Çubukçu bana telefonda hep Jandarma Genel Komutanlığına saldırı 

olduğunu söylemesine rağmen Erdal Yetim Yarbay ise telefonda bana hem Jandarma Genel 

Komutanlığına hem de Genel Kurmay Başkanlığına terör saldırısı olduğunu söyledi. İlk etapta 

hem Erdal Yarbay, hem Fatih Çubukçu iki tank hazırlayın dedi. Daha sonra Erdal Yetim Yarbay 

hazırlayabildiğiniz kadar tank hazırlayın dedi. Ben kendisine 4. Direkt Destek takımında da 

paletleri ayrılmış tanklar olduğunu, bunlarında paletlerini birleştirebiliriz dediğimde Erdal 

Yetim bana o kadar zaman yok dedi. 4. Direkt Destek Takımının komutanı Binbaşı İsmail 

Suvay'dır. Burası Erdal Yetim'e bağlı değildir. Erdal Yetim neden böyle söyledi bilemiyorum. 

4. Direkt Destek Takımının kendisine bağlı olmamasından mı yoksa, çok acil ihtiyacından mı 

olduğunu bilemiyorum. Ben hala darbeye teşebbüs eylemi olduğunu öğrenememiştim. 

Hem Fatih Çubukçu hemde Erdal Yetim 500 adet uçaksavar mühimmat, 500 adet 

makinalı tüfek mühimmatı ve 2'şer tane de tank tabu mühimmatını yüklemek için hazır ettiğiniz 

tankları cephaneliğe gönderin dediler. Erdal Yetim'de hazır olan tankların dışarı çıkması için 

nizamiyeye yönlensin diye emir verdi. Bende garaja gittikten sonra saat kavramı kalmamıştı. 

Ancak tahminime göre saat 24.00 civarı idi. Tanklara mühimmat yükleme işleminin tankların 

garajlar bölgesinde mi yoksa cephanelikte mi olacağı hususunda bugüne kadar herhangi bir olay 

yaşamadım, ancak biz tatbikat için Şereflikoçhisar gitme gibi dışarı çıktığımızda tanklar 

mühimmatsız olarak çekicilerin üzerinde götürülür, arkasından da ayrıca kamyona 

mühimmatlar yüklenir, olay yerinde tanklara bu mühimmatlar kamyonlardan alınarak yüklenir, 

bugüne kadar da benim tecrübelerim hep böyle oldu. Ancak olayın durumuna göre hem 

cephanelikte hemde garajlar bölgesinde yüklenebilir. Bu konuda bir emir talimat varmı şuan 

hatırlayamıyorum. 

İlk başta garaja 10'dan fazla silahsız hücum yeleksiz teğmenler gelmesine rağmen 

daha sonra garaja Üsteğmen Sinan Ünal (tutuklu) komutasında ilk gelen teğmenlerden daha az 

olacak şekilde piyade tüfekli kompozit başlıklı ve hücum yelekli teğmenler geldiler. 

İlk gelen silahsız, teçhizatsız teğmenlerden Yusuf Akbulut, Ahmet Faruk Çavuş, 

İsmail Üzüm ve Cihan Özmen'i hatırlıyorum. Bunların hepsi de şuan tutukludurlar. 

Tanklardan ilk iki tanesinini garajdan cephaneliğe Fatih Mehmet Kılıç komutasında 

gönderdim. Kendim garajda kaldım. Fatih Çubukçu'yu aradım. İki tankı cephaneliğe 

gönderdiğimi, kendimin garajda kaldığımı ve mesaiye gelecek personelimi 

yönlendirebileceğimi kendisine söylediğimde, kendisi bana tamam dedi. 

Aradan bir müddet geçtikten sonra Fatih Çubukçu telefonla beni aradı. Koray 

Tümen komutanı bizzat seni istiyor, iki tank ile acilen Jandarma Genel komutanlığına 

gidiyorsunuz, şehitler, yaralılar tahliye edilecek, Jandarma Genel Komutanlığının emniyeti 

alınacak dedi. Ben Tüğmen Komutanının bizzat beni istemesini yadırgamadım. Tüğmen 

komutanımız Tüm General Erdoğan Akyol'un derdest edildiğinden henüz bilgim yoktu. Ben 

daha önceden başarılı bir şekilde 6-7 tane Orgeneral seviyesinde misafirlerin olduğu 

faaliyetlerde tatbikat yaptığım için Tüğmen Komutanının beni çağırmasını yadırgamadım. 

Ben garajdan koşarak cephaneliğe ilerlemeye başladım. Bu esnada kışla içerisinde 

cephaneliğe giderken durduğum kamyonun içerisinde mesaiye gelen sivil giyinimli personeli 

gördüm. Onları beni cephaneliğe bırakın dedim. Kamyonda sivil kıyafetli personel bana 

komutanım, hayırdır ne oluyor diye sordular. Bende onlara Jandarma Genel Komutanlığına 

saldırı olmuş orayı emniyete alınacak dedim. Benim bu söylemim üzerine sivil kıyafetli 

personel darbe oluyor, ya da olmuyor diye birşey söylemediler. 

Ben Cephaneliğe saat 24.00'dan sonra ulaştım. Cephaneliğe gittiğimde sadece 

garajdan çıkan tanıkların orda olabileceğini düşünüyordum. Ancak burada çok sayıda tankın 
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olduğunu gördüm. Plakalara bakarak kendi tanklarımı buldum. Kendi tanklarımdan bir 

tanesinde Fatih Mehmet Kılıç vardı. Fatih'e Jandarma Genel Komutanlığına gidilecek dedim. 

Bana yolu bilmiyorum dedim. Fatih Mehmet Kılıç ben yolu biliyorum. Beni takip et dedi. 

Bende ilk çıkan diğerine bindim. Bu tankın üzerinde Üsteğmen Öztürk Gür (tutuklu) vardı. Ben 

Öztürk'e Tabur komutanı Fatih Çubukçu bana emir verdi. Jandarma Genel Komutanlığına 

gideceğim tanktan in dedim. O da bana Tabur komutanı Fatih Çubukçu bana emir verdi dedi. 

Karşılıklı tartışmadan sonra kendisine aşağıya in dedim. "Tanklar benim eski tanklarım, 

personel benim eski personelim, ben gideceğim, senin ne işin var" diye söyledim. Daha sonra 

Fatih Mehmet Kılıç'ın üstünde olduğu tank önde, benim bulunduğum tank arkada olacak şekilde 

nizamiyeye doğru ilerlememeye başladık. Nizamiyeden tahminen saat 00.30'da çıktık. Biz 

nizamiyeden çıkarken halk henüz nizamiye önünde toplanmamıştı. 

Fatih Mehmet Kılıç'ın tankında mürittabat olarak sürücü uzmançavuş Burak Çakır, 

nişancı Uzmançavuş Harun Bulut, doldurucu Teğmen Ahmet Faruk Çavuş, tank komutanı da 

Fatih Mehmet Kılıç bulunuyordu. 

Benim tankımda ise, tank komutanı olarak ben, sürücü Uzmançavuş İbrahim Akça, 

nişancı Astsubay Çavuş Mehmet Ayaz, doldurucu Teğmen Yusuf Akbulut bulunuyordu. 

Fatih üsteğmenin tankı önde arkada benim tankım olmak üzere ilerlemeye başladık, 

nizamiyeden onlar önde biz arkada çıktık. Bu esnada iki tank arasında telsiz muhaberesi yoktu, 

sadece kendi mürettabım ile konuşuyordum. Biz nizamiyeden çıktık, yeni yapılan Ankara 

Bulvarı yoluna devam ettik, bu esneda trafik rahattı ancak araçlarından bayrak sallayan, korna 

çalan insanları gördük. Bana terör saldırısı olduğunu söylemeleri nedeniyle halkın bayrak 

sallayarak, korna çalarak bize destek olduklarını düşündüm. 

Daha sonra biz sol tarafta Cumhur Başkanlığıkülliyesi, sağ tarafta Gazi Ordu Evinin 

bulunduğu rampayı çıkıp, aşağıya doğru inerken muazzam bir kalabalık gördüm. Bu kalabalığın 

ellerinde Türk bayrakları, bize aşırı tepkili şekilde idiler ve tankların önünü kesip, tankların 

üzerine çıkma gayretinde idiler. öndeki Fatih Mehmet Kılıç'ın olduğu tanka daha fazla 

yüklendiler. Benim tankıma da kısmen o tanka yüklendiklerinden daha azyüklendiler. Ben ne 

olduğuna anlam veremedim. Yanımda ki doldurucu bölmesindeki Teğmen Yusuf Akbulut 

sürekli bağrıyordu, tankın üstündeki kapağı kapat şeklinde bağırıyordu, Daha sonra bu 

bağırmaları ağlamaya dönüştü. Ben kapağı kapatmak istemiyordum. Çünkü kapağı 

kapattığımda görüş alanım çok sınırlı olacaktı ve istemeden de olsa birilerine zarar 

verebilecektim. Aynı zamanda da öndeki tankında hareketlerini görmek istiyordum. Bebeği 

kucağında olan kadın dahi tankın önüne çıkıp tankın önünü kesmek istiyordu. Bu esneda bizim 

tanklarımıza taş, sopa, bıçak şeklinde malzemeler atılıyordu. 

Ben köprünün altında iki tane polis gördüm. Bu polisler hiçbirşeye müdahale 

etmiyorlardı. Sadece izliyorlardı. Kendi kendime polisler niye müdahale etmiyor, ne oluyor 

diye düşündüm ve Zırhı Birliklere dönmeye karar verdim. Bu esneda yoğun tepkilerden dolayı 

tankın kapağını kapattım, Periskoptan önümdeki tank da mı döndümü diye gözetlemeye 

başladım. Biz geri dönüşte şoför bana komutanım biz hiçbir şey görmüyoruz, beni yönlendirin 

dedi. Bende dur kalk, sol da araba var, sağ da araba var, sağda insan var, solda insan var diyerek 

şoförümü yönlendirmeye gayret ediyordum. Bu şekilde periskoptan bakarken tankın 

arkasındaki sepette elinde MG3 makinalı tüfek olan genç bir sivil vatandaşı gördüm. O MG3'ü 

kendi silahım zannettim ve benim silahımdı, tankı durdurup dışarı çıktım. Vatandaş bu silahı 

bana doğrulttu, tetiğe bastı, fakat yanımızda mühimmat olmasına rağmen silahlara mühimmat 

koymadığımız için silah patlamadı. Tankın üzerinde bu sivil vatandaşla silahı alma konusunda 

mücadele etmeye başladık. Bu sivil kişi bu silahla beraber tanktan aşağıya atladı. Ben iki 

ellerimi yana açarak orda bulunan halka bana silahımı verin diye bağırmaya başladım. Halkın 

arasındaki orta yaşlı4-5 kişi elleri ile bana sakin olmam gerektiğini işaret ediyorlardı. Silahı 
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alan sivil kişi de MG3 silahı ile beraber kalabalığın arasında karışıp gitti. Bu silahın daha sonra 

bulunup, emniyette olduğunu öğrendim. 

Daha sonra tekrar tanka bindim. Hiçbir kamu malına, hiçbir vatandaşa, hiç bir sivil 

araca zarar vermemek için tankımı zik zak çizerek, dur kalk yaptırarak, orta refüje dahi çıkarak 

kalabalığın içerisinden çıkarttım. Dönüş yoluna başladık, Erdal Yetim telefonla beni aradı. 

Kendisinin bana ne dediğini hiç duymadım. Fakat ben kendisine " komutanım burda bize aşırı 

tepki gösteriyor, hepsinin elinde Türk bayrakları var, bebeği kucağında olan kadın dahi tankın 

önüne çıkıyor ne olduğunu bilmiyorum ben dönüyorum" dedim. Ancak Erdal Yetim'in bana ne 

söylediğini, tankın gürültüsünden dolayı duymadım. 

Daha sonra okul komutanı Tank Albay Sefa Alkan beni aradı.Tankın gürültüsünden 

ne dediğini anlayamadım. Kendisine zor durumdayız, halk bize aşırı tepkili, burdakilerinin 

hepsinde Türk bayrağı var, ben dönüyorum. Dedim. Onun ne dediğini de duymadım. 

Biz daha sonra nizamiyeye doğru ilerlemeye başladık. Kışla nizamiyesine varırken 

arkamdaki tank bizi geçti. Önce onlar nizamiyeye vardı, akabinde biz vardık. Nizamiyeden 

önce bizim önümüzdeki tank girdi, hemen akabinde biz nizamiyeden kışlaya giriş yaptık ve bir 

kaç metre ilerde hemen durduk, tahminime göre saat 01.15 sıraları idi. Sonra Üsteğmen Levent 

Doğan bana Fatih'i bırakmışsın diye bağırdı. Ben de ne bırakması Fatih nerde diye bağırdım. 

Fatih Üsteğmen nerede diye öndeki tankın mürettabına sordum. Onlarda ağlar bir şekilde halkın 

Fatih Üsteğmeni aldığını bana söylediler. 

Fatih Üsteğmen'in tankının yanında yerde yaralı bir vatandaş gördüm. Fatih 

Üsteğmen'in mürettabına bu kim neden kanlar içerisinde diye sorduğumda onlardan tank 

Uzmançavuş Harun Bulut, yaralı vatandaşın tankın içine Külliyenin orda girdiğini, kendi 

kafasını yani Harun Bulut'un kafasını taşla ezmeye başladığını, Harun Bulut'un da bu sivil 

vatandaşa engel olmaya çalıştığını, engellemeyeceğini de silahını kullanmak suretiyle 

yaraladığını Harun bana söyledi, 

Daha sonra bir ambulans geldi, Harun Bulut'u ve yaralı vatandaşı aldı gitti, nereye 

gittiğini bilemiyorum, 

Ben Yarbay Erdal Yetim'i telefonla aradım, dışarıdaki durumu kendisine anlattım, 

Fatih'in olmadığını söyledim, bir tane MG3 silahımın halk tarafından alındığını söyledim, 

durumu kendisine anlattım. bu konuşmalarımız 01:15 ile 01:30 sıralarında olabilir. 

Sonrasında nizamiye bölgesinde uzun boylu, iri yarı içinde beyaz fanilası olan 

üzerinde askeri elbisesi olan adının daha sonra İsa Sancaklı olduğunu öğrendiğim bir albay beni 

çağırttı, dışarıdan dönenlerin en kıdemlisi sen misin dedi, bende evet dedim. Ben İsa 

Sancaklı'ya ben seni tanımıyorum, siz kimsiniz diye sordum, o da bana ben buranın yeni kurmay 

başkanıyım dedi, İsa Sancaklı bana nizamiye bölgesinde tankları göstererek, tekrar hazırlık 

yapıyorsun, tekrar dışarı çıkacaksın dedi. Ben kendisine dışarıdaki durumu anlatmaya çalıştım, 

5 dakika geliyorum, bu tanklar hazır olsun, tekrar dışarı çıkacaksın dedi, dışarıdaki durumu 

anlatmama müsaade etmedi, nizamiye bölgesinden ayrıldı, bende tekrar Erdal Yetim'i aradım, 

telefonu habercisi açtı, Erdal Yarbay'ın şuan konuşabilecek durumu olmadığını, hastanede 

olduklarını söyledi, Fatih Çubukçu Yarbay'ı aradım, komutanım burada tanımadığım albay bana 

dışarı çıkmamı emrediyorum, ben kendisiyle mücadele edemem, gelin bu albayımı durdurun 

dedim, o da tamam oraya geliyorum dedi. Okul Komutanımız Sefa Alkan albayı aradım, ama 

Sefa Alkan'ın telefonuna ulaşılamıyordu. Bu esnada ben mürettebata tekrar dışarıya çıkma 

ihtimalimize karşı, telsizleri kontrol edin, tekrar muhabere problemi yaşamayalım dedim. bu 

esnada hala darbenin olduğunu bilmiyordum, Fatih Çubukçu nizamiyeye gelene kadar geçen 

süre zarfında binbaşı İsmail Suvay nizamiye bölgesine geldi, kendisine komutanım ne oluyor 

diye sordum, o da bana Koray ne yap ne et bu tanklar dışarı çıkmasın dedi, daha sonradan Fatih 

Çubukçu yarbay geldi, İsmail binbaşı bu esnada o bölgeden ayrılmıştı, Fatih Çubukçu yarbaya 
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dışarıdaki manzarayı anlattım. İsa Sancaklı'nın tankların dışarı çıkartılması hususundaki emrini 

kendisine söyledim, halka aşırı tepkili komutanım neoluyor diye sordum. Kendisi kuvvet 

komutanlığından bir emir aldıklarını, şuan bunu konuşacak zamanlarının olmadığını, tekrar 

dışarı çıkılması gerektiğini söyledi. Bende kendisine tankların üzerinden çıkan taşları, sopaları 

ve bıçağı gösterdim, ben halk neden bu kadar tepkili neden dışarı çıkacağız diye sordum, bana 

yine aynı şekilde şehit var dedi, bir görevimiz var, bunları konuşacak zamanının olmadığını 

söyledi, bende kendisine tekrar komutanım siz benim birinci amirimsiniz, askerlerin verdiği 

terbiye gereği size mutlak itaat etmem gerekiyor, ancak hala neden halkın tepkili olduğunu 

bilmiyorum, tekrar İsa Sancaklı nizamiye bölgesine geldi, sana kaç defa söyleyeceğim, tanklar 

hala hazır değil, ateş ede ede dışarı çıkacaksınız dedi, bu esnada halk da nizamiyenin önüne 

toplanmaya başlamıştı. Bu esnada nizamiye bölgesindeadının daha sonradan AHmet Bican 

Kırker olduğunu öğrendiğim bu tuğgeneral ve Tuğgeneral etrafında kollarında askeri inzibat 

kolluğu olan ve hücum yelekli kompozit başlıklı G3 piyade tüfekli 4 tane teğmen generalin 

yakınında idi. 

Zaman zaman tankların arasından geçip okul komutanı Sefa Alkan'ı aramaya 

çalıştım, fakat kendisine ulaşamadım. Daha sonradan Hava Kuvvetlerinde görev yapan 

kuzenim yüzbaşı Özgür Özmen'i aradım, ben Özgür'e telefonda başından geçen olayları 

anlattım, Özgür'de bana şuan etrafında bulunanlar seni kandırıyor, oradan kaçabiliyorsan kaç 

dedi, bu esnada Özgür evdeydi. Özgür komutanların televizyonda açıklama yaptığını, dışarıdaki 

birliklerin derhal kışlalara dönmelerini gerektiğini söylediklerini bana iletti. Ben şok oldum. 

Tekrar Okul Komutanım olan Sefa Alkan'ı aradım. bu sefer kendisine ulaştım. ilk 

sorum kendisine Komutanım Atatürkçü müyüz dedim. Bana tabi dedi. kendisine şuan ne 

yapacağımı şaşırdım, kime inanacağımı, kime güveneceğimi bilmiyorum, ne yapmam 

gerektiğini saat 02:30 sıralarında sordum. o da bana birinci amirine yani Fatih Çubukçu'ya 

(Tutuklu) ve yandaş komşusuna güvenme dedi. Oradan hemen uzaklaş dedi. Daha sonra ben 

telefonla konuşarak oradan uzaklaştım. Üsteğmen Levent Doğan'ı aradım. Levent'e çabuk 

oradan uzaklaşın, durum bize anlatıldığı gibi değilmiş, ben şu anda öğrenci kurs tabur 

komutanlığının oradaki kantinin önünde çalıların arasındayım buraya gel dedim, Levent 

üsteğmen daha sonra buraya geldi, beraber eski bölüğüm olan 2.bölüğüm tank garajına çıktık, 

burada ki er erbaş gazinosuna girdim, televizyonu izledim, bu esnada orgeneral Ümit Dündar 

açıklama yapıyordu, darbe teşebbüsü olduğunu söylüyordu. 

Burada çok kısa süreli olarak arkadaşlarla istişare ettik, ben bu esnada tankların 

nizamiye bölgesinde kaldığını hatırladım, o tankları oradan almamız gerektiğini düşündüm, 

daha sonradan okul komutanı Sefa Alkan'ı aradım, garajlar bölgesinde olduğumuzu, tankların 

nizamiyede kaldıklarını, tankları alabilmek için ne yapmamız gerektiğini kendisine sordum. 

Oda nizamiye bölgesinin şuan durumunu bilmediğini, bu işin tehlikeli olacağını, fakat 

nizamiyeden tankların alınması görevinin başarılması halinde darbecilerin iradesinin tamamen 

kırılacağını bana söyledi. Bende bu görevi yapmaya hazır olduğumu kendisine söyledim. 

Biz tankları kurtarmak içinistişare yaparken Erdal Yetim beni aradı. Bana nerdesin 

dedi. Bende Garajda olduğumu söyleyip tepkili bir şekilde bağırmaya başladım. Kendisine siz 

beni tanımıyor musunuz, bir tane çocuğum var, ailemi biliyor sunuz, beraber çalıştık, siz bana 

bu emri nasıl verirsiniz, darbe oluyormuş diye sordum. O da bana Vallahi Billahi bende 

bilmiyordum dedi. Ben Levent Doğan ve 4 uzman erbaş arkadaş ile birlikte Nizamiyeye doğru 

ilerlemeye başladık. Nizamiye bölgesine yaklaşık 100 mt kala Okul komutanı Sefa Alkan aradı. 

Koray Nizamiye'ye gitme İsmail Suvay bütün tankları bozmuş, hemen ordan geri dönün dedi. 

Levent Üsteğmen bana komutanım buraya kadar geldik, bari tanklardaki silahları alalım dedi. 

Bende bu işin çok tehlikeli olacağını, geri dönelim dedim. o bana ısrarcı oldu. ısrarla alalım 

dedim. Sonra gidelim dedim. Tankların yanına geldik. Saat 04.00 idi. 
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Bu esnada tankların yanında kolunda rütbesi olan bir asker gördüm. rütbesinin 

kolunda olması nedeniyle subay olmadığını, asker olduğunu anladım. O bana sen kimsin diye 

sordu. Bende etraftakilere buradan kaçıyoruz beyler diye bağırdım ve ordan uzaklaştık. Daha 

sonra bu kişinin İsmail Suvay isimli binbaşının adamları olduğunu öğrendik. 

Eski bölüğümün garajına doğru ilerlemeye başladık. 1. tank garajına gittim. Orda 

devre arkadaşım Ayhan Şen Üsteğmen'i gördüm. Yanına oturduk. Bu esnada Sefa Alkan Ayhan 

Şen'i aradı. Benim ve Levent Doğan'ın yanında olup olmadığını Ayhan'a sordu. Ayhan'ın 

telefonunun hoperlörü açık olduğunu için kendisine komutanım burdayız diye söyledim. O da 

bana Koray iki adet leopart 2A4 tankı hazırlattığını, gelip gelemeyeceğimi sordu. Ben de hemen 

geliyoruz, nerdesiniz diye sordum. Okul Karargahının önündeyiz, dur siz gelmeyin deyip kendi 

makam aracını gönderdi. Biz makam arabası ile okul karargahının önüne gittik. O esnada okul 

komutanı Sefa Alkan, Türker Bilgetürk Yarbay Yavuz Kapucu, Binbaşı Faruk Ergül, Başçavuş 

Serdar Çınar ve diğer öğretmenlerin olduğunu gördüm. okul komutanının yanına gittikten sonra 

Sefa Alkan'a ne yapıyoruz diye sordum. Gelecek olan tanklarlar birlikte darbecilerin 

sıkıştırılmış olduğu Tümen karargah binasına yaklaşacağımızı ve o binayı çevireceğimizi 

söyledi. Bu esnada okul komutanımız Sefa Alkan'ın orada bulunan öğretmenlerle ne yapması 

gerektiği hususunda iştiharalerde bulunuyorlardı. Önce bir tane tank geldi, sonra akabinde de 

bir tank daha geldi.Tanklardan birine binerek nişancı bölgesine geçip vehemen arkamada 

Türker Bilgetürk binip bu tankla beraber tümen karargah binasına doğru ilerledik. Karargah 

binasının etrafını çevreledik. Ben periskoptan Sefa Alkan'ın ikazlarını gördüm. Sefa Alkan 

darbecilere teslim olun çağrısını megafonla yapıyordu. Önce 4 Teğmen sonrasında 1 

Tuğgeneral, İsa Sancaklı'nın da olduğu 2 albay teslim oldu. Sonrasında bu olaylar kontrol altına 

alındı. 

Şüpheliye Nizamiyeye girdikten sonra tankların önüne gelen vatandaşları 

kastederek "şerefsizler, hainler Fatih Üsteğmen'i tankın içinden aldılar, parçaladılar, Fatih'i 

öldürdüler mi ne yaptılar, biz burda daha ne bekliyoruz, neden tekrar gidip Fatih'i ellerinden 

almıyoruz" şeklinde bir söz söyleyip söylemediği sorulduğunda şüpheli; 

Şüpheli Ben kesinlikle böyle bir şey demedim. Fatih'in halk tarafından alındığını 

dönüşte öğrendim. Dışarıda ne oluyor diye ısrarla sıralı sicil amirleri olan Fatih Çubukçu 

( tutuklu) Yarbaya ve dönüşte de Erdal Yetim ile Sefa Alkan'a telefon konuşmasında sordum. 

Tekrar dışarı çıkmak gibi bir niyetim asla olmamıştır. Öyle bir niyetim olsa garaja dönmem, 

tankları tekrar teslim almak için öyle bir gayrette bulunmam. Okul komutanımızın emirlerine 

riayet etmem. Dedi. Benim hakkımda neden böyle bir şey söylendiğini tanıklar söylemişler 

bilemiyorum. Zırhlı Birliklerde husumetli olduğum kimse yoktur. Ancak idareci olarak sert 

birisiyimdir. Temel disiplin kurallarından taviz vermemeye gayret ederim. 

Şüpheliye "Fatih Çubukçu nizamiyeden tanklar çıkacak gerekirse halka ateş 

edilecek ve halkın çil yavrusu gibi dağılacağını söylüyordu. Hatta Mamak'ta tankların halka 

ateş ettiklerini halkın çil yavrusu gibi dağıldığını ve burada da yani Zırhlı Birliklerde de böyle 

birşey yapılırsa halkın çil yavrusu gibi dağılacağını tankların çıkacağını söyledi. Fatih Çubukçu 

bunu söylediğinde biz karşı çıktık. Ancak Koray Korkmaz karşı çıkmadığı gibi gerekirse 

tankların şoför bölmesine ve tank komutan bölmesine kendilerinin binerek tankları 

çıkartacağını söyledi. Koray Korkmaz bu sözleri ilk defa çıkan 2 tanktan birisi ile çıkıp 

kendisinin bulunduğu tankın tekrar halk tarafından durdurulması nedeniyle geri geldikten sonra 

söyledi. Yani dışarıda halkın sokaklara çıktığını eylemin darbe girişimi olduğunu öğrendikten 

sonra yukarıdaki sözleri söyledi" şeklindekitanık beyanındaki sözleri SÖYLEYİP söylemediği 

sorulduğunda şüpheli; 

Leopart 2A4 tank bölük komutanlığı yaptım. Bölük komutanlığım süresince hiç 

tank kullanmadım. Leopart 2A4 tankın nasıl sürüldüğünü bilmiyorum. Ancak şoför mahilindeki 
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komuta ve göstergelere tankçı personel ve bölük komutanı olarak hakimim. Bizde tankı sürücü 

kullanır. Tank sürücüsü yerine başka kimse tankı kullanmaz. Nizamiye bulunduğum süre 

zarfında Mamak ile ilgili hiçbir söylem ve cümleye şahit olmadım. Nizamiyeye döndükten 

sonra nizamiye bölgesinden uzaklaşana kadar geçen süre zarfında orda bulunmamım sebebi 

tamamen 1. amirim tank Kurmay Yarbay Fatih Çubukçu'nun (tutuklu) orda bulunması, vazife 

bilincim, mutlak itakat duygum ve 2. amirime ulaşamamış olmamdır. 2. Amirime ulaşıncaya 

kadar geçen süre zarfında Fatih Çubukçu'nun darbeci olduğunu da bilmiyordum. Nezaman ki 

Okul komutamı Sefa Alkan ile görüştüm. Fatih Çubukçu'nun darbeci olduğunu o zaman 

anladım. dedi. Ben yukarıdaki söylemlerin hiç birisini söylemedim. Bunları söyleyen tanıklar 

bana iftira atmaktadırlar. Ben yaşadıklarımı anlattım. Yorum yapmadım, yoruma dayalı bir şey 

anlatmadım. Suçsuzum, kesinlikle bu olayın darbe girişimi olduğunu bilmiyordum. 

Ben ortaokulu Bandırma Anadolu Lisesinde okudum. Babam askerdir, emekli 

astsubaydır. Ailemde 7-8 tane asker vardır. Askere özencim babamdan ve yukarıda ismini 

bahsettiğim Özgür özmen'dendir. Ben askeri lisesi sınavlarına girdiğimde Deniz lisesini de 

kazandım, Kuleli Askeri Lisesini kazandım. O zaman ailem ile iştirare ederek Kuleli Askeri 

Lisesine girdim. 2003 yılında Kuleli Askeri Lisesinden mezun olup, kara harp okuluna katıldım. 

2007 yılında harp okulunu bitirmeye mütakip Midyat Mardin'e atandım. 2011 yılında Ankara 

Kara Harp Okuluna takım komutanı olarak döndüm. Kara Harp okulunda çalıştığım süre 

zarfınca amirlerimden muhtelif zamanlarda savunma ve ceza aldım. Görev yaptığım süre 

zarfında zaman zaman harbiyelilerle ilişkisi olmayan görevlerde bulundum. Aslı görevim 

dışında cezalandırılma maksatlı başka pasif ve tali işlerde görevlendirildim. Harbiyede 

çalıştığım üç yıl boyunca her sene sicilim bozuldu, sicil sıralamasında geriye gittim ve bana 

özellikle son senemdeki ceza verdiren o dönemdeki tabur komutanım Topçu Kurmay Yarbay 

Erdoğan Kurt, aynı zamanda darbeye teşebbüsten tutukludur. Erdoğan Kurt'dan önceki tabur 

komutanım da tutukludur. Kara Harp okulunda çalışan takım ve bölük komutanlarım, genellikle 

garnizon hizmet süreleri tamamlanmadan kara harp okulundan tayin edilmezler ve Garnizon 

hizmet süresi tamamlanmadan. Tayin edilen subaylar genellikle amirleri tarafından sevilmeyen 

kişilerdir. Ben 2014 mart ayında bölük komutanım Topçu Kurmay Yüzbaşı Bünyamin 

Altınsoy'a kara harp okulundan tayin olmak istediğimi ilettim. Bunun sebebi olarak ise 

harbiyeliği her zaman sırtımda taşımaya hazırım. Sabah erken gelmek, geç mesaiden çıkmak, 

hafta sonları mesaiye gelmek gibi hususlar beni yormuyor. Fakat burada bir adaletsizlik 

düşünüyorum. Bu sebeple tayin olmak istediğimi kendisine ilettim. Daha sonradan bu durumu 

kendisi tabur komutanı Topçu Kurmay yarbay Erdoğan Kurt'a attardı. Erdoğan Kurt'da bana 

benden habersiz burdan ayrılamazsın, deyip birlik komutanı teklifi ile beni Zırhlı Birlikler 

Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığına tayin ettirdi. 

Benim ailemde 7 tane asker var, vatanıma milletime devletime bağlı ve Atatarkçü 

düşünce sistemini özümsemiş olduğum aşikardır. FETÖ Terör örgütü ile bağlantılı olan hiç 

kimse ile bugüne kadar ilişkim olmamıştır. Sadece çalıştığım yerde iş gereği mecburen bir arada 

bulunmak zorunda kaldığım askerler arasında FETÖ'cü çıkanlar olmuştur. Aileme 

bırabileceğim babamdan tertemiz almış olduğum bir soyadım var. Bir buçuk yaşında bir 

bebeğim var. Eşime kirli bir soyad asla bırakmam. Keşke bütün geçmişim araştırılsa ve bütün 

gerçekler ortaya çıksa. Ben sadece darbeci Fatih Çubukçu ve Erdal Yetim'in emirlerini 

dinledim. Sıralı amirlerim haricinde kimseyi dinlemedim. Bunların verdiği emirlerin darbeye 

teşebbüs eylemi ile ilgili olduğunu bilmiyordum. Neden böyle oldu, halen anlamış değilim" 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 

Şüpheli Enes DAŞÇI savunmasında;" FETÖ terör yapılanması hakkında 

basından bildiğim kadarı ile devletin içine sızıp paralel bir yapı oluşturmak ve devleti 
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çökertmeye çalışan terör örgütüdür. Benim bu yapılanma ile ilgim ve bağlantım yoktur. 

Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı Öğrenci ve Kurslar Taburu 

Subay Kurs Bölük Komutanlığında kursiyer Tank Teğmen olarak görev yapıyordum. 

15.07.2016 Cuma günü normal mesai 08:00 de başladım saat 18:00 de mesaiden çıktım ve 

evime gittim. Cuma günü saat 21:00 sıralarında alarm verildiği haberini whattsap grubu 

üzerinden Bölük Komutanımız Tank Binbaşı Özkan GÜRKOL bizlere bildirdi ve bende birliğe 

otobüs ile Birliğime saat 22:00 sıralarında geldim ve birliğime geldim ve askeri elbiselerimizi 

giymemizi söylemeleri üzerine giydim ve beklemede kaldım. 

Tüm bölük personeli toplandı ve bizlere silah ve mühimmat alacağımızı Tank 

Binbaşı Özkan GÜRKOL söyledi ve silah ve mühimmatlarımı aldıktan bölük binası önünde 

beklerken aralarında benimde bulunduğum 4 kişi tümen karargahına gittik bizlere saldırı olma 

ihtimâli ve sızma faaliyetlerine karşı emniyeti almamızı söylediler bizde tümen binası 

çevresinde emniyeti aldık. Gittiğimizde okul komutanı Tank Komutanı Sefa ALKAN ve Tank 

Yarbay Erdal YETİM de oradaydı. Tümen binası içeresinde tanımadığım ancak ismini sonradan 

öğrendiğim Tuğ General Ahmet BİCAN vardı, bizlere hitaben Jandarma Genel Komutanlığına 

saldırı olduğunu şehitlerin okluğunu söyledi ve bizlere benim yanımda durun diye söyledi 

sonrasında saldırı yapılan yerlere yardım amaçlı tankların çıkması gerektiğini söyledi, orada 

gördüğümüz komutanlarla toplantı salonuna girdiler. Sürekli telefon görüşmeleri yapıyorlardı. 

Orada ismini sonradan öğrendiğimiz soy isimlerini bilmediğim Faruk Albay ve İsa Albay da 

bulunuyordu. Toplantıdan sonra Tankların çıkıp çıkmadığını kontrol etmek için Tuğ General 

Ahmet BİCAN ile gittik. Garajları inip tankların ve zırhlı araçların çıkıp çıkmadığını kontrol 

etti. Sonra tümen karargahına gelip bir süre dışarıda bekledik ve Tuğ General Ahmet BİCAN 

nizamiye bölgesini ve çevresini keşifyaparak kontrol etti ve nizamiye bölgesine geçti. 

Nizamiyenin içeri kısmında bekleyen tankların derhal çıkmasını söyledi tanklar kesinlikle 

çıkmadı sonrasında kendisi nizamiye bölgesine indi orada nizamiyede bulunan Subay astsubay 

ve uzman çavuşlar ve askerle ile kendisi tartışmaya başladı. Dışarıdan disiplin Subayı olduğunu 

sonradan öğrendiğim Tank Binbaşı Barış DEDEBAĞ sivil olarak nizamiyeden içeri girdi ve 

Tuğ General Ahmet BİCAN ile tartıştı ve tartıştıktan sonra nizaıniye dışına çıkar çıkmaz hayaya 

ateş açtı hemen akabinde halk içerisinden de havaya ateş açıldı. Bu esnada Tuğ General Ahmet 

BİCAN da ateş emri vermesi üzerine orada bulunan bizlerde orada bulunan halkın içeri 

girmesini engellemek için havaya bir el ateş ettik. Biz birşeylerin ters gittiğini anlayınca Tuğ 

General Ahmet BİCAN'ı tankların bulunduğu bölgeye çekerek sakinleştirdik. Sonrasında orada 

bulunan tankların çıkmadığını görünce bizlere tanklara binip çıkartmamızı Söyledi ben emrini 

dinlemedim tanka binmedim, sonrasında bizlere tanklara binerek tank üzerinde bulunan toplar 

ile halkın üzerine atış yapmamızı söyledi bizler emrini dinlemedik, tümen karargahına Tuğ 

General Ahmet BİCAN' ı götürdük odasına girdi ve bekledi bizlerde dışarıda bekledik ve 

uyukladık sabah olmasını bekledik. Sabah hava ışığında bir tankın tümen binasına yaklaştığını 

gördüm ve tank Albay Sefa ALKAN'ın bize megafon ile silahlarımı bırakıp teslim olmamızı 

emretti ve bende kimseye ateş etmeden ve zarar vermeden direnmeden G3 silahımı ve beylik 

tabancamı bırakarak teslim oldum. Ben darbe olayına karışmadım. Polise ve vatandaşa ateş 

etmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum" şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 

Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı Eğitim Destek 

ve Tatbikat Tabur KomutanıYarbay Erdal YETİM'in ilk önce müşteki sıfatıyla alınan 

beyanında; "15/07/2016 tarihinde tümen nöbetçi amiri olarak görevliydim. Saat: 18:50 

sıralarında faaliyet izlime nöbetçi astsubayı başçavuş Ali Küpeli beni cep telefonundan arayarak 

tümen komutanımız aradı, 4.Kol Ordu Komutanı Korgeneral Metin Gürak'ın kışlamıza 

geleceğini, kendisi yetişemezse karşılamam gerektiğini söyledi. Telefonu kapattıktan sonra 
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hemen nizamiye bölgesine gittim, ayrıca habercilere komutanımız tümgeneral Erdoğan Akyol'u 

evine gidip mesaiye getirmelerini söyledim. Nizamiyede beklemeye başladım, belli bir süre 

sonra 4.Kol Ordu Komutanının mercedesini gördüm. Kendi lant rover aracımın dörtlülerini 

yakıp eskortlayarak tümen karargah binasına kadar götürdüm. Karargaha vardığımda 

komutanımız Tümgeneral Erdoğan Akyol Paşamız karargahın önünde bizi karşıladı. 

Merdivenden ikisi birlikte yürüyerek tümen komutanının makam odasına geçtiler. Burada bir 

müddet oturdular, oturdukları süreyi tam olarak hatırlayamıyorum. 5-10 dakika bu oturma 

süresi sürdü. Tümen Komutanımız makama beni çağırdı, makama girdiğimde tümen 

komutanımız Erdoğan Akyol bana Erdal biz Şereflikoçhisar'a bugün 2 adet M60T ve 2 adet 

Leopard 2A4 tanklarını neden gönderdik diye sordu, bende kendisine o hafta sonu 

Şereflikoçhisar da kursiyerlerin tank top atışı var, bu tanklardan Şereflikoçhisar da 

olmadığından dolayı bu tankları Şereflikoçhisar'a tümenin yani kendisinin emriyle gönderdik 

dedim. bunun üzerine Metin Gürak Komutan bana tümende kaç tane tank var diye sordu, ben 

kendisine tümenin tamamını bilmiyorum dedim. o da kendisiyle eliyle bana çıkabilirsin işareti 

yaptı, bende çıktım. 

Aradan az süre geçtikten sonra komutanımız tümgeneral Erdoğan Akyol makam 

odasından dışarı çıkarak bana Erdal bu tank çekicilerinin (tanklar tır gibi çekiciler üzerinde 

Şereflikoçhisar'a gitmiştir) emniyet mesajını çektik mi diye sordu, bende kendisine onu tabur 

olarak biz çekmiyoruz, ancak tümen mi çekmesi gerekiyor onu bilemiyorum dedim. Kendisi 

lojistiklerden kim varsa yanıma gelsin dedi, bende karargahta nöbetçi hariçkimse olmadığını 

söyledim. bende İstihbarat şube müdür vekili binbaşı Aziz Çiçek'e bugün giden tankların 

emniyet mesajını biz mi çektik yani tümen mi çekti diye nöbetçi olduğu için kendisine sordum. 

O da bana çekilmiş olması lazım diye cevap verdi. bu esnada istihbarat şubedeki başçavuşu 

sivil kıyafetle mesaiye geldi, bu başçavuşun ismini bilmiyorum, bu esnada biz bunlarla 

uğraşırken kol ordu komutanı Metin Gürak makamdan çıktı, komutanımız Erdoğan Akyol'a 

hitaben "Erdoğan o emniyet mesajını bulunca ben Kara Havacılık Komutanlığına geçiyorum, 

bana hemen ulaştırın" dedi. 

Metin Gürak komutan makam arabası mercedese bindikten sonra gidince 

komutanımız Erdoğan Akyol dönerek kendi kendine 4 tankla darbe mi yapılırmış diye söyledi. 

Bana da "Erdal tümendeki tankların yerinde olup olmadığını, anahtarlarının ele 

geçirilemeyecek şekilde kilit altında olup olmadığını ve tank kapaklarının kapalı olup 

olmadığını kontrol ettirmemi" emretti. 

Bu esnada istihbarat şubenin başçavuşu emniyet mesajını getirerek tümen 

komutanımıza gösterdi. Yani mesajın çekildiği anlaşıldı. Tümen komutanımızda Aziz binbaşıya 

bu mesajı hemen al, Kara Havacılık Okul Komutanlığına götür, burada komutanımız Metin 

Gürak paşaya teslim et dedi. Tümen komutanımız bana da Aziz Binbaşıya hemen bir araç ayarla 

diye söyledi, o esnada karargahın kenarından geçen askeri Clio aracı gördüm. Onu hemen 

görevlendirdim. Araçla Aziz binbaşı gitti. 

Tümen komutanımız bana tankların kontrolünün emrini verdikten hemen sonra 

nöbetçi heyetini arayarak tankların kontrol emrini verdim. 

Daha sonra Erdoğan Akyol komutanım düğüne geç kaldım, düğüne gideceğim dedi. 

Makam aracına binerek hareket etti. 

Daha sonra saat:21:45 sıralarında Erler Nizamiyeden Tümen Karargaha doğru land 

rover aracımla intikal ederken devre arkadaşım tankçı binbaşı Semih İlhan (tutuklandı) 

telefonla beni aradı. Kendisi o gün aslında yıllık izindeydi. Bana abi Genel Kurmay'ı teröristler 

basmış, ortalık yıkılıyor haberin var mı dedi, bende kendisine izindeyken canın sıkıldı da dalga 

geçmek için mi arıyorsun dedim. Telefonu kapattım. Aradan 2-3 dakika geçtikten sonra ben 

tümen karargaha doğru intikal halindeyken Semih İlhan tekrar telefonla beni aradı abi ciddiyim, 
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şaka yapmıyorum, tümen nöbetçi amiri olarak sana ulaşamayınca, bana ulaştılar, dediklerimin 

hepsi doğru, şaka yapmıyorum dedi. Sen bana nasıl ulaştıysan, onlar nasıl ulaşamadı diye 

kendisine sordum, abi halen inanmıyorsan televizyon kanallarını aç, yukarıya bir bak alçaktan 

uçan uçakları görürsün dedi. Bende panikleyerek gerçek olduğunu düşünüp, askere şoförüme 

hızlı bir şekilde tümen karargahına ilerledim. Tümen karargahına varır varmaz, hemen 

koşturarak Faaliyet İzleme Merkezine doğru giderken kapıda nöbetçi astsubay Ali Küpeli beni 

gördü. Komutanım garip bir mesaj geldi, bir bakar mısınız diye bana söyledi. O esnada kurmay 

başkanı Mehmet Sıddık Çoban, binbaşı Aziz Çiçek bilgisayarın başında gelen mesajı 

okuyorlardı. Ben gelen mesaja baktığımda, mesaj sıkı yönetim görevlendirme mesajı gibi bir 

şeydi. Mesajda hatırladığım kadarıyla komutanımız Erdoğan Akyol'un Kara Kuvvetleri 

Komutanlığı emrine alındığı, Tuğgeneral Ahmet Bican Kırker'inde bizim buraya tümen 

komutanı olarak atandığı yazıyordu. Bu esnada tüm haber kanallarını dolaştık, henüz darbe ile 

ilgili yani İstanbul boğazının kapatılması ya da başka bir haber yoktu. Semih İlhan (tutuklu) 

bana televizyonlarda bu haberler geçiyor demesine rağmen ben bu haber için televizyon 

kanallarına baktığımda hiçbir kanalda darbe ile ilgili herhangi bir haber yoktu. Bu da Semih'in 

daha haberler çıkmadan bazı şeyleri bildiğini ortaya koymaktadır. 

Aziz Çiçek binbaşı kurmay başkanı Mehmet Sıddık Çoban'a yukarıda bahsettiğim 

mesaj geldiğinde bu mesajı mutlaka tümen komutanımız tümgeneral Erdoğan Akyol'a 

söylemeniz lazım dedi. Tamam tamam dedi ama hala mesajı okuyordu.Bu mesaj 21:45-22:00 

sıralarında gelmiş olabilir. 

Yine belirli bir süre sonra Semih Binbaşı cep telefonundan beni arayarak bana "yeni 

tümen komutanımızı kendi makam aracımla karargaha getiriyorum, karargahın önünde karşıla" 

dedi. Bu olaylardan önce askerlerden bir tanesi tankların yerinde olup olmadığını ve kapakların 

kapalı olup olmadığını kontrol ederken tankın üstünden düşerek alnından yaralandı. Bende 

bunun bilgisini telefonla tümen komutanımız Erdoğan Akyol'a bildirmiştim. Semih Binbaşının 

bana darbecilere göre yeni tümen komutanını kendi aracıyla getirmesini beklerken tümen 

komutanımız Erdoğan Akyol bana yaralı askerin durumunu sormak için beni aradığında 

karargahın önüne çıktım, benim hemen peşimden kurmay başkanı Mehmet Sıddık Çoban geldi, 

tümen komutanımız bana tanktan düşen askerin durumu ile ilgili o asker ne oldu diye 

sordu,bende komutanıma komutanım herhangi bir sıkıntı görünmüyor, hala hastanede dedim, 

kurmay başkanımıza telefonu veriyorum dedim ve telefonu kurmay başkanımız Mehmet Sıddık 

Çoban'a verdim. Kekeler tarzda komutanımız Erdoğan Akyol'a komutanım bir mesaj geldi, siz 

görevden alınmışsınız, yeni tümen komutanı bize atanmış dedi. Sonra telefonu kapattı. 

Belli bir süre sonra Semih binbaşının aracı karargahın kenarında durdu, içinden tank 

kurmay albay Faruk Yaman (tutuklandı), Tuğgeneral Ahmet Bican Kırker (tutuklandı) ve tank 

binbaşı Semih İlhan (tutuklandı) indi. Semih binbaşı sivil kıyafetliydi ancak elinde kamuflajları 

askıda getirmişti. Ben karşıladım. Karargaha doğru hep beraber yürümeye başladık. Bu esnada 

karargahın kapısının önünde bekleyen nöbetçi heyetinden bir kaç rütbeli vardı, ancak bunların 

isimlerini hatırlayamıyorum. 

Merdivene çıkıp kapıdan geçince darbeci Faruk Yaman bekleyenlere dönerek "ne 

bakıyorsunuz, yeni tümen komutanımız" dedi ve "derhal tümen komutanı makamı ve kurmay 

başkanı makamı açılsın, haberciler gelsin" dedi. Bunlar yukarıya doğru çıktılar, Faruk Yaman 

bana dönerek kolumda nöbetçi kolluğu olduğu için bana tüm nöbetçi heyeti yanıma gelsin dedi. 

Ben bu esnada nöbetçi heyetini aradım. Yanıma gelmelerini söyledim. Belli bir müddet sonra 

tümen komutanımız Erdoğan Akyol takım elbiseli kıyafetiyle karargahtan içeri girerek 

makamına geçti. Bu esnada darbeciler Erdoğan Akyol komutanın makamındaydılar. Kapıları 

kapattılar. belli bir süre sonra karargaha gri bir toyota corolla sivil araçla (2010-2015 model 

arası) tank kurmay albay İsa Sancaklı geldi ve doğrudan tümen komutanının odasına girdi. 
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Tahminen 15-20 dakika sonra makam kapısı açılarak komutanımız Erdoğan Akyol'un solunda 

albay İsa Sancaklı, sağ arka gerisinde tuğgeneral Ahmet Bican Kırker olduğu halde karargahın 

çıkışına kadar ilerlediler, tümen komutanımız Erdoğan Akyol paşa karargahta gördüğü nöbetçi 

heyetinin her birinin elini sıkarak "hakkınızı helal edin" dedi ve İsa Sancaklı ile beraber sivil 

gri toyotaya binerek uzaklaştılar. Bu toyota araç üzerinde inceleme yapıldı. Bu toyota araba ile 

komutanımız Erdoğan Akyol'u sonradan öğrendiğimize göre Akıncılar kışlasına götürmüş ve 

bu araba tekrar bilmediğim bir zamanda İsa Sancaklı ile beraber geri gelmişti. Erdoğan Akyol'a 

komutanımıza bu esnada herhangi bir kötü muamele yaparlarken görmedim. 

Ahmet Bican Kırker tekrar komutanın makamına tekrar yeniden geçti. Bu esnada 

darbeci Faruk Yaman "hadi nöbetçi heyeti nerede kaldı, şuan Genel Kurmay'da 17 şehidimiz, 

Ankara'nın üzerinde bir tane sivil uçak, içerisi bomba yüklü, nereye saldırı yapacağı belli değil, 

Genel Kurmaya olabilir, Külliyeye olabilir ve polis kıyafeti giymiş teröristler var" diyerek acele 

edin diye bağırdı. Ben tekrar nöbetçi heyetini aramak ya da bakmak için aşağıya indim, 2 ya da 

3 dakika sonra kurmay başkanının eline bir tane siyah çantayı alarak merdivenlerden inerek 

hiçbir şey demeden biraz hızlı adımlarla gittiğini gördüm. Belli bir süre sonra nöbetçi 

heyetinden hazır olanlarla karşısına geçtik. Faruk Yaman devamla tüm personel derhal kışlaya 

silah ve araç başına dedi. Nöbetçi heyeti hep beraber dönerekuzaklaşırken nöbetçi amiri, Eğitim 

Destek ve Tatbikat Tabur Komutanı benim yanıma ivedi gelsin dedi. Bende kendisine tabur 

komutanının ben olduğunu söyledim. Derhal tüm tank ve ZPT mürettebatlarının hazırlanmasını 

ve bunlara mühimmat ikmali yapılmasını, her geçen dakika en az 10 arkadaşımızın şehit olması 

demek olduğunu söyledi. Bunları söylerken yanımızda tank kurmay yarbay Fatih Çubukçu 

(tutuklu) bulunmaktaydı. Ben Faruk Yaman'nın kendisine mürettebatlarımın gelmesinin epey 

zaman alacağını söylediğimde, Faruk Yaman bana "nöbetçi heyetinden de olsa bir iki tankın 

hazırlanmasını" söyledi. Yanımızda bulunan yarbay Fatih Çubukçu "ben Erdal'ı mürettebat 

yönünden hemen desteklerim, teğmenlerimi hemen senin garajlar bölgesine yönlendiriyorum" 

dedi. Faruk Yaman'da "çok acele edin" diye söyledi. Fatih Çubukçu merdivenlerden aşağıya 

inerek yanımızdan uzaklaştı. Faruk Yaman bana darbeci tümen komutanının yanına geçelim 

dedi ve geçtik. 

Darbeci tümen komutanı yanına girdiğimizde bana otur diyerek "Erdal bugün sana 

çok iş düşüyor, bu gün Türkiye'nin kahramanı olabilirsin, şuan Genel Kurmay Başkanlığı 

içerisinde bir sürü şehidimiz var, teröristler Genel Kurmay Başkanlığını ele geçirmek üzere" 

dedi. Bu esnada darbeci Faruk Yaman'da yanımızdaydı. Faruk Yaman bu esnada panik halinde 

mürettebat tamam mı, hazır mı diye bana soruyordu, ilk hazır olan iki tank derhal Genel 

Kurmay bölgesindeki teröristlere müdahale edecek, irtibata geçecekleri kişiyi ben 

söyleyeceğim dedi. Ayrıca bu esnada sürekli telefonla konuşup bir yerlere mesaj atıp duruyordu. 

Bende kendisine "tankların hazırlanması bu kadar kolay değil" dedim. 

Bundan sonra darbeci Ahmet Bican Kırker bana korku salmak maksadıyla "sıkı 

yönetim mahkemeleri kurulduğu zaman bu teröristlerin hepsi yargılanacak ve idam edilecekler" 

dedi. Faruk Yaman ile beraber ikimiz dışarı çıktık. 

Bu esnada Faruk Yaman ile Faaliyet İzleme Merkezine aşağıya indik, aşağıya 

indiğimizde tank binbaşı Semih İlhan ve nöbetçi astsubay Ali Küpeli de oradaydı. Faruk Yaman 

duvara yaklaşarak Faaliyet İzleme Merkezi duvarlarına dokunarak haritalarımızı ve 

panolarımızı nereye asabiliriz deyince Semih İlhan ona hitaben komutanım şuralara asabiliriz 

diye duvarda yerleri gösterdi. Faruk Yaman algı yaratmak için sürekli çok şehit oldu, çok 

arkadaşımız şehit oldu diyerek tekrarlayıp duruyordu. Bu esnada Faaliyet İzleme Merkezinden 

çıktık, yukarı merdivenlere doğru yürüdüğümüzde yukarıda tümen komutanının odasının 

kapısının önünde 4 tane tam teçhizatlı, silahlı, hücum yelekli, silahları ateş etmeye hazır, 

emniyetleri açılmış subay temel kursiyerleri olduğunu bildiğim teğmenlerin orada olduğunu 
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gördüm. Bu teğmenler birliğimiz kursiyerlerimizdir. 

Ben bunları görünce korkuya kapıldım, teröristler buraya gelebilecekler mi diye 

düşündüm, bu esnada daha sonradan darbeci komutanının emir astsubayı olan kişiyi ve darbeci 

İsa Sancaklı albayı koridor bölgesinde gördüm, belli bir süre sonra takım komutanı tank 

üsteğmen Mehmet Fatih Kılıç (şuanda gözaltında) beni arayarak "komutanım iki tane leopar 

hazır, biz çıkıyoruz" dedi. Ben bu iki tankın çıkacağını ve Genel Kurmay'daki teröristlere 

müdahale edeceğini daha önce Mehmet Fatih Kılıç'a söylemiştim. 

Faruk Yaman albaya "komutanım tanklar ve ZPT'ler garajlar bölgesinde ve 

cephanelikte hazırlanıyor, ben birliğimin başına geçiyorum" dedim. Faruk Yaman bana tehditle 

arkadaki 4 tane silahlı teğmenleri de göstererek "hayır, sen benim yanımdan ayrılmayacaksın" 

dedi ve bu esnada da bu silahlı teğmenlerden 2 tanesi benim yanıma yaklaştı, biri sağımda biri 

solumda durdu. 

Yaklaşık 20 dakikalık süre zarfında ben sürekli birlik ve bölük komutanlarımla 

telefonda konuşuyordum, ben bu konuşmalarımı telefondan yaparken sağımda ve solumda bu 

silahlı teğmenler ile Faruk Yaman ve İsa Sancaklı da yanımdaydı. Bu nedenle rahat 

konuşamıyordum. Ses tonumdan, konuşma şeklimden bölük komutanlarım anormal bir durum 

olduğunu anlamışlardı. Bu süre içerisinde Faruk Yaman tarafından tankların Genel Kurmaya 

varması durumunda operasyonu kimin yöneteceğinin telefonunu iletmemi istedi. Bende 

üsteğmen Fatih Mehmet Kılıç'ı (gözaltında) cep telefonundan aradım ancak cevap alamadım. 1 

dakika içerisinde 0554 815 89 86 numaralı telefondan ben Fatih üsteğmenin şoförüyüm 

komutanım diye bir mesaj geldi. Bende bu numaraya Faruk Yaman tarafından bana iletilen 0505 

298 80 06 numaralı Süleyman Karaca ile irtibata geçmesi mesajını attım. 0554 815 89 86 

numaralı telefonun sahibini bilmiyorum, tespit edebilirsem bildireceğim dedi. Belli bir süre 

sonra üsteğmen Koray Korkmaz cep telefonundan beni arayarak çok bağırarak "komutanım 

sivil insanlar tankın önünü kesti, biz şuan Beştepe köprüsünün oradayız, bu insanlar tankı ele 

geçirmeye çalışıyor, önünde kucağında 1 yaşında çocuğu olan bir kadın var, bunlar terörist 

olamaz, ama tankın kule makinalı tüfeği MG-3 silahını ele geçirdiler, bunu alacağım" dedi, ben 

kendisine silahın önemi yok, silahla uğraşmayın derken o hala bağırarak çağırarak, komutanım 

bunlar terörist değil, ben o zaman dönüyorum dedi. Ben kendisine aynen uygulayın dedim, 

çünkü yanımda darbeci İsa Sancaklı ve Faruk Yaman olduğu için, anlamamaları için derhal 

uygulayın dedim. Kendileri yani İsa Sancaklı ve Faruk Yaman bana ne olduğunu sordular, ben 

kendilerine tankların önünü sivil vatandaşların, kucağında 1 yaşında çocuğu olan bir kadının, 

üzerlerinde Türk bayrağı olan insanların tankların önünü kestiğini ve tankların ele geçirmeye 

çalıştıklarını söyledim. Sol tarafında durun darbeci İsa Sancaklı halkın üzerine tank topu 

atsınlar, uçak savarla tarasınlar ve hatta ezerek kalabalığa yarıp görev yerlerine gitsinler dedi. 

Ben kendilerine heyecanlı bir şekilde bu insanların terörist olmadığını, sivil vatandaşlar 

olduğunu, bunlar halk, ben böyle bir emir veremem dedim. Bana emir vereceksin, emre 

itaatsizlikte ısrar yapanlar yarın sıkı yönetim mahkemeleri kurulunca en ağır şekilde 

cezalandırılacak ve hatta idam edilecekler dedi. Ben kendisine ben böyle bir emir veremem 

komutanım dedim. Faruk Yaman bunun üzerine telefonu aç ben emir vereceğim dedi. Bunun 

üzerine ben dokunmatik olan akıllı telefonumdan Faruk Yaman'a göstererek Koray üsteğmeni 

aradım ancak Faruk Yaman anlamasın diye daha telefon çalmaya düşmeden çaktırmadan 

telefonu kapattım, belli bir süre bekledim ve bağırarak Faruk Yaman'a komutanım telefonu 

Koray açmıyor, muhtemelen tankı sivil vatandaş ele geçirdi dedim, halbuki bu sırada ben 

telefonu kapatmıştım, arıyor gibi gösterdim. 

Bunun üzerine İsa Sancaklı halk bu kadar yoğun ve kalabalıksa TOB üniversitesine 

gelmeden önceki köprüyü vurduralım demesi üzerine Faruk Yaman'da köprüyü vurdurursak 

müteakiben çıkacak tankların geçişini engel olmuş oluruz dedi. Belli bir süre sonra bölük 
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komutanlarımdan üsteğmen Ayhan Şen beni aradı, "komutanım sizin ses tonunuz ve 

konuşmalarınız normal değil, siz zor durumda mısınız" dedi, bende kendisine diğerlerinin 

anlamaması fakat Ayhan Şen'in anlaması için "evet Ayhan doğru söylüyorsun" dedim, o da bana 

karşıdan "ben Tim ayarlıyorum, Tim kuruyorum, gelip sizi alacağım komutanım" dedi. Bende 

kendisine "hayır Ayhan anlamıyor musun, hayır diyorum sana" dedim. O da bana "komutanım 

ben tankları çıkarmıyorum o zaman" dedi, bende kendisine "evet Ayhan evet acele edin" dedim. 

Tüm bu konuşmalar yapılırken benim yanımda Faruk Yaman ve İsa Sancaklı vardı ve kapıda 

da iki tane silahlı teğmen vardı. Yine belli bir süre sonra Koray üsteğmen cep telefonundan beni 

arayarak ağlamaklı bir ses tonuyla "komutanım geri gelirken ben Fatih'i görmedim, üsteğmen 

Fatih Mehmet Kılıç (gözaltında) şuanda yok" dedi, ben Koray bunları anlatınca sanki Fatih 

Mehmet Kılıç tankın paletinin altında geri geri gelirken altında kalmıştır diye düşündüm ve 

bende kendisine "ne diyorsun, nasıl görmezsin" diye bağırdım ve telefon kapandı. Tüm bunlar 

karargah binasında Kurmay Başkanının kapısının önünde oldu. Saati tam hatırlamıyorum. 

Bunun üzerine mide bulantısı, solumamda artış, göğsümde daralma ve ağrı 

hissettim ve yere çökerek kusmak istedim. İki tane asker birisi benim habercim öbürünü de 

bilmiyorum, yanıma gelerek "komutanım iyi misiniz" dediler, onlara bana su ve kolonya getirin 

dedim, beni lavaboya götürdüler, elimi yüzümü yıkadım, birisi de bana sürekli kolonya 

döküyordu. Tekrar koridora çıktık, askerler renginiz hiç iyi değil biraz yürüyün dediler, 

merdivenlerin başlangıcına doğru biraz yürümeye başladım, bu sırada devre arkadaşım tankçı 

yarbay Özgür Efebizi gördü ve heyecanla yarımıza gelerek abi iyi misin ne olduğu diye sordu. 

Bende kendisine iyi değilim, nefes alamıyorum dedim. Seni hemen revire götüreyim dedi, beni 

lant aracına bindirerek revire götürdü. bu esnada benim sağımda ve solumda bulunan silahlı 

teğmenler bize hiç müdahale etmediler, peşimden dahi binanın dışına çıkmadılar, hızlı bir 

şeklide beni revire götürdüler. Tansiyonum 11/15 çıktı, nöbetçi tabib EKG cihazının bozuk 

olduğunu söyledi. Kalbimde problem olabileceğini ve derhal Hava Hastanesine sevk edeceğini 

söyledi, ben gitmek istemedim, Özgür Efe ve Tabib ısrarcı oldular ve beni kollarımdan tutarak 

ambulansın içine bindirdiler, bu esnada yanımda şoförüm Yunus Emre'de vardı. Yunus Emre 

terhis oldu. Ambulansla beni hızlı bir şeklide Hava Hastanesine götürdüler, Hastanede acil 

kısmında beni 20-30 dakika yatırdılar, bu esnada bana çok fazla telefon geldi, gelen telefonların 

çoğuna habercim baktı, telefonlara cevap olarak komutanımız iyi, hastanedeyiz şuan diye 

söylediler, bu esnada Fatih Mehmet Kılıç'ın şehit olmadığını, hayatta olduğunu ve halkın 

elinden polis tarafından alındığını öğrendim, devamında tetkiklerimi yaptılar ve yatmam 

gerektiğini söylediler ancak ben beni çıkartın yoksa ben kendim çıkıp gideceğim dedim. Onlar 

da bunun üzerine beni çıkardılar, ben hemen habercimle birlikte Hava Hastanesinin bahçesine 

çıktık, Hava Hastanesi tümenimize kışla içerisinden 10 dakika mesafededir. Bahçeye 

çıktığımda Fatih Mehmet Kılıç'ı cep telefonumdan aradı, ben kendisine iyimisin diye 

sorduğumda cevap olarak bana sadece iyiyim iyiyim dedi, normalde Fatih benimle böyle 

konuşmaz, bundan dolayı ben karşımda konuştuğum kişinin Fatih Mehmet Kılıç olmadığını 

anladım ve karşıdaki kişiye sen kimsin diye sordum, karşıdaki kişi bana yoğun bir şekilde 

hareketlerde bulundu, bana sizler darbecisiniz, bu üsteğmenin burada ne işi var, buraya kim 

gönderdi, hepiniz idam edileceksiniz dedi. Sonradan öğrendiğime göre bu konuştuğumuz 

kişinin Cumhurbaşkanlığı külliyesinde görevli bir koruma polisi olduğunu öğrendim. Karşıdaki 

kişi ben darbeci zannediyordu, bende onu darbeci zannediyordum, karşılıklı birbirimize bağırıp 

çağırdıktan sonra ikimizinde darbeci tarafta olmadığımızı, devlet yanlısı olduğumuzu anladık. 

Telefonda Cumhurbaşkanlığı koruma polisine Etimesgut Zırhlı Birliklerin 

darbeciler tarafından ele geçirilmeye çalıştığını ve bu kişilerin yaklaşık olarak 70 kişi civarında 

olduğunu söylediğimde polis memuru bu sefer telefonu Cumhurbaşkanlığı külliyesi koruma 

müdürü olan Ramazan beye verdi. Ramazan bey ile birliğimizin kurtarılması konusunda 

konuştuk, bana özel harekatla birliğe gelirlerse kurtulup kurtulamayacağını sordu, bende 
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kendisine gelirlerse çok şehit vereceklerini söyledim ve telefonu kapattıktan hemen sonra 

Yarbay Özgür Efe'yi aradım, ne yapabiliriz diye sordum, o da bana Cem Tuce albayla 

görüştüğünü Cem Tuce albayın biraz pasif tedbirde kalalım diye söylediğini iletti. Bunun 

üzerine ben Okul Komutanı Albay Sefa Alkan'ı aradım, Sefa Alkan'a ben Cumhurbaşkanlığı 

polislerle irtibat halindeyim, polisler tümene harekat yapmayı planlıyor, ne yapalım diye 

sordum. Sefa Alkan bana kendisinin Muharebe ve Muharebe Destek Kol Ordu Komutanı 

Korgeneral Metin İyidil ile irtibat halinde olduğunu, operasyonu kendimizin yapacağını, polisi 

içeri almayalım, polisi karıştırmayalım gibi şeyler söyledi.Bende tekrar Cumhurbaşkanlığı 

koruma müdürü Ramazan müdürü arayarak ona operasyonu kendimizin yapacağını, ama her 

ihtimale karşı 10-15 kişilik özel harekat ekibinin hazır edilip edilemeyeceğini sordum, kendisi 

bana ben hazır ediyorum komutanım, Allah yardımcınız olsun, haberleşiriz deyip telefonu 

kapattı. 

Bundan sonra erler nizamiyeden yürüyerek kışlaya girdim, yol üzerinden değil 

olabildiğince yolun kenarından yürümeye çalıştım, üzerimde sadece tabanca vardı. Belli bir 

süre sonra taburuma ulaştım, hemen emniyet nöbetçi uzman çavuşuna bana bir silah ve 4-5 tane 

dolu şarjör ver dedim. Uzman çavuş bana verdi. Ben yemek aracının şoförünü uyandırttım, 

geldi, bu esnada Ayhan Şen üsteğmenin silah yada mühimmat almaya geldiklerini gördüm, 

beraber yemek aracınla Ayhan üsteğmen ile binerek Okul komutanlığına doğru ilerlemeye 

başladık, bu esnada Okul Komutanı Sefa Alkan albaya telefon açtım, kendisine bu darbeciler 

nerede diye sordum, Albay Sefa Alkan bana telefonda "darbeci teğmenlerin ele başları olan 

binbaşı Özkan Gürkol'u zapturapt altına aldık, teğmenler çözülmeye başladı, karargahın etrafını 

sarıyoruz, hepsini alacağız"dedi. Sefa Alkan albayla bu saatte kadar belki bir iki defa görüştük, 

bir ara darbeciler tümen komutanımızın ve kurmay başkanımızın makam telefonlarını ele 

geçirmişler, bu telefonlardan sürekli Sefa Alkan'ı arayıp sürekli karargaha gelmesini 

söyledikleri için darbecilerin kendisine ulaşmasını engellemek için Sefa Alkan albay cep 

telefonunu kapatmış, bundan dolayı ben o gün kendisine bir müddet ulaşamamıştım. Belli bir 

süre sonra Okul Karargahının önüne gelince araçtan indik ve kendimizi emniyete alarak tümen 

karargah binasına doğru ilerlemeye doğru başladık. Bu esnada tümen karargahının etrafında 

bina içerisindeki darbecileri dışarı çıkarırken emniyet tedbiri almak maksadıyla iki adet T2 

tankının karargah binasının etrafında ikisinin de namlusu karargaha bakacak şekilde duruyordu. 

Bu tankları Sefa Alkan albay bölük komutanı Ayhan Şen'e emir vererekkarargah binasının 

önüne diktirdiğini ve emrettiğini öğrendik. 

Bu esnada tankların dışında karargah binasının karşısında, yanlarında, etrafında çok 

sayıda darbe karşıtı olan devlet yanlısı teçhizatlı çok sayıda subay veastsubayın olduğunu 

gördüm, bunların hepsi silahlarının namlusunu tümen karargah binasının kapısına doğru 

doğrultmuşlar ve kendilerini gizleyerek binadan alınacak darbecilere karşı mevzilenmiş halde 

bekliyorlardı. Bu esnada Sefa Alkan albay bir aracın arkasına mevzilenmiş şekilde, tümen 

karargah binasının kapısına 15-20 metre mesafede yanında Recep Argana uzman çavuş, tank 

albay Türker Bilgetürk elinde G3 piyade tüfeğiyle vardılar. Cem Tuce Albay tümen karargah 

binası önünde karşısında darbeci teğmenler ellerini kaldırmış şekilde bekliyorlardı. Bu teğmen 

sayısı 4'tü. 

Tümen Karargah önüne gelene kadar Cumhurbaşkanlığındaki Emniyet koruma 

müdürü Ramazan bey ileçok defa görüşerek kendisine bilgi verdim. Hatta karargah önünde bu 

tabloyu görünce kendisini de arayarak kontrolü sağlayoruz, zırhlı birliklerden kesinlikle zırhlı 

araç çıkışı olamaz, bu saat itibariyle de özel harekat polisine ihtiyaç olmayacağını ilettim. 

Çünkü içeride yani tümen karargah binasında sadece Tuğgeneral Ahmet Bican Kırker,Kurmay 

Albay Faruk Yaman, Kurmay Albay İsa Sancaklı, Kurmay Yarbay Fatih Çubukçu, Binbaşı 

Semih İlhan olduğunu düşünüyordum, bunların hepsi zaten tutuklular, yani içeride rütbeli 
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olarak darbeci 5 kişinin kaldığını düşünüyordum. 

Beraber tümen karargah önüne geldiğimiz Ayhan Şen üsteğmen ile mevzilenirken 

Okul Komutanı Sefa Alkan albay bana "Erdal yukarıda helikopterler dolaşıyor, dost mu, 

düşman mı, bize ateş edip etmeyeceklerini bilmiyorum, buraya hemen bir tank daha getir, 

helikopterlere karşı, karşı tedbirleri aldır" dedi. Bende bir tane hemen tank istedim, bundan 

sonra o darbeci 4 teğmeni elleri hava da olacak şeklide birer birer, üst aramaları, üstlerindeki 

arındıracak şekilde arabanın yanına geldiler, tanımadığım birisinin elinde plastik kelepçeler 

vardı, önce bu kelepçeler küçük olduğundan dolayı teğmenlere takamadılar, ben kelepçeleri 

aldım ve teğmenleri elleri arkada olacak şekilde kelepçeleyeme başladım, teğmenlerden bir 

tanesi dur ne yapıyorsun, yavaş, çok sıkıyorsun şeklinde söylüyordu, bende kendisine akşam 

aslandınız, yine kuzuya döndünüz diye söyleyip arabanın içine iterek arabaya yerleştirdim. 

Bindikten sonra tümen Okul Komutanı Sefa Alkan albay bana bunları nereye yerleştirelim, 

nereye koyalım diye sorduğunda bende okul karargahında karargah odalarına ya da nöbetçi 

amir odalarına koyup gözaltında tutabiliriz dedim. Teğmenlerin başına da kimi koyduk 

hatırlayamıyorum, ancak bir kaç rütbeli teğmenlere alarak yukarı çıktı. Bu teğmenleri daha 

sonra nereye götürdüklerini bilmiyorum ancak bizim arkadaşlarımız bu teğmenleri zapturapt 

altına aldı. 

Televizyonda basına düşen Etimesgut Zırhlı Birliklerden alınan darbecilerin topluca 

bulundukları haldeki durumlarını gösteren görüntülere konu yer Zırhlı Birlikler içerisinde 

değildir. Buranın neresi olduğun Binbaşı Barış Dedebağ'ı ve Başçavuş Hakan Çubukçu 

bilmektedir. 

Bu esnada bir tane T2 tankının üzerinde birinci bölük personeli tank üsteğmen 

Sinan'ın olduğunu gördüm ve derhal havada uçan helikopterleri görecek şekilde 

mevzilendirdim. Kendisine buraya ateş açan helikopteri görür görmez uçak savar silahıyla 

derhal ateş altına alması gerektiğini söyledim. Ne kadar zamanda bilemiyorum ancak bir tane 

helikopter çok yaklaştı, ağaçların arkasında birden çıkınca Sinan üsteğmen uçak savarla üç adet 

mermiyi bu helikoptere attı. bu esnada herkes tedbir için dağılıp yere yattı. Ben yukarı 

baktığımda bu helikopterin silahsız Cougar helikopteri olduğunu görünce bu helikopter silahsız 

Sinan niye ateş ediyorsun dediğimde, Sinan bana birden görünce heyecanlandım, arkadan 

birinin ateş diye bağırdığı için bu helikoptere ateş ettiğini söyledi. Sinan helikopteri vuramadı. 

Tüm bunlar olurken saat: 06:30 sıralarıydı. 

Bir süre sonra Cem Tuce albayın tümen karargahının önündeyken darbeci 

tuğgeneral Ahmet Bican Kırker'in emir astsubayı başçavuşun silahını Recep Argana önce aldı, 

ardından kendisini de zapt etti ve kelepçelenmek üzere yanımıza getirdi, biz kendisini plastik 

kelepçelerle kelepçeledik ve bunu da arabaya bindirdik ve gönderdik. Bundan sonra Sefa Albay 

ve Cem albayımız megafonla karargahın önünde teslim olun şeklinde konuştu. Daha sonra 

Tuğgeneral Ahmet Bican Kırker,Kurmay Albay Faruk Yaman, Kurmay Albay İsa Sancaklı 

tümen karargahından çıkarak bizim olduğumuz bölgeye doğru Faruk Yaman ve İsa Sancaklı 

elleri olacak şekilde, Ahmet Bican Kırker'in ise elleri yanda olacak şekilde bize doğru 

geldiler,biz kendilerini aldık kelepçeledik, arabaya bindirdik, bu esnada Sefa Alkan albayım 

bana bunları emniyetli olacak şekilde nereye koyabiliriz diye sordu, bende kendisine bunları 

bizim tabur olan Eğitim Destek ve Tatbikat Taburunun silahlığına koyabiliriz deyince Sefa 

Alkan Albay bana orası uzak olur dedi, o esnada Özgür Efe Yarbay kendi taburları olan 2.Alay 

1.Tabur silahlığına koyabiliriz deyince, Sefa Alkan Albay tamam oraya götürün dedi ve bu 

darbeci komutanları arabaya bindirip gönderdik. 

Tümen Karargah binası içerisine tekrar içeridekiler teslim olun diye birisi 

megafonla bağırdı, çıkan olmayınca bir kaç kişi gelsin dediler, Bayram başçavuş koşarak bana 

böyle görevler verin diye koşarak bağırarak karargah binasına girdi. İçerileri aramaya 
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başladılar, ben bu esnada tümen karargah binasında mevzili şekilde hazır şekilde bekliyordum, 

yine bu esnada birisi kaçıyor kaçıyor diye bağırdı, hemen bir koşuşturma başladı, yok 

bulamadık dediler, binanın etrafına kabaca baktık, tekrar tümen karargah binasının önüne 

döndüğümde, tan binbaşı Semih İlhan'ın ellerinin plastik kelepçe ile kelepçelendiğini gördüm, 

Semih İlhan ellerini bana uzatarak bana "abi görüyorsun değil mi, benim bir suçum var mı, 

söylesene" dedi, bu esnada Fatih Çubukçu yarbayın kurs tabur komutanlığından Okul Karargah 

binasına doğru geldiğini bağırdılar, bende koşarak oraya doğru gittiğimde benim birinci bölük 

komutanım üsteğmen Ayhan Şen'in Fatih Çubukçu'ya doğru silahını çekmiş vaziyette ellerini 

kaldır, sakın silahına davranma, seni vururum dediğini gördüm, bende silahımı doğrulttum, bu 

esnada kim olduğunu hatırlamadığım birisi Fatih Çubukçu'nun silahını aldı. O esnada Fatih 

Çubukçu elleri havadayken bana hitaben "abi silahım sende kalsa olur mu" dedi. Ben kendisine 

bağırarak bir kaç şey söyledim. Ben bunu vuracağım diye bağırdığımda birileri beni tuttu ve 

sakin olun komutanım dedi. Fatih Çubukçu'yu da kelepçeledik, zapturapt altına aldık, okul 

karargah binasında bir odaya kendisi kilitledik, başına da nöbetçi bir rütbeli koyduk. 

Karargah binasının önünde bölük komutanlarımdan Üsteğmen Ayhan Şen ve 

Karargah Bölük Komutanı Üsteğmen Ahmet bana "komutanım şu Özkan Gürkol'u (tutuklu) 

görüp, şu şerefsizden hıncımızı alalım" dediler, bunu duyanlar bize engel olmaya çalıştılar, ben 

kimse karışmasın, tamam bir şey yapmayacağız, bu çocuklara bunlar sabaha kadar çok 

çektirdiler diyerek Özkan Gürkol'un olduğu odaya girdik,odaya girdiğimizde Özkan Gürkol 

bölük komutanlarımı göstererek kelepçeli olan elleriyle de işaret "şunları alın" dedi, arkadaşalar 

hemen hiddetlendi ancak ben araya girerek "Özkan tahrik etme, yaptığınız adilik" dedim. O da 

bana "ulan bir emir veripte tankları çıkartamadın, emir verseydin böyle olmazdı" dedi. bende 

sinirlenerek emir verseydim de sizin gibi şerefsizlik mi yapsaydım deyip üzerine yürünce 

arkadaşlar tutup bana hitaben komutanım sizi tahrik ediyor, tahrike gelmeyin dediler ve oradan 

ayrıldım. 

Daha sonra okul karargah binasının önüne çıktığımızda Binbaşı Barış Dedebağ'ın 

üzerinde polis yeleğiyle, arkasında 6-7 polisle bağırarak buradaki tüm Savcılık yetkisi bendedir, 

altı bin küsür sayılı kanun ismi de söyleyerek Savcının olmadığı yerde Savcı yetkisi adli işlem 

subayındadır, bu yetkiyi ben alıyorum, en ufak şüphelendiğim herkesi tutuklarım dedi, bu 

esnada Özgür Efe Yarbay beni telefondan arayarak "abi Metin İyidil paşa burada orada olan 

darbecileri buraya getirebilirsiniz" dedi, burası dediği yer ise 2.Alay 1.Tabur Bölgesidir. Ben 

Özgür'e Barış binbaşı ve polislerin geldiğini söyleyince Özgür benimle konuştuklarına yanında 

bulunan Metin İyidil ile paylaştı ve bana "abi askeri inzibat gelene kadar Metin İyidil'in polisi 

istemediğini söyledi. Barış Binbaşı "kim o komutanım" diye hitap ederek, bende kendisine 

"Barış Metin İyidil Korgeneral şuan 2.Alay 1.Tabur bölgesindeymiş ve bizim burada bulunan 

yakaladığımız darbecileri yukarı yanlarına istiyormuş ancak darbecilerin yanında polisin 

olmasını istemiyormuş, inzibatlar gelemeden polislere teslim etmeyeceğini ve polislerin 

gelmesini istemiyormuş diye söylediğimde, ben Özgür ile konuştuğum telefonu havada Barış 

Dedebağ binbaşıya doğru tuttuğumda Barış Dedebağ telefona doğru bağırıp çağırarak tüm yetki 

bende, bana burada kimse emir veremez, Savcı yetkilerinin hepsi bende, gerekiyorsa Metin 

İyidil Komutanı da tutuklarım, dedi. özgür telefonda bana "abi kim o" dediğinde, bende 

kendisine "disiplin subayı Barış Binbaşı" dedim ve telefonu kapattım. Bundan sonra belli bir 

süre Barış Binbaşı yanındaki polis arkadaşlarla ve etrafında bir başçavuş kamera çekimi 

yaparken, zapturapt altına aldığımız darbecileri kontrol ettiler, konuştular, iki polis arkadaş 

Özkan Gürkol'un (tutuklu) kollarına girdi, Okul karargah binasından aşağıya doğru arabaya 

binmek üzere giderken önlerinde Barış Binbaşı, kameran ve ben varken darbeci Özkan Gürkol 

bana "tankları çıkarsaydın böyle olmayacaktı, bunlara sen sebep oldun" diyerek tehditkar 

şekilde bana bağırınca ben kendimi kaybederek üzerine yürüdüm ve kendisine "sizin gibi 

şerefsiz olup da halkı bombalatıp tankla ezdirse miydim" dedim. 
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Daha sonra Karargah tutukluları alarak 2.Alay 1. Tabur Komutanlığı bölgesine 

çıktığımızda Korgeneral Metin İyidil'i belinde tabanca, sivil kıyafetli ve kaleşnikof piyade 

tüfeğiyle taburun önünde gördüm. Bu esnada saat:07:00-07:30 sıralarıydı. Yanında yine sivil 

kıyafetli daha sonradan Korgeneral olduğunu öğrendiğim sivil kıyafetli birisi daha vardı. Tabur 

giriş kapısının önünde de kilolu iri yarılı, bacak tabanca kılıflı bir binbaşı gördüm, bu binbaşı 

da dünden önceki gün tutuklandı, Metin İyidil tutuklandı, öbür Korgeneral hakkında bilgim 

yok. Bu Korgeneral Metin İyidil'in internette beyanlarında ismini paylaştığı Korgeneral imiş. 

Daha sonra Metin İyidil tümenin emir komutasını sabaha ortada olmayan tank 

kurmay albay Mehmet Sıddık Çoban'a telefonda verdi. Mehmet Sıddık Çoban geldiğinde yüzü 

tıraşlı, elinde bir tane G3 piyade tüfeği vardı ve sanki olayın her safhasında varmış gibi cevval 

tavırlarla olaylara nezaret etti. 

Darbecilerin götürülmesi için otobüsler ve muhafızlar ayarlandı. Tümende farklı 

yerlerde olan tüm darbeciler otobüslere bindirildi ve polis nezaretinde gönderildi. Bunları 

gösterdiğimiz saat: 09:30-10:30 civarlarıydı. 

Saatin kaç olduğunu hatırlamıyorum ancak Genel Kurmay Başkanlığı içerisinde 

halen darbecilere ait 8 adet M60T tankı olduğu yönünde ve halka bu tanklarla halka ateş açıldığı 

yönünde haber gelmişti. Okul komutanı olan Sefa Alkan Genel Kurmaydaki olaya müdahale 

etmek için 3 tane leopar tankı, 1 tane M60T tankı hazırlattı, bende kendisine komutanım bu 

tankları nasıl götüreceğiz dedim. Ancak Genel Kurmaydaki tank içindeki mürettebat teslim 

olmaya başladığı yönünde haberler gelince Sefa Alkan Albay söz konusu tankların çekicilerin 

üzerine yükleyip polis eskortuyla Akıncılar 4.Ana Jet Üssüne götüreceğiz dedi. 

Genel Kurmaya giden tankları 28. Mknz.P.Tuğ.K.lığından çıkan tanklarmış, bu 

tanklar 8 adetmiş. 

Nizamiyede halkın toplandığında ve tankların içeriden dışarı çıkmak ya da 

dışarıdaki iki tankın içeriye girmek istediğinde tankların burun buruna geldiğindeki meydana 

gelen harbede olaylarına ben şahit değilim. 

Tüm bu olaylarda bana fiziki olarak herhangi bir müdahalede bulunmadılar, hakaret 

ve tehditlerde bulundular. Ben tüm bu olanlardan dolayı ve bana yapılanlardan kim sorumlu ise 

şikayetçiyim ve en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum" şeklinde beyanda 

bulunduğu, 

 

Yarbay Erdal YETİM'in 27/07/2016 tarihli müşteki sıfatıyla alınan ek 

beyanında; "Daha Önce bu konuda Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcı Vekiline 23/07/2016 

tarihinde ifade vermiştim, bu ifademi aynen kabul ve tekrar ederim. 

Barış Dedebağ'ın 23/07/2016 tarihinde verdiği ifade ekinde Ankara Batı 

Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu DVD'de Binbaşı Semih İlhan'ın gözaltına alınması 

esnasında önce DVD'nin 14:00'üncü dakikalarında ellerinin plastik ile kelepçeli olduğu, daha 

sonra DVD'nin 21:00'inci dakikasında Semih İlhan'ın ellerin kelepçesinin çözülmüş vaziyette 

olduğu, sağ elinde sırt çantasını tuttuğu, sol elinde ise bilgisayar çantasına benzer bir çatanın 

olduğunun görüldüğü, Semih İlhan'ın kelepçesiz olarak sırtında ve elinde çanta ile yürürken 

önünün tanık Bayram Uyumaz tarafından kesildiği ve aralarında konuşmalara başlandığı, 

Semih İlhan'ın önce ellerinin kelepçeli olmasına rağmen daha sonra kelepçelerinin sökülmesi 

ile ilgili tanık Erdal Yetim'e soruldu: 

Tanık Erdal Yetim beyanında; DVD'de görüleceği üzere binbaşı Semih İlhan'ın önce 

elleri kelepçelenmiş daha sonra ise DVD'nin 21:00'inci dakikalarında ellerinin kelepçesiz halde 

olacak şekilde sağ eliyle bir çantayı sırtına attığı, sol eliyle de bilgisayar çantasına benzer siyah 

renkli bir çantayı aldığı ve ellerinin kelepçesiz olduğu görülmektedir. Semih İlhan'ın önce 

kelepçeleyip daha sonra kelepçelerinin ise kim tarafından çözüldüğü hususunda benim bilgim 
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yoktur. Ancak o gün bizgöz altına almaları yaptıktan sonra aynı gün öğlene doğru ben kendi 

makam aracımla kendi taburum olan Eğitim Destek ve Tatbikat taburuna giderken 1.Alay 

1.Tabur bölgesinden geçerken Yarbay Nurettin Olcay beni görerek arabayı durdurmak için el 

işareti yaptı, araçtan indiğimde bana geçmiş olsun kardeş dedi. Bu esnada binbaşı Semih 

İlhan'ın elleri kelepçesiz bir vaziyette sağ arkamdan benim yanıma gelerek bana "abi naber" 

dedi, bende kendisine "sen sabahleyin tutuklanmamışmıydın, ellerin kelepçeliydi" diye 

sorduğumda, bana "benim suçsuz olduğumu anladılar ve bıraktılar" dedi, ama kendisinin kimin 

bıraktığı konusunda herhangi bir şey söylemedi. Bende binbaşı Barış Dedebağı'nın yanına 

hemen gittim, binbaşı Semih İlhan'ın sabahleyin elleri kelepçeli olduğu halde şimdi ise ellerinin 

kelepçesiz olduğunu kendisine ilettim, Binbaşı Barış Dedebağı bana yazılı beyan verir misin 

dedi, bende veririm dedim ve bende hemen Binbaşı Barış Dedebağı'na yazılı beyanımı verdim, 

bunun üzerine Barış Dedebağı Semih İlhan'ı gözaltına aldı" şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 

Yarbay Erdal YETİM'in müşteki sıfatıyla alınan ek beyanında; "Ben Başçavuş 

Hulusi Yıldız'ı tanırım. Kendisi bana bağlı bir bölükte Astsubay olarak görev yapar. İfadesinde 

geçen hususları anladım. Hulusi'nin belirttiği gibi, olayın bir terör saldırısı olduğu ifade 

edildiğinde ve yanında darbeci Albaylar İsa Sancaklı ve Faruk Yaman bulunduğundan tankların 

yüklenmesi ve hazırlanması emrini verdim. Ancak çıkarılması yönünde bir şey söylemedim. O 

anda emir komuta zinciri darbeciler tarafından Tümen Komutanı Tuğgeneral Ahmet Bican 

Kırker ve Kurmay Başkanı Albay Faruk Yaman olarak belirlenmiş. Kurmay Başkanı olan Faruk 

Albay emir komuta zinciri içerisinde terör olayına müdahale etmem emrini verdiği için Hulusi 

Astsubaya böyle bir beyanda bulundum. Daha sonra bunların hain olduklarını öğrendik. 

Bildiğim kadarıyla Hulusi Astsubay o gün Yarbay Fatih Çubukçu'nun halkın üzerine ateş 

açılması emrine karşı gelmiş. Ve nizamiyede tankların çıkmasına engel olan grubun çalışmasına 

katılmış. Ayrıca şunu da söylemek isterim ki, üstteğmen Koray Korkmaz ilk etapta terör 

olaylarına müdahale amacıyla nizamiyeden çıkış yapan 2 tanktan birinde bulunuyordu. Kendisi 

beni arayarak komutanım dışarıda halk var, hatta ellerinde Türk bayraklı kucaklarında çocuğu 

olan kadınlar bile var. Ayrıca MG3 tipi makineli tüfeği halkın ele geçirdiğini, burada toplanan 

kişilerin terörist olmadıklarını, dönmek istediklerini söyledi. Bende kendisine silah önemli 

değil derhal geri dönün anlamında uygulayın dedim. Kendisi vatansever bir subaydır. 

Hainlerden Yarbay Fatih Çubukçu halka ateş edileceğini emredince karşı çıkanlardan birisidir" 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 

Erdal YETİM'in şüpheli sıfatıyla alınan savunmasında;"Zırhı Birlikler Okulu 

ve Eğitim Tümen Komutanlığı Eğitim Destek ve Tatbikat Tabur Komutanı olarak görev 

yapmaktayım. Ben Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınıza 23/07/2016 tarihinde 10 sayfadan 

ibaret 15/07/2016 tarihinde meydana gelen darbeye teşebbüs eylemi ile ilgili Zırhlı Birlikler 

Komutanlığında olan olaylarla ilgili ayrıntılı ifade vermiştim. Şüpheliye23/07/2016 tarihli 10 

sayfadan ibaret ifadesi okundu, SORULDU: Şüpheli Bu ifademi aynen kabul ve tekrar ederim. 

Bu ifadem geçerlidir. 

Ayrıca hakkımda şikayette bulunan kişilerin başçavuş Hulusi Yıldız ve İhsan 

Kaya'nın olduğunu öğrendim. Bunu nasıl öğrendiğim hususunu açıklamak istemiyorum. Ancak 

Zırhlı Birlikler Tümen Komutanlığı içerisinde hemen hemen herkes bunu bilmektedir. Bu 

kişiler benim özellikle Hulusi Başçavuş tankların o gece nizamiyede hazır olduktan sonra dışarı 

çıkması emrini verdiğimi sağda solda söylediğini duydum. Bunların hepsi kesinlikle iftiradır. 

Bu tip bir emir verecek olsa idim. Emrimde 91 adet zırhlı araç vardı. Diğer bölük komutanı ve 

birlik komutanlarına da aynı emri verir ve tankların çıkmasını sağlardım. Bu iki başçavuş ve 

diğer ismini bilmediğim rütbeli personellerin tümen içerisinde böyle dedikodu yapmalarının en 
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büyük nedenişuan ki tümen komutanıdır. Çünkü Tümen komutanı toplantılarda tümen 

içerisinde Fetö'den ufacık şüphelendiğiniz kişiler varsa bunları kendisine bildirmemizi ve onları 

temizlemek istediğini dile getirmektedir. Tümen komutanımızın bu sözlerinden dolayı herkes 

tümen içerisinde sevmediği kişiler hakkında isnatlarda bulunmaya başladılar. Bundan dolayı 

hakkımda tankları çıkarttığıma dair isnatlarda bulunulmaktadır. Ancak tümen komutanının asıl 

gayesi FETÖ'cüleri temizlemek değil, üst rütbeye atlamak için yapmaktadır. 

Olay gecesi olanlar ile ilgili tümenimizde idari tahkikatlar yapılmaktadır. Bu idari 

tahkikatlarda başçavuş Hulusi Yıldız hakkındaolay gecesi ile ilgili şüpheler uyanmaktadır. Bu 

şüphelerden birincisi olay gecesi Beştepe Jandarma Genel Komutanlığına giden iki tankın ikisi 

de halk tarafından durdurulup geri döndüğünde nizamiyede dışarı çıkmak üzere hazır halde 

bekleyen tanklardan ilk iki tanesi Hulusi Yıldız'ın tanklarıdır. Olay tarihinde binbaşı olan İsmail 

Suvay nizamiyeye inip tankların içeri girdiğini görünce aşağıya inen Koray Korkmaz'a, " Koray 

dışarı çıkmıyoruz değil mi" diye sorduğunda, "kesinlikle çıkmıyoruz" dedi. Mütakiben 

başçavuş Hulusi Yıldız dışarı çıkmak için bekleyen tanklardan en önde duran tanka binmeye 

çalışıyormuş. Başçavuş Bayram Uyumaz, başçavuş Hulusi'nin tanka çıkmaya çalıştığını 

görünce onun tanka çıkmasını fiziken engellemeye çalışmış. Ben bunları İsmail Suvay'dan 

duydum. 

İsmail Suvay Binbaşı ifadesinde Bayram Uyumaz, Üzeyir Deveci başçavuş Turgay 

ve isimlerini şuanda hatırlayamadığım Lojistik Destek Komutanlığı teknisyenlerine tankları 

bozma emrini verdiğini söylemektedir. Ancak daha sonra yapılan araştırmada Hulusi Yıldız'ın 

bozduğu bir tank yoktur. Sadece Lojistik Destek Komutanlığı tekniyenlerinin bozduğu tanklar 

vardır. Dedi. 

Hulusi Yıldız başçavuş idari tahkikatta kendisinin tanklarına hiçbir teğmeni 

bindirmediğini beyan etmiş ise de, tankında bulunan uzman çavuşlar oraya yani Hulusi Yıldız'ın 

tanklarına teğmenlerin de geldiğini ve bindiklerini söylemektedirler. 

Başçavuş Hulusi Yıldız ile benim kesinlikle bir husumetim yoktur. Hulusi Yıldız 

benim taburuma bağlı olan eğitim destek bölüğünde görevlidir. Hulusi Yıldız ilk ifadelerinde 

olayın hemen akabinde sıcağı sıcağına o hengamede yanlış ifade verebilir düşüncesi bende 

vardı, ancak Hulusi Yıldız'ın ısrarla benim hakkımda iftira atacak şekilde beyanlar bulunması, 

sağda solda dedikodular yapması kuvvet komutanlığında ve Genel Kurmayda bulunan kendi 

devrelerine ve arkadaşlarına benim hakkımda isnatlarda bulunmuştur. Bu isnatların hepsinin 

sırf kendisinin bu soruşturma kapsamında ileride ifadelerinde söyledikleri hususların sonradan 

yalan olduğunun ortaya çıkmasını örtbas etmek, kendisini şüpheli pozisyonuna düşürmemek 

olabileceğini düşünüyorum. 

Ben internetten bir takım araştırmalar yaptığımda benim devrelerim olan 1998 yılı 

mezunlarının yıllığına baktığımda KHK'larla ihraç edilen ya da açığı alınanlar arasında 85. 

Kısım ve 97. Kısımlarla ilgili yaptığım tespitte bu kısımlardan FETÖ'cü darbeye karışan 

olarakyoğunlaşma olduğunu gördüm. Ben bunu arkadaş sohbetlerinde dillendirdim, FETÖ'ye 

karşı birşeyler yapma girişimimde olduğunu görenler, beni susturmak ve bildiklerimi 

anlatmamı engellemek amacıyla hakkımda bu şekilde iftiralar atmaktadırlar. Hatta ben bir ay 

kadar önce olay gecesi Zırhlı Birliklerde olan olaylarla ilgili Genel Kurmay Başkanımıza 

detaylı anlattım. Benim bu pozisyonum kışlada duyulunca hakkımda sürekli iftira atmaya 

başladılar. Darbe soruşturmasını sulandırmak ve beni susturmak için bu hareketleri yaptıklarını 

düşünüyorum. 

Ben daha önceki ifadelerimde söylemedim ama hakkımda bu şekilde iftiralar 

atılınca söylemek durumunda kalıyorum. O gece tümen nöbetçi amiri bendim. Akşam saat 

20.00 sıralarında, saat konusunda yanılıyor olabilirim, küçük kızım olan 4 yaşındaki kızım 

Nehir Yetim'i evden lojman birliğe yakın olduğu için aldım. Çalıştığım yere götürdüm. 
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Çalıştığım odaları ve kısımları gezdirdim. Hatta küçük kızım bana nöbet tuttuğum ve yattığım 

yeri sordu, kendisine buraları da gösterdim. Nöbetçi heyetinden binbaşı Aziz Çiçek ile başçavuş 

Ali Küpeli kızımın geldiğini gördüler, onlar kızımı sevdiler. Daha sonra kızım saat 21.15-21.30 

sıralarında tuvaletinin geldiğini söyleyince onu eve götürüp bıraktım. Evden kızımı bırakıp 

dönerken 23/07/2016 tarihinde başsavcılığınıza verdiğim ifadede belirttiğim şekilde Semih 

İlhan ( tutuklu ), beni aradı. Olaylar daha sonra 23/07/2016 tarihinde ki ifademdebelirttiğim 

şekilde gelişti. Eğer ben darbecilerin yanında olsa idim, kızımı o gece işyerime getirmezdim. 

Hulusi Yıldız ve beraberindebenim hakkımda benim aleyhime ifade veren kişiler 

ilk ifadelerinde benim aleyhime hiçbirşey söylememişlerdir. Ancak bu kişiler daha sonradan 

benim hakkımda benim aleyhime ifade verdiklerini duydum. Hakkımda dedikodular 

yaptıklarını da duydum. Bunun sebebi ise yukarıda da bahsettiğim gibi soruşturmayı 

sulandırmak ve benim yaptığımbirtakım çalışmaların önünü kesmek. Soruşturmanın kendi 

aleyhlerine dönmelerini engellemektir. 

15/07/2016 gecesinde sadece benim komutanı olduğum Eğitim Destek ve Tatbikat 

Taburuna bağlı olan tankların hareket etmesi ve tanklardaki sadece benim taburumda 

hareketlilik olduğuna yönelik iddialarla ilgili olarak benim Eğitim Destek ve Tatbikat Taburuna 

bağlı olan tanklar muharip tanklardır. Muharip tank demek bu tankların içerisine cephanelik 

silah gibi muharip konusu olabilecek unsurların yerleştirilebileceği ve savaş anında 

kullanılabilecek tanklardır.Zırhlı birlikler kışlasının içerisinde başka birliklerde bulunan 

tankların çoğunluğu ise muharip tanklar değil sürüş tanklarıdır. Bunlar da genelde eğitim 

yapılır. Üzerlerinde cam fanus vardır. Bu tanklara muharip unsurlar yani cephanelik konamaz. 

Bunlar sadece eğitim amaçlı olarak kullanılır. Sadece benimtaburumdaki tanklar muharip 

tanklar olduğu için ve başka birliklerdeki tanklar muharip tanklar olmadığından dolayı benim 

taburuma bağlı tanklarda hareket olması normaldir. Çünkü diğer birliklerdeki tanklar muharip 

olmadığından dışarıda da terör eylemi olduğu söylendiğinden diğer birliklerdeki muharip 

olmayan tankların terör eylemine müdahale etme imkanıyoktur. KOKTOB ( kolluk 

kuvvetlerinin toplumsal olaylarda destekleme birliği ) neden benim derhal harekete 

geçirmediğim iddiası ile ilgili olarak ise, o gece Genel Kurmaya çok acil ve büyük bir terör 

saldırısı olduğu söylendiğinden hızlı bir şekilde tankların hazırlanması emrini verdim. Ve bu 

emri de darbeci olduğunu o an bilmediğim fakat sonradan darbeci olduğunu öğrendiğim Faruk 

Yaman'ın emrine istinaden verdim. KOKTOB ile ilgili benim hakkımda iddiada bulunan kişi 

bunu biliyorsa neden kendisi beni bu konuda uyarmadı. 

Terör eylemlerine müdahale etme imkanı sadece benim taburumda bulunan tanklar 

yapabilir. Hakkımda sadece bana bağlı taburdan tankların çıktığı isnadında bulunan kişiler 

bunun böyle olduğunu bilirler. Böyle olmasına rağmen sırf iftira atmak amacıyla bu şekilde 

yalan yanlış beyanlarda bulunup soruşturmayı farklı yöne sevk etmeye çalışmaktadırlar. Çünkü 

ilk söylemlerinde hiç bunlardan bahsetmemişlerdir. 

Şüpheliye tanık beyanları ve şüpheli Koray Korkmaz'ın beyanlarında geçen 

15/07/2016 tarihinde Tümen Komutanı Tümgeneral Erdoğan Akyol'un görevden alındığını, 

saat 22.30 sıralarında öğrenmesine rağmen ve 22.30-23.00 sıralarında da darbeye yönelik 

sıkıyönetim direktiflerini öğrenmesine rağmen tankların neden çıkarılması talimatı verdiği 

hususu soruldu. 

Şüpheli savunmasında;ben 23/07/2016 tarihindeki ifademde de belirttiğim üzere 

sıkıyönetim görevlendirme listesini tam hatırlamamakla birlikte saat 22.30 civarında faaliyet 

izleme merkezindeki bilgisayar ekranından öğrendim. Sıkıyönetim görevlendirme listesini 

okuyacak kadar vaktim yoktu. Bilgisayar ekranına 1 dakika ya da 1 dakikadan daha kısa bir 

sürebaktım. Bu gelen direktifin darbecilerin gönderdiği direktif olduğunu bilmiyordum. Bunun 

darbecilerin direktifi olduğunu ertesi gün öğrendim. Çok kısa süre baktığım zaten kamera 
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kayıtlarında görülmektedir. Bu kamera kayıtları da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca TRT'de 

oluşturulan çalışma bürosundadır ve burada incelenmektedir. Bu kamera kayıtlarında da bu 

husus görülecektir. Bana okunarak da tebliğ edilenbirşey yoktur. 

Ben olayın darbe olduğunu bilmiyordum. Çünkü ilk önce beni Semih İlhan binbaşı 

yaklaşık saat 21.45 sıralarında aradı. Genel Kurmay Başkanlığına çokbüyük terör saldırısı 

olduğunu söyledi. Yer yerinden oynuyor tümen nöbetçi amiri olarak sana ulaşamamışlar bana 

ulaştılar diye söyledi. Ben de kendisine Semih İlhan o gün izinde olması nedeniyle sen izindesin 

sana ulaşıyorlar da bana nasıl ulaşamıyorlar diye söyledim. Canın sıkıldı da benimle 

dalgamıgeçiyorsun dedim. Telefonu kapattım. Aradan 2 dakika geçtikten sonraSemih İlhan beni 

tekrar aradı. Abi çok ciddiyim, Genelkurmayda çok ciddi saldırılar var. Bir tane havada uçak 

uçuyor dışarıyadamı bakmıyorsun televizyon kanallarını aç yer yerinden oynuyor diye 

söyledi.Bu sefer ben paniğe katıldım. Hemen makam arabasıyla hızlı bir şekilde faaliyet izleme 

merkezine gittim. Orada televizyonu açtırdım. Gittiğim saat itibariyle televizyonu açtırdığımda 

saat 22.00sıraları olabilir. Bu saat itibariyle televizyonlarda terör saldırılarına yönelik ve 

darbeye yönelik herhangi bir haber yoktu. Taki Tümen Komutanı Erdoğan Akyol'un görevden 

alınma emrini bilgisayarda gördüm. Erdoğan Akyol paşamızı kurmay başkanı Mehmet Sıddık 

Çoban ile aradık. Tekrar faaliyet izlememerkezine geri döndük. Döndüğümüzde Semih İlhan 

tekrar beni aradı. Bana telefonda abi yeni tümen komutanımızı getiriyorum. Kendisinin yani 

tümen komutanını benim karşılamamı emrettiğini Semih İlhan telefonda bana söyledi. Biz bu 

esnada benim yanımda nöbetçi heyetinden olan Aziz Çiçek binbaşı, Ali Küpeli başçavuş ve ben 

televizyona baktığımızda tankların İstanbul'da köprüyü kapatmaya çalıştıklarını gördüğümüzde 

hepimizin yorumu teröristlerin köprüyü de uçuracaklarını ve bu tankları da havaya uçuracaklar 

diye düşündük. Hiçbir şekilde askerin bu şekilde darbe yapılacağını düşünmedik. 

Saat 23.00-23.00 sıralarında Faruk Yaman Albay (tutuklu) tümen karargah 

binasındaki komutan makam odasının iki üç metre ön tarafında merdivenlerin başında banatüm 

nöbetçi heyet toplansın diye bağırdı. Nöbetçi heyetinden bır kısım personel tümen karargah 

binasına geldi Faruk Yaman'n karşısına geçtiğimizde tüm personel mesaiye araç ve silah başına 

gelecek diye emir verdi. bu esneda Genel Kurmay Başkanlığına büyük bir terör saldırısı 

olduğunu, içerde 17 adet şehit olduğunu, havada sivil görünümlü bomba yükle bir uçak 

olduğunu ve etrafta da polis kıyafeti giymiş terörüstlerinolduğunu ve her geçen dakikada 

onlarca şehidimizin söyleyerek, panik havası yaşatmaya çalışıyordu. Biz uzaklaşırken Eğitim 

destek ve tatbikat komutanı yanıma gelsin dedi. Bende benim komutanım diyerek yanına gittim. 

Faruk Yaman bana "olabildiğince tüm tanklarını, ZPT'lerini cephaneliğe gönder, mühimmat 

yüklemelerini yaptır. Hazır olan bir ya da iki tankı derhal müdahale etmek için Genel Kurmay 

Başkanlığına göndereceğiz dedi. Ben saatete bakarak Faruk Yaman'a şuanda kışlada nöbetçiler 

dışında personel yok, bu saatte nasıl hazır edeceğim dedim. Bu esnada darbeci Yarbay Fatih 

Çubukçu yanımıza geldi. Faruk Yaman'a hitaben komutanım ben Erdal'ı personel 

yönündendesteklerim, kursiyerlerimi derhal ben garajlara gönderiyorum. Dedi. Fatih Çubukçu 

koşarak tümen karargahtan çıktı. 

Bunun üzerine ben nöbetçi heyette Fatih Mehmet Kılıç'ı aradım, Fatih Mehmet 

Kılıç çıkan iki tanktan ilk çıkandaki Üsteğmen'dir ve o gece halk tarafından linç edilmeye 

çalışılırken polis tarafından gözaltına alınan Üsteğmendir. Fatih Mehmet Kılıç'a Genel 

Kurmay'a büyük terör saldırısı olduğunu, buna tanklarla müdahale edeceğimizi ve tüm 

personeli mesaiye çağırmasını söyledim. Ardından Fatih Mehmet Kılıç tüm personele 

yetişemez arayamaz diye Karargah Bölük Komutanı Üsteğmen Ahmet Turan'ı aradım. Ona da 

aynı talimatları verdim. 

Bundan sonra benyeni atanmış olan Darbeci Ahmet Bican Kırker'in de bulunduğu 

karargah binasındaki komutan makam odasına girdim. Girdiğimde Ahmet Bican Kırken bana 
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Erdal Türkiye şu anda terör saldırısı altında, bugün Türkiye'nin kahramanı sen olabilirsin dedi. 

Bunları bana söylerken yine darbeci Faruk Yaman'da orada oturuyordu. Faruk Yaman'la Ahmet 

Bican Kırker kendi aralarında konuşuyorlardı. Ahmet Bican Kırker teröristleri kastederek 

bunlar yarın sıkıyönetim mahkemelerinde yargılanacaklar şeklinde iki üç defe tekrarladı. 

Olaylar bu şekilde geliştiği için ben Fatih Mehmet Kılıç'a terörist eylemleri olduğunu düşünerek 

tankları hazırlaması emrini verdim. Yoksa bu emri darbe olduğunu öğrendikten sonra 

darbecilere yardım etmek, darbecilerle birlikte hareket etmek amacıyla değil Genel Kurmay 

Başkanlığına terörist saldırı olduğunu söyledikleri için ben tankların hazırlanması talimatı 

verdim. Bunu da Faruk Yaman'ın emri doğrultusunda verdim. Ben ayrıca Koray Korkmaz'a 

kesinlikle tankları hazırla, dışarı çık şeklinde emir ve talimat vermedim. Zaten böyle bir emir 

ve talimat verme yetkim de yoktu, çünkü benim personelim değil. Benim Koray Korkmaz'a 

tümen nöbetçi amiri olmama rağmen, terör saldırısı var diye emir veremememin nedeni ise, 

artık rütbeli personelde mesaiye çağırıldığından, Koray Korkmaz'a emir verme yetkisi de gece 

artık mesaiye gelen kendi komutanlarından darbeci Fatih Çubukçu'ya ait olması nedeniyledir. 

Saat 22.00 itibariyle Kurmay Başkanı da mesaiye geldiğinden benim diğer birliklere emir 

verme yetkim artık kalmamıştır. 

Benim hakkımda isnat edilen darbeyi öğrendiğim ve öğrendikten sonra dahi 

tankların hazırlanıp dışarı çıkartılması emrini verme durumu söz konusu değildir. Ben tankların 

hazırlanması emrini verirken darbe olduğunu bilmiyordum. Televizyonda izledim ve faaliyet 

izleme merkezinde öğrenmiş olduğum Erdoğan Akyol'un görevden alınması, sıkıyönetim 

doğrultusundaki direktifleri terör saldırısının sonucu olduğunu düşündüğüm içindir. Ben 

bunları darbe girişimi olarak değil terör saldırısı olduğu söylendiği için bu şekilde yorumladım. 

Birlikte ilk etapta nöbetçi heyette benim gibi algıladı, hakkımda neden böyle bir isnatta 

bulunulmuş anlamış değilim. Benim hakkımda isnatta bulunan kişilerde o zaman darbeyi o an 

öğrenmişlerdir. Onlarda o zaman niye darbeye müdahale etmediler, beni neden uyarmadılar. 

Bugüne kadar ifadelerinde bunları söylememelerine rağmen darbenin üzerinden iki buçuk ay 

geçmiş, neden şimdi böyle bir ifadede bulunuyorlar, Darbe soruşturmasından dolayı ilk haftada 

ifade vermelerine rağmen o zaman neden bunlardan bahsetmediler. 

Darbecilerin atama listelerinde hatta o gece darbeci Semih İlhan özellikle Cem 

Tuce'ye kendisinin darbeci olarak tümen Komutanlığına atanan Ahmet Bican Kırker tarafından 

Erdal Yarbay'ın yerine yeni atanan Tuğgeneral olarak görevlendirdiğini söylemiş. Bu da 

gösteriyor ki darbeciler beni de görevden alıp yerime Semih İlhan'ı atamışlar, bu da benim 

onların tarafında olmadığımın göstergesidir. 

Ben darbeci olsa idim ve o gece kışlada darbe nedeniyle çok kötü olacağından o 

gece 4 yaşındaki kızımı kışlaya getirmem kadar aptalca birşey olamazdı. 

Hatta o gece Ali Küpeli benim yanıma gelerek komutanım ben mesai saatleri 

sonrasında sana bağlıyım. Darbeci olmayan emirlerinizi bekliyorum diye bana söyledi. Bende 

kendisine darbeci Semih İlhan'ı kastederek bu adama dikkat et dedim. Bunun Ali Küpeli 

Cumhuriyet Başsavcılığınıza vermiş olduğu ifadelerinde aynen söylemiştir. Ali Küpeli'nin 

Cumhuriyet Başsavcılığınıza vermiş olduğu ilk ifadesi incelendiğinde bu husus görülecektir. 

Bu da benim darbeci olmadığımım göstergesidir. 

O gecenin hengamesinde ben çok rahatsızlandığım için hastaneye yani hava 

hastanesine gittim. O gece bir saat kadar müşahade aldım ve görev yerime geri döndüm. Hatta 

dönmeden önce Cumhur Başkanlığı Külliyesinin koruma müdürü olan Ramazan Müdür ile 

görüştüm. Bu konu ile ilgili olarak ayrıntılı vermiş olduğum 23/07/2016 tarihindeki hususları 

da tekrar ederim. Yani ben hastaneye gidip darbecilerin eylemlerini rahatlıkla yapmaları için 

ortamı boş bırakmadım. 

Darbe gecesiyaptığım çalışmaların yanında o gecenin sabahında darbecilerin birer 
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birer yakalanıp polise teslim edilmesinde bizzat görev aldım. Bu kişilerin yakalanmasında çok 

emek sarfettim, bu husus gerek tanık beyanlarında, gerekse kamera kayıtlarında sabittir. 

Darbecilerin yakalanmasında ne tür bir faaliyet içerisinde olduğum hususunu 23/07/2016 

tarihindeki beyanımda ayrıntılı olarak anlatmıştım. 

Tutuklanan Özkan Gürkol elleri kelepçeli iken bana hitaben "bir tankları 

çıkartmadın lan, senin yüzünden tanklar çıkamadı, kelepçeli ellerini göstererek senin yüzünden 

bu haldeyiz " tehdit vari şeklinde bana söyledi. Bu konuşmayı kamera kayıtları gördüğü için 

olaya Barış Dedebağı, Ahmet Turhan, Ayhan Şen ve kamereman Başçavuş şahittir. 

İsamil Suvay binbaşı da benim hakkımda ifadelerinde beni o gece gördüğünü, 

kendisine benim tarafımdan tümen komutanı Erdoğan Akyol'un görevden alındığını, birşeyler 

olduğunu, ancak anlayamadığını şeklinde beyanda bulunması da benim darbeci olmadığımı 

göstermektedir. Çünkü İsmail Suvay binbaşıogecenin zırhı birliklerdeki en önemli 

kahramanıdır. O dahi benim o gece olanların darbe olduğunu öğrenmediğimi ispat etmektedir. 

Bu da benim suçsuz olduğumun başka bir kanıtıdır. 

Tarafıma isnat edilenlerin tamamı iftiradır. Ben bugüne kadar hiç bir fetöcü ile 

bağlantı içerisinde olmadım, onların okulunda okumadım, eşimin daha onlarla bir bağlantısı 

yoktur. Hakkımda isnat edilenlerin arkamdan çevrilen bir takım oyunlar olduğu aşikardır. 

Hakkımdaki isnatlar ile ilgili Fetö ile bağlantılı olduğum hususunda en ufak bir tereddüt olursa 

en ağır şekilde cezalandırılmayı talep ediyorum. Bende hakkımda iftira atanlardan 

şiakeytçiyim. Suçsuzum, kaçacak değilim.o gece ben kahramanca çalıştım. Buraya şüpheli 

olarak neden getirildim. Halen anlamış değilim. Hakkımda iftira atanlara hakkımı helal 

etmiyorum" şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 

Şüpheli Cem TUCE savunmasında; "Bana okumuş olduğunuz belgelerden 

üzerime atılı suçu anladım. Ben bu konuda tanık sıfatıyla 2016/22228 soruşturma sayılı dosya 

kapsamında 24/07/2016 tarihinde ayrıntılı olarak ifade vermiştim. O ifademde olay gecesi 

yaşadığım hususları zaman sıralamasıyla ayrıntılı olarak anlatmıştım. Beyanımda geçen ifadeyi 

aynen tekrar ederim. Ben olay tarihinde halen Zırhlı Birlikler Tümen Komutanlığında 1. Tank 

Eğitim Alay Komutanı olarak görev yaparım. Olay günü saat 19:30 - 20:00 sıralarına kadar 

rutin olarak mesaimi sürdürdüm ve birlikten ayrılıp Eryamanda bulunan kayınvalidemin evine 

geçtim. Burada tümen komutanı Erdoğan Akyol 20:50 sıralarında beni cep telefonumdan 

arayarak tankların kilitlerini kontrol ettirerek sağlam olup olmadığını bildirmemi istedi. Bu 

emir çok sık olmamakla birlikte ara sıra aldığımız rutin emirlerden bir tanesidir. Tümer 

komutanının beni aramasında ve bu şekilde bir emir vermesinde özel bir neden olup olmadığını 

bilmiyorum. Bana telefonda sadece bu emri verdi. Bende bunun üzerine nöbetçi amir olan 

üsteğmen Hakan Özsoy'u arayarak komutanın emrini ilettim. Nöbetçi amir bana bu kontrolün 

yapıldığını, herhangi bir sıkıntı olmadığını fakat, akşam saatlerinde askerlerden birinin kontrol 

esnasında tankın üzerinden düştüğünü ve başını vurduğunu, hastanede tedavi edildiğini söyledi. 

Bunun üzerine ben üzerimdeki sivil kıyafetlerle hatta şortum olduğu halde evden çıkarak özel 

aracımla Etimesgut Askeri Hastanesine doğru hareket ettim. O sırada okul komutanı olarak 

görev yapan Albay Sefa Alkan beni cep telefonumdan arayarak tümen komutanının kendisini 

aradığını, "herakat yıldırım" kodlu içeriğini bilmediği bir emir alındığını, acil olarak tümen 

komutanlığına gelmemiz gerektiğini söyledi. Yoldan hastaneye uğrayamadan lojmanlar 

bölgesine geçip, resmi makam aracını istedi. Evde şortumu çıkartıp sivil kıyafetlerimi giydim. 

Bu sırada resmi aracım geldi. Araçla birlikte zırhlı birlikler eğitim alayına gittim.Bu sırada saat 

22:00 sıralarıydı. Saati tam olarak hatırlayamıyorum. Önce alay karargahındaki odama gidip 

askeri resmi kıyafetimi giymek istedim. Çünkü verilen emir bir hareket emriydi. Ben 

odamdayken alay karargahında diğer personelin de mesaiye çağrıldığını gördüm. Olağan dışı 
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bir hareketlilik vardı. Ben tümen komutanıyla görüşmek üzere başka bir yerde bulunan tümen 

karargah binasına geçtim. Binaya geldiğimde hücum yelekli, tüfek taşır vaziyette 4-5 tane 

teğmen gördüm. Bu sırada uçuş yapan jetlerin sesleri duyulmaya başlanmıştı. Ben tümen 

komutanının odasına çıkarken merdivenlerde duran tankçı spoletli, üzerinde kamuflaj olan 

sonradan ismini Faruk Yaman olarak öğrendiğim, bizim tümende çalışmayan nerede çalıştığını 

bilmediğim ve ilk kez gördüğüm bir albay bana kim olduğumu sordu. Ben 1. Alay Eğitim 

Komutanı olduğumu söyledim. Bu sırada tümen komutanının odasına yakındım. Tümen 

komutanının odasından bağrışma sesleri yakından geliyordu. Bu sırada tümen komutanı sivil 

kıyafetle odasından çıktı. Yanında üzerinde kamuflaj bulunan daha sonradan ismini İsa Sancaklı 

olarak öğrendiğim tankçı spoletli daha önce hiç görmediğim ve tanımadığım iri yarı albay da 

bulunuyordu. Bu albayın tavrı tümen komutanını birlikten kovar vaziyetteydi. Ses tonu tavrı 

net bir şekilde bunu belli ediyordu. Bu sırada tümen komutanı yanımdan geçerken elimi sıktı 

ve Allah'a ısmarladık Cem diyerek yanımdanyanındaki İsa Sancaklı isimli albay ile birlikte 

binadan ayrıldı. Merdivende karşılaştığım Faruk isimli albay bana ve yanımdaki kişilere tümen 

komutanının görevden alındığını, yeni tümen komutanının bize açıklama yapacağını, şuanda 

kendisinin odada bizi beklediğini, kendisinin de tümenin yeni kurmay başkanı olarak atandığını 

söyledi. İçeriye okul komutanıSefa Albay ile birlikte girdik. Tümen komutanının makamında 

isimliğinde Kırker yazan daha sonradan isminin Bican Kırker olduğunu öğrendiğim Tuğgeneral 

rütbesinde ilk kez gördüğüm bir kişi oturuyordu. Önünde mavi renkli bir dosya bulunuyordu. 

Ülkenin kötüye gidişini durdurmak maksadıyla ordunun yönetime el koyduğunu, komutanın 

görevden alındığını, kendisinin yeni tümen komutanı olduğunu, herkesin görevinin belli 

olduğunu, sıkı yönetim mahkemelerinin bile planlandığını söyledi. Sefa bu hareketin başında 

kim olduğunu sordu. Kendisi bize genel kurmay başkanının hareketin başında olduğunu 

söyledi. Biz, neden bu konuda genel kurmay tarafından resmi bir açıklama yapılmadığını 

sorduk. Aramızdaki konuşma sertleşmeye başladı. Bizim nereye varmak istediğimizi sordu. O 

sırada odaya kurmay başkanı olduğunu söyleyen Faruk Yaman girdi. Ortam iyice sertleşti. Bize 

herkese gereken açıklamayı yapacağım diyerek bir nevi bizi dışarıya çıkarttı. Bu sırada Faruk 

Yaman bize dönerek bu oluşumun içerisinde yer almak istemiyorsak kimliklerimizi ve 

silahlarımızı bırakıp derhal birliği terk edeceğimizi söyledi. Bu benim kabul edebileceğim bir 

şey değildi. Çünkü o an içinde bulunduğumuzun durumun emir komuta zinciri içerisinde 

olmadığını farkındaydık. Tümen komutanının bu şekilde gönderilmesi bile buna bir delaletti. 

Ben ordu içerisindeki bir gurubun emir komuta zinciri dışında hareket ettiğini fark ettiğim için 

orada kalıp gerekirse bu guruba karşı birliğimi savunmayı askerlik anlayışıma uygun buldum. 

Ayrıca tümen komutanı ve kurmay başkanı fiziken lav edilmişti. Bu iki şahıstan sonra tüm 

birliğin en kıdemli ve rütbeli kişisi bendim. Birliğimi bırakıp gitmek uygun değildi. İsa ve Faruk 

isimli albaylar Eğitim Destek Komutanı olarak görev yapan Erdal Yetim Yarbaya acilen 

tankların çıkması gerektiğini, Jandarma Genel Komutanlığı ve Genel Kurmay Başkanlığında 

çatışmaların olduğunu, oralara takviye gönderilmesi gerektiğini, tankların mühimmatının 

giderilmesi gerektiğini sürekli emir olarak söylüyorlardı. Ben bu sırada alt kata indim. Faaliyet 

izleme merkezinde televizyon açıktı. Burada haberlerde ordu içerisindeki emir komuta zincirine 

uygun hareket etmeyen bir gurubun darbe teşebbüsü içerisinde olduğunu görüp kanaatimi 

pekiştirdim. Bu odada binbaşı Semih İlhan'ı gördüm. Semih İlhan normalde yıllık izindeydi. 

İzin emrini ben imzaladığım için izini geçirdiği yerin Ankara ve İstanbul olduğunu biliyorum. 

Ben onu görünce burada ne işi olduğunu sordum. Yeni tümen komutanın da faaliyet izleme 

merkezindenöbetçi olarak kalma emri aldığını söyledi. Ben ilk etapta bu şahsın durumundan 

şüphelenmedim. Fakat sonradan olayın sabahında bu binbaşı Semih İlhan'ın şoförü olan şuanda 

ismini hatırlayamadığım Er bize akşam saatlerinde darbe teşebbüsünde bulunan general Bican 

Kırker ve yanındaki albaylardan (İsa veya Faruk) birini Semih İlhan'ın kendi makam aracıyla 

Çağlayan Lojmanları nizamiye kapısından sokarak karargaha getirdiğini söyledi. Fakat o saat 
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itibariyle bizim bu durumdan haberimiz yoktu. Ben bu şahsın o saatte hepimiz gibi acil kodlu 

harekat emriyle çağrıldığını düşündüm. Bu nedenle çok fazla irdelemedim. Ben daha ziyade 

olay saati itibariyle orada bulunmaması gerektiğini düşündüğüm dış birliklerden gelen şahıslara 

odaklanmıştım. Ben kendi alayımda bu kanunsuz harekete bulaşmaması için personelimi 

uyarmaya başladım. Kendi alayıma ait garaja benim emrim olmadan kimsenin girmemesi 

gerektiğini, emrimdeki araçlara mühimmat yüklenmemesini ve benim emrim olmadan bu 

araçların hiçbirinin hareket ettirilmemesi gerektiği emrini verdim. Ben bu emri kendi alayımda 

görevli ve orada bulunan personele verdim. Aynı emri 2. Alay Komutan Vekiline de verdim. 

Ben kameralardan nizamiye önünde sivil halkın toplanmaya başladığını gördüm. İsmail Suvay 

isimli binbaşı nizamiyede görevliydi ve beni arayarak nizamiyeye gelmem gerektiğini, 

darbecilerin çok üstüne geldiğini, burada kötü şeyler olacağını söyledi. Ben bu sırada komutan 

yetkisine el koyan general ile yanındaki İsa albayın araçlarına binerek nizamiyeye gittiklerini 

görünce kendi aracıma binerek nizamiyeye doğru gittim. Nizamiyenin yanındaki tel örgülerin 

içerisindeki bir asker gurup bunlar kursiyer teğmenlerdi, dışarıda infiale kapılmış sivil 

vatandaşları muhtemelen korkutmak için havaya ateş etmeye başladılar. Ateş emrini kimin 

verdiğini bilmiyorum. Ama Tuğgeneral Kırker ve İsa Albay oradaydı. Ben refleks icabı "ateş 

kes" diye bağırdım ve teğmenlere doğru koşup, ateş kesme emri verdim. Bu sırada İsmail Subay 

da ateşi kesmeleri için bağırıyordu. Nizamiyeye sivil halkın beni görebileceği şekilde yaklaşıp 

ellerimi kaldırdım. Her şeyin kontrol altında olduğunu sakin olmalarını söyledim. Ortalık biraz 

sakinleşti. Saat 02:50 sıralarında cep telefonumdan tanımadığım bir numara beni aradı. Bana 

kendisini Korgeneral Metin İyidil olarak tanıttı. Bana orada ne olduğunu, darbeci askerleri 

kastederek oradaki soytarıların kim olduğunu, bizim ne yaptığımızı sordu. Ben o saate kadar 

olanları anlattım. İmkanımız olması halinde onları tutuklamamızı söyledi. Bende kendisine 

yanlarında kandırılmış silahlı kursiyer teğmenler olduğunu, bu çocukların genç ve acemi 

olduğunu, şuanda isteklerine pasif olarak direndiğimizi, fırsat bulduğumuz anda kendilerine 

müdahale edeceğimizi söyledim. Bana bunu yapabilirsen kahraman olursun dedi. Karargahta 

ortam stabildi. Ben alay bölgesine geçtim. Bir yandan da televizyondan gelişmeleri takip 

ediyordum. Araç hareket etmemesi emrini daha önce vermiştim. Alayımda bir aracın hareket 

etme sesini duyunca bizzat müdahale edip aracı durdurdum. İçinden çıkan uzman çavuş bana 

10 nolu nöbet kulübesinin çevresinde ateş yakıldığını söyleyince ben müdahale etmeleri için 

emir verdim. Yanlarında bizim birlikten olmayan bir onbaşı er getirdiler. Bana kurs tabur 

komutanı yarbay Fatih'in habercisi olduğunu, Fatih Çubukçu yarbayın ve kurs bölük komutanı 

binbaşı Gökhan kendisine verdiği harita ve belgeleri yakma emri aldığını, yaktıktan sonra da 

birliğine döndüğünü söyledi. Uzman çavuşa sorduğumda bütün belgelerin yanmış olduğunu 

söyledi. Bu şahsı gözaltına almaları talimatını verdim. Ben evrakları yakmalarının, kendilerinin 

başaramayacaklarını anladıklarını hissettim. Bu husus beni cesaretlendirdi. Bunun üzerine 

tümen karargah binasına geçtim.Kapıda iki adet silahlı teğmen gördüm. Binaya girip kurmay 

başkanının odasında oturan Faruk Yaman isimli albayın yanına girdim. Gün ağardığını, bu işin 

başarısızlıkla sonuçlanacağını, nizamiyedeki tankları çekmelerini, dışarıda bekleyen halkı 

boşuna tahrik etmemelerini söyledim. Bana kuvvetten emir beklediğini söyleyince alaycı bir 

şekilde hangi kuvvetten emir beklediğini sordum. Beni komutana yönlendirdi. Ben karargah 

binasının önüne indiğimde okul komutanı Sefa Alkan ve komutasındaki birliğin tanklar ve 

silahlı personelle birlikte karargah binasındaki darbecileri yakalamak için yaklaştıklarını 

gördüm. Bu birliğin karargah binasına yaklaştığını görenkapıda bulunan silahlı iki teğmen 

birliğe doğru silah doğrultunca ben üstlerine giderek indirin lan silahlarınızı silah 

arkadaşlarınıza silah mı doğrultuyorsunuz diyerek tepsi gösterdim. Bunun için emir almaları 

gerektiğini söyleyerek binanın içine yöneldiler. Ben peşlerinden binaya girdiğimde İsa Albay 

silahına elini attı. Ben bağırarak "bu çocuklar genç, bu çocuklara yazık edeceksiniz" diye 

bağırmam üzerine Bican Tuğgeneral komutan odasına çıkarak "sakin olun, silahları 
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bıraktıracağım" dedi. Benimle birlikte kapının önüne indi. Teğmenlere silahların şarjörlerini 

çıkarttırdı. Tüfeklerini ve silahlarını çıkarttırdı. Bican yukarıya çıktı. Bende peşinden gittim. 

Bican'a "dün akşamı hatırlıyor musunuz" dedim. Bana "yani şimdi sıra sizde mi" dedi. Bende 

"şimdi sakince silahınızı sehpanın üzerine bırakın" dedim. Silahını çıkarttı, sehpanın üzerine 

bıraktı. Silahını aldım. Burada mı bekleyeceğiz diye sorması üzerine "hayır burası tümen 

komutanı odası" dedim. Dışarı çıkmasını istedim. Kurmay başkanı odasında bulunan İsa ve 

Faruk'a da silahlarını bırakmalarını ve sakince teslim olmalarını söyledim. Silahları koymak 

için yukarıya çanta istedim. Bu şahısları binadan kontrol altında dışarıya çıkarttım. Dışarıda 

binayı kuşatan arkadaşlara şahısları teslim olduğunu, sakin olmaları gerektiğini söyledim. 

Plastik kelepçelerle etkisiz hale getirdik. Üzerimizden helikopterler geçince hedef 

olabileceğimizi düşünerek elimdeki personeli ağaçlık alana gönderdim. Teslim alınan tüm 

darbeci askerler Sefa'nın ekibiyle birlikte ikinci alay komutanlığı bölgesinde toplanmaya 

başladı. Ben bu sırada yakalanan darbeci askerlerin arasında gece faaliyet merkezinde 

gördüğüm binbaşı Semih İlhan'ı gördüm. Yanında onu zapteden albay Muharrem Erdem vardı. 

Semih binbaşı elindeki plastik kelepçeyi bana doğru uzatarak "komutanım" şeklinde seslendi. 

Ben kendisine ne yapabileceğimi sordum. Suçu olmadığı takdirde serbest bırakılacağını 

söyledim. Ben Semih İlhan binbaşının ellerinin çözülmesi ve serbest bırakılması için emir 

vermedim. Ben bu şahsı sabah saatlerinde yakalanmış ve elleri kelepçelenmiş şekilde 

gördüğümde yanında çanta falan yoktu. Fakat aleyhime olan beyanlarda geçen Semih İlhan'ın 

yanındaki iki çantanın ortadan kaybolmasına yardım ettiğim yönündeki iddialar şuaradan 

kaynaklanabilir. Ben bu şahıs yakalanıp kelepçelendikten sonra tabur komutanı odasını ve 

dinlenme odasını tutanak altında mühürleyip plastik bantlarla kapattım. Bu bantlarla mühür 

emniyet görevlileri odada arama yapana kadar hiç açılmadı. Oda açıldığında bu şahsın dinlenme 

odasında iki adet siyah çanta buldular. Bu çantalar içinde arama yapıldı. Aramalarda iç 

çamaşırları vb özel eşyaları çıktığı sonradan bana söylendi. Çantaları ben hiç görmedim. Ben 

Semih İlhan isimli şahsı sabah saatlerinde iki sefer gördüm. İlki bana plastik kelepçeleri 

gösterdiği andı. İkincisi de bahçede gözaltına alınanların ve personelin helikopter atışı riskine 

karşı dağıldığımız vakitti. Her iki gördüğümde de elinde plastik kelepçe vardı. Ben bundan 

sonra bu şahsı hiç görmedim. Bu şahsın serbest bırakılıp bırakılmadığını hiç duymadım. Ben 

bu şahsı gördüğümde yanında Muharrem Erdem isimli albay vardı. Bu şahıs tarafından serbest 

bırakılıp bırakılmadığını bilmiyorum. Fakat ben bu konuda katiyen emir vermedim. Ben hiç 

kimseye Semih İlhan'ı kastederek "bu bizden, serbest bırakın" şeklinde bir emir vermedim. 

Çantaları da ilk kez şuanda sizden duyuyorum. Detayını bilmiyorum. Bu iddialar tamamen 

asılsızdır. 

Ayrıca beyanlarda aleyhime belirtilen olay akşamı 20:30 sıralarında resmi makam 

aracıma sivil kıyafetli kişilerin battal çöp poşetleriyle eşya yüklemeleri olayına yönelik ise ben 

daha önceki ifadelerimde de belirttiğim gibi çöp poşetlerindeki eşyalar darbe gecesinden 

yaklaşık 10 gün kadar önce 5 Temmuz günü Giresun'da düşen askeri helikopterde şehit olan 

bacanağım yarbay Sadettin Şahin ve eşi baldızım Nihal Şahin'e ait Giresun Askeri Savcılığı 

yetkililerince ailesine teslim etmek üzere tarafıma teslim edilmiş, kazadan sonra üzerlerinden 

çıkan elbiseler ve özel eşyaların bulunduğu poşetlerdi. Yanımdaki sivil şahıslar da bu eşyaları 

Giresun'dan bana teslim için getiren sivil kıyafetli bir jandarma astsubayı ve uzman çavuştu. 

Ben ayrıca sorumlu olduğum 1. Alay Komutanlığı binasının kamera kayıtlarının 

tarafımca silindiği yada bu yönde emir verdiğim yöndeki iddiaları kabul etmem. Bu konuda 

Tümen Komutanlığı tarafından kurulan idari tahkikat heyeti tarafından inceleme yapıldı. 

Harddiskin kayıt cihazı Savcılığa teslim edildi. Cihazdaki görüntülerin silinemeyeceğine dair 

teknik bir rapor düzenlendi. Bu rapor şuanda tümendeki tahkikat heyetinin elinde vardır. Bu 

konuda tahkikat heyetine de savunma verdim. Ben bu kayıtları sildirttirmedim. Kimin 

tarafından silindiğini bilmiyorum. Fakat teknik raporda bildiğim kadarıyla silinme olayının 
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teknik olarak mümkün olamayacağı belirtilmişti. 

Ben ifademde belirttiğim gibi nizamiyeye 2 sefer sivil vatandaşa bir zarar gelmesini 

engellemek için indim. Darbeci generaller ve ekibiyle diyaloğum bahsettiğim şekilde 

gelişmiştir. Benim diyalog kurmamadaki amaç hem sorumlu olduğum ve o sırada en kıdemli 

subay olduğum tüm birlikteki personeli korumak, hem de bu şahısların kandırdığı genç ve 

tecrübesiz teğmenlerin kendilerine veya sivil halka zarar vermesini engellemekti. 

Ben gece boyunca 02:50 sıralarında Metin İyidil korgeneralle yapmış olduğum 

telefon görüşmesi haricinde sadece sabah darbeci subayları gözaltına aldığımızda kendisine 

bilgi vermek için beni gece aradığı numaradan tekrar arayarak darbecileri gözaltına aldığımız 

konusunda bilgi verip telefonu kapattım. Bu görüşme muhtemelen yarım dakika sürmemiştir. 

Bu korgeneral bağlı olduğum tümenin komutanının üstü olduğu için ve gece bize darbecilere 

karşı durmamız gerektiği yönünde emir verdiği için ben bu şahsın darbecilerle hareket ettiğini 

hiç düşünmedim ve başarılı bir operasyon yaptığımızı düşünerek o sırada komutanım sıfatını 

taşıyan bu şahsa bilgi verdim. 

Ben üzerime atılı olan suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Olay anlattığım 

şekilde gerçekleşmiştir. Benim darbecilerle iş birliği içinde hareket etmem söz konusu değildir. 

Ben bunlarla hareket etseydim elimdeki bütün tank ve personeli bu yönde kullanır ve onlara 

yardımcı olurdum. Tam aksine anlattığım şekilde bütün gece gücümün yettiği kadar hiç 

kimsenin zarar görmeden bu işin sonlanması için uğraştım. Suçlamaları kabul etmem" şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

 

Şüpheli Abdullah ÇİÇEK savunmasında; "FETÖ terör yapılanması devletin 

içine sızıp devleti çökertmeye çalışan terör örgütüdür. Benim bu yapılanma ile ilgim ve 

bağlantım yoktur. 

Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığında Subay Temel Kursiyer 

Teğmen olarak görev yapmaktaydım. 15.07.2016 Cuma günü ben iş yerimde bulunduğum 

esnada normal mesaimi yaptım ve saat 18:00 sıralarında iş yerinden çıktım ve Elvan Kentte 

bulunan ikametime gittim. Evde bulunduğum esnada saat 19:30 sıralarında benim cep 

telefonum çaldı ve arayan bölük Komutanım Tank Binbaşı Ozkan GÜRKOL aradı beni yemeğe 

davet etti ve Etimesgut ilçesinde emirler semtinde bulunan Mevlana Pidede yemek yemek üzere 

beni davet etti. Bende tamam dedim ve hazırlandım ve saat 21:00 sıralarında yemek 

yiyeceğimiz yere gittim daha sonra kendisini Mevlana Pide isimli lokantada beklemeye 

başladım ve yanıma iş yerinden arkadaşım olan Tank Teğmen Muhammet MACİTgeldi, 

yaklaşık 15 dakika kadar kendisi ile sohbet ettikten sonra Lokantaya aracıyla Tank Binbaşı 

Özkan GÜRKOL, tek başına geldi ve bizleri acilen aracına çağırdı biz de araca bindik, yolda 

giderken Tank Teğmen Yavuz Ali ÜÇLER'i aldık yine giderken Tank Teğmen Fethi GÖÇER'i 

aldık ve birliğe gittiğimiz esnada Tank Binbaşı Özkan GÜRKOL alarm durumu olduğu birliğe 

sızma olabileceğini söyledi bu yönde bize arkadaşlarımıza telefonlaönce wattsap mesajı attırdı 

sonrasında telefon ile arattırdı ve birliğe herkesi çağırmamızı söyledi ve bizler de herkesi 

çağırdık. Aradığımız arkadaşlara kimseye haber vermeyin aileleriniz telaşlanmasın diye 

söyledik. Yolda trafik yoğundu ve yol kapalı olduğu için bizler birliğimize gitmek için uzun 

zaman yolda bekledik ve Çağlayan Nizamiyesinden Zırhlı birliklere girdik. Bölük binasına 

geldik ve üzerimize askeri elbiselerimizi giydik ve o esnada bölükteki diğer personeller 

gelmeye başlamıştı. Bizleri G3 silahlarımızı almaya gönderdiler öğrenci ve kurslar tabur 

binasından silahlarımızı ve mermilerimizi aldık ve bölük binasına döndük ve beklediğimiz 

esnada Tank Binbaşı Özkan GÜRKOL aramızdan kalıplı uzun boylu benim de bulunduğum 5 

kişi seçti. O esnada tabur Komutanı Tank Kurmay Yarbay Fatih ÇUBUKÇU'da yanımızdaydı. 

Sonrasında bizi tümen binasının emniyetini almak üzere Tümen karargahına gönderdi. Biz biraz 
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çevrede dolaştıktan sonra içeri Tümen binasına girdik ve orada bütün komutanlarımız 

buluyordu ve hareketlilik vardı.Okul Komutanı Tank Albay Sefa ALKAN ve kurul başkanları 

da vardı. Kurul başkanı Türker BİLGETÜRK, Gösteri Tatbikat Tabur Komutanı Tank Yarbar 

Erdal YETİM, ayrıca ilk defa gördüğüm Tankçı Albay İsa soy ismini bilmiyorum, ve yine adını 

bilmediğim kısa boylu Albay da orada bulunuyordu. Şu anda bizim bekletildiğimiz yerde Albay 

İsa ve ismini bilmediğim Albay da bulunuyor. Daha isimlerini hatırlayamadığım çeşitli karargah 

personeli de vardı. Bizler üst kata Tümen Komutanının odasının bulunduğu kata çıktık. Tümen 

komutanının odasından, ilk defa gördüğüm ismini sonradan öğrendiğim Tuğgeneral Ahmet 

BİCAN odadan çıktı ve bizi biraz fırçaladı gürültü yapmayın ben Tümen Komutanı vekiliyim 

dedi ve orada beklememizi söyledi. Bu esnada karargahta bulunan rütbeliler devamlı toplantı 

halinde ve telefon görüşmesi halindeydiler. Tuğgeneral Ahmet BİCAN bize benim peşimde 

gezeceksiniz çevremde bulunacaksınız dedi ve bizde peşinden ayrılmadık. Yaklaşık 1 saat 

geçtikten sonra Tuğgeneral Ahmet BİCAN cephaneliğe gitmek üzere binadan çıktı ve bizde 15 

dakika kadar sonra bir araçla peşinden gittik. Cephaneliğe vardığımızda Tankların hepsi 

mühimmat yüklüyordu. Kendisi cephanelikten çıkıp garajlara tankların ve zırhlı araçların 

bulunduğu yerlere uğradı ve Tümen binasına geri döndü. Sonrasında toplantı faaliyetlere bir 

süre daha devam etti, kendisini nizamiye ve çevresinde aracıyla keşif yaptı ve bizde peşinden 

gittik. Nizamiyenin gerisinde çok sayıda Tanklar vardı ve bekliyorlardı. Bu esnada Tuğgeneral 

Ahmet BİCAN nizamiyede ve çevresinde bulunanlara Jandarma Genel Komutanlığında 

askerlere saldırı var arkadaşlarımız şehit oluyor destek için tank çıkması lazım diye etrafa 

bağırıyordu. Nizamiyede bulunan askerlerlekendisi tartışıyordu. Nizamiyede bulunan Subay 

Astsubay ve Erler Tankları çıkartmak istemiyordu ve bunlarla tartıştığı esnada dışarıdan sivil 

kıyafetli belinde silah olan biri geldi ve oda Tuğgeneral Ahmet BİCAN İle tartıştı ve sivil 

giyimli kişi dışarı çıktı ve bu şahıs sonradan öğrendiğime göreBinbaşı Barış DEDEBAĞ mış. 

Bu şahıs dışarı çıktı ve çıktıktan sonra tabanca ile ateş etti. Orada halkta bulunuyordu ve bu 

halk içerisinde birkaç kişi daha tabanca ile ateş ettiğini uzaktan gördüm ve halk nizamiyeye 

doğru yürümeye başladı. Bize Tuğgeneral Ahmet BİCAN ateş emrini verdi ve bizlerde havaya 

ateş ettik. Bizler Tuğgeneral Ahmet BİCAN'ı sakinleştirip geriye çektik. Nizamiye girişinde 

bulunan tankların sürücüleri ve personeli tankları bırakıp gitmişler.Tuğgeneral Ahmet BİCAN 

bizlere bu halkın buradan dağılması lazım Tankları siz kullanamaz mısınız, bu tankların 

nizamiyeden çıkması ve nizamiye önünde bulunan araçları ezmesi lazım dedi. Bizler Tankları 

kullanmayacağımızı söyledik ve emre itaat etmedik bizlere halka doğru Tank topu atın dedi 

bizler o emre de itaat etmedik ve Tuğgeneral Ahmet BİCAN'ı sakinleştirmek için Tümen 

binasına götürdük kendisi odasına girdi sabaha kadar tümen binasında bekledik ve uyuduk. 

Sabah hava aydınlanmaya başladığında Tümen binasının önüne tank geldi ve Albay Sefa 

ALKAN elinde megafonla bizlere teslim olmamızı söyledi ve bizlerde direnmeden teslim 

olduk. Bizi oradan götürdüler okul binasında bir süre bekledik yaklaşık bir saat sonra bizleri 

polise teslim ettiler. Bizler üzerimizde bulunan G3 silahlar ile beylik silahlarımızıkomutana 

teslim edilmesi için tümen binasında yere bıraktık. Ben kesinlikle darbe olayına karışmadım. 

Askere ve polise hedef göstererek silah sıkmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. 

Bana isnat edilen suçlamaları kabul etmiyorum, benim yasadışı herhangi bir örgüt 

ile ilişkim bulunmamakladır" şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 

Şüpheli Mehmet AYAZ savunmasında; "15/07/2016 tarihinde sabah saat 08:00 

da tümene gelerek göreve başladım daha sonra daha sonra Zırhlı Birlikler Okul komutanı Sefa 

Alkan Albay'ın emri ile 2 adet tankı boş ve emniyetli olarak Şereflikoçhisar ilçesine 2 adet 

kamyon ile götürdük, benim yanımda Tank Uzman Çavuş Burak Çakır ve Tank Uzman Çavuş 

Levent Arıkan ile birlikte götürdük saat 15:00 da tankları Atış alanındaki kışlaya teslim ettik ve 
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oradan ayrılıp 20:30 da tümene döndük, yukarıda belirttiğim ev adresime döndüm evde kimse 

yoktu kahvaltı yaptım, saat 22:30 sıralarında Koray Korkmaz ve Tank üsteğmen Levent Doğan 

beni mesaiye çağırdılar acil olarak tümene gel dediler, 20:50 de tümene vardım, nizamiyede hiç 

bir anormallik yoktu, ben ticari araç ile gelmiştim, tümenden içeri girdim eğitim destek ve 

tatbikat taburu 2. tank bölüğündeki görev alanıma gittim Tank Üsteğmen Fatih Mehmet Kılıç 

ve Tank Üsteğmen Koray Korkmaz oradaydı, orada 15-20 silahlı G3 tüfekli teğmenler vardı 

ben kıyafetimi giydim Tank Üsteğmen Koray Korkmaz bana Jandarma Genel Komutanlığına 

terörist saldırısı var mühimmat yükleyin oraya gideceğiz dedi, Fatih Yıldız ile birlikte yanımıza 

2 adet teğmen verdi ve 3 tank ilecephaneliğe gönderdi, oraya vardık mühimmatlar yüklendi 

tankın birinintelsiz başlığı arızalıydı, o da başka tank alırız dedi, toplam 2 adet tank ile 

cephanelikten çıktık benim tankımda tank komutanı Koray Korkmaz , sürücü Uzman Çavuş 

İbrahim Akça ile ben vardımayrıca 1 adet kursiyer teğmen vardı. Diğer tankta ise Fatih Mehmet 

Kılıç , Burak Çakır , Harun Bulut ile 1 adet kursiyer teğmen vardı bunların hepsi tankçıdır dedi, 

nizamiyeden çıktık. Bizim tankı İbrahim Akça sürüyordu ben nişancı bölmesinde 

bulunuyordum nizamiye bölgesinde hiç bir hareketlilik yoktu, Cumhurbaşkanlığı sarayının 

oraya vardık ellerinde Türk bayraklı grubu görünce Tank komutanı Koray Korkmaz bu işin 

içinde bir iş var terör saldırısı yok şüpheli bir durum var geri dönüyoruz dedi o sırada halktan 

tanka taş ve sopalar ile saldırı oluyordu, tankı idare eden İbrahim Akça tankı geri döndürdü, 

diğer tank komutanı Fatih Mehmet Kılıç halk tarafından yakalanmıştı onlar geride kaldı bizim 

tank ile 30 dakika kadar sonra tümene döndük orada bulunan Levent Doğan üsteğmen bizim 

tank komutanı Koray Korkmaz a diğer tankı neden bırakıp geldiniz Fatih üsteğmen orada kaldı 

diyerek kızdı ben Cumhurbaşkanlığı sarayının oraya vardığımızda periskoptan elleri bayraklı 

insanları görünce terörist saldırısı olmadığını anlamıştım bunun üzerine namluyu havaya 

kaldırdım ve sivil şahısların herhangi bir şekilde yaralanmaması için takat anahtarını kapatarak 

tankın silah sistemlerini devre dışı bıraktım, tank komutanımız Koray Korkmaz da bizlere 

şüpheli durum olduğunu söylemişti ve tankı geri döndürmüştü, ben kimseye ateş etmedim tank 

ile hiç kimseyi ve hiçbir aracı ezmedik , 

Ben sarayın orada bulunduğum sırada diğer tank hiç kimseye ateş etmemişti , biz 

nizamiyeye geldikten 10 dakika kadar sonra tümen nizamiyesi önüne belediye kamyon 

araçlarını park etti nizamiyeye kapattılar, sivil halk orada toplandı nizamiye içerisinde bulunan 

40 dan fazla tank kursiyer teğmenleri G3 piyade tüfekleriyle havaya ateş ediyorlardı Cem Tuce 

Albay onları durdurdu dedi, daha sonra Fatih Çubukçu yarbay geldi ve bu tanklar dışarı çıkacak 

dedi Levent üsteğmen ona nizamiyede halk var ben bu şekilde tankları çıkartamam dedi, Fatih 

Çubukçu yarbay tekrar Leventüsteğmene bu tanklar dışarıya zorla çıkacak dedi, Levent 

üsteğmende Fatih Çubukçu yarbaya komutanım beni emre itaatsizlikten ordudan atın ama ben 

halkın üzerine tank sürmem yazılı emir var mıdedi, Fatih Çubukçu Yarbay da ona boş kağıt 

getir emri yazayım dedi, o sırada bir Cherokee jeep ile darbeci Tuğgeneral geldi ve ateş ederek 

nizamiyeden çıkın emri verdi Hulusi Yıldız başçavuş komutanım güneydoğuda teröriste 

kolordu emri ile harekat yapılıyor siz burada sivil halka tank ile ateş edin diyorsunuz diyerek 

muhalefet etti, Levent üsteğmen darbe olduğunu anladı tank sürücülerine anahtarlarınızı alın 

tankları kullanılmaz hale getirin ve uzaklaşın kaybolun dedi, biz bu emre uyduk tankların 

anahtarlarını alarak oradan ayrıldık ben nizamiye bölgesinde kaldım saat 04:00 a kadar 

oradaydım, ben silahsızdım dedi, daha sonra teğmenler toplanıp tankları çalıştırmaya çalıştı 

ancak anahtarlarını bulamadıkları için çalıştıramadılar ve dışarı çıkaramadılar. 

Bize nizamiyeden çıkmadan önce emir veren Koray Korkmazüsteğmen jandarma 

genel komutanlığına terörist saldırısı var binanın güvenliğini sağlayın şeklinde emir vermişti 

ancak biz gidince gerçek durumu anlayınca hiç ateş etmeden ve kimseye zarar vermeden 

tümene geri döndük , 
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Şüpheliye jandarma genel komutanlığı mevkiineneden TOBB binası civarından 

gittikleri hususu soruldu beyanında ben tank sürücüsü değildim neden o güzergah kullanıldığını 

bilemiyorum dedi, 

Saat 04:00 dan sonra garaja gittim mesaiye çağrılan bütün personel garajdaydı, 

Levent Doğan üsteğmen tümene gelen polislerle birlikte darbeci Generali ( Tuğgeneral Ahmet 

Bican Kırker ) teslim almaya gidiyordu biz garajlar bölgesinde bekledik daha sonra emir geldi 

ve tümene gelen polisler ile birlikte Kazan ilçesindeki Akıncılar 4. Ana jet üs komutanlığına 

görevli olarak gittik o sırada saat 16:00 sıralarıydı , 

Ben darbeye katılmadım gerçek ve yasal bir emir olduğunu zannederek görevimi 

yaptım verilen emrin yasalara aykırı olduğunu anladığımda derhal tümenimize döndük tank ile 

hiç kimseye ve hiçbir araca zarar vermedik tank ile kimseye ve hiçbir binaya ateş etmedik ben 

suçsuzum" şeklinde savunma yapmıştır. 

 

Şüpheli Taha Erdem Çelik savunmasında;"Zırhlı Birliklerde kursiyer teğmen 

olarak görev yapmaktayım. Normalda tabancalar kurs sonunda dağıtılır ancak bize cumartesi 

atış olacağı söylenerek Cuma günü tabanca dağıtıldı. Mesai sonrasında eve gidip dışarıda 

yemek yemek için otururken bölük komutanı binbaşı Özkan Gürkol whatsapp grubundan 

tatbikat olduğunu, herkesin birliğe gelmesi gerektiğini söyledi. Ben de sivil arabama binip 

gittim. Ayrıca tabancalarımızı da yanımızda getirmemiz istendi. Tabancam üzerimde değildi. 

Mühimmat dağıtılmamıştı. Daha sonra Özkan Gürkol geldi. Bir liste oluşturmamızı istedi. 

Listeyi nöbetçi subayla ben oluşturdum. Ben bölük bölgesinde kaldım. Bize görev düşmediği 

için bölük bölgesinde bekledik. Televizyonu seyrettim. Durumu anlamaya çalıştım. Binadan hiç 

çıkmadım. Benim çıkan arkadaşlarım oldu. Aradan zaman geçtikten sonra arkadaşım Şükrü 

Tuncer'i aradım. O bana teknik kurul binasının önünde olduğunu, astsubaylar ve rütbelilerle 

olduğunu söyledi. Bende Teknik Kurul Binasına geçtim. Orada teknik kurul başkanı Türker 

Bilgitürk beni görevlendirdi. Herkesi teknik kurul binasına toplamamı istedi. Bende bir 

arkadaşımı arayarak teknik binaya gelmelerini söyledim. Bu binanın önünden ayrılmadım. 

Daha sonra bizi yakın bir binaya topladılar. Mühimmatı olmayan tabancamı teslim ettim. Ben 

kimseye ateş etmedim. Hiç bir olaya karışmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Sabaha kadar 

bekledim. Sonrasında ifade verdim. FETÖ terör örgütü ile herhangi bir bağlantım yoktur, 0531 

987 90 47 nolu telefon yanımdaydı, üzerime kayıtlıdır" şeklinde savunmada bulunmuştur. 

 

Şüpheli Yasin Kelleli savunmasında; "Zırhlı Kuvvetler Komutanlığında kursiyer 

teğmen olarak görevliyim. Ben perşembe günü izin istedim. Ancak cumartesi günü tabanca atışı 

yapılacağı için kimseye izin olmadığını söylediler. Ben tekrar izin istedim. Ancak bana izin 

vermediler. İzin verselerdi Ankara'da olmayacaktım. Darbeden haberim yoktur. Cuma günü de 

bize tabancalarımız dağıtıldı. Akşam whatsapp grubundan sesli mesajla Özkan Binbaşı mesaj 

attı, alarm verildiğini, bir an önce birliğe gidilmesi gerektiğini söyledi. Karargaha gittim. Sivil 

aracımla gittim. Benden daha önce gelmiş arkadaşlar eğitim kıyafetlerini giymişti, silahlıydılar. 

Bende kamuflajımı giydim, tabancanın yanında G3 de verdiler ancak mermi vermediler, 

tabanca için mermi verdiler. Ben bölükte kaldım. Dışarı çıkmadım. Bana hiçbir şekilde 

görevlendirme yapılmadı. Ben bölükte kaldım. Haberleri takip etmeye başladım. Bunun üzerine 

darbe girişimi olduğunu anladım. Emirlere itaat etmek istemedim. Bu emirleri veren Tabur 

Komutanı Kurmay Yalbay Fatih Çubukçu'dur, kendi ağzından verdiğini duydum. Darbe 

girişimi olduğunu öğrenmiştim. Bu konuşmalarını gizlice ses kaydına almaya çalıştım. Hatta 

kaydettim. 2 ses kaydı vardır. Ben dışarı çıkmadım. Kimseye silah çekmedim, kullanmadım. 

Kesinlikle bu darbe teşebbüsüne katılmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Bende Kara Harp 

Okulu mezunuyum. Zırhlı Birlikler Okul Komutanı Tank Albay Sefa Alkan ve yanında bulunan 
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şahıslar rütbeliler varken bunların isimleri Tank Albay Bilge Türk ve diğer rütbeliler vardı. 

Benim gibi kursiyer teğmenler ve orada bulunan bir başçavuş okul komutanına komutanım 

birilerinin darbeye teşebbüs ettiği söyleniyor, komutanlarımız değişiyor, bize emir verin, darbe 

yapanlarla bir olmak istemiyoruz, onlara karşı savunalım anlamında cümleler kurduk ancak 

bize herhangi bir emir vermedi. Sabaha kadar bekleyin dedi. Sabah da üzerimizdeki silah ve 

malzemeleri aldılar. Daha sonra merkez komutanlıktan heyet geldi. Bilgi amaçlı bize sorular 

sordular. Bunlardan biri de okul komutanı ve bölge komutanına neden bilgi vermediğimizi 

sordular. Biz bilgi verdiğimiz halde neden bu soru soruldu anlamadım. Buradan anladığım okul 

komutanı darbe olduğunu bildiği halde bize emir vermedi. FETÖ terör örgütü ile bir ilgim 

yoktur. Suçsuzum" şeklinde savunmada bulunmuştur. 

 

ŞüpheliFatih Karaaslan savunmasında;"Zırhlı Eğitim Birlikleri Komutanlığında 

kursiyer teğmen olarak görev yaparım, 15/07/2016 günü akşam eve giderken bölük 

komutanının whatsapp grubundan ses kaydı geldi, alarm tatbikatı var diyordu, ben aracım 

olmadığı için hemen gitmedim, sonrasında iptal oldu diye ses kaydı geldi, eve gidip oturdum, 

teğmen arkadaşım Abdulkadir Çiçek beni aradı, birliğe geri gelmemi istedi, silahımı getirmemi 

istedi, cuma günü silah dağıtılmıştı, bende cumartesi atış yapılacak diye sormadım, silahı aldım, 

karargaha gittim, kamuflaj giymişlerdi, bende giydim, tatbikat var zannediyordum, bölük 

komutanı bizi çağırdı, biz 5 kişi dediği yere gittik, ancak bölük komutanı gelmedi, başka birisi 

geldi, bizi cephanelike götürdü, buranın güvenliğini sağlayacağımızı söyledi, bize tabanca 

mühimmatı dağıttı, bize birliğin güvenliğini sağlayacağız dedi, biz daha sonra televizyondan 

Başbakanımızın konuşmasını dinledik, darbe olduğunu ben orada anlamadım, cephanelike 

tanklar gelmeye başladı, Genelkurmay Başkanının esir alındığı, tanklarla Genelkurmay 

Başkanlığına saldırı olduğunu söylediler, bize tanklara binmemiz söylendi, emir verildiği için 

bizde bindik, nizamiyeden çıkmak istedik ancak bizden önce çıkan tanklar geri gelmişti, sonra 

bize dışarı çıkmayın nizamiyenin güvenliğini alın dediler, bizde orada kaldık, İsa Sancaklı albay 

ve tuğgeneral olan bir şahıs geldi. Bize çok şehidimiz olduğunu, buradan çıkmamız gerektiğini 

söylediler. Ben o ana kadar birileri darbe yapıyor bizde engellemeye çalışıyoruz diye 

düşündüm. Dışarıya tanklarla dışarı çıkamıyorduk, çünkü dışarıda halk vardı. Halk tankların 

çıkmasına da izin vermiyordu. Bizde dışarı çıkmak istemiyorduk zaten. Nizamiyenin dışından 

içeriye ateş sesleri gelince ismini bilmediğim tuğgenerel dışarıya ateş etmemizi emretti, bende 

dışarıda sivil vatandaşlardaolduğu için nizamiye tarafına değil havaya ateş ettim ancak halkın 

olduğu yere ateş eden olmadı. Daha sonra İsa Sancaklı albay gerekirse tanklarla ateş ede ede 

dışarı çıkın diye emir verdi ancak tanklar gitmedi. Sonra biz tankları çalıştırıp gitmedik. Ayrıca 

bize tankların silahlarını ve telsizlerini kontrol etmemiz söylendi. Biz gidip telsizini bozduk, 

MG3'leri söktük, tankı hareket etmez hale getirdik, yani emrin aksine hareket ettik, tankların 

çıkamayacağını anlayınca başka yerden tank istediler, daha sonra biz bölük bölgesine gittik, 

daha sonra okul komutanı herkesi topladı, orada benden önce ifade veren arkadaşlarım Taha 

Erdem Çelik, Yasin Kelleli'nin anlattıkları doğrudur, bende oradaydım, sabah olunca teslim 

olduk, ben en başından bunun darbe girişimi olduğunu bilmiyordum, işin aslını anlayınca 

engellemeye çalıştık, okul komutanı olayların başından beri darbe girişiminden haberdardı bizi 

bilgilendirmedi, biz darbe girişimi olduğunu anlayınca da engellemeye çalıştık, suçsuzum, 

FETÖ terör örgütü ile de bağlantım yoktur" şeklinde savunmada bulunmuştur. 

 

Şüpheli Gökhan ÇINGIL savunmasında; "Ben 15/07/2016 tarihinde Zırhlı 

Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığında kursiyer teğmen olarak görev 

yapmaktaydım. Daha sonra benim tayinim Hatay İskenderun 39. Mekanize Piyade Tugayı Tank 

Taburuna çıktı.2 Kasımda buradaki görevime başlayacağım. 
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15/07/2016 tarihinde akşam saat 21:30 sıralarında ikametimde eşim ve çocuğumla 

beraber otururken bizim 70. dönemlerin kurmuş olduğu whatsapp gurubundan mesajlar 

gelmeye başladı. Bu mesajlarda jandarma kursiyer teğmenleri, Kara Havacılık kursiyer 

teğmenlerin çağrıldığı tatbikat olduğu yazıyordu. Bu guruptan Abdülkadir ÇİÇEK teğmenin 

telefonundan guruba Özkan GÜRKOL'ün sesli mesajı geldi, Bu mesajda arkadaşlar kışlaya 

gelin, alarm durumu beylik silahlarınızla kışlaya gelin diyordu. Bu mesaj gurupta fazla ciddiye 

alınmadı. müteakiben ikinci sesli mesaj geldi. İkinci sesli mesaj yine Abdülkadir ÇİÇEK'in 

telefonundan Özkan GÜRKOL'ün sesli mesajıydı. Bu ikinci mesajda Özkan GÜRKOL 

reaksiyon süreniz çok zayıf, haftaya tekrar deneyeceğiz diye söylüyordu, 

Bunun üzerine saatini tam hatırlamıyorum teğmen Şükrü TUNCEL beni aradı. Bana 

kışlaya çağrılanlar varmış seni de çağırdılar mı diye sordu, bunun üzerine ben bir bakayım, beni 

çağıran olmadı, sana dönerim dedim. Bunun üzerine teğmen Mustafa ACAR'ı aradım. 

Kendisine ne olduğunu sorduğumda o bana kendisinin çağrıldığını ve kışlaya gittiğini söyledi. 

Kimseye söyleme bir şey olursa ben sana dönerim dedi. O'nu kimin aradığını bilmiyorum ancak 

bölükten aranmış olabilir. Arkasından Mustafa TANRIVERDİ'yi aradım, ona da sordum, o da 

bilgisi olmadığını söyledi. Herhangi bir şey duyarsam sana dönüş yaparım dedi. Daha sonra 

Şükrü TUNCEL beni tekrar aradı. Kendi aramızda Zırhlı Birliklere çağırılanlar var bizi 

çağırmadılar ne yapalım diye konuştuk. Konuşmadan sonra ben sizin eve geleyim dedi, bizim 

eve geldi. Eve girmeden bende onun arabasına bindim, beraberce Mustafa TANRIVERDİ'nin 

yanına gittik. 

Mustafa TANRIVERDİ'nin evinde ben Mustafa TANRIVERDİ ve Şükrü TUNCEL 

kendi aramızda oturduk konuştuk. Bu esnada ben İl Jandarmada istihbarat jandarma 

uzmançavuş amcam vardı onu aradım. Kendisine birlikten çağrıldığımızı ne yapalım diye 

sorduğumda, kendisi benim bilgim yok, evde oturuyorum dedi. Ben 23:40'da bu konuşmayı 

yaptım. Bu esnada Şükrü'de emniyet istihbarattaki polis arkadaşını aradı. Poliste birazdan 

döneceğim diye telefonu kapattı, bir müddet sonra döndü, komutanlarınıza güveniyorsanız 

gidin, güvenmiyorsanız gitmeyin dedi. Bu esnada whatsapp gurubuna baktım mesajlar 

yoğunlaşmıştı. 

Biz okulda başımızdaki 1.ve 2. sicil amirleri komutanlarımızın bu işin içerisinde 

olmadığını düşünerek saat 00:10 sıralarında Zırhlı Birlikler Okulu Eğitim ve Tümen 

Komutanlığı'nın ana nizamiyesinden giriş yaptık, yolda giderken teğmen Abdullah Emre 

DOĞAN'ı da aldık. Otoparka aracımızı park edip, subay temel binasının bölüğüne çıktık. Biz, 

ben Mustafa TANRIVERDİ ve Şükrü TUNCEL ile beraber önce yola çıkmıştık, yolda da 

Abdullah Emre DOĞAN'ı aldık. 

Subay Temel binasının önüne geldiğimizde dışarıda kursiyer teğmenler ve 

astsubaylar vardı, bunların bazılarının ellerinde silah vardı, bir kısmı da teçhizatlıydı. Subay 

Temel binasına saat 00:15 sıralarında vardık. Subay Temel Binasının bahçesine vardığımızda 

silahlı ve teçhizatlı teğmenler vardı. Bu kişilerin kim olduğunu hatırlamıyorum, hemen binadaki 

odamıza çıktık, üzerimizi değiştirip tekrar aşağıya inip silahlıktan silahlarımızı alıp bahçeye 

çıktık. Burada Osman Levent KARAKUŞ başçavuş ile bölük komutanı Özkan GÜRKOL 

konuşuyordu. Özkan GÜRKOL o anda bizi de gördü. Özkan GÜRKOL Levent başçavuşasen 

burada kal, senlik bir durum yok dedi, beni ve Mustafa TANRIVERDİ'yi göstererek siz de 

burada kalıp Levent başçavuşa yardımcı olun diye söyledi ve bu bölgeden ayrılıp gitti, yanında 

koruma olarak tam hatırlamıyorum ama teğmen Harun UĞUR olabilir. 

Daha sonra biz bölük bölgesinde beklemeye başladık, bizden önce gelen 

arkadaşlara ne yapıldığı, ne olduğu, bizden önce ne yapıldığı, neler oldu diye sorduk. Onlar 

Özkan binbaşının terör saldırısı olduğunu, Genel Kurmay'da şehitler olduğunu söylediği ve 

emirlerine uymayanı vururum diye söylediğini bize söylediler. 
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Bunun üzerine gazino bölgesine geçtik, burada televizyon izlerken, burada 

Cumhurbaşkanımızın ve 1.Ordu Komutanı Ümit DÜNDAR'ın açıklamalarını izledik ve TSK 

içerisinde bir gurubun kalkışma içerisinde olduğunu, birliğinden çıkan askerlerin kışlalarına 

geri dönmesi yönündeki açıklamalarını dinledik ve izledik. Bu esnada biz özellikle de ben bölük 

başçavuşumuz Osman Levent KARAKUŞ ile irtibat halindeydik, sürekli görüşüyorduk, 

anladığım kadarıyla darbeyle ilgili Levent başçavuşun hiç birşeyden haberi yoktu. 

Biz bu bölgede beklerken teğmen Ahmet Faruk ÇAVUŞ üstü başı yırtık ve yaralı 

bir şekilde Levent başçavuşun odasına geldi. Biz kendimizin 1.sicil amiri olan Özkan GÜRKOL 

ve 2.sicil amirimiz olan Fatih ÇUBUKÇU'nun darbe girişimi içerisinde olduğunu net olarak 

anlayınca bende Levent KARAKUŞ başçavuşuma abi kalk okul komutanımız Sefa ALKAN'ın 

yanına gidelim ve emirlerini alalım dedim, kendisi bana sizin gelmenize gerek yok ben Ahmet 

Faruk ÇAVUŞ ile giderim dedi ve saat 02:00 sıralarında Sefa ALKAN'ın yanına gittiler ve 5-

10 dakika sonra döndüler, döndüğünde Levent başçavuşum çok kızgındı, okul komutanın bir 

emri olmadığını herkes bölüğüne gitsin beklesin diye beyanda bulundu. Bunun üzerine biz 

subay temel binasına hiç girmedik. 

Ben, Şükrü TUNCEL ve Mustafa TANRIVERDİ kendi aramızda konuşarak kendi 

hür irademizle ve bize kimse telkinde bulunmadan darbe karşıtı olduğunu değerlendirdiğimiz 

Türker BİLGETÜRK'ün komutanı olduğu teknik kurul başkanlığı binasına gittik. Burada 

Türker albayla ben konuşum, ben kendisine ben komutanım ne oluyor faaliyet hakkında bilgisi 

olup olmadığını sorduğumda, bana dönerek hepimize hitaben Mustafa Kemal ATATÜRK'ün 

ordusu bu, bu yapılan faaliyetler başarısız olacak siz korkmayın dedi. Müteakiben ben kendisine 

izni olursa teknik kurul binasında yanında beklememizi teklif ettim oda kabul etti. 

Bu saatten sonra teknik kurul bölgesinden hiçbir yere ayrılmadık. Burada beklerken 

burada komutanlarımız ve hocalarımız vardı bunlar Yarbay Faruk ERGÜL, Binbaşı Serdar 

MERCAN, üsteğmen Ahmet GÜMÜŞEL, üsteğmen İrfan ŞİRİN, başçavuş Yılmaz ATAR, 

başçavuş Serdar ÇINAR'dır. 

Sabah saat 04:00'e doğru Türker albaya subay temel binasında bulunan diğer 

teğmenleri de teknik kurul binasına çağırmayı teklif ettim. O da kabul etti, Türker albayın 

yanında bu teklif konuşulurken okul komutanı albay Sefa ALKAN'da vardı. Bunun üzerine biz 

sabaha karşı subay temel binasında olan teğmenleri telefonla çağırmaya başladık. Ben Halil 

İNCEKARA ve Mustafa ACAR'ı aradım. Mustafa ACAR'a ulaşamadım. Halil İNCEKARA'ya 

ulaştım, Halil İNCEKARA teknik kurul binasına birkaç kez gidip gelmişti. Bizim çağırmamız 

üzerine subay temel binasında bulunan teğmen arkadaşlar peyderpey teknik kurul binasına 

geldiler, orada tamamen toplandık, Okul komutanı Sefa ALKAN bir içtima aldı, teğmenlere 

hitapta bulundu. Konuşmasında bize hitaben arkadaşlar siz aydınlığı seçtiniz, yapılan faaliyetler 

yasal değil gibisinden konuşmalar yaptı, ancak bu konuşmaları saat 04:00 sıralarında yapmıştı. 

Subay temel binasında iken Osman Levent KARAKUŞ başçavuş yoklama almış, 

yoklama esnasında ben, Şükrü TUNCEL ve Mustafa TANRIVERDİ teknik kurul 

binasındaydık, telefonda Taha Erdem ÇELİK bizi aradı, nerede olduğumuzu sordu, bizde 

kendisine teknik kurulda olduğumuzu söyledik. Biz telefonla teknik kurul binasına arkadaşları 

çağırdığımızda ilk gelen Taha Erdem ÇELİK'ti. 

Ahmet GÜNŞEN üsteğmenimiz elinde G3 silahla teknik kurul binasının arka 

tarafına giderken ben kendisine komutanım ben size yardım edeyim diye teklif ettim, bana 

gerek yok, dedi ve gitti. 

Şükrü TUNCEL okul komutanımız Sefa ALKAN'a ne duruyoruz ikiye bölünüp 

darbecilere müdahale edelim dedi, okul komutanımız Sefa ALKAN siz bekleyin Özkan 

Efendiyi bir arayalım dedi, ardından Özkan GÜRKOL'u arayıp ona Özkan tarafını seç, gel 

teslim ol, dersanelerin oradan yürüyerek oraya gel, biz aşağıdayız dedi ve telefonu da kapattı.  
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Daha sonra gün ağarırken tüm teğmenleri sınav salonuna topladılar, kimin 

toplattığını bilmiyorum, teğmenlerin üzerlerindeki silahlar toplatıldı ancak ben, Mustafa 

TANRIVERDİ ve Şükrü TUNCEL'in silahları ise Yarbay Faruk ERGÜL'ün talimatı ile bizden 

alınmadı üzerimizde bırakıldı ve teğmenlerin uzaklaştırılmaması ile sınav salonunda 

bekletilmesi için burada görevlendirildik. 

Daha sonra darbecilere operasyon yapılması için silah istendi, bizde teğmenlerden 

temin ettiğimiz silahları darbecilere operasyon yapacak komutanlarımıza verdik. Daha sonra 

sabahleyin operasyon yapılırken bizim de silahlarımız istendi, bizde üçümüz Ahmet 

GÜNŞEN'e silahlarımız teslim ettik. 

Sınav salonunda beklerken merkez komutanlığından askeri inzibat geldi. 

ifadelerimizin alınacağı söylendi, bizde seve seve kabul ettik. Bu esnada salonda en rütbeli kişi 

o gece sabaha kadar hiç görmediğimiz Ender COKER albaydı. O emekli oldu. İnzibatın kelepçe 

getirdiğini görünce biz tepki gösterdik. Kayacan SEMİZEL, Faruk ERGÜL ve Ahmet 

GÜNŞEN'e hitaben Şükrü TUNCEL komutanım sabaha kadar biz sizin yanınızdaydık bu 

kelepçeler ne oluyor diye sordu. Bunun üzerine Ender COKER zorluk çıkarmayın ifade 

vereceksiniz bu işin kuralı böyle dedi. Bunun üzerine kelepçelenip araçlara bindirilip sonra 

polisler geldi bizi spor salonuna götürdüler. 

O gün birliğe gelirken silahımı da yanımda getirmemin sebebi ben astsubaylıktan 

geçme teğmenim, ben silahımı 2009 yılından beri aldım ve o zamandan beri taşımaktayım ve 

16/07/2016 tarihinde atış olacağı söylendiği için gece geç saatte birliğe geldiğimden ve bir daha 

da eve dönemeyeceğimi düşündüğüm için şahsi tabancamı da alarak birliğe katılmıştım, ayrıca 

whatsapp gurubunda Özkan GÜRKOL'un sesinde bizim teğmenlerinde şahsi silahların gelmesi 

hususu söyleniyordu. 

Ben bu olayların hiçbirisinde Binbaşı Barış DEDEBAĞI hiç görmedim, o gece 

tümen nöbetçi amiri olan Erdal YETİM'i hiç görmedim. Ancak araçlara bindirilirken sesini 

duydum bağırıyordu. Barış DEDEBAĞI'nı kameranın önünde konuşurken bir ara sabahleyin 

gördüm. Hatta elinde kamera ile bizi ve otobüsleri çekiyordu. Daha sonra bizi spor salonuna 

götürdüklerinde Barış DEDEBAĞI orada gördüm. 

Benimve ailemin hiçbir şekilde FETÖ ile bir bağlantısı olmamıştır. Onların 

kurumlarına yada dershanelerine hiçbir şekilde ve ailemden kimse gitmemiştir. Ben bu 

kalkışmanın FETÖ tarafından yapıldığına inanıyorum. Ben kesinlikle suç işlemedim, herhangi 

bir aktif eylemim olmamıştır, ateşli silah kullanmadım, kışla dışına çıkmadım, darbeyi 

destekleyici herhangi bir eylemde bulunmadım, kışlaya girdiğim andan itibaren safım belliydi, 

bundan dolayı darbe karşıtı olan albay Türker BİLGETÜRK'ün yanına gittik ve darbeyi 

önlemek için üzerimize düşen vazife neyse bu konuda hazır olduğumuzu komutanlarımıza 

sürekli ilettik ve yaptık. Suç işleme kastım kesinlikle yoktur" şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 

Şüpheli Şükrü TUNCEL savunmasında; "Ben 15/07/2016 tarihinde Zırhlı 

Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığında kursiyer teğmen olarak görev 

yapmaktaydım. Daha sonra benim tayinim Şanlıurfa Merkez 20. Zırhlı Tugay Komutan 

Yardımcılıığı 2. Tank Taburu 1. Tank Bölüğüne çıktı.2 Kasımda buradaki görevime 

başlayacağım. 

Biz birlikte ve dışarıda 70. dönem olmamız nedeniyle 70. dönem whatsapp gurubu 

oluşturduk, 15/07/2016 tarihinde akşam saat 21:30 sıralarında telefonumdan askerin köprüleri 

kapattığına ilişkin bilgileri okudum, internete hemen baktığımda askeri hereketliliğe ilişkin 

haberler vardı. O sırada bizim 70. dönem whatsapp gurubuna baktığımda, burada bir sürü mesaj 

vardı. Hızlıca geçerken Özkan GÜRKOL'un ses kaydının olduğunu whatsapp gurubunda 

gördüm, bu ses kaydı Abdülkadir ÇİÇEK'in telefonundan gönderilmişti, ilk gelen ses kaydı saat 

21:30 sıralarında gelmiş, bunu dinlediğimde "herkes silahlarını alsın, acilen birliğe gelsin, 
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alarm var" diyordu. Altında cevaplar ve yazılar vardı. Daha sonra yaklaşık 15-20 dakika sonra 

ikinci ses kaydı Abdülkadir ÇİÇEK'in telefonundan yine Özkan GÜRKOL'un sesiyle geldi, bu 

ikinci ses kaydında "reaksiyon süreniz çok zayıf, haftaya tekrar deneceğiz, şimde gelmeyin" 

şeklinde söylüyordu. Bundan sonrada whatsapp gurubunda yazışmalar devam etti. 

Saat 21:30'dan sonra Yusuf AKBULUT teğmen beni cepten aradı. Beni birliğe 

çağırıyorlar seni de çağırıyorlar mı diye sordu. Beni kimse çağırmamıştı onasöyleyip kendisine 

kimin çağırdığını sordum.O da bana kendisini çağıranın teğmen Muhammet MACİT olduğunu 

söyledi. Yusuf AKBULUT telefonda bana Muhammet MACİT'in elinde bir liste varmış o 

listeye göre çağırıyormuş, o listede kendisinin de olduğunu bu nedenle kendisinin de 

çağrıldığını söyledi. Arkasından ben hemen Muhammet MACİT'i aradım. Muhammet 

MACİT'e kendisinde bir liste olduğunu ona göre birliğe çağırdığını sordum. Benim ismimvar 

mı diye sordum, o da bakayım dedi, bir müddet sonra bana döndü. Senin ismin listede yok, 

gelmene gerek yok dedi. Telefonu kapattı. Bunun üzerine ben anormal bir durum olduğundan 

şüphelendim. Güvendiğim arkadaşım olan teğmen Gökhan ÇINGIL'ı aradım, kendisine birliğe 

çağrılıp çağrılmadığını sordum, o da bana çağrılmadığını beyan etti, daha sona o günün nöbetçi 

atsubayı olan Ceyhan AYDIN'ı aradım ona neler olduğunu sorduğumda oda bana kendisinin bir 

şey bilmediğini bazı teğmenlerin bölüğe gelip Özkan GÜRKOL ile bir yerlere gittiğni söyledi. 

Ne olduğunu bende bilmiyorum dedi, bunun üzerine bende yeni bir şey öğrenirsen, gelişme 

olursa beni de haber et dedim ve telefonu kapattım. Muhamet MACİT ile de Ceyhun AYDIN'la 

da 21:30-22:00 arasında görüşmüş olabilirim. 

Bundan sonra internete bakmaya devam ederken askeri hareketliliğin giderek 

artmaya başladığı yönünde haberler çıktı, bunun üzerine Gökhan ÇINGIL'ı tekrar aradım, ne 

yapalım diye sordum. Oda 70. dönemwhatsapp gurubunda ki yazışmalarda birliğe bölüğe gelin 

diye yazışmalar olduğunu söyledi. Bunun üzerine bir araya gelip ne yapacağımıza karar verdik. 

Bana ait olan 23 EV 206 plaka sayılı aracımla önce Gökhan ÇINGIL'ı evinden alıp Mustafa 

TANRIVERDİ'nin evine gittik, Mustafa TANRIVERDİ'nin evine 22:30 sıralarında 

ulaştık.Televizyonda alt yazılarda küçük bir gurubun kalkışması şeklinde haberler yazıyordu. 

Bu haberler üzerine ben emniyet istihbaratta çalışan polis arkadaşımı aradım, ona 

durumu sordum, o da bana amirlerime sorup dönecem dedi, yaklaşık 5-10 dakika sonra bana 

döndü ve bana askeri kalkışmanın olduğunu, komutanlarınıza güveniyorsanız birliğinize gidin 

güvenmiyorsanız gitmeyin dedi. Telefonla konuşurken ayrıca üzerlerine kobra ile ateş açıldığını 

söyledi bunun üzerine bizde olayın vehametini anladık. Bunun üzerine darbeye karşı eylemde 

bulunmak için Gökhan ÇINGIL, ben ve Mustafa TANRIVERDİ birliğe gitmeye karar verdik. 

Yolda giderken tank teğmen Abdullah Emre DOĞAN bizi aradı, geçerken kendisini 

almamızı söyledi, yolda giderken Abdullah Emre DOĞAN'ı alıp hep beraber saat 00:10 

sıralarında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı nizamiyesi içerisinden benim 

kullandığım araçla girdik, arabayı nizamiyenin oradaki parka park edip hep beraber subay temel 

kurs binasının içerisinde bölüğümüze vardık. Vardığımızda saat 00:30 sıralarıydı. 

Subay Temel Binasının bahçesine vardığımızda silahlı ve teçhizatlı teğmenler vardı. 

Bu kişilerin kim olduğunu hatırlamıyorum, hemen binadaki odamıza çıktık, üzerimizi değiştirip 

tekrar aşağıya inip silahlıktan silahlarımızı alıp bahçeye çıktık. Bu sırada silahlı teçhizatlı 

teğmenler vardı, bunlar, teğmen Taha Erdem ÇELİK, Muhammet Aykut YOĞURTOĞLU, 

Adem GÜRBÜZ, Hakan GÖKSEL'di, daha sonra yeni gelen sivil kıyafetli Emrah TEKİN'i 

gördüm. Herkese silah ve teçhizatlı olarak bahçede beklenmesi talimatı verildiğinden yukarıda 

sayılı teğmenlerde bahçede silahlı ve teçhizatlı bir şekilde bekliyorlardı. Bu teğmenlerin 

arasında o gece nöbetçi olan Ceyhun AYDIN da vardı, 

Daha sonra ben Mustafa TANRIVERDİ ve Gökhan ÇINGIL bir tarafa çekilip neyin 

olduğunu çözmeye çalıştık, bu esnada Özkan GÜRKOL'u (Tutuklu) gördüm, Özkan 

GÜRKOL'un hemen arkasında teğmen Harun UĞUR'u gördüm, Harun UĞUR silahlıydı. 
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Özkan GÜRKOL bir iki şey söyledi onları duymadım. Sonra arkasını dönüp gittiğinde Harun'da 

peşinden gitti. 

Daha sonra biz üçümüz yani ben, Mustafa TANRIVERDİ ve Gökhan ÇINGIL ne 

yapabilir arayışına girdik. Bu esnada subay temel binasına girip çıkıyorduk, sigara içiyorduk, 

konuşulanları duymaya çalışıyorduk. Bu arada teknik kuruldan yüzbaşı Bahadır ARSLAN'ı ve 

başçavuş Abdurrahman POLAT'ı gördük. Onlar bize ne oluyor diye sordular, bizde bir şey 

bilmediğimizi onlara da siz bir şey biliyormusunuz diye sorduk ve söyledik. Onlar da birşeyden 

haberimiz yok diye bize söylediler. 

Ben, Mustafa TANRIVERDİ ve Gökhan ÇINGIL teknik kurul binası ile Subay 

Temel binası arasında bulunan yola çıktık. Türker BİLGETÜRK albayın yanına gidip 

gitmemeyi konuşuyorduk. Bu esnada teğmen Ahmet Faruk ÇAVUŞ'u (Tutuklu) gördük. Ahmet 

Faruk ÇAVUŞ tankta dışarı çıktığını ancak halk tarafından dövüldüğünü, bundan dolayı geri 

döndüklerini söyledi, bende kendisine kimin dışarı çıkarttığını sorduğumda Özkan 

GÜRKOL'un dışarı çıkma emri verdiğini söyledi. Özkan GÜRKOL Genel Kurmay'a saldırı var 

şeklinde söyleyerek kendilerini dışarı çıkarttığını söyledi.Bunun üzerine Özkan GÜRKOL'un 

darbeye teşebbüs eden gurubun içerisinde olduğunu anladık. 

Bu esnada bölük astsubayım başçavuş Osman Levent KARAKUŞ yanımıza geldi. 

Kendisine Ahmet Faruk ÇAVUŞ'a ne olduğunu anlattığımız esnada Gökhan ÇINGIL okul 

komutanımız Sefa ALKAN'ın yanına gitmemezi teklif etti. Sefa ALKAN 3. sicil amirimizdir. 

1. sicil amirimiz Özkan GÜRKOL ile 2.sicil amirimiz Fatih ÇUBUKÇU'nun darbeci olduğunu 

anlayınca 3. sicil amirimiz Sefa ALKAN'a gitmeyi teklif ettik. Osman Levent KARAKUŞ bizi 

koruma güdüsüyle bize siz ortada gezmeyin ben Ahmet Faruk ÇAVUŞ'u alıp giderim dedi. İkisi 

beraber Sefa ALKAN'ın yanına gittiler. Bunun saatini hatırlayamıyorum. Bu esnada biz Subay 

Temel binasının önünde sigara içip beklemeye başladık. 

Biz beklerken teğmenler Muhammet MACİT ile Fethi GÖÇER'in G3 piyade 

tüfeklerinin omuzlarına takılı vaziyette bize doğru geldiklerini gördük. Biz bunları 01:00-01:30 

arasında görmüş olabiliriz, ben Muhammet ve Fethi yanımıza yaklaşınca kendilerine nereden 

geliyorsunuz diye sordum, bana cevap vermediler ancak Fethi bu sırada ortaya halk çıldırmış 

gibi bir şeyler söyledi. Ben kendilerine güvenemediğimden bunlara karşılık bir cevap 

vermedim. Bu esnadaLevent KARAKUŞ başçavuşun geldiğini gördük. Sefa ALKAN'ın 

kendisine ne dediğini sorduğumuzda kendisi Sefa ALKAN için emir veremem, vermiyorum 

gibi laflar ettiğini söyledi. Bu sefer 3.sicil amirimiz Sefa ALKAN'ın da hareketsiz kaldığını 

anlayınca ne yapabiliriz diye düşünmeye başladık. 

Gökhan ÇINGIL daha önceden astsubaylık subaylığa geçme olduğundan dolayı ve 

daha önceden de Albay Türker BİLGETÜRK'ü tanıdığı için onun yanına gidelim teklifini 

sundu, bunun üzerine güvenilir kişi olarak ben, Mustafa TANRIVERDİ ve Gökhan ÇINGIL 

Türker BİLGETÜRK'ün bulunduğu teknik kurul binasına gittik. Durumu Türker 

BİLGETÜRK'e izah ettik, o da bize Atatürk'ün ordusunun bu olmadığını söyledi. Bu sefer biz 

kendisine bölüğümüze gitmeyip yanında kalmamızı söyledik. O da bunu kabul etti. Bu saat 

02:00 sıralarında gerçekleşti. Bu olaydan sonra Türker BİLGETÜRK ve onun binası olan 

Teknik Kurul binasından bir daha hiç ayrılmadık. Bizim bu durumumuzu orada gören yüzbaşı 

Ömer BALLICI, Yarbay Faruk ERGÜL, yüzbaşı Bahadır ARSLAN, binbaşı Serdar Kağan 

MERCAN, üsteğmen Ahmet GÜNŞEN, üsteğmen İrfan ŞİRİN, yarbay Kayacan SEMİZEL, 

başçavuş Yılmaz ATAR, başçavuş Serdar ÇINAR, başçavuş Abdurrahman POLAT görmüştür. 

Bu esnada teğmen Taha Erdem ÇELİK beni aradı, subay temel bölüğünde Osman Levent 

KARAKUŞ tarafından yoklama alındığı ve nerede olduğumuzu sordu, bende kendisine teknik 

binasında olduğumuz söyledim, bunun üzerene Taha Erdem ÇELİK bizim yanımıza bende 

geleyim diye söyledi bizde gel dedik ve akabinde de 5 dakika sonra yanımıza geldi. 

Saat 04:00 sıralarında Sefa ALKAN teknik kurul binasının yanına geldi. Üçümüz 
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Sefa ALKAN'ın yanına gittik. Sefa ALKAN'a aşağıda kursiyer teğmenlerin subay temel 

binasında kaldığını ve bunlara her şey yaptırılabileceğini söyledik, olduğumuz kısma çağıralım 

diye izin istedik. Türker albay mı Sefa albay mı bir tanesi çağırın gelsinler dedi. Bunun üzerine 

biz telefonla subay temel binasında bulunan arkadaşlarımızı aramaya başladık, ben kimleri 

aradığımı hatırlamıyorum ancak genel olarak Mustafa TANRIVERDİ telefonla aradı ve Subay 

Temel binasında bulunan teğmenleri teknik kurul binasına çağırdı. 

Subay Temel binasında bulunan teğmenler peyderpey teknik kurul binasına 

gelmeye başladılar, bunların gelip toparlanması saat 04:00'den sonrayı buldu. Bu esnada ben 

Sefa ALKAN'a komutanım neden bekliyoruz, darbecilere müdahale edelim diye söyledim, bu 

darbecilerin iki yerde olduğunu tahmin ediyorduk, birisi cephanelik, birisi de tümen karargah 

binasında olduklarını tahmin ediyorduk, sayımız yeterli ikiye ayrılıp müdahale edelim dedim. 

Bunun üzerine Sefa ALKAN dur bakalım bir daha Özkan Efendiyi arayalım dedi. O esnada 

başçavuş Serdar ÇINAR beni kolumdan çekerek sakin ol biraz, bizim Güneydoğu tecrübemiz 

var biz halledeceğiz dedi, bende onun ikazına uydum. 

Bu esnada teknik kurul binasında teğmenlerin bazıları homurdanmaya başladı, biz 

burada ne yapıyoruz gibi şeyler söylenmeye başladılar, ben bunun üzerine Sefa ALKAN'ın 

yanına giderek kendisine olayın farkında olmayan teğmenler var bir konuşma yapsanız iyi olur 

diye söyledim. Bunun üzerine Sefa ALKAN teğmenlere hitaben siz aydınlık tarafı seçtiniz gibi 

cümleler kurdu. 

Daha sonra gün ağarırken tüm teğmenleri sınav salonuna topladılar, kimin 

toplattığını bilmiyorum, teğmenlerin üzerlerindeki silahlar toplatıldı ancak ben, Mustafa 

TANRIVERDİ ve Gökhan ÇINGIL'ın silahları ise Yarbay Faruk ERGÜL'ün talimatı ile bizden 

alınmadı üzerimizde bırakıldı ve teğmenlerin uzaklaştırılmaması ile sınav salonunda 

bekletilmesi için burada görevlendirildik. 

Daha sonra darbecilere operasyon yapılması için silah istendi, bizde teğmenlerden 

temin ettiğimiz silahları darbecilere operasyon yapacak komutanlarımıza verdik. Daha sonra 

sabahleyin operasyon yapılırken bizim de silahlarımız istendi, bizde üçümüz Ahmet 

GÜNŞEN'e silahlarımızı teslim ettik. 

Sınav salonunda beklerken merkez komutanlığından askeri inzibat geldi. 

ifadelerimizin alınacağı söylendi, bizde seve seve kabul ettik. Bu esnada salonda en rütbeli kişi 

o gece sabaha kadar hiç görmediğimiz Ender COKER albaydı. O emekli oldu. İnzibatın kelepçe 

getirdiğini görünce ben itiraz ettim. Kayacan SEMİZEL, Faruk ERGÜL ve Ahmet GÜNŞEN'e 

hitaben komutanım sabaha kadar biz sizin yanınızdaydık bu kelepçeler ne oluyor diye sorduk 

bunun üzerine Ender COKER zorluk çıkarmayın ifade vereceksiniz bu işin kuralı böyle dedi. 

Bunun üzerine kelepçelenip araçlara bindirilip sonra polisler geldi bizi spor salonuna 

götürdüler. 

O gün birliğe gece girerken silahımla beylik tabancamla girdim. Beylik tabancamı 

üzerimde taşımam gerekir, tatbikat durumumda zaten yanımda olması gereken bir silahtır. 

Normalde bu silahlar biz kursumuzu tamamlayıp yeni atandığımız yere giderken verilen 

silahlardır, ancak bu silahları bize bir gün sonra atış var diye 15/07/2016 günü saat 16:00 

sıralarında verdiler, bundan dolayı bu silah bende duruyordu. Bu silah bana zimmet edilmiş bir 

silahtır ve bu silah bizim namusumuzdur ondan dolayı o gece Zırhlı Birliklere giderken yanıma 

aldım. Bize alarm var, normal olmayan bir durum olduğu için de yanımda götürdüm. Bu silahla 

halka ateş edebileceğimi hiç düşünmedim, aklımın ucundan bile geçmedi. 

(Bu esnada şüpheli müdafii söz alarak; tank ve piyade tüfeğinin olduğu birlikte 

şüphelinin üzerinde olan tabanca çok önemli kalmaz, tabanca ile gelmeleri bu şüphelilerin art 

niyetli olduklarını göstermez. Bu tabancalar zati silahlarıdır, senetle kendilerine teslim 

edilmiştir. Bu tabancayı hak etmeme gibi birşey söz konusu değildir, dedi) 

Ben Harp okulunda okurken de FETÖ mağduru oldum, haksız yere bir yıl 
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kaybettim, hiç suçum olmamasına rağmen bir sürü cezalar aldım. O dönemlerde belli guruba 

mensup kişiler jet hızıyla yükselirken, biz sürekli itilen kısım içerisindeydik ve devre kaybettik, 

bana sürekli okulu bırakmam hususunda baskı kuruluyordu. 

Ben bu olayların hiçbirisinde Binbaşı Barış DEDEBAĞI'nıgörmedim, o gece tümen 

nöbetçi amiri olan Erdal YETİM'i hiç görmedim. Ancak araçlara bindirilirken sesini duydum 

bağırıyordu.. Bizi spor salonuna götürdüklerinde Barış DEDEBAĞI'nıorada gördüm. 

Ben kesinlikle suç işlemedim, herhangi bir aktif eylemim olmamıştır, ateşli silah 

kullanmadım, kışla dışına çıkmadım, darbeyi destekleyici herhangi bir eylemde bulunmadım, 

kışlaya girdiğim andan itibaren safım belliydi, bundan dolayı darbe karşıtı olan albay Türker 

BİLGETÜRK'ün yanına gittik ve darbeyi önlemek için üzerimize düşen vazife neyse bu konuda 

hazır olduğumuzu komutanlarımıza sürekli ilettik ve yaptık. Suç işleme kastım kesinlikle 

yoktur. Benim FETÖ ile bir bağlantım yoktur. Ailemin herhangi birisininde bağlantısı yoktur" 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 

Şüpheli Mustafa TANRIVERDİ savunmasında; "Ben 15/07/2016 tarihinde 

Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığında kursiyer teğmen olarak görev 

yapmaktaydım. Daha sonra benim tayinim Edirne Keşan 4. Mekanize Piyade Tugayı Tank 

Taburuna çıktı.2 Kasımda buradaki görevime başlayacağım. 

Biz birlikte ve dışarıda 70. dönem olmamız nedeniyle whatsapp gurubu oluşturduk, 

teğmen Gökhan Çıngıl beni 15/07/2016 tarihinde saat 21:30 sıralarında aradı. Gökhan bana 

birlikten aranıp aranmadığımı sordum, bende kendisine kimsenin aramadığını söyledim, 

kendisine birşey mi var diye sorduğumda, henüz bilgim yok ama bir kaç kişiyi aramışlar, 

kendisini de teğmen Mustafa Acar aramış, bu şekilde söyledi. Bunun üzerine ben nöbetçi 

arkadaşım Ceyhun Aydın'ı aradım. Ceyhun Aydın bana "abi bir sıkıntı yok, bende burada yeni 

toplantıdan çıktım, bana kimse bir şey söylemedi, buralar sakin" diye söyledi. Bu saat 21.35 

sıralarında olmuştu. Ben telefonu kapatıp Gökhan Çıngıl'ı tekrar aradım, birlikte bir şey 

olmadığını ve Ceyhun'un bana söylediklerini Gökhan'a aktardım. 

Yaklaşık 20 dakika sonra Gökhan Çıngıl teğmen Şükrü Tuncel ile birlikte beni 

telefonla arayıp benim evime geleceklerini söyledi. Bende tamam dedim ve onları bekledim. 

Saat 22:00'den sonra Gökhan Çıngıl ve Şükrü Tuncel evime gelmek için yola çıktılar, bu esnada 

70. dönem whatsapp gurubundaki konuşmaları takip ediyordum. Takip ettiğim bu telefonu 

gözaltına aldığım gün Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildi.Whatsapp 

gurubunda Özkan GÜRGOL binbaşının 2 adet ses kaydı vardı, 1.ses kaydında "arkadaşlar 

alarm, şahsi silahlarınızla birlikte birliğe ivedi olarak gelin" diye ses kaydı vardı. Yaklaşık 20 

dakika sonra Özkan Görkol'un yeniden whatsapptan ses kaydı geldi bu ses kaydında "arkadaşlar 

reaksiyonunuz çok zayıf, haftaya tekrar deneyeceğiz" dediğini hatırlıyorum. Bu ses kaydının 

dışında whatsapp gurubunda çok fazla yazışma vardı, bu yazışmaların hepsini okumadım ama 

son kısmında tabur komutanı Fatih Çubukçu'nun emri herkes kışlaya gelsin ibaresi vardı, bu 

ibare gece saat 23:00 sıralarında olabilir. 

Bu ses kaydında yani Özkan GÜRKOL'un ses kaydında teğmen Abdülkadir 

Çiçek'in telefonundan gönderilmişti. Daha sonra Gökhan ÇINGIL ve Şükrü TUNCEL benim 

evime geldiler. Saat kaçta geldiklerini hatırlamıyorum, Gökhan ve Şükrü evime geldikten 

sonratelevizyonu açtık, televizyonda ilk olarak boğaz köprüsünün asker tarafından kapatıldığını 

gördük, bu esnada bizimde tepemizden helikopterlerin geçtiğini fark ettik, sesleri geliyordu, bir 

yandan da whatsapp gurubundan gelen konuşmaları takip ediyorduk, whatsapp gurubunda 

herkes cereyan eden olayları kendi gözünde farklı farklı yorumlayarak yazıyordu. 

Bundansonra teğmen Şükrü TUNCEL bir polis arkadaşını aradı. Bu polis 

istihbaratçı olduğu için darbeye teşebbüs eylemi olduğunu Şükrü TUNCEL'e telefonda söyledi. 

Şükrü TUNCEL ona bizi birliğe çağırıyorlar gidelim mi gitmeyelim mi diye sordu. Polis 
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amirlerine danışacağını tekrar geri arayacağını söyledi. Tekrar geri aradığında komutanlarınıza 

güveniyorsanız gidin diye söyledi. Bu esnada televizyondan alt yazılar geçmeye başlamıştı. 

Televizyonda küçük bir gurubun kalkışması şeklinde alt yazılar geçmeye başlamıştı. Bizde 

üçümüz birlikte küçük bir gurup ya da büyük bir gurup olduğu fark etmez diyerek darbenin 

küçüğü büyüğü olmaz diye düşünüp ve bu darbeye karşı çıkacak insanlar olduğunu düşünerek 

ve komutanlarımıza da güvendiğimiz için birliğe gitmeye karar verdik. Çünkü halk yavaş yavaş 

sokağa çıkmaya başlamıştı. Halk sokağa çıkmışken asker olmamıza rağmen bizim evde 

oturmamız bize pek mantıklı gelmedi. Bu esnada saat 23.40 sıralarıydı. 

Daha sonra evden üçümüz saat 23:40 sıralarında birliğe doğru yola çıktık, yolda 

Şaşmaz yakınlarında Abdullah Emre Doğan'ı da yanımıza aldık. Birliğe doğru tekrar hareket 

ettik. Bu esnada ben son cep telefonundan babamla saat 23:59'da görüştüm. Babamla telefonla 

görüştüğüme dair Vodafondan aldığım belgenin fotokopisini size ibraz ediyorum dedi, alındı 

okundu dosyasına kondu. 15/07/2016 tarih saat 23:59'da 0532 400 24 81 numaralı telefonun 

şüpheli Mustafa TANRIVERDİ tarafından arandığı görüldü. Şüpheli 0532 400 24 81 numaralı 

telefon babam Salih TANRIVERDİ'ye ait telefondur dedi. Babama bir kalkışma olduğu 

söyleniyor, ben birliğe gidiyorum haberin olsun, gelişmeleri televizyondan takip edersin diye 

söyledim. 

Saat 00:05'te ana nizamiyeden birliğe giriş yaptık, girişi Şükrü TUNCEL'e ait 23 

EV 206 plakalı sayılı araçla yaptık. Nizamiyeden giriş yaparken üçümüzde de şahsi silahlarımız 

vardı. Normalde kursu bitirenlerin silahları görev yerlerine giderken dağıtılır ancak 15/07/2016 

tarihinde ise bu şekilde kursu bitirenlerin silahları 16/07/2016 tarihinde silahlı atış var diye bir 

gün öncedenverildi. Ben 8 seneden beri bu görevde olduğum için benim silahım zaten 

kendimdeydi. Bu silahı taşımamızla ilgili herhangi bir kısıtlama yoktu, o yüzden o gün akşam 

şahsi silahımı da alarak birliğime geldim. Ayrıca whatsapp gurubunda Özkan GÜRKOL birliğe 

gelirken şahsi silahınızla da gelin demişti.Arabayı nizamiyenin içerisindeki otoparka bırakıp 

yürüyerek Subay Temel Kurs Bölüğü binasına çıktık. Burada bahçede ilk gördüğümüz manzara 

şöyleydi,askeri kıyafetlerini giymiş, eğitim elbiseli vaziyette, silah ve teçhizatını almış 

vaziyette dağınık bir biçimde bahçede duranlar vardı. Burada birisi bize hemen üzerimizi 

giymemiz gerektiğini söyledi. Burada ilk gördüklerim arasında teğmen Ceyhun AYDIN vardı. 

Ceyhun AYDIN subay Temel Binasının çıkısındaki merdivenlerde oturuyordu. Ceyhun AYDIN 

zaten o gece nöbetçiydi. O guruplar arasında teğmen Muhammet Aykut YOĞURTOĞLU vardı. 

Daha sonra ben Gökhan ÇINGIL ve Şükrü TUNCEL üçümüz birlikte Subay Temel 

binasındaki odalarımıza giyinmek için çıktık. Saat 00:15 civarı bu olmuş olabilir giyinip 

üçümüz tekrar Subay Temel binasındaki arkasındaki bahçeye indiğimizde Özkan GÜRKOL 

(Tutuklu) ile karşılaştıkÖzkan GÜRKOL çevresinde bulunan teğmenlere Genel Kurmay ve 

Beştepe'ye saldırılar var, şehitlerimiz var diye söylüyordu. Teğmen Gökhan ÇINGIL ile beni 

gördüğünde ikimize bölük bölgesinde kalın buradan ayrılmayın diye söyledi ve buradan ayrıldı, 

nereye gittiğini bilmiyorum. 

Bu esnada Fatih ÇUBUKÇU (Tutuklu) birisiyle cep telefonu ile konuşuyordu, 

karşısındakine komutanım teğmenler hazır diye tekmiller veriyordu. Ancak karşıda kimle 

görüştüğünü bilmiyorum. Ben, Gökhan ÇINGIL ve Şükrü TUNCEL üçümüz daha sonra 

bahçede biraz uzağa gittik. Kimin ne tarafta olduğunu anlamaya çalıştık, bu esnada nöbetçi 

subay Ceyhun AYDIN ile konuştuk. Ceyhun AYDIN bize bizden önce Subay Temel binasının 

bahçesine ilk gelen gurup için yoklama yaptığını, bu guruba emirlere uymayanı gözaltına alırım 

şeklinde ibareler kullandığını söyledi. 

Biz daha sonra Subay Temel binasının gazinosundaki televizyonu izlemeye geçtik. 

Saat 01:00 sıralarındaydı. Televizyonda hem eski Cumhurbaşkanımız Abdullah GÜL hemde 

şimdiki Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hem de 1. Ordu Komutanı Ümit DÜNDAR'ın 

açıklamalarına şahit olduk. Bu açıklamalardan sonra biz tekrar bölük astsubayı Osman Levent 
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KARAKUŞ başçavuşumuzun yanına gittik. Bu esnada dışarı çıkan tanklarla birlikte giden 

Ahmet Faruk ÇAVUŞ teğmen üstü başı yırtık yaralı bir şekilde Levent Başçavuşun odasına 

girdi. Bu esnada ben Levent Başçavuş bize dışarıdan bir tuğgeneralin bizim tümene tümen 

komutanı olarak atandığını, eski komutanımız Erdoğan AKYOL'un görevden alındığı ve 

derdest edildiğini söyledi. Bu bilgilerinin yanında Ahmet Faruk ÇAVUŞ'u o halde Levent 

başçavuş ve biz yani ben, Gökhan ÇINGIL ve Şükrü TUNCEL gördüğümüzde tabur komutanı 

Fatih ÇUBUKÇU ve Subay Temel Bölüğü Bölük Komutanı Özkan GÜRKOL'un darbeci 

tarafında olduğunu anladık. 

Daha sonra okul komutanımız albay Sefa ALKAN'ın talimat ve emirleri için yanına 

gitmek istedik, Ancak Osman Levent KARAKUŞ üstü başı yırtık vaziyette gelen Ahmet Faruk 

ÇAVUŞ'u da yanına alıp okul komutanı yanına kendisinin gideceğini, bu halinin görmesini 

istediğini, bize de bölükte kalmamızın daha iyi olacağını söyledi. Osman Levent KARAKUŞ 

bölük komutanı ile görüşüp geldikten sonra okul komutanı Sefa ALKAN'a durumu anlattığını, 

Sefa ALKAN'ın konuyla ilgili bir emir vermediğini bize iletti. Biz bunu duyunca Özkan 

GÜRKOL'un emirlerine rağmen ben, Gökhan ÇINGIL ve Şükrü TUNCEL teknik kurul binası 

bölgesine Türker BİLGETÜRK albayın yanına gittik. 

Bizim bölük komutanı Özkan GÜRKOL ile tabur komutanı Fatih ÇUBUKÇU'nun 

da darbeci olduğunu anlayınca kendi bölüğümüz ve taburumuzda yanına sığınabileceğimiz 

kimse kalmadığını düşünüp kendisine güvendiğimiz albay Türker BİLGETÜRK'ün yanına 

gittik. Türker BİLGETÜRK'e subay Temel binası içerisinde olan olayları anlattığımızda Türker 

BİLGETÜRK bize "şu an kanunsuz bir iş yapılıyor, Mustafa Kemal ATATÜRK'ün ordusunda 

bu asla başarılı olmaz, bu eninde sonunda bitecektir" dedi. Biz kendisine tekrar bölüğümüze 

dönersen kanunsuz emir alma riskimizin olduğunu söyledik ve kendisinin yanında kalmak 

istediğimizi tekrar kendi subay temel binasının yanındaki darbecilerin yanına gitmeyeceğimizi 

söyledik. 

Biz Türker BİLGETÜRK'ün yanına saat 02:00 sıralarında gitmiştik, Türker 

BİLGETÜRK'ün binası olan Teknik Kurul binasına gitmeden önce subay temel binası 

içerisinde bölük astsubayı odasında küçük bir televizyon vardı, bu televizyonu teğmen Fatih 

ULUSAN, teğmen Emrah TEKİN, teğmen Hakan GÖKSEL, teğmen Taha Erdem ÇELİK, 

teğmen Halil İNCEKARA izliyordu. Bunların hepsi bölük astsubayı Osman Levent 

KARAKUŞ'un odasındaydı. Ben bunların Özkan GÜRKOL ile birlikte hareket ettiklerini ya da 

herhangi bir eylemini görmedim. 

Biz yani ben, Gökhan ÇINGIL ve Şükrü TUNCEL Türker BİLGETÜRK'ün 

komutanı olduğu teknik kurul binasına vardığımızda orada bulunan rütbeli personel ile birlikte 

beklemeye başladık. Biz burada sadece bekledik Türker Albaydan emir bekledik. Bir süre 

bekledikten sonra Türker Albayın yanına giderek subay temel binası içerisindeki bölükte hala 

kanunsuz emir alma olasılığı olan teğmenlerin bulunduğu uygun görmesi halinde bu 

teğmenlerinde teknik kurul binasına yani bizim yanımıza gelmelerinin uygun olabileceğini 

söyledik. Hatta subay temel binasına ve bahçesine gelenlerin bazılarını darbeci subaylar 

nizamiyelere, cephanelere ya da başka yerlere görevlendirmişler, onlar buralara gitmişler. 

Türker BİLGETÜRK albayımız subay temel binasında bulunanlar için yanlarına 

gelmelerini kabul etmesi üzerine biz subay temel binasında bulunan teğmenlerle iletişime 

geçtik. Ben Halil İNCEKARA'yı aradım ancak kendisiyle görüşüp görüşmediğimi 

hatırlamıyorum. Hakan GÖKSEL'i aradım, Hakan'a Türker albayımızın yanına gelmesini ve 

yanında bulunan teğmenlere de bunu iletmesinive bizim olduğumuz kısım daha güvenli bir yer 

olduğunu Türker BİLGETÜRK'ün duruşunu öğrendiğimiz ve ona güvendiğimiz için 

arkadaşların bizim yanımıza yani Türker BİLGETÜRK'ün yanına gelmelerini ve diğer 

arkadaşlara iletmesini söyledim, benimle beraber Şükrü TUNCEL ve Gökhan ÇINGIL'da bir 

kaç kişiyi aradı, bu aramalar sonucunda Burak ÜNLÜ, Halil İNCEKARA, Hakan GÖKSEL, 
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Taha Erdem ÇELİKyanımıza saat 03:30 sıralarında geldi, biraz zaman geçtikten sonra Abdullah 

Emre DOĞAN, Emrah TEKİN, Fatih ULUSAN'da yanımıza saat 03:00-04:00 arasında geldi. 

Zamanla bölük bölgesinde bulunan teğmenlerin tamamı bizim yanımıza yani Türker 

BİLGETÜRK'ün yanına geldi.Saat 04:00 sıralarında subay temel binası bölük bölgesinde kimse 

kalmamıştır diye düşünüyorum. Bu esnada halkın sesi ve sela okuma sesi de duyulmaya 

başlanmıştı. 

Ben bu esnada birliğe gelip birlik içerisinde çeşitli yerlere görevlendirilen 

arkadaşların isimlerini öğrendim, bunların bilinçli ya da bilinçsiz görevlendirildiğini 

bilemiyorum, bunlar ilk geldiklerinde Özkan GÜRKOL görevlendirmiş olabilir. 

Ben bu esnada Ahmet Han BÜYÜKSAKALLI ile görüştüm, saat kaçta 

görüştüğümü şu an hatırlamıyorum, Ahmet Han BÜYÜKSAKALLI teğmen şu an tutukludur. 

Ahmet Han'a nerede olduğunu sordum, Çağlayan nizamiyede olduğunu söyledi. Ahmet Han ile 

görüştüğüm saat 04:15 civarıydı. Onu oraya gönderenin kim olduğu konusunda konuşmadık, 

Ahmet Han BÜYÜKSAKALLI ZPT ile Eğitim Destek garajına oradan da Çağlayan 

Nizamiyesine gitmiş, Ahmet Han BÜYÜKSAKALLI'ya telefonda kendisine ne söylendi 

bilmiyorum ama hiçbir şekilde silah kullanmamasını, Teknik Kurul binası bölgesinin emniyetli 

olduğunu, bir an önce bizim bulunduğumuz bölge olan Teknik Kurul binasına gelmesini 

söyledim. Ahmet Han BÜYÜKSAKALLI telefonu kapattı. Yarım saat sonra da kendi isteğiyle 

de Teknik Kurul binasına geldi. 

Daha sonra Okul Komutanımız Sefa ALKAN Teknik Kurul binasının önüne geldi. 

Ben, Şükrü TUNCEL ve Gökhan ÇINGIL yanına gittik. Şükrü TUNCEL ile Sefa ALKAN 

arasında şu şekilde bir konuşma geçti, Şükrü TUNCEL Sefa ALKAN'a darbecilere neden 

müdahale etmiyoruz diye sordu, teğmenlerle iki gurup oluşturup cephaneliği ve tümen 

karargahını kontrol altına alabileceğimizi Şükrü Sefa ALKAN'a iletti. Sefa ALKAN bize 

hitaben "siz kursiyersiniz, durun" şeklinde söyledi. Hatta küçümser vaziyette Özkan 

GÜRKOL'u (Tutuklu) kastederek Özkan Efendiyi bir arayalım dedi. Daha sonra Sefa ALKAN 

Özkan GÜRKOL'u aradı, neredesin diye sordu. Sefa ALKAN Özkan GÜRKOL'a dersaneler 

bölgesinden geçip bulunduğumuz yer olan teknik kurul binasına yürüyerek gelip teslim 

olmasını emretti. Sefa ALKAN hatta Özkan yeni teğmen değilsin ne olduğunu biliyorsun, 

tarafını seç, gel teslim ol diye tekrar emir verdi. 

Daha sonra teknik kurul binasının hemen yanında sınav salonu vardı. bu esnada da 

yukarıda helikopter tepemizde uçuyordu. Sınav salonunun daha emniyette bir yer olduğunu 

söyleyerek bütün kursiyer teğmenleri buraya aldılar. Bu esnada tank yarbay Faruk ERGÜL 

Şükrü TUNCEL, Gökhan ÇINGIL ve bana sınav salonunu bölgesini bizim tarafımızdan 

emniyete alınmasını ve dışarıya kimsenin çıkmaması emrini üçümüze verdi. Kendileri de Sefa 

ALKAN, Türker BİLGETÜRK ve orada bulunan öğretmen kadrosu ile beraber darbecilere 

yönelik operasyon yapmak için hazırlık yapmaya başladılar. biz yine üçümüz yani ben, Şükrü 

TUNCEL ve Gökhan ÇINGIL sınav salonunda bulunan teğmenlerden silahı olanlardan 

silahlarını ve teçhizatlarını bu teğmenlerden alıp darbecilere operasyon yapan olan yukarıda 

saydığım personele dağıttık. Hatta ben, Şükrü TUNCEL ve Gökhan ÇINGIL darbeye karşı 

operasyon yapacaklara yönelik bizde yardımda bulunmak istediğimizi söylediğimizde yarbay 

Faruk ERGÜL bize sınav salonu bölgesinde kalıp emniyeti almamızı emretti. 

Daha sonra yukarıda saydığım komutanlarımız tümen karargah binasına 

operasyona gittiler, bu esnada sınav salonunda kalan teğmenler buradan hiç ayrılmadı. 

Tümen karargah binasındaki darbecileri toplama operasyonu bittikten sonra hatta 

devam ederken de bizimle ilgili yani teğmenlerle alakalı işlemler yapılmaya başlandı. 

Silahlarımız toplanmaya başlandı, tabancalar toplandı. bunları toplarken Ahmet GÜNŞEN 

üsteğmen, İrfan ŞİRİN üsteğmen, Yarbay Rıza bu silahları topluyordu. 

Bütün teğmen silahlarını, tabancalarını verdikten sonra ben, Şükrü TUNCEL ve 
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Gökhan ÇINGIL en son silahlarımızı teslim ettik. Faruk ERGÜL yarbay yanımıza gelerek 

bundan sonra yeni tabur komutanınız benim dedi. Bölük komutanınız ise üsteğmen Ahmet 

GÜNŞEN dedi. 

Bu esnada merkez komutanlığı personeli geldi. Bize merkez komutanlığına giderek 

ifademize başvurulacağını söylediler. 5 soruluk bilgi alma tutanağı düzenlendi. Biz bu 

tutanakları yazıp verdik. Bilgi alma tutanağı yazıp verdikten sonra çok uzun süre bekledik, bu 

esnada kimliklerimizi, cüzdanlarımızı merkez komutanlığı personeli bizden teslim aldı. teslim 

alma işini merkez komutanlığından bir üsteğmen ve bir başçavuş yaptı. 

Biz merkez komutanlığına ifade vermek üzere araçlara bindiğimiz esnada polisler 

geldi ve bizi polislere teslim ettiler, polislere teslim edildiğimiz anda gözaltına alındığımızı 

anladım. 

Ben bu olayların hiçbirisinde Binbaşı Barış DEDEBAĞI hiç görmedim, o gece 

tümen nöbetçi amiri olan Erdal YETİM'i hiç görmedim. Bizi spor salonuna götürdüklerinde 

Barış DEDEBAĞI orada gördüm. 

Ben kesinlikle suç işlemedim, herhangi bir aktif eylemim olmamıştır, ateşli silah 

kullanmadım, kışla dışına çıkmadım, darbeyi destekleyici herhangi bir eylemde bulunmadım, 

kışlaya girdiğim andan itibaren safım belliydi, bundan dolayı darbe karşıtı olan albay Türker 

BİLGETÜRK'ün yanına gittik ve darbeyi önlemek için üzerimize düşen vazife neyse bu konuda 

hazır olduğumuzu komutanlarımıza sürekli ilettik ve yaptık. Suç işleme kastım kesinlikle 

yoktur. Benim FETÖ ile bir bağlantım yoktur.Ailemin herhangi birisininde bağlantısı yoktur" 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 

Şüpheli Burak ÜNLÜ savunmasında; " Ben şu anda kursiyer teğmen olarak 

görev yapmaktayım. Kıbrıs Barış Gücü 14. Zırhlı Tugayına atandım. Henüz oraya gidemedim. 

15/07/2016 tarihinde de Zırhlı Birlikler okulu eğitim ve tümen komutanlığından kursiyer 

teğmen olarak görev yapmaktaydım. 

Ben konuyla ilgili daha önce Ankara Sulh Ceza Hakimliğinden birinde ifade 

vermiştim. O ifademi ayrıntılı hatırlamıyorum. Şimdi ayrıntılı ifade vermek istiyorum. Konuya 

ilişkin olarak bir sayfadan ibaret hazırladığım ifademi Başsavcılığınıza sunuyorum. Dedi. 

Alındı okundu dosyasına konuldu. 

Bizim 70. dönem kursiyer teğmenlerin whatsapp grubu vardır. Bu whatsapp 

grubunda 15/07/2016 günü arkadaşların bazıları gece eğitimi olduğu konusunda yazışma 

yapıyordu. Burada yazan kişilerden biri Abdullah Emre, Bahçelide oturan bir arkadaş ve 

isimlerini hatırlayamadığım arkadaşlar vardı. Benim telefonumu Ankara Cumhuriyet 

Başsavcılığı aldığı için benim telefonumdan bu yazışmaların içeriği ve kimlerin yazdığı 

hususuna ulaşılabilir. 

Özkan Gürkol Binbaşının korumaları olan teğmenler Abdulkadir Çiçek, Enes 

Daşçı, Yavuz Ali Üçler ve Resul Doğan whatsapp grubunda bizim acilen bölüğe gelmemiz 

hususunda sürekli yazı yazıyorlardı ve ortalığı velveleye vermişlerdi. Alarm verilmiş tabur 

komutanının emri herkes bölüğe gelsin şeklinde yazıyorlardı. Tabur komutanı da Fatih 

Çubukçu'dur. Fatih Çubukçu okul kurslar tabur komutanıdır. 

Özkan Gürkol binbaşı ise ses kaydı ile whatsapp grubundan gelmemiz hususunda 

göndermiş. Ancak ben bunu dinlemeden silmiştim. Zırhlı Birliklere gelince içerde 

arkadaşlarımdan öğrendim. 

15/07/2016 tarihinde saat 23:39 sıralarında arabamı benzinlikte yıkatırken babam 

beni aradı. Babam bana savaş uçakları yerden uçuyor, ortalık karışık istersen eve gel dedi. 

Babam beni kendi cep telefonumdan arayıp ulaşamayınca yanımdaki arkadaşım sivil Mustafa 

Özkan Cantürk'ü arayıp Mustafa Özkan Cantürk'ün telefonu ile yukarıdaki görüşmeyi yaptım. 

Daha sonra cep telefonumu torpido gözünden alıp baktığımda whatsappta yukarıda bahsetmiş 
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olduğum yazışmaları gördüm. Teğmen Abdulkadir Çiçek'i aradım. Telefonu kapalıydı. Sonra 

Teğmen İsmail Kapo'yu aradım. İsmail bana hazırlanmasının uzun süreceğini söyleyip sen çık 

dedi. Daha sonra Teğmen Said Ulaş'ı aradım. Abi ben hemen çıkıyorum sende hemen çık dedi. 

Ben daha sonra eve gidip hazırlandım ve 00:10'da birlik otoparkından Zırhlı Birlikler Okulu ve 

Eğitim Tümen Komutanlığı'na girdim. Subay temel binasına patika yoldan ilerleyerek ulaştım. 

16/07/2016 tarihinde Zırhlı Birlikler içerisinde atış olduğundan ben şahsi silahımı 

gece Zırhlı Birliklere gelirken yanımda getirdim. Ben ertesi günü yani 16/07/2016 günü nöbetçi 

olduğum için 15/07/2016 tarihinde whatsapptan acil gelin çağrısı üzerine birliğe gelirken ertesi 

gün de nöbetçi olmam ve atış olması nedeniyle şahsi silahımı da yanımda getirdim. Ayrıca 

whatapp grubunda Özkan Gürkol ses kaydında beyler gelirken acil durum, herkes silahlarını 

alıp bölüğe gelsin demiş. Bu mesajdan yarım saat sonra Özkan Gürkol bir mesaj daha 

göndermiş, mesajda arkadaşlar reaksiyonunuz çok zayıf haftaya bir daha deneyelim demiş. 

Özkan Gürkol'un buradaki amacı tatbikat süsü vermekmiş. 

Subay temel binasına vardığımda genelde bahçenin ışıkları yanık olup aydınlık 

olmasına rağmen o gece ben gittiğimde subay temel binasının bahçe ışıkları yanmıyordu. 

Ortalık karanlıktı. Bahçede ilk karşıma teğmen Ali Suat Yurdakul çıktı. Elinde fener vardı. 

Gözüme tuttu. Bana kardeşim hemen acele et üzerini değiştir ve silahını al gel dedi. 

Subay temel binasının girişinde bulunan merdivenin sol tarafında 15-20 kişilik bir 

grup vardı. Bu grup Özkan Gürkol'un etrafında toplanmış. Özkan Gürkol bunlara bir konuşma 

yapıyordu. Özkan Gürkol'un etrafındaki kişileri çok karanlık olduğu için seçemedim. Ben geç 

kaldım korkusuyla hemen subay temel binasının en üst katına çıktım. Çıkarken birilerini 

görmüş olabilirim ama hatırlamıyorum. Üzerimi değiştirip silahlıktan silahımı alıp girdiğim 

yere çıktım. Burası binanın arka bahçesiydi Özkan Gürkol'un etrafındaki kalabalık dağılmıştı. 

Teğmen Ceyhun Aydın (tutuklu) subay temel binasının giriş merdivenlerinde oturuyordu ve 

gelenleri not ediyordu, yoklama gibi birşey yapıyordu. 

Subay temel binasının arka bahçesinde masaların etrafında oturanlar, ayakta sigara 

içenler vardı. Bunların hepsi teğmenlerdi. Bu teğmenlerden Teğmen Ramazan Dağdelen'i 

yanıma çağırdım. Kendisine durumu sordum. Ramazan Dağdelen bana abi Özkan Binbaşı terör 

saldırısı olduğunu, jandarma ve genel kurmayda şehitler olduğunu söyledi, ayrıca Ramazan 

Dağdelen devamla bana Özkan Binbaşı subay temel binasının bahçesinde orada bulunanlara 

Özkan Binbaşı kendi emirlerine karşı gelenleri vuracağını, korkakların gitmesini söyleyerek 

binadan gittiğini söyledi. Hatta Özkan GÜRKOL yine hakkınızda yasal işlem yaparım diye bir 

kelime kullanmış. Özkan GÜRKOL'un bu konuşmasından sonra giden olmamış. 

Bunun üzerine ben tekrardan subay temel binasında bulunan kendi koğuşuma 

yukarıya çıkarken Subay temel binası içerisinde bulunan gazinoya uğradım. gazinoda 20-25 

kişi televizyon izliyordu, televizyonda İstanbul'daki askerlerin boğazı kestiği görüntüler vardı. 

Teğmenler aralarında Boğazlar tek taraflı kesildiği için muhtemelen canlı bomba eylemi 

olacağını ve Boğazın karşı yakasından bu canlı bomba gelir düşüncesi ile tek taraflı 

kapatıldığını konuşuyorlardı. Burada yani gazinoda teğmenler Mert ERGEN, Ceyhun AYDIN, 

Oktay CULHA, Abdullah Emre DOĞAN'ı bu 20-25 kişilik grubun içerisinde hatırlıyorum. 

Ceyhun AYDIN'ın bu kişilerle yakın bir temasını görmedim. 

Ben daha sonra subay temel binasındaki 2. kattaki koğuşuma çıktım. Said ULAŞ'ta 

koğuştaydı. Teğmen Said ULAŞ'tan şarj istedim. Bu esnada kattan aşağıya giderken 

koğuşumuzun hemen yanında teğmen Aykut YOĞURTOĞLU'nu gördüm. Aykut 

YOĞURTOĞLU'nun elinde telefon vardı. Ancak telefonda ne yaptığını bilmiyorum, 

telefonuyla uğraşıyordu. ben daha sonra aşağıya bahçeye indim. İnerken bölük astsubayıOsman 

Levent KARAKUŞ başçavuşu gördüm. Odasına uğradım, odasında Umut Ozan 

TOPRAKKALE teğmeni gördüm. Bu şu anda tutukludur. Umut Ozan TOPRAKKALE'nin 

elinde de telefon vardı. Telefonla uğraşıyordu. odada 3-4 kişi daha vardı ama bunların kim 
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olduğunu bilmiyorum. 

Ben saat 01:30'dan önce eşimi telefonla arayıp birlikte olduğumu ve merak 

etmemesi gerektiğini söyledim. Bu esnada subay temel binasının bahçesinde teğmen Ramazan 

DAĞDELEN'i sigara içerken gördüm. Beraber sigara içemeye başladık. bu esnada yanımızdan 

tank yüzbaşı Bahadır ARSLAN ile başçavuş Abdullah POLAT geçti. Geçerken kendilerine ne 

oluyor diye sorduğumuzda onlar bize çocuklar biz de bilmiyoruz, subay temel binasından bir 

yere ayrılmayın dediler. Bizim bölükte 70 kadar subay temel kursiyeri teğmen bulunmaktadır. 

Ramazan DAĞDELEN'e 70 kadar teğmen olması nedeniyle bu kişiler nerde, millet nerde diye 

sordum. Bana erken gelenleri sağa sola göndermişler dedi. Kimin gönderdiğini söylemedi. 

Ancak tahminime göre Özkan GÜRKOL binbaşı oraya geldiğine göre Özkan GÜRKOL binbaşı 

göndermiş olabilir. Sağa sola göndermekten kastı, cephaneliğe göndermişler, nizamiyeye 

göndermişler, bir de ayrıca erler nizamiyesine göndermişler dedi. 

Cephanelik kısmına teğmen Harun UĞUR'un gittiğini duydum. Bilal Nuri 

GELEBEK'in de cephaneliğe gittiğini duydum. Erler nizamiyesine giden Ali Suat 

YURDAKUL'un gittiğini duydum.Mustafa ACAR ise bir yere gitmiş ama nereye gittiğini 

bilmiyorum. 

Sigaram bitince yukarı çıktım. Ramazan DAĞDELEN'lerin koğuşuna geçtik. 

Buradan tümenin önü görünüyordu. Ramazan DAĞDELEN'lerin koğuşunda iki tane astsubay 

çavuş kursiyer de vardı. Ama bunların isimlerini ben bilmiyorum. Ramazan DAĞDELEN bilir. 

Ramazan DAĞDELEN ile dışarıya baktık. Dışarıdan korna sesleri geliyordu. Daha sonra saat 

01:30'dan önce Osman Levent KARAKUŞ'un odasına tekrar indim. Burada televizyon açıktı, 

televizyonda bir tane ordu komutanı TSK'da bir grubun kalkışma yaptığını açıklıyordu ve 

TSK'nın buna karşı olduğunu belirtiyordu. Bu esnada teğmen Ahmet Faruk ÇAVUŞ geldi. 

Ahmet Faruk ÇAVUŞ (tutuklu) odaya geldiğinde üstü başı yırtıktı, çünkü bu dışarı çıkan 

tanklardan birisindeymiş. Geldiğinde üstü başı yaralı ve titriyordu. Bize dışarda çok değişik 

olaylar oluyor, halk askere saldırıyor dedi. Halktan birisinin kendisine fetöcüler darbe yapıyor 

diye bağırdığını söyledi. Buna Osman Levent KARAKUŞ başçavuş şaşırdı. Osman Levent 

başçavuş Ahmet Faruk'u kolundan tutup hemen okul komutanlığına götürdü. Ben daha sonra 

tekrar aşağıya sigara içemeye indim. Bahçede teğmen ADEM GÜRBÜZ'de vardı. Adem 

GÜRBÜZ cep telefonundan Cumhurbaşkanımızın telefondaki o gün akşam yaptığı açıklamaları 

gösterdi. Bunu izledikten sonra ve Ahmet Faruk ÇAVUŞ yaralı geldikten sonra kandırıldığımızı 

anladık. 

Yarım saat kadar sonra Osman Levent KARAKUŞ başçavuş yanında Ahmet Faruk 

ÇAVUŞ'ta olduğu halde geldi. Osman Levent KARAKUŞ başçavuş çıldırmış şekilde bağıra 

bağıra geldi. Kimse bir yere gitmesin kanunsuz işler dönüyor, herkes subay temel binasına 

girsin dedi. Osman Levent KARAKUŞ okul komutanı albay Sefa ALKAN'ın yanına gitmiş, 

komutanım noluyor diye sormuş Sefa ALKAN benim bir bilgim yok demiş. Osman Levent 

KARAKUŞ, Sefa ALKAN'a ya siz vatan hainisiniz ya da Ahmet Faruk ÇAVUŞ'u göstererek 

ya da bunlar vatan haini demiş. Sefa ALKAN'da ben şu an emir veremem diye söylemiş. Sonra 

Osman Levent Başçavuşun aklına yoklama almak geldi. Bize aslan sözleşmeliler hepiniz 

buradasınız dedi. Yanımızda teğmenler BİLAL SEVİNÇ, İSMAİL KAPO, İSMAİL DÜVER, 

RAMAZAN DAĞDELEN vardı. Levent Başçavuş İsmail DÜVER'e dönüp arkadaşlarını ara 

neredelermiş bana söyle dedi. Daha sonra bizim isim listemizi aldı yoklamaya başladı. Bu 

esnada biz de subay temel binasında kata seslendik herkes gelsin diye bağırdık. Orada olanlar 

geldi ve bunların isimlerinin karşısına artı ya da tik işareti konuldu. Olmayanları ise İsmail 

DÜVER telefonla aradı, aradıkları teğmenler nerede olduklarını cevap verdiğinde Osman 

Levent KARAKUŞ başçavuş o an subay temel binasında olmayan kişilerin nerede olduklarını 

karşısına yazdı. Bu şekilde bir liste oluşturuldu, bu liste Osman Levent KARAKUŞ başçavuşta 

vardır. Bu yoklama saat 02:00 sıralarında yapıldı. Yoklamada hazır bulunan teğmenler yani 
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yoklama esnasında subay temel binasında bulunan teğmenlerin aktif olarak bir eylemleri olup 

olmadığını bilmiyorum. Ancak erken gelenleri veya bölükte kalanları yukarıda da bahsettiğim 

gibi Özkan Gürkol binbaşı sağa sola göndermiş. 

Osman Levent KARAKUŞ başçavuş kendisinin Türker Bilgetürk'ün başkanı 

olduğu teknik kurula gideceğini kendisi ile birlikte gelmek isteyen varsa gelsin dedi. 

BenAğrı'da asteğmenlik yaptım. Burada Türker BİLGETÜRK'le çalıştığımdan ve yine Osman 

Levent KARAKUŞ ile Ağrı'da çalıştığımdan ikisini de çok iyi tanırım ve onların Atatürkçü 

olduğunu bildiğimden onlara çok güvenirim. Ben başıma birşey gelecekse Türker albayımın 

yanında gelsin diyerek Osman Levent KARAKUŞ ile beraber Türker albayımın yanına doğru 

giderken arkamızdan 2-3 kişi geliyordu ama bunlar kimlerdi bilmiyorum ama bizden 10 dakika 

önce teğmenler Mustafa TANRIVERDİ, Gökhan ÇINGIL, Şükrü TUNCEL Türker albayımızın 

yanına gitmişler. Bunlar biz gittiğimizde Türker albayımızın yanındaydılar ben bu üç kursiyer 

teğmenin yanında 4. kursiyer teğmen olarak gittim. Türker albayımın yanına gittiğimde kafa 

selamını vererek yan tarafına geçtim. 

Bu esnada Türker albay konuşma yapıyordu. Bu konuşmasında gençler Mustafa 

Kemal ATATÜRK'ün ordusunda böyle şeyler olmaz, yapılan işler yanlış şeklinde konuşma 

yapıyordu. Bu esnada okul komutanı albay Sefa ALKAN yanlarında yoktu. Bu konuşma 

esnasında ben, Osman Levent KARAKUŞ, Mustafa TANRIVERDİ, Gökhan ÇINGIL, Şükrü 

TUNCEL ve isimlerini bilmediğim 3-4 kursiyer teğmen vardı. Daha sonra Türker albayımız 

geri kalanlar nerede dedi. Bu esnada Osman Levent KARAKUŞ tekrar subay temel binasına 

gitti. 15-20 dakika sonra yine 15-20 kursiyer teğmeni daha yanında getirdi. Bu kursiyerlerin 

arasında Ramazan DAĞDELEN'i gördüm. Bu gelenler arasında en fazla dikkatimi çeken husus 

ise sözleşmeli teğmenlerin bir kısmının olduğunu farkettim. Bunlar Bilal SEVİNÇ, İsmail 

KAPO ve sözleşmeli olmayan İsmail DÜVER vardı. Bunlar olurken saat 03:00-03:10 arası idi. 

Bu esnada yine yanımıza okuldaki hocalar Serdar ÇINAR, Yılmaz ATAR ve bir kaç hoca daha 

yanımıza geldi. 

Daha sonra yanımıza okul komutanı albay Sefa ALKAN geldi. Sefa ALKAN 

yanımıza saat 03:00-03:10 sıralarında geldi. Sefa ALKAN doğru tarafta olduğumuzu, yapılan 

işlemlerin hukuksuz olduğunu, bizim hiç birşeye karışmamamız nedeniyle şanslı olduğumuzu 

söyledi. Sefa ALKAN ayrıca komutanlarımız Özkan GÜRKOL ve Fatih ÇUBUKÇU'nun yanlış 

tarafta olduklarını, bizim ise doğru tarafta olduğumuzu, iyi haber şu ki kursiyerlerin hiç bir şeye 

karışmadığını, güvenli yerde olduğumuzu söylüyordu. İçimizden birisi Türker Albaya ya da 

Sefa ALKAN'a komutanım niye biz burada bekliyoruz, mücadele edelim diye söyledi. Bunun 

üzerine Sefa ALKAN, Özkan GÜRKOL'u telefondan aradı. Ben duymadım ama arkadaşlar 

Sefa ALKAN'ın Özkan GÜRKOL' a telefonda Özkan tarafını seçtin mi diye sorduğunu 

duymuş. 

Sabah gün ağarmaya başladığında darbecilere karşı bir silahlanma ve çalışma oldu. 

Biz daha önce silahlarımızı köşeye bıraktığımız için bu çalışmada silahlarımızı darbecilere karşı 

kullanmak için birileri almış ancak kimin aldığını bilmiyorum. Sabah hava iyice ağarmaya 

başlayınca Türker albay ve yanında birkaç başçavuş ile darbecilerin bulunduğu tümen karargah 

binasına darbecileri almaya gittiler. Burada Abdulkadir ÇİÇEK, Enes DAŞÇI, Resul DOĞAN, 

YAVUZ ALİ ÜÇLER'i elleri kelepçeli olarak başçavuşlar tarafından tutuklanıp götürüldüğünü 

bir arabaya bindirildiğini gördüm. 

Bu arada Zırhlı Birliklere bir helikopter geldi ve bir yerleri taradı ama nereyi 

taradığını bilmiyorum. Saatin kaç olduğunu bilmiyorum ancak hava aydınlıktı. Helikopter 

mermi atmaya başlayınca bize sınav salonunun içine girin dediler, biz de sınav salonunun içinde 

oturduk. Belli bir saate kadar oturduk. Hocalarımız başımızdaydı. İçeriden dışarı çıkıp sigara 

içiyorduk, tuvalete gidenler vardı. Tutuklanacağımızı bilmiyorduk. Sabaha kadar herkes yani 

kursiyer teğmenlerin hemen hemen hepsi gelmişti. Subay temeldeki kursiyer teğmenlerin 
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sayısını tam bilmiyorum ama daha sonra hepimizi gelip tutukladılar. Bu tutuklamadan önce 

merkez komutanlığından bir üsteğmen geldi. Telefonlarımızı ve cüzdanlarımızı aldılar tutanak 

tuttular, silahlarımızı zaten daha önceden köşeye bırakmıştık. Hocalarımız bize sadece ifade 

verip geleceksiniz dediler. Plastik kelepçe takıp bizi kelepçelediler. Karşı çıkan olmadı, merkez 

komutanlığına giderken prosedürün böyle olduğunu söylediler. Bizi askeriyenin olan sivil 

minibüse bindirdiler, daha sonra polisler gelip ellerimizi arkadan ters kelepçeleyip alıp polis 

otobüsünün içine bindirdiler. Burada 2 saat bekledik, bizi buradan Bahçelievler de bulunan 

kapalı spor salonuna götürdüler. Orada 8 gün kaldık. Buradan ceza evinin içerisinde çadır 

hazırladılar. İki gün de burada kaldık. Sonra mahkemeye götürülüp tutuklandık. 

Abdullah Emre DOĞAN'ı ben çok tanımam. Kendisi bizim takımda değil. O gece 

saat 02:00'dan önce kendisini subay temel binası gazinosunda gördüm. Her hangi bir eylem 

yapıp yapmadığını bilmiyorum. Abdullah Emre DOĞAN'ın cep telefonundan gece arayıp 

aramadığını tam bilmiyorum. 

Benim FETÖ ile kesinlikle bir ilgim yoktur. Ben polis çocuğuyum, devletin ekmeği 

ile büyüdüm. Devlete asla ihanet etmem. Zaten yanlışlık görünce derhal safımı belirledim. 

Babam polis emeklisidir. Başbakanlık koruma grup amirliğini yaptı. Ben suçsuzum, benim bu 

örgütle uzaktan yakından bir alakam yoktur" şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 

Şüpheli Tenzil BOZKUŞ savunmasında; "Ben Etimesgut Zırhlı Birlikler Eğitimi 

ve Tümen Komutanlığında görevliyim. Ben ve ailemde Fetullahçı Terör Örgütü üyesi kimse 

yoktur. Bu örgüt hakkında bir bilgim yoktur, hiçbir eylemlerine ve faaliyetlerine katılmadım, 

bildiklerim sadece televizyondan ve basından okuduklarım ve gördüklerimden ibarettir 

15.07.2016 tarihinde meydana gelen olayla ilgili hiçbir ilgi ve alakam yoktur. Ben 

11.07.2016 tarihinde 20 günlük kanuni izne ayrılmıştım. Olayların başladığı gün olan 

15.07.2016 tarihinde kanuni izinde belirtmiş olduğum Zonguldak ili Çaycuma ilçesinde ikamet 

eden ailemin yanında idim. 15.07.2016 tarihinde saat: 11:30 da ben, kardeşim ve babam şehir 

merkezine idim. Yanımda lise arkadaşım Nurtaç Osman YILMAZ ile birlikte Çaycuma'da 

bulunan kale ve restoranlarda bulundum, burada olduğum zaten güvenlik kameralarından 

anlaşılır. 15.07.2016 günü saat:20.30 civarında yine liseden arkadaşım olan Nurtaç Osman ve 

Ömer DÖNGEL ile birlikte sahil kenarı olan Filyos beldesine gittik, burada yine bir kafeteryada 

saat:21.30-22.30 arasında oturduk. Bulunduğum yerde insanların kendi aralarında darbeden 

bahsettiklerini duydum. İnternetten ne oluyor diye haberlere bakmaya başladım. Haberlerde 

Askerlerin Boğaziçi köprüsünü kapattığı haberini görünce bunun yalan haber olduğunu 

düşünerek ciddiye almadım. Saat:22.30 civarı buradan arkadaşıma ait olan kırmızı Skoda bir 

arabayla beni Çayır Köyüne babamgile getirdi. Saat:23.00 sıralarında köyümüzdeki ve aynı 

zamanda evimize yakın olan komşumuzun düğününe gittim. Düğünde bulunanlar darbe ile ilgili 

konuşuyorlardı ve birden sela verildiğini duyunca olayın ciddiyetini anladım. Hemen Ankara'da 

bulunan sözlüm Nurcan Ünlüyü aradım. Kendisine nasıl olduklarını sordum. Kendisinin de çok 

korktuğunu ve herkesin dışarıya çıktığını söyledi. Bende kendisine yarın yani 16.07.2016 günü 

geleceğimi söyledim. Evime geçtim. Sabah saat:08,00 civarında Ankara'ya gitmek için bilet 

ayırttırıp otobüsle saat: 11.00-11.30 civarında Ankara' ya geldim. AŞTİ' ye indiğimde AŞTİ' de 

bulunan Özel Güvenlikçiler kimliğimi sordular. Ben de askeri kimliğimi gösterdim. Kimliğimi 

almak islediler ancak ben vermedim. Güvenlikçilere beni polis noktasına götürün ben orada 

kimliğimi polislere vereceğimi söylemem üzerine beni polis noktasına götürdüler. Polisler 

kendi aralarında bu Ankara'dan çıkmıyor, bilakis Ankara'ya geliyor, bunu almaya gerek yok 

diye konuştuktan sonra, yine kendi aralarında alalım ne olur olmaz diyerek beni gözaltına 

aldılar ve buraya getirdiler. Ben Polislere otobüs biletimi, askeri kimliğimi ve izin belgemi 

kendi rızam ile verdim, Benim hiçbir şekilde darbe ile ilgim, alakam ve faaliyetim olmamıştır, 

tamamen tesadüfen nişanlımı görmek için Ankara'ya geldiğim gün bu olayların olmasından 
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ibarettir. Darbeyle ilgili bir faaliyette bulunsaydım AŞTİ' de askeri kimliğim yerine sivil 

kimliğimi gösterip oradan ayrılırdım, beni bu olaya adımı karıştıranlardan davacı ve 

şikâyetçiyim, suçluların en ağır ceza ile cezalandırılmalarını istiyorum" şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

 

SORUŞTURMAYAVEŞÜPHELİLERİN EYLEMLERİNE 

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

Zırhlı Birlikler Okulu ve Tümen Komutanlığı Tümen Komutanı Tümgeneral 

Erdoğan Akyol'un tümenden alınıp Akıncılara götürülüp burada rehin tutulmasına ilişkin olarak 

kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu yönünden şüpheliler Ahmet Bican Kırker, İsa Sancaklı, 

Faruk Yaman ve Muhammet Macit yönünden dosya tefrik edilip Ankara Batı Cumhuriyet 

Başsavcılığı'nın 2016/23883 soruşturma numarasına kaydedilmiş olup ayrıca soruşturma 

yürütülmüştür. 

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanetinin 2016/1800 sırasında kayıtlı 

15/07/2016 günü saat 18:30 ile 16/07/2016 saat 20:00 zaman aralığını gösterir hardisk, 

emanetin 2016/1960 sırasında kayıtlı Barış Dedebağı'ndan alınan 2 adet DVD ve emanetin 

2016/1790 nosunda kayıtlı tanık Hüseyin Yağmur'dan alınan 3 adet flaş bellekin çözümü, 

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. 

Olay yerinden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından elde edilen bataryalar, 

fişekler, adaptörler, şarjörler için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Kimlik 

Tespit Şube Müdürlüğü'ne inceleme ve rapor için yazı yazılmıştır. 

Olay yerinden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından elde edilen telsizler, 

bataryalar, fişekler, adaptörler, şarjörler için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kriminal Polis 

Laboratuvarı Müdürlüğü'ne inceleme ve rapor için yazı yazılmıştır. 

Şüphelilerle ilgili olarak idari tahkikata ilişkin beyanları içeren belgeler Zırhlı 

Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığından temin edilip her bir şüpheliye ait idari 

tahkikata ilişkin beyanları dosyalarına konulmuştur. 

15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen 

Komutanlığındaki nöbet çizelgeleri temin edilip dosya arasına konmuş, nöbet değişimi ile ilgili 

yapılan işlemler incelenmiş, bu tarihte muhabere merkezi nöbetçisi Adem BÖCEK'in yerine 

Kerim TOP'un nöbet tuttuğu, sebebinin ise Adem BÖCEK'in 11/07/2016 tarihinde senelik izne 

ayrıldığı, iş akışının bozulmaması için idarenin değişiklik yapmadığı, kişilerin kendi arasında 

nöbet değişimlerini yaptığı ve idareye de bu konudabaşvurdukları tespit edilmiştir. 

15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen 

Komutanlığındaki nöbet çizelgeleri temin edilip dosya arasına konmuş, nöbet değişimi ile ilgili 

yapılan işlemler incelenmiş, 15/07/2016 tarihinde faaliyet izleme merkezinde tank astsubay 

kıdemli başçavuş Savaş ULUTAŞ'ın nöbetçi olduğu ancak Savaş ULUTAŞ'ın çocuğunun 

ameliyat olması nedeniyle yerine tank astsubay başçavuş Ali KÜPELİ'nin faaliyet izleme 

merkezinde nöbetçi astsubay olarak 15-18/07/2016 tarihine nöbetçi olarak değiştirilerek 

yazıldığı, normalde Ali KÜPELİ'nin 26-29/07/2016 tarihlerinde nöbetçi olduğu, bu nöbet 

değişikliğinin de kişilerin kendi aralarında yaptıkları ve bu değişikliği tümen kurmay başkanı 

Mehmet Sıddık ÇOBAN tarafından onaylandığı anlaşılmıştır. 

İdari tedbir kapsamında 15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve 

Eğitim Tümen Komutanlığında görev yapan astsubay kursiyerlerinden alınan bilgi alma 

tutanaklarıEtimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığından temin edilip 

dosya arasında konmuştur. 

15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen 

Komutanlığında darbeye teşebbüs eylemi ile ilgili olarak şüphelilere ait araçlar üzerinde 
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mahkeme kararına istinaden arama, tespit, zapt etme ve olay yeri incelemeleri yapılmış, 

araçlardan elde edilen delillerle ilgili olarak rapor için gerekli yerlere yazışmalar yapılmıştır. 

15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen 

Komutanlığında darbeye teşebbüs eylemi ile ilgili olarak, Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve 

Eğitim Tümen Komutanlığından alınan wd marka WMAWR1464404 seri numaralı 320 GB lık 

harddiskten elde edilen ses ve görüntü kayıtlarıve bu kayıtların dökümü, soruşturma dosyasına 

eklenmiştir. 

Bu görüntü ve kayıtların Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen 

Komutanlığı 

-1. Alay 1. Tabur Komutanlığına, 

-1. Alay 2. Tabur Komutanlığına, 

-2. Alay 1. Tabur Komutanlığına, 

-2. Alay 2. Tabur Komutanlığına, 

- Bakım Birliği ve Eğitim Destek Tatbikat Taburuna, 

-Apart Otel, Lojistik Destek Taburu Binasına ait oldukları, görüntülerin bilirkişi 

heyetinden oluşan kurul tarafından izlenerek oluşturulup rapor düzenlendiği anlaşılmıştır. 

Görüntülere ilişkin düzenlenen raporlar incelendiğinde; 

Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığı Eğitim Destek ve Tatbikat 

Taburu binası kamera görüntülerinde; 15/07/2016 günü 23:20:01 'de kursiyer olduğu bilinen 

subay şahsın belinde silahın olduğu, ancak normal şartlarda kursiyer subaylara silah 

verilmediğinin raporda belirtildiği, 16/07/2016 günü00:23:24'de 2016 genel atamalarda okul 

komutanlığı emrine tayin olan ve Haziran ayında ilişiği kesen Tank Üsteğmen Koray 

Korkmaz'ın bina içerisine girdiği ve hemen akabinde koşarak dışarı çıktığının tespit edildiği (7. 

Ara Rapor), 

Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığı 1. Alay 2. Tabur Komutanlığı 

kamera görüntülerinde; 16/07/2016 günü 06:49:40'da siyah renkte plakası okunmayan makam 

aracının bina önüne geldiği, bina önünde bekleyen çok sayıda rütbeli asker şahsın olduğu, 

06:50:14'de alay komutanı Tank Albay Cem Tuce'nin bina girişinde 15 rütbeli asker kişiye 

konuşma yaptığı, bu rütbeli şahıs sayısının ilerleyen dakikalarda arttığı, 06:57:00'da 

konuşmanın bittiği ve Tank Albay Cem Tuce'nin dışarı çıktığı, 06:58:24'de Tank Albay Cem 

Tuce'nin makam aracına binerek uzaklaştığı, 10:01:41'de siyah renkte plakası okunmayan 

makam aracının bina önüne geldiği, araçtan inen Tank Albay Cem Tuce'nin bina içine girdiği, 

10:14.05'de binadan çıkarak plakası okunmayan makam aracına binerek uzaklaştığının tespit 

edildiği (2. AraRapor), 

Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığı 1. Alay 2. Tabur Komutanlığı 

kamera görüntülerinde; 16/07/2016 günü saat 13.40:29'da bina önüne plakası okunmayan bir 

aracın geldiği, araçtan inen Tank Albay Cem Tuce'nin bina içine girdiği, 13.40:44'de plakası 

okunmayan bir makam aracının bina önüne yaklaştığı, Tank Albay Cem Tuce'nin bina içinde 

bulunan on asker şahıs ile konuştuğu ve bina içine gittiği, 15:50:10'da elinde AK47 Kaleşnikof 

Piyade Tüfeği bulunan Tank Kurmay Albay Mehmet Sıddık Çoban'ın gelerek bina girişinde 

beklediği, Tank Albay Cem Tuce'nin bina içinden gelerek kapı önünde bekleyen Tank Kurmay 

Albay Mehmet Sıddık Çoban'ın yanına geldiği ve bir müddet konuştukları, 15:50:34'de bina 

içinde Tank Kurmay Albay Mehmet Sıddık Çoban, Tank Albay Cem Tuce, Tümen Disiplin 

Subayı Barış Dedebağ, Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Üzeyir Deveci, Bakım Astsubay 

Kıdemli Başçavuş Hakan Çubukçu'nun bina içine girdiği, 15:58:42'de Tank Yüzbaşı Tolga 

Ateş'in bina dışına çıkarak bina etrafındaki diğer asker şahısların uzaklaşmaları yönünde el 

işaretleri yaptığının tespit edildiği ( 2. Ara Rapor), 

Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığı 2. Alay 1. Tabur Komutanlığı 
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kamera görüntülerinde; 16/07/2016 günü saat 07:41:51'de 668 Sayılı KHK ile Türk Silahlı 

Kuvvetlerinden ihraç edilen Korgeneral Metin İyidil'in sağ elinde AK47 Kaleşnikof Piyade 

Tüfeğiyle bina içine girdiği, devam eden görüntülerde Metin İyidil'in cep telefonu ile bina 

dışına çıktığı, arkasından Tank Yarbay Nurettin Olcay ile tanınmayan bir şahsın bina dışına 

çıktığının tespit edildiği ( 3. Ara Rapor), 

Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığı 2. Alay 1. Tabur Komutanlığı 

kamera görüntülerinde; 16/07/2016 günü saat 08:13:38'de 668 Sayılı KHK ile Türk Silahlı 

Kuvvetlerinden ihraç edilen İstihbarat Albay Muharrem Erdem'in bina içine girdiği, devam 

eden görüntülerde 11:04:42'de İstihbarat Albay Muharrem Erdem'in Başçavuş UğurDuman 

tarafından elleri kelepçeli şekilde silahlık içine getirildiği ve baştan üçüncü silahlık kapısının 

açılarak içeriye doğru yönlendirildiği, 09:49:13'de Yüzbaşı Melih Kalaycı'nın elleri kelepçeli 

bir şekilde bir asker şahsı kolundan tutarak bina içinden dışına doğru çıkardığı, bu sırada doktor 

giyimli tanınmayan bir şahıs ile Albay Cem Tuce'nin bina içinde bulundukları, aynı gün 

08:22:49'da EDOK Komutanlığında çalışan Piyade Binbaşı Ersal Duman'ın dışarıdan gelerek 

Zırhlı Birlikler 1. Tabur Binası içerisine girdiğinin tespit edildiği (3. Ara Rapor), 

Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığı 2. Alay 2. Tabur Komutanlığı 

kamera görüntülerinde; 16/07/2016 günü saat 11:56:09'da 668 Sayılı KHK ile Türk Silahlı 

Kuvvetlerinden ihraç edilen Tank Kurmay Yarbay Fatih Çubukçu'nun elleri kelepçeli olarak 

rütbeli bir asker nezaretinden bina içinden gelerek bina dışına götürüldüğü, hemen arkasından 

11:56:14'de 668 Sayılı KHK ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilen Tank Üsteğmen Sinan 

Ünal'ın da elleri kelepçeli olarak asker nezaretinde bina içinden gelerek bina dışına 

götürüldüğünün belirlendiği (4. Ara Rapor), 

Anlaşılmıştır. 

15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen 

Komutanlığında darbeye teşebbüs eylemi ile ilgili olarak olay yeri arama, tespit, zapt etme ve 

inceleme tutanakları, 15/07/2016 tarihindeki nöbetçi personel listeleri, darbeye teşebbüs eylemi 

kapsamında gözaltına alınan personel listeleri, mesaiye gelen personel listesi, ve tümenin tüm 

personel listesi çıkartılıp soruşturma dosyası arasına konmuştur. 

15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen 

Komutanlığında darbeye teşebbüs eyleminde yer alan şüpheliler; Ahmet Bican KIRKER, 

Abdülkadir ÇİÇEK, Fatih ÇUBUKÇU, Faruk YAMAN, Hasan ÇELEN, İbrahim ZENGİN, İsa 

SANCAKLI, Muhammet MACİT, Enes DAŞÇI, Özkan GÜRKOL, Fethi GÖÇER, Resul 

DOĞAN, Sefa AYGÜN ve Harun UĞUR'un suç tarihinde kullandıkları cep telefonları ile ilgili 

olarak HTS kayıtları için Sulh Ceza Hakimliğinden karar alınıp, Bilgi Teknolojileri 

Kurumundan şüphelilerin HTS kayıtları çıkartılmış, HTS kayıtlarının analizi için Ankara İl 

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne yazı yazılmış,Ankara İl Emniyet 

Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün 05/12/2016 tarih ve 2016/59215 sayılı HTS 

İnceleme Raporu ve bu rapora ek olan görüşme tutanaklarının irtibatlarına ilişkin tablolar ve 

şüphelilerin kimlerle telefonla irtibatlı olduğu hususuna ilişkin tablolar alınıp dosya arasına 

konulmuştur. 

15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen 

Komutanlığında darbeye teşebbüs eyleminde kullanılma ihtimali olan 235 adet G3 piyade 

tüfeği ile 74 adet tabanca olmak üzere toplam 309 adet silahlarla atış yapılıp yapılmadığı, atış 

yapıldı ise atış tarihinin ve söz konusu silahlar üzerinde parmak izi incelemesi yapılmak üzere 

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne rapor için yazılmıştır. 

Cevaplar doğrultusunda iade işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

 

  ŞÜPHELİ AHMET BİCAN KIRKER'ineylemlerinin değerlendirilmesi 
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sonucunda; 

  Şüpheli Ahmet Bican KIRKER'in 15/07/2016 tarihinde resmi olarak Kara 

Kuvvetleri Komutanlığı Personel Plan Yönetim Daire Başkanlığında Tuğgeneral olarak görev 

yaptığı,olay yeri olan Zırhlı Birlikler Okulu Eğitim ve Tümen Komutanlığında bir görevinin 

bulunmadığı, Zırhlı Birlikler Okulu Eğitim ve Tümen Komutanlığında 15/07/2016 tarihinde 

darbeye teşebbüs eylemini icra etmek için dışarıdan Zırhlı Birlikler Okulu Eğitim ve Tümen 

Komutanlığına geldiği anlaşılmıştır. 

Lojistik DestekEmniyet ve Muhafız Bölük Komutanı Üsteğmen olarak görev 

yapan Sedat ÇAFEROĞLU 23/07/2016 tarihli beyanında;  "...Olay günü 

nizamiyedeykenismini bilmediği darbeci tuğgeneralin ( Ahmet Bican Kırker), uzun boylu, 

kilolu, yapılı bir darbeci tankçı albay ve 4-5 darbeci teğmenin nizamiyeye geldiğini, darbeci 

tuğgeneralin ( Ahmet Bican Kırker) nizamiyede bulunan kişilere " Kapının açılması, kalabalığın 

dağıtılarak ateş edilmesi" emrini verdiğini bu duruma binbaşı İsmail SUVAY'ın karşı çıkması 

üzerine darbeci Tuğgeneralin İsmail SUVAY'ı "seninle biraz konuşalım" diyerek götürmeye 

çalıştığını.." belirttiği, 

            Lojistik Destek Komutanlığı Bakım Birliğinde tank uzman çavuş 

olarak görev yapan Erturan POLAT'ın 23/07/2016 tarihli beyanında;  "...Olay günü 

nizamiyenin güvenliğini ve tankların nizamiyeden çıkışını engellemek maksadıyla birlikte 

bulunduğu sırada tankları nizamiye dışarısına çıkarmak isteyen darbeci albayın, tabur 

komutanları İsmail SUVAY'a " madem tankları dışarıya çıkartmıyorsun, seni yeni tümen 

komutanımız tuğgeneral (Ahmet Bican Kırker) ile görüştüreyim" dediğinibelirttiği , 

  Eğitim Destek ve Tatbikat Taburu 1. Tank Bölük Komutanı Üsteğmen 

Ayhan ŞEN'in 23/07/2016 günü alınan beyanında;  ".... Olay günü asıl tümen 

komutanları tümgeneral Erdoğan AKYOL'un cherokee tipi jeep, arkasında bir adet kapalı land 

rover, arkasında gri renklihatcback bir arabanın garaj bölgesine geldiğini müteakiben komutanı 

karşılamak için jeepin yanına gittiğini fakat araçtan tuğgeneralin ( Ahmet Bican Kırker) indiğini 

bunun üzerine kendisine Erdoğan AKYOL'u sorduğunu fakat tuğgeneralin kendisine "Erdoğan 

paşanın görevden alındığını yeni tümen komutanının kendisi olduğunu" söylediğini sonrasında 

tuğgeneralin isimliğine baktığında "Kırker " yazılı olduğunu gördüğünü, belirttiği, 

  Zırhlı Birlikler Eğitim tümen Lojistik Destek Taburu Yüzbaşı İsmail 

SUVAY'ın 03/08/2016 tarihli ek beyanında;  "....Olay sonrası kendi 

personelinden almış olduğu duyuma göre başçavuş Hulusi YILDIZ'ın da aralarında bulunduğu 

tank personelinin tankları etkisiz hale getirdiklerini Darbeci Tuğgeneral (Ahmet Bican Kırker) 

ve yanındaki rütbelilerin tankları hareket ettirme emri vermesine rağmen " biz tanklara 

binmiyoruz, buyrun siz hareket ettirin" diyerek engel olduklarını öğrendiğini, belirttiği, 

  Zırhlı Birlikler Eğitim Destek Bölük Komutanlığında tank astsubay 

başçavuş olarak görev yapan Hulusi YILDIZ'ın 01/08/2016 tarihli alınan beyanında;  ".. 

olay günü tankları nizamiyeden çıkartmamak için bulunduğu sırada, tuğgenarel Ahmet Bican 

Kırker'in yanında 4-5 silahlı koruma olarakgörev yapan teğmenle birlikte nizamiyeye geldiğini 

ve yanında bulunan darbeci albay ile birlikte Fatih yarbaya " Tanklar neden halen çıkmadı " 

diye bağırdığını sonrasında yaklaşık 20 kişilik bir grupla nizamiyeye doğru ilerlediğini ve 

silahlı teğmenlere halka ateş etmelerini emrettiğini ve bunun üzerine teğmenlerden bir kaçının 

halkın üzerine ateş açması üzerine teğmenler ve sözde tuğgeneral Ahmet Bican Kırker'in 

karargah binasına doğru çekildiğini, belirttiği, 

  Zırhlı Birlikler Eğitim Destek ve Tatbikat Tabur Komutanlığında tankçı 

yarbay Erdal YETİM'in 22/07/2016 tarihli alınan beyanında;  "...olay günü 

karargah binasına tank kurmay albay Faruk YAMAN, tuğgeneral Ahmet Bican KIRKER ve 

Tank binbaşı Semih İLHAN ile birlikte çıktıklarını bir süre sonra Erdağan AKYOL'in, İsa 

Sancaklı'nın ve Ahmet Bican Kırker'in karargahtan çıkarak çıkışa doğru ilerlediklerini, Erdoğan 



188 

 

Akyol'un çıkışta bulunan nöbetçi timin her birinin elini sıkarak hakkınızı helal edin dediğini ve 

İsa Sancaklı ile birlikte gri toyotoya binerek uzaklaştığını akabinde Ahmet Bican Kırker'in 

karargah binasında Erdoğan Akyol'un makam odasına çıktığını bir süre sonra kendisini 

çağırarak "Erdal, bugün sana çok iş düşüyor, bugün Türkiye'nin kahramanı olabilirsin şu an 

Genel Kurmay başkanlığı içerisinde bir sürü şehidimiz var teröristler Genel Kurmay 

Başkanlığını ele geçirmek üzere. Sıkı yönetim mahkemeleri kurulduğu zaman bu teröristlerin 

hepsi yargılanacak ve idam edilecek" deyerek birlikte dışarıya çıktıklarını, 

  "...Cem TUCE albayın, tümen karargahın önündeyken darbeci tuğgeneral 

Ahmet Bican Kırker'in, emir astsubay başçavuşun silahını aldığını ardından kendisini 

zaptettiğini ve kelepçelemek üzere yanına getirdiğini.." belirttiği, 

  Zırhlı birlikler Lojistik Destek Komutanı Tank binbaşı İsmail SUVAY'ın 

22/07/2016 tarihli alınan beyanında;  "... Olay günü saat 23:00 sıralarında tümen 

karargahına geldiğinde karargah merdivenlerinden tuğgeneral Ahmet Bican Kırker, tank albay 

Sefa ALKAN ve tank albay Cem TUCE'nin aşağıya indiklerini, Faruk YAMAN'ın, Ahmet 

Bican Kırker'i kendisine yeni tümen komutanı olarak tanıştırdığını sonrasında brifing 

yapıldığını, brifinge tank kurmay albay Faruk YAMAN , tank albay İsa Sancaklı ve tuğgeneral 

Ahmet Bican Kırker'in kaltıldığını, Ahmet Bican Kırker'in salondaki masanın başına oturarak 

elindeki brifing kağıdını okumaya başadığını, "Yüce Önder Atatürk'ün bizlere armağan ve 

emaneti..." şeklinde başlayan bildiriyi okumaya başladığını bu arada Cem albayın, Ahmet Bican 

Kırker'e "okuduğunun ne olduğunu, olayda Genel Kurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri 

Komutanının olup olmadığını" sorduğunu fakat Ahmet Bican Kırker'in bu hususa cevap 

vermediğini bunun üzerine kendisinin söze girerekAhmet Bican'a " Bu olay 60 İhtilali gibi mi 

yoksa 80 İhtilali gibi mi" diye sorduğunu, Ahmet Bican'ın da " Sen çok konuşuyorsun" şeklinde 

cevap verdiğini bu ara telefonunun ısrarla çalması üzerine brifingden ayrılarak nizamiyeye 

gittiğini buradaki olayları yatıştırdıktan sonra tekrar tümen karargahının alt katındaki faaliyet 

izleme merkezine geldiğini, içeriye girdiğinde tuğgenaral Ahmet Bican, tank kurmay albay 

Faruk YAMAN, tank kurmay yarbay Fatih ÇUBUKÇU, tank binbaşı Semih İLHAN ve tank 

yarbay Erdal YETİM'in olduğunu fakat Erdal Yetim'in arkasında iki tane silahlı teğmenin 

bulunduğunu, Ahmet Bican'ın kendisine nizamiyede neler oluyor şeklinde soru sorması üzerine 

"Nizameyede halk yoğun olarak birikti, Büyükşehir Belediyesi iş makineleri nizamiye giriş 

çıkışlarının önünü kapattı, halk şu an bir şey yapmıyor ancak tek isteklerinin tankların dışarıya 

çıkmaması olduğu" şeklinde cevap verdiği, bunun üzerine Ahmet Bican'ın, Semih Binbaşıya " 

Nizamiyeye söyleyin tankları çıkarsın gerekirse halka ateş açılsın, ezilsin " gibi tüyler ürpertici 

emirler verdiğini, etrafında bulunan kişilere de kendisinin kimliğini ve silahının alınması 

yönünde talimat verdiğini ve kendisine de seni görevden aldım dediğini, 

  ... Nizamiyede bulunduğu sırada içlerinde tuğgeneral Ahmet Bican Kırker, 

kurmay albay İsa SANCAKLI ve yanlarında da 10-12 kadar teğmenin olduğu kalabalık bir 

grubun nizamiyeye doğru geldiğini, Ahmet Bican'ın kendisine " Bu tanklar dışarıya çıkacak" 

şeklinde emir verdiğini bir ara Barış binbaşının nizamiyeden içeriye giriş yapması üzerine 

Ahmet Bican'ın, kendisine " bu kişi kim , niye içeriye alıyorsunuz" dediğini, belirttiği, 

  Zırhlı Birlikler Eğitim tümen Lojistik Destek Taburu Yüzbaşı İsmail 

SUVAY'ın 03/08/2016 tarihli ek beyanında;  "....Olay sonrası kendi 

personelinden almış olduğu duyuma göre başçavuş Hulusi YILDIZ'ın da aralarında bulunduğu 

tank personelinin tankları etkisiz hale getirdiklerini Darbeci Tuğgeneral (Ahmet Bican Kırker) 

ve yanındaki rütbelilerin tankları hareket ettirme emri vermesine rağmen " biz tanklara 

binmiyoruz, buyrun siz hareket ettirin" diyerek engel olduklarını öğrendiğini, belirttiği, 

  Zırhlı Birlikler Eğitim Destek Bölüğünde Uzman Çavuş olarak görev 

yapan Kemal ZAFER 26/07/2016 tarihli beyanında;  "... Olay günü nizamiyeye 

geldiğinde tankların başında personellerle birlikte bekledikleri sırada halkın nizamiye bölgesine 
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toplanmaya başladığını, bu sırada daha önceden hiç tanımadığım fakat tütbesinden 

tuğgenelar( Ahmet Bican )olduğunu ve bu kişinin kendilerine tankların dışarıya çıkartılması 

hususunda emir verdiğinibu sırada Hulusi Başçavuşun, sözde tuğgenerale "Emre itaatsizlik 

ediyorum, tankı dışarıya çıkartmayacağım" deyip şahsi tabancasını tuğgenerale doğru 

yöneltmesi üzerine tuğgeneralin Hulusi Başçavuşa " ne yapıyorsun" şeklinde tepki 

gösterdiğini , Hulusi Başçavuşun, tavrını bu yönde ısrarlı bir şekilde göstermesi üzerine bu sefer 

sözde tuğgeneralin yanında bulunan teğmenlere " Tanklara binin, halkı dağıtmak için A4 ve 

uçaksavarlarla halkın bulunduğu bölgeye doğru ateş edin, halk dağılsın eğer dağılmazlarsa 

Karahavacılığa doğru sabot mermisi ile atış yapmalarını " söylediğini o sırada gösteri tatbikat 

taburundan Koray ve Levent üsteğmenle ile Hulusi Başçavuşun direnerek kesinlikle böyle bir 

şeyin olmayacağını söylediklerini akabinde tanklarla teğmenler arasınagirerek tankları 

kilitlediklerini, Hulusi Başçavuşunda tankların başında kaldığını belirttiği, 

  Zırhlı Birlikler Cephanelik Emniyet Müfreze Komutanlığında Hüseyin 

Yağmur2207/2016tarihli beyanında;  ".... Olay günü Öztürk üsteğmenin, komutan 

geldi deyipcheroke marka aracın otoparka gelmesi üzerine yanına gittiğini kendisinin de 

komutan geldi diyerek beresini alıp aracın yanına geldiği , yaklaştığında aracın yanında bulunan 

koruma teğmenlerin kendisine silah doğrultarak "Yaklaşma, çekil" dediklerini, Öztürk 

üsteğmenin ise araçtan inen sözde tuğgeneralin ( Ahmet Bican) yanında olduğunu..." belirttiği, 

  Zırhlı Birlikler Eğitim Tümen Komutanlığında Erbaş Batuhan Talip 

Onbaşı'nın 22/07/2016 tarihli beyanında;  "... Olay günü nizamiye girişinde tankların 

bulunduğu alanda İsmail Binbaşı ile darbeci Albay ve tuğgenaralle(Ahmet Bican) tankların 

dışarıya çıkıp çıkmaması hususunda tartıştıktan sonradarbeci albayın nizamiye girişinde 

bulunan maket tankın oraya doğru gittiğini oradacherokee marka araca bindiğini ardından 

darbeci tuğgeneralin ( Ahmet Bican) de bu araca bindiğini peşlerinden land rover marka araca 

6 teğmen binerek tümen karargahına doğru gittiklerini yaklaşık yarım saat sonra general, albay 

ve ek olarak 10 teğmenin daha nizamiyeye geldiğini, İsmail binbaşı ve Tolga binbaşının 

askerlerle tartışmaya başladıklarınıteğmenlerin tamamının elinde silah olduğunu bir ara silah 

sesi duyduğunu bunun üzerine kendisi ve orada bulunan başçavuşların havaya doğru ateş 

ettiklerini, teğmenlerin de bir kaçının ellerindeki G3 piyade tüfeğini İsmail binbaşı ve 

başçavuşa doğru tuttuklarını bir kısmınında halkın bulunduğu tarafa rastgele ateş ettiklerini 

sonrasında tuğgeneral, albay ve teğmenlerin tanklara doğru yürümeye başladıklarını ..." 

belirttiği, 

  Zırhlı Birlikler Eğitim Birliği Tümen Komutanlığı 2. Tank Eğitim Alayı 2. 

Tırtıllı Araç Sürücü Er Eğitim taburunda 1. Bölük Komutanlığında görevli Barış 

DİLİK'in 24/07/2016 tarihli beyanında;  "... Olay günü üsteğmen Zeynel Abidin ER'in 

kendisini arayarak toplantı olduğunu söylemesi üzerine tümenin önüne geldiğini burada İsmail 

SUVAY ile görüştüğünü 12-20 dakika sonra toplantıya başladıklarını o sırada darbeci 

tuğgeneral Ahmet Bican Türker'in geldiğini toplantı sırasında İsmail SUVAY'ın, Ahmet Bican 

tuğgenerale " Bu 60 gibi mi 80 gibi bir şey mi "diye sorduğu darbeci Ahmet Bican Kırker'de " 

ne 60 gibi ne 80 gibi, eğer birilerinin televizyona çıkmasını bekliyorsan da o olmayacak" 

şeklinde cevap verdiğini ve elinin altında bulunan dosyadaki emri gösterdiğini ve toplantıda 

bulunan kişilere kendisinin emirlerini dinleyeceğimizikendisiyle muhatap olmamız gerektiğini 

söylediğini toplantı bitimindebirliğinin başına gittiğini.." belirttiği, 

  Zırhlı Birlikler Bakım Birliği 3. Direk Destek Takımı 4. Mobil Onarım timi 

Silah Teknisyeni Emrah BULUK'un 24/07/2016 tarihli beyanında;  "... Olay günü 

tankların nizamiyeye doğru mühimmat yüklü olarak gittiklerini görmesi üzerine nizamiyeye 

doğru koştuğunu, tankların orta göbekte beklemekte olduğunu ve darbeci tuğgeneral (Ahmet 

Bican ), albay, yarbay, 5 tane teğmenin orada olduğunu ve bu kişilerin tank şoförü uzman çavuşa 

tankları çıkartın diye baskı yaptıklarını bir süre sonra nizamiyeye Barış Binbaşının elleri 
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yukarıda bir elinde tabanca bulunduğu halde " Ben bu birliğin adli işlem subayıyım " diyerek 

nizamiyeye geldiğini, orada bulunan darbeci tuğgeneralin ( Ahmet Bican), Barış binbaşının 

silahının alınmasını istediğini, Barış binbaşının vermem demesi üzerine darbecilerin, kendi 

üzerine ateş ettiklerini bunun üzerine nizameyede bekleyen halka giderek " Biz nizamiyedeyiz 

bu tankları buradan çıkartmayacağız, sizden ricamız biz ölmeden sakın birliğin içine girmeyin 

provakasyonlara da gelmeyin , yoldan aşağıya inmeyin, dikkat edin kendinize" dediklerini 

bunun üzerine konuştuklarıkişilerin,diğer vatandaşları bu amaçla örgütlediklerini, hemen cephe 

aldıklarını ve kendisinin darbeci generalin ( Ahmet Bican) başına doğru hedef alarak nişan 

aldığını fakat ateş etmesi halinde vatandaşların ve arkadaşlarının zarar göreceği düşüncesi ile 

ateş etmediğini bu arada Cem albayın gelerek "Durun ateşi kesin " demek suretiyle araya 

girdiğini bunun üzerine darbecilerin karargaha kaçtığını, kendilerin de tankların başında nöbet 

tutmaya başladıklarını.." belirttiği, 

  Zırhlı Birlikler Eğitim Tümeni Lojistik Destek Komutanlığı bakım Birliği 

Tank Teknisyeni Metin GÜL 24/07/2016 tarihli beyanı;  "...Olay günü tank teknisyeni 

Haydar YILDIRIM'ın kendisini telefonla arayarak "birlik komutanını mesaiye beklediğini " 

söylemesi üzerinesaat 00:00 da kışlaya geldiğini, nizamiyeden girerken ismini hatırlayamadığı 

uzman çavuşa "durum nedir" diye sorduğunu, uzman çavuşun da kendisine " 1 general 4 

teğmenin, tümen komutanını rehin alıp götürdüklerini ve tuğgeneralin kendisini tümen 

komutanı olarak ilan ettiğini"söylediğini hemen birliğine giderek üniformasını giyerek G3 

silahını da yanına almak suretiyle yaklaşık 30 kişilik bir grupla bakım komutanlığının önüne 

geldiğini ve Recep üsteğmenin emirlerini beklediklerini, birliğe geldiğinde darbeci general 

Ahmet Bican'ın yanında 1 albay, 4 teğmenle birlikte tümenin komutasını ele aldığını, eğitim 

destek bölüğü garajlarına girip tankların çıkması emrini verdiğini ayrıca cephanelik bölgesine 

bir adet skorsky helikopterin indiğini ve mühimmat yüklendiğini öğrendiğini, o sırada nizamiye 

bölgesine 4 tank ile birlikte 1 tuğgeneral ve 4 teğmenin geldiğini ve bu kişileri etkisiz hale 

getirmek için harekete geçtiklerini bu sırada tuğgeneral ve 4 teğmenle İsmail SUVAY 'ın 

tartıştıklarını bir süre sonra teğmenlerin havaya ve üzerlerine ateş ettiklerini, mermilerin 

ayaklarının dibine düştüğünü bu sırada darbecilerin cherokee ve land rover araçlara binerek 

olay yerinden uzaklaştıklarını bunu fırsat bilerek tankları etkisiz hale getirdiklerini..."belirttiği, 

  Zırhlı Birlikler 2. Nolu Nizamiye Müfreze Sorumlu Uzman Çavuş Recep 

TUNCER 24/07/2016 tarihli beyanında;  "... Olay günü nizamiyede bulunduğu sırada 

darbeci teğmenlerin halkın üzerine ateş ettikleri esnada tümen komutanını yerine atandığını 

beyan eden bir tuğgeneralin ( Ahmet Bican)geldiğini ve kendilerine hitaben " Siz kimsiniz 

benim emrimi sorguluyorsunuzben tanklar dışarıya çıkacak, halkı buradan uzaklaştırmak sizin 

göreviniz" dediğini bunun üzerine İsmail SUVAY'ın, tuğgenerale " Siz kimsiniz, benim tümen 

komutanım nerede, ben sizi tanımıyorum, bana öyle bir emir gelmedi, hemen teğmenlerinizi 

buradan alıp uzaklaşın" şeklinde cevap verdiğini bunu üzerine tuğgeneralin, İsmail SUVAY'a " 

Seni görevden alıyorum" demesi üzerine İsmail SUVAY'ın, " Ben sizi tanımıyorum, 

teğmenlerinizi alıp gidin, canınızı yakmak istemiyorum" demesi üzerine darbecilerin olay 

yerinden uzaklaştıklarını..."belirttiği, 

  Tanık Kayacan Semizel 24/07/2016 tarihli beyanında; "...Okul komutanı 

Sefa Alkan Albayı gördüklerini yanına gittiklerini neler olduğunu sorduklarını Tümen 

Komutanı ve Kurmay başkanının görevden ayrıldığını kara kuvvetlerinden bir Tuğgeneral ve 

iki Kurmay Albayın karargahta olduklarını Tuğgeneralin Tümgeneralin yerine tümen komutanı 

olduğunu söylediğini, karacı Tuğgeneral Ahmet Bican Kırkel'in kendisine Genel Kurmay 

başkanı rehin alındı kendisini kurtamak için tank görevlendirilmesini emrettiğini söylediğini 

kendisinin de Tuğgenerale F16 lar neden havada uçuyor kobralar neden havada uçuyor deyince 

Tuğgeneralin kendisine tarafını seç dediğini kendisinin de Tuğgenerale katılmadığını ve tümen 

karargahını terkettiğini kendilerine söylediğini,... Okul komutanlarının megafon ile teslim olun 
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çağrısı yaptığını Cem Albayındarbecilerin yakın korumalığını yapan 4 teğmeni dışarı 

çıkarttığını silahlarına el koyduğunu darbeci Tuğgeneral Ahmet Bican Kırkel'in göründüğünü 

teğmenler ile vedalaştığını tekrar içeri gittiğini 30 dakika sonraokul komutanının tekrar 

megafon ile anons yaptığını ihtar ettiğini darhal teslim olun yoksa ateş açacağız dediğini darbeci 

Tuğgeneral Ahmet Bican Kırkel ile Tank Kurmay Albay İsa Sancaklı ve Tank Kurmay Albay 

Faruk Yaman'ın dışarı çıkarak teslim olduklarını ...karargahtaki operasyonu kameraya aldığını 

USB ile ibraz ettiğini..."belirttiği, 

  Tanık Sinan MERCAN24/07/2016 tarihli ifadesinde ;"...Karargahın teslim 

alınması için iki tank istendiğini tanklardan birinin uçaksavarında kendisinin olduğunu tank 

Yarbay Erdal Yetim'in komutasında olduklarını kendisinin karargah önünde Atatürk heykeli 

önünde bulunduğunu içeriden kimlerin çıktığını net olarak göremediğini ancak darbeci 

Tuğgeneralin teslim alındığını gördüğünü yanından geçerken ellerini kelepçeli olarak 

gördüğünü..." belirttiği, 

 Tanık Yolaç ERDUR 24/07/2016 tarihli ifadesinde ; "...Olay tarihinde tank 

eğitim Alay komutanı Cem Tuce'nin kendisini aradığını komutanın görevden alındığını kurmay 

başkanının değiştiğini yerlerine 2 komutanın geldiğini onların isimlerini bilmediğini ancak 

Generalin Tuğgeneral olduğunu isminin de Bican Kırker olduğunu söylediğini daha sonra 

kendisinin Albay Cem Tuce'yi aradığınıkarargahta yapılacak brifingde yeni atanan Tuğgenerale 

mutlaka kendisinin nereden ne şekilde atandığını bunun nasıl teyid edileceğini sormasını 

istediğini, Yarbay Özgür Efe'ye karargaha yeni gelen komutanlara riayet etmemesini onların 

emirlerine karşı kendi hayatlarını tehlikeye atmadan hafif direniş ile karşı koymalarını 

emrettiğini, saat 02:21 de Korgeneral Metin İyidil'in kendisini telefon ile arayıp size hangi 

komutan komuta ediyor dediğini kendisinin de Tuğgeneral Bican Kırker olduğunu onun da 

kendisine ordunun devletin ve milletin ordusu olduğunu kesinlikle Tuğgeneral Bican Kırker'e 

riayet etmemelerini söylediğini kendisinin de ( Korgeneral Metin İyidil'e ) madem öyle 4,5-5 

saattir neredeydiniz diye sorduğunu onun da kendisine sen ne yapıyorsun diye sorduğunu eşya 

topluyorum bodrumdayım dediğini Korgeneralin benim çok işim var diyerek telefonu 

kapattığını , kanaatine göre Korgeneral Metin İyidil'in önceden darbeciler ile birlikte olduğunu 

ancak darbe başarılı olamayınca delil bırakmamak amacıyla kendisini darbeci değil gibi 

tanıtmak amacıyla kendisini aramış olabileceğini düşündüğünü kendisinin Ankara'ya gelerek 

tümene döndüğünde darbecilerin tutuklanmış olduklarını tümen komutanı ve kurmay 

başkanının görevlerine döndüklerini öğrendiğini ve onları gördüğünü " belirttiği, 

 Cem TUCE 24/07/2016 tarihli ifadesinde;  "...Okul komutanı Sefa Alkan'ın 

kendisini aradığını harekat yıldırımşeklinde mesaj geldiğini tümen komutanının karargahta 

bizleri beklediğini söylemesi üzerine resmi araç ve şoförü ile tümene geldiğini karargahın 

önünde kalabalık olduğunu merdivenlerde 4-5 tane teğmenin hücum yeleği giymiş ve tüfek taşır 

olarak gördüğünü bu sırada jet sesleri duyulmaya başladığını Faruk Yaman isimli Albayın 

kendisine kim olduğunu sorduğunu kendisini tanıttığını, tümen komutanı odasından yüksek 

sesler geldiğini, kapı açıldığında tümen komutanının sivil kıyafetli olduğunu, yanında tank 

bereli bir Albay ile Tuğgeneral olduğunu Albayın tümen komutanına lütfen komutanım dışarı 

çıkın diye bağırdığını tümen komutanının odadan çıktğını, elini kendisine uzatarak Allaha 

ısmarladık Cem diyerek elini sıktığını ve vedalaştığını diğer kurmay Albayın kendilerine yeni 

kurmay başkanı olarak atandığını yeni tümen komutanının Tuğgeneral olduğunu, onun bilgi 

vereceğini kendilerine katılmadıkları takdirde silahlarını ve istifa dilekçelerini ve kimlik 

kartlarını da vererek istifa edebileceklerini ve ayrılabileceklerini söylediğini, tümen kurmay 

başkanı Sıddık Çobanıno kurmay albaya el yazısı ile doldurduğu dilekçe ibraz ettiğini ve 

karargahtan ayrıldığını daha sonra albayın kendilerine yeni tümen komutanının ( Darbeci 

Tuğgeneral Ahmet Bican Kırker ) görüşme yapacağını söylediğini okul komutanı Sefa albay ile 

birlikte tümen komutanının odasına girdiklerini oradaki Tuğgeneralin kendilerine '' ülkedeki 
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kötü gidişatı durdurmak adına TSK nın yönetime el koyduğunu , yurtta sulh konseyinin 

kurulduğunu'' söylediğini Sefa Albayın harekatın başında kim olduğunu söylediğini onun da 

harekatın başında Genel Kurmay başkanı olduğunu söylediğini kendisinin tuğgenerale genel 

kurmaydan neden açıklama yapılmıyor dediğini onun da yarın sabah açıklama yapılacağını 

söylediğini ve elindeki plastik dosyayı göstererek burada sıkı yönetim mahkemelerine kadar 

hepsinin planlandığını, söylediğini o sırada odaya diğer darbeci kurmay albayın girdiğini cep 

telefonu ile konuşuyor olduğunu karşıdaki telefondaki şahsa tankların hazılandığını söylediğini, 

tugay komutanının ayağa kalkarak brifing yapacağını daha sonra görüşeceklerini söylediğini 

kurmay yarbay Erdal Yetim'e tankları çabuk hazır etmesini emrettiğini , kendisinin odadan 

çıkararak faaliyet izleme merkez odasına girdiğinde televizyonda NTV kanalında jetlerin 

Ankara'ya ve Saraya pike yaptığını İstanbulda köprülerin askerler tarafından kapatıldığını alt 

yazıda gördüğünü ve hareketli görüntüler verdiğini ve Binbaşı Semih İlhan'ı orada gördüğünü 

''sen burada ne geziyorsun''diye sorduğunu Erdal Yarbayın yerine kendisinin Tümen 

komutanlığına yeni atanan Tuğgeneral tarafından görevlendirildiğini söylediğini sonradan bu 

kişinin tuğgeneral ve albayların kendi makam otosu ile tümene sokan kişi olduğunu tespit 

ettiklerini.... darbeci tuğgeneralin alt kata indiğini kendisinin tuğgenerale tank talep edilen 

birliğin eğitim birliği olduğunu muharip birlik olmadığını söylediğini tuğgeneral ile İsa Albayın 

karargahtan çıkarak makam otosuna doğru gittiklerini nizamiye kısmında İsmail Suvay'ın 

kendisini aradığını nizamiyede halkın biriktiğini darbecilerin kendisinin üzerine geldiklerini 

burada çok kötü şeyler olacağını söylediğini kendisinin de nizamiyeye gittiğini halkın 

biriktiğini ve slogan attıklarını o sırada 15-20 tane teğmenin havada ateş ettiklerini binbaşı 

İsmail ile birlikte ateşkes diye bağırdıklarını nizamiyedeki halka hitaben herşey kontrol altında 

sakin olun diye bağırdığını, teğmenlerin yanına gittiğinde yanlarında Tuğgeneralin 

olduğunu ....daha sonra tuğgeneralin karargah binasına gittiğini ve teğmenleresilahlarını 

boşalttırıp hücum yeleklerini çıkarttırdığını beylik silahlarını da çıkarttırdığını kendisinin 

teğmenleri alarak Sefa Alkan'ın mevzilendiği bölgeye tek tek yolladığını tuğgeneralin peşinden 

giderek odada oturduğu sırada sakin olarak tabancanızı çıkartarak masanın üzerine koyup 

teslim olun dediğini, tabancasını aldığını kendisinin buradamı bekleyeceğiz dediğini onu tümen 

komutanı makamından diğer kurmay albayların olduğu odaya götürdüğünü..." belirttiği, 

  Müşteki Erdoğan Akyol 27/07/2016 tarihli ifadesinde ;" Kurmay albay 

Sıddık Çoban ile 22:40 ta görüştüğünde Sıddık Çoban'a Sıddık ne oluyor neden görevden 

alındım, dediğini kurmay albay Sıddık Çoban'ın kendisine komutanım şu anda yeni atanan 

Generalim geldi yanımda dediğini kendisinin de telefonu kendisine ver dediğini çünkü 

darbeciler tarafından yeni atanan AHMET BİCAN KIRKER'i önceden tanıdığını kendisine 

Bican ne oluyor niye görevden alındımdediğini onun da ''komutanım devletimize karşı büyük 

bir kalkışma başladı müdahale edeceğiz ayrıntılı planlamayı ben biliyorum yerinize ben 

atandım merak etmeyin emanetiniz bizdedir, karargahta sizi bekliyorum gelincesizi 

bilgilendireceğim '' diyerek telefonu kapattığı, kendisinin 22:45 de karargah binasına geldiğini 

Bican Kırker'in kendisini makam odasının önünde selam durarak karşıladığını.... kurmay albay 

Faruk Yaman ın içeri girdiğini elinde dosya gibi birşey olduğunu kendi önüne atama listesi 

koyduğunu kendisini kara kuvvetleri komutanlığı emrine atandığının yazılı 

olduğu,( Tutuklu )Faruk Yaman'ın emir astsubayı kapısından atama listesi ile birlikte çıktığını, 

kurmay albay ( Tutuklu ) İsa Sancaklı'nın odaya girdiğini ve oturduğunu kendisini önceden 

simaen tanıdığını,Bican Kırker' in kendisinikomutanım büyük karargahlara büyük saldırılar var 

şehitlerimiz var şehitlerimiz her geçen saat artıyor karargahların korunması yönünde emir aldık 

müdahale için ben görevlendirildim, siz idari izinlisinizdediğini kendisinin de Bican Kırker'e 

madem büyük karargahlara saldırı var ben bu tümenin komutanıyım saldırının bastırılması 

gerekiyor ben niye bastırmıyorum neden sen görevlendirildin dediğini Bican Kırker'in de 

kendisine ''komutanım durum çok acil gelişti planlama karargahta bulunan personel tarafından 
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çok acil yapıldı, şehitlerimiz var ve her dakika artıyor ayrılmanız gerekiyor. Benimde derhal 

emirler verip harekete geçmem gerekiyor zaman kaybediyoruz lütfen ayrılın '' dediğini,Bican 

Kırker' e telefon geldiğini kısa ve kesik cevaplar ile tamam evet şeklinde cevaplar verdiğini İsa 

Sancaklının ayağa kalkarak yanına yaklaştığını kendisinin Bican Kırker' e tamam amirimi 

arayacağım dediğini muhabere ve muharebe destek komutanı Korgeneral ( tutuklu ) Metin 

İyidil' i aradığını komutanım beni görevden almışlar yerime de Bican Kırker' i 

görevlendirmişlerdediğini, Metin İyidil'in telefonda tepki vermeden kısık bir seslemesaj sahte 

olabilir dediğini kendisinin de ona komutanım mesaj evrak yönetim sisteminden (EYS) gelmiş 

bildiğimiz atama emri, sahte gözükmüyor dediğini, onunda kendisine peki dediğini o sırada 

Bican Kırker' in ayağa kalkarak sesini yükselterek parmağı ile kapıyı gösteripuzatıyorsunuz 

komutanım komutanım uzatıyorsunuz lütfen odayı terkedin zamanımız yok sizi 

bekleyemeyizdediğini İsa Sancaklı nın ayağa kalkarak kendisinin kollarının pazu kısmından 

tutarak yüksek seslecanım komutanım sizi seviyoruz emanetiniz banadır size ben eşlik 

edeceğim lütfen dışarı çıkalım zaman kaybetmemize sebep oluyorsunuz şehitlerimiz artıyor 3 

dakikamız vardediğini kapıdan çıkarken solunda İsa Sancaklı sağ arkasında da Bican Kırker' in 

olduğunu dışarı çıktığında önceden kendisini çağırdığı Albay Sefa Alkan ile Albay Cem Tuce' 

nin şaşırmış neler olduğunu anlamaya çalışır şekilde baktıklarını onlara Allahaısmarladık 

diyerek ellerini sıktığını....tümen karargah binasının dışına çıktığını , Akıncılar 4. Ana jet üs 

komutanlığına ulaştıklarını tabeladan anladığını başka araçların da içeri girdiğini 2 katlı bina 

önünde aracın durduğunu girişte 25-30 tane civarında teğmen, üsteğmen ,yüzbaşı ,binbaşı 

rütbesinde kamuflaj elbiseli daha çok havacı kamuflaj elbiseli subaylar gördüğünü.... Orada bir 

binbaşının yüksek sesle üsteğmene bağırarak üzerini ara dediğini üsteğmenin üzerini aradığını 

koridordan elleri önde bağlı ağzı beyaz şerit bantla bağlı birisini de geçerken gördüğünü daha 

sonra bu kişinin Yaşar Güler olduğunu anladığını arama bittikten sonra dışarı çıkıp kapıyı 

üzerinden kilitlediklerini daha sonra özel kuvvetlerden tam teçhizatlı silahlı astsubay ya da 

uzman çavuş özel kuvvetler veya benzer teşkilat mensubu 2 şahsın içeri girerek ellerini önde 

olacak şekilde plastik kelepçe ile bağladığını gözlerini de odadan çıkan perdelerden kestikleri 

bez ile bağlayıp odadan çıkıp kapıyı üzerlerine kilitlediklerini bu olayların 23:45-24:00 

sıralarında olduğunuher saat başı bir isteğin var mı diye sorduklarını kendisinin de her sefer bir 

bardak su istediğini söylemesine rağmen ertesi gün 15:00-16:00 a kadar hiç su vermediklerini 

ayaklarının bağlı olmadığını oradaki yatakların üzerinde oturduğunu ...mermiler düştükçe 

bulundukları binanın deprem olmuş gibi sarsıldığını kendisinin tüm bunlar olurken kendi 

kendine hava kuvvetlerinin 2 unsurunun birbiri ile savaştığını düşündüğünü.... Tüm bu 

olanlardan dolayı kendisine yapılanlardan kim sorumlu ise şikayetçi olduğunu en ağır şekilde 

cezalandırılmalarını talep ettiğini yaptıkları eylemin vatana ihanet olduğunu..." belirttiği, 

  Sefa Alkan'ın24/07/2016 tarihinde tanık olarak alınan beyanında; 

"...Kendisinin Etimesgut Zırhlı Birlikler tümen komutanlığında Zırhlı Birlikler okul komutanı 

olarak görev yaptığını tank albay olduğunusaat 22:00 da bir arkadaşının telefon açarak Genel 

Kurmay karargahının üzerinde jetlerin pike yaptığını söylemesi üzerine durumdan 

şüphelendiğini televizyonu açıp baktığında İstanbuldaki köprülerin kapatılmış olduğunu 

gördüğünü 22:30 da tümen komutanı Tümgeneral Erdoğan Akyonl' un kendisini aradığını ve 

tümene ''harekat yıldırım '' mesajı geldiğini kendisinin tümene doğru gittiğini 1.alay komutanı 

tank Albay Cem Tuce'yi ara o da tümene gelsin karargahta hemen buluşalım dediğini saat 23:00 

de Tümgeneral Erdoğan Akyol 'un yanına intikal ettiğini odadan yüksek sesler geldiğini kapı 

açıldığında tümen komutanının sivil olduğunu yanından kendi tümenlerinden olmayan kara 

kuvvetleri mensubu kamuflaj kıyafetli 1 Tuğgeneral ile2 Albayın çıkıyor olduğunu onların 

tümen komutanına buyrun komutanım dediklerini o sırada tümen komutanının kendilerine '' 

buraya kadar iyi günler '' diyerek vedalaşır gibi davrandığını kara kuvvetleri mensubu albay ile 

birlikte aşağıya indiğini ,Tuğgeneralin ise Erdoğan Akyol' un odasında kaldığını karacı kurmay 
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albayın kendilerine '' olağanüstü bir durum olduğunu biryerlere acil müdahale gerektiğini gelen 

Tuğgeneralin tümen komutan vekilliğine atandığını gerekli açıklama ve talimatları onun 

vereceğini söylediğini , tümen kurmay başkanı Sıddık Çoban'ın dilekçe kağıdına el yazı ile 

kurmay başkanlığını devredeceğini bildirir yazılı dilekçeyi karacı albaya kamu malı cep 

telefonu ile birlikte teslim ettiğini albayın dilekçe ve telefonu teslim aldığını kurmay albay 

Sıddık Çoban' ın çok üzgün halde olduğunu ve karargahtan ayrıldığını, kararcı Tuğgeneralin 

odasına Albay Cem Tuce ile birlikte girdiklerini karacı Tuğgeneralin kendilerine '' 

Cumhuriyetin bekası içinbir takım düzenlemeler olduğunu kendilerinin tümende 

görevlendirildiklerini tümen komutanı tümgeneral Erdoğan Akyol' un eşi ile birlikte kendi 

himayelerinde olduğunu yaptıkları faaliyette yanlarında olmalarını istediğini eğer yanlarında 

olmaz isek gidebileceklerini ancak karşı duruş yaparsak size tedbir alırız kararınızı hemen 

bekliyorum ''bu ifade ile açıkça kendilerini tehdit ettiğini kendisinin de ona bu faaliyetin başında 

kimin olduğunu köprülerin neden kapatıldığını genel kurmay karargahına neden pike yaptığını 

sorduğunu faaliyetin başında genel kurmay başkanımızın olduğunu söylediğini kendisinin de 

kara kuvvetleri komutanının durumunu sorduğunu onun da kara kuvvetleri komutanı da 

faaliyetin içinde dediğini kendisinin de sayın başbakan açıklama yapıyor bizim komutanlarımız 

neden açıklama yapmıyor şeklinde sorduğunu onun da zamanı gelince genel kurmay başkanı 

da, kara kuvvetleri komutanı da açıklama yapacaklar acil tank çıkarılması gereken yerler 

olduğunu tedbir alınması gerektiğini söylediğini o sırada karacı kurmay albayın cep 

telefonunun arandığını kurmay albayın telefondan karşısındakinetamam tanklar nizamiyede 

hazır diğer tanklar ise cephanelikte yüklemedeler dediğini ve telefonu kapattığını kısa süre 

sonra tekrar telefon çaldığını arayan kişinin tankların durumunu sorduğunu kurmay albayın da 

ona tanklar hazır yüklemeleri yapılıyor çıkmak üzere dediğini Tuğgeneralin kendilerine 

faaliyetin detaylarını brifing salonunda tüm komutanlara ve tabur komutanlarına açıklayacağını 

söylediğini o sırada 4 adet kursiyet teğmenin teçhizatlı ve silahlı olarak geldiğini tuğgeneralin 

yanında gelen emir subayıbaşçavuşa bu teğmenler ile karargah katının emniyetini alın dediğini 

kendisinin de tuğgenerale bu çocuklar kursiyer bunlar acemidediğini süratle karargahı 

terkederek okula gittiğini acil toplantıya bekleniyorsunuz şeklinde kendisine mesaj geldiğini 

kurmay başkanlığını üstlenen karacı kurmay başkanının tümen komutanının telefonundan 

kendisine ulaştığını tuğgeneralin tankları kontrole gideceğini kendisini de yanına istediğini 

söylediğini, cephaneliğe gittiğini orada 7-8 tankın yüklenmekte olduğunu gördüğünü yarbay 

Erdal Yetim'i arayıp tanklara neden yükleme yapıldığını sorduğunu onun da kendisine jandarma 

genel komutanlığına ve genel kurmay başkanlığına terörist saldırısı olduğunu şehit ve 

yaralıların olduğunu yaralıları kurtarma operasyonu gerektiğini bu amaçla 2 tankı 

gönderdiğinisöylediğini, kendisine bunların doğru olmadığını söylediğini onun da kimden emir 

alacağını şaşırdığını brifinge katıldığını söylediğini tümenden çıkan 2 tankın komutanlarını 

sorduğunu onun da üsteğmen Mehmet Fatih Kılıç ile üsteğmen Koray Korkmaz olduğunu 

söylediğini o sırada 16/07/2016 saat 00:40 sıraları olduğunu tank komutanı Koray Korkmaz'ı 

aradığını telefonu açtığını zor durumdayız şeklinde sesinin ve tank sesi ile birlikte sivil 

şahısların, halkın bağırış çağırış seslerini duyduğunu kendisine '' manevra yap hemen geri dön 

''dediğini ancak duyup duymadığını bilmediğini..... daha sonra o sırada Erdal Yetim yarbayın 

kendisini aradığını ve Cumhurbaşkanlığı koruma amiri polislerinin kendisini arayıp tümende 

operasyon için izin istediklerini ilettiğini kendisinin de şimdi gerekyok ihtiyaç olursa haber 

veririz dediğini o sırada saatin 04:00 sonrası olduğunu .... Korgeneral Metin İyidil'i saat 05:00 

da aradığını tümen karargahına tanklarla müdahale edeceğini söylediğini onun da orayı 

kursiyerlere birşey olmadan kurtarın diğerlerinin gerekirse kafasına sıkın, istersen tümen 

karargahını yık ancak kursiyer teğmenlere birşey yapma , dediğini..... Binbaşı Özkan 

GÜLKOL'u arayıpemir veriyorum karargaha gel teslim oldediğini onun da gelip teslim 

olduğunu, daha sonra karagah içerisindeki darbecilere megafon ileetrafınız sarıldı silahlarınızı 
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bırakarak tek tek teslim olun diye bağırdığını Cem TUCE Albayın çıktığını ona önce teğmenleri 

teslim etmelerini söylediğini Cem TUCE'nin teğmenleri dışarı çıkarttığını onlara silahlarını 

bıraktırıp plastik kelepçe ile güvenli bölgeye yolladıklarını karacı tuğgeneralin emir astsubayı 

başçavuşun çıkarak teslim olduğunu karacı darbeci tuğgeneral ile karacı kurmay albayların (2 

kişi ) dışarı çıkarak teslim olduklarını kelepçeleyerek güvenli bölgeye aldıklarını..." belirttiği, 

anlaşılmıştır, 

Tüm şüpheliler, tanık ve mağdur beyanları ile dosyada diğer delillere göre 

şüpheli Ahmet Bican KIRKER'in; 15/07/2016 tarihinde resmi olarak Kara Kuvvetleri 

Komutanlığı Personel Plan Yönetim Daire Başkanlığında Tuğgeneral olarak görev yaptığı,olay 

yeri olan Zırhlı Birlikler Okulu Eğitim ve Tümen Komutanlığında bir görevinin bulunmamasına 

rağmen, Zırhlı Birlikler Okulu Eğitim ve Tümen Komutanlığında 15/07/2016 tarihinde darbeye 

teşebbüs eylemini icra etmek için dışarıdan Zırhlı Birlikler Okulu Eğitim ve Tümen 

Komutanlığına yanında şüphelilerden Faruk YAMAN'da olduğu halde yine şüpheli Semih 

İLHAN'ın makam aracı ile beraber saat 21:00 sıralarında geldiği, akabinde yanında şüpheliler 

Semih İLHAN ve Faruk YAMAN olduğu halde kendilerini yeni tümen komutanı ve yeni 

kurmay başkanı olarak tanıtıp, tümen karargah binasına geçtikleri, sıkı yönetim direktifleri 

doğrultusunda görevden alınanZırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı komutanı 

Tümgeneral Erdoğan AKYOL'un makam odasına İsa SANCAKLI ile beraber geçip 

oturdukları, 

Görevden alınma haberi kendisine ulaştırılanZırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim 

Tümen Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Erdoğan AKYOL'un saat 22:40 sıralarında şüpheli 

Ahmet Bican KIRKER'i telefonla arayarak ona "Bican ne oluyor, niye görevden alındım" diye 

sorduğunda şüpheli Ahmet Bican KIRKER'in Tümgeneral Erdoğan AKYOL'a "komutanım 

devletimize karşı büyük bir kalkışma başladı, müdahale edeceğiz, ayrıntılı planlamayı ben 

biliyorum, yerinize ben atandım, merak etmeyin emanetiniz bizedir, karargahta sizi bekliyorum, 

gelince sizi bilgilendireceğim" diyerek telefonu kapattığı, bunun üzerine Zırhlı Birlikler Okulu 

ve Eğitim Tümen Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Erdoğan AKYOL'u saat 22:40-22:50 

sıralarında tümen karargah binasına geldiğinde şüpheli Ahmet Bican KIRKER'in Tümgeneral 

Erdoğan AKYOL'u komutan makam odasının önünde karşıladığı ve birlikte komutan odasına 

girdikleri, komutan odasında şüpheli Ahmet Bican KIRKER'in Tümgeneral Erdoğan AKYOL'a 

"komutanım büyük karargahlara büyük saldırılar var şehitlerimiz var, şehitlerimiz her geçen 

saat artıyor, karargahların korunması yönünde görev aldık, müdahale için ben görevlendirildim, 

siz idari izinlisiniz" şeklinde söylediği, buna karşılık Tümgeneral Erdoğan AKYOL'un şüpheli 

Ahmet Bican Kırker'e "madem büyük karargahlara saldırı var, ben bu tümenin komutanıyım, 

saldırının bastırılması gerekiyor, ben niye bastırmıyorum, neden sen görevlendirildin" şeklinde 

söylemesi üzerine şüpheli Ahmet Bican Kırker'in Tümgeneral Erdoğan AKYOL'a "komutanım 

durum çok acil gelişti, planlama karargahta bulunan personel tarafından çok acil yapıldı, 

şehitlerimiz var ve her dakika artıyor, ayrılmanız gerekiyor, benimde derhal emirler verip 

harekete geçmem gerekiyor, zaman kaybediyoruz, lütfen ayrılın" dediği, şüpheli Ahmet Bican 

KIRKER ile Tümgeneral Erdoğan AKYOL arasında aynı sözleri karşılıklı birbirlerine tekrar 

eder şekilde konuşmaya devam ettikleri, bu şekilde birbirileriyle konuşurken ikisinin de ses 

tonunun karşılıklı olarak yükselmeye başladığı,bu esnada şüpheli Ahmet Bican KIRKER'in cep 

telefonuna çağrı geldiği, şüpheli Ahmet Bican KIRKER'in karşıdaki kişiye kısa kesik cevaplarla 

"tamam, evet" şeklinde cevaplar verdiği, bu esnada şüphelilerden İsa SANCAKLI'nın ayağa 

kalkarak Tümgeneral Erdoğan AKYOL'un yanına yaklaştığı, makam koltuğunun yanına kadar 

geldiği esnada Tümgeneral Erdoğan AKYOL'un "tamam, amirimi arayacağım" dediği ve cep 

telefonundan bağlı bulunduğum amiri olan Muharebe ve Muharebe Destek Komutanı 

Korgeneral Metin İyidil'i aradığı, Metin İyidil'e "komutanım beni görevden almışlar, yerime 

Bican Kırker'i görevlendirmişler" dediği ve kendisinin görevden alınmasına yönelik mesajla 
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ilgili olarak Metin İYİDİL'e "komutanım mesaj EYS'den (Evrak Yönetim Sistemi) gelmiş, 

bildiğimiz atama emri, sahte gözükmüyor" dediği, Tümgeneral Erdoğan AKYOL telefonla bu 

şekilde konuşurken şüpheli Ahmet Bican KIRKER'in ayağa kalkarak, sesini yükseltip parmağı 

ile kapıyı göstererek Tümgeneral Erdoğan AKYOL'a "uzatıyorsunuz komutanım, komutanım 

uzatıyorsunuz, lütfen odayı terk edin zamanımız yok, sizi bekleyemeyiz" dediği, bu esnada İsa 

SANCAKLI'nın ayağa kalkarak Tümgeneral Erdoğan AKYOL'un yanına gelip iki elleriyle 

Tümgeneral Erdoğan AKYOL'un kollarının pazuları kısmından tutarak yüksek sesle "canım 

komutanım sizi seviyoruz, emanetiniz banadır, size ben eşlik edeceğim, lütfen dışarı çıkalım, 

zaman kaybetmemize sebep oluyorsunuz, şehitlerimiz artıyor, üç dakikamız var" dediği, bunun 

üzerine Tümgeneral Erdoğan AKYOL'un dışarı çıkmaya karar verdiği ve makam odasının 

komutan giriş kapısından dışarı çıkarken Tümgeneral Erdoğan AKYOL'un hemen sol yanında 

İsa SANCAKLI hemen sağ gerisinde de şüpheli Ahmet Bican KIRKER'in olduğu halde dışarı 

çıktıkları, Tümgeneral Erdoğan AKYOL'un tümen karargah binasının önünde sağ tarafta 

bulunan makam aracına yöneldiği ancak bu esnada şüphelilerden İsa Sancaklı'nın Tümgeneral 

Erdoğan AKYOL'un sol koluna girip ve ona "komutanım güvenliğiniz tehdit altında, sizi ben 

koruyacağım, makam aracınızı kullanmayacağız, bu araca bineceğiz" dediği ve makam aracına 

Tümgeneral Erdoğan AKYOL'u bindirmediği, gri renkli sivil bir toyota arabanın şoförün 

yanındaki sağ ön koltuğa bindirdiği, şoför koltuğuna şüpheli İsa SANCAKLI'nın oturduğu, 

aracın sağ arka koltuğuna da şüphelilerden Muhammet MACİT'in oturduğu, bu şekilde 

Tümgeneral Erdoğan AKYOL'u Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığından 

Akıncılar 4.Ana Jet Üssüne götürmek üzere yola çıktıkları, 

Şüpheli Ahmet Bican KIRKER'in Tümgeneral Erdoğan AKYOL'u İsa SANCAKLI 

ile birlikte göndermesinden sonra Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı Birifing 

Salonunda rütbeli askerler Erdal YETİM, Cem TUCE, Özgür EFE ve İsmail SUVAY olduğu 

halde bir toplantı yapıp, toplantı esnasında birifing salonundaki masanın başına oturup elindeki 

Yurtta Sulh Konseyinin direktiflerini okumaya başladığı ve bu kapsamda sıkı yönetim ilan 

edildiğini, silahlı kuvvetlerin yönetime el koyduğunu, sıkı yönetim mahkemeleri 

oluşturulacağını, sabaha doğru takviye birliklerinin geleceğini ve Genel Kurmay Başkanının 

televizyondan açıklama yapacağını söylediği, buna karşı duran olay tarihinde Binbaşı olan 

İsmail SUVAY'ın şüpheli Ahmet Bican KIRKER'e emir komuta bütünlüğü içerisinde miyiz, 

değil miyiz, bu 60 darbesi mi, 80 darbesi mi diye sorduğunda, şüpheli Ahmet Bican KIRKER'in 

İsmail SUVAY'a "her ikisi de değil, başınızdakiler böyle davranmasaydı böyle olmayacaktı" 

deyip İsmail SUVAY'a "sen çok konuşuyorsun" şeklinde söylediği, itirazlarına devam eden 

İsmail SUVAY'a "sen her şeye itiraz ediyorsun" deyip etrafında bulunan darbeci teğmenlere 

dönerek İsmail SUVAY'ı da kastedip bunun kimliğini ve silahını alın, kendisini alıp bir odaya 

kapatın şeklinde talimat verdiği, İsmail SUVAY'ın buna da karşı çıkması üzere İsmail SUVAY'a 

hitaben "git seni görevden aldım" dediği, 

Darbeye teşebbüs eden şüphelilerin direktifleri olan Yurtta Sulh Konseyi direktifleri 

doğrultusunda Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığında darbe eylemini 

yönetme yönünde emir ve talimatlar vermeye devam ettiği, bu kapsamda darbeye teşebbüs 

eylemine katılan şüpheli teğmenlere görevlendirilmeler yaptığı, hangi teğmenin nerede ne 

şekilde eylemde bulunacağı yönünde talimatlar ve emirler verdiği, Zırhlı Birlikler Okulu ve 

Eğitim Tümen Komutanlığı Kurmay Başkanı olan Mehmet Sıddık ÇOBAN'ı görevden 

uzaklaştırıp yerine tümende görevli olmayan ve dışarıda başka bir birlikte görevli olan şüpheli 

Faruk YAMAN'ı tümen kurmay başkanı olarak görevlendirdiği, darbeye teşebbüs eylemi 

kapsamında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı Faaliyet İzleme Merkezinden 

şüpheliler Faruk YAMAN, Fatih ÇUBUKÇU ve Semih İLHAN ile birlikte bulunup darbeciler 

tarafından gönderilen mesajların tümene emir şeklinde haber verilmesini sağladığı, yine 

Faaliyet İzleme Merkezinde şüpheli Semih İLHAN'a "nizamiyeye söyleyin tanklar çıksın, 
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gerekirse halka ateş açılsın, ezilsin" şeklinde emir verdiği, 

Bu toplantı esnasında Cem TUCE'nin vatandaşa, halka ateş açılamayacağını 

söylemesi üzerine şüpheli Ahmet Bican KIRKER'in "oda düşünüldü, polisin de elinde ağır 

silahlar var, mukavemet gösterirlerse karşılık verilecek" diyerek Cem TUCE'ye hitaben "çok 

fazla soru soruyorsun" şeklinde söyleyip ayağa kalktığı, 

Tankların nizamiyeden dışarı çıkması için yanında şüpheli İsa SANCAKLI ve tam 

teçhizatlı olan darbeci 10-12 teğmen olduğu halde nizamiyeye gittiği, nizamiyede şüpheli 

Ahmet Bican KIRKER'in nizamiyede nöbetçi bulunan Cemil KARAKAYA için astsubay 

buraya gelsin dediğinde Cemil KARAKAYA'nın şüpheli Ahmet Bican KIRKER'in yanına 

geldiği ve Cemil KARAYA'ya acil müdahale kuvveti (AMK) burada mı diye sorduğu, İsmail 

SUVAY şüpheli Ahmet Bican KIRKER'e siz kimsiniz diyerek karşı çıkması üzerine kendisinin 

yeni tümen komutanı olduğunu, İsmail  SUVAY'ın kendisine kimin tümen komutanı yaptığını 

sorması üzerine İsmail SUVAY'a "gel göstereyim" diyerek İsmail SUVAY'ı aldığı, 

Nizamiyede tankların dışarı çıkmasını engelleyen İsmail SUVAY ve ekibinin 

olduğunu gördüğü, İsmail SUVAY ve ekibinin tankların dışarı çıkmasını engellemeye 

çalıştığını da görmesi üzerine İsmail SUVAY'a hitaben "nizamiyeyi aç, tanklar çıkacak" dediği, 

İSMAİL SUVAY'ın buna karşı çıkması üzerine İsmail SUVAY'a hitaben "sen benimle bir 

gelsen" deyipnizamiyeden uzaklaştırmaya çalıştığı, 

Nizamiyeden yine tankların dışarıya çıkması emrinebaşçavuş Hulusi 

YILDIZ'ınkarşı çıkması üzerine yanında bulunan şüpheli teğmenlere "tanklara binin, halka 

dağıtmak için A4 ve uçak savarlarla halkın bulunduğu bölgeye ateş edin, halk dağılsın, eğer 

dağılmazlarsa bizim karşımızda Kara Havacılık Okulunun arka tarafında Eskişehir yolu 

yönünde boş bir arazi var, Kara Havacılığın arkasındaki boş araziye doğru sabot mermisi ile 

atış yapmaları" emrini verdiği, 

Yine nizamiyeden tankların çıkışını engellemeye çalışan Hakan ALACA'nın halkın 

üzerine ateş açılmamasını, karşıda ailesinin olduğunu, nasıl silah sıkacaklarını şüpheli Ahmet 

Bican KIRKER'e söylemesi üzerine şüpheli Ahmet Bican KIRKER'in "bunu söyleyen vatan 

haini kim, onu buraya getirin, gerekirse kafasına sıkın" şeklinde yanında bulunan şüpheli 

darbeye karışan teğmenlere talimat verdiği, 

Şüpheli Ahmet Bican KIRKER'in nizamiyeden tankların çıkışını engellemeye 

çalışan İhsan KAYA'nın kolundan tutup sıkarak "sen kimsin, seni görevden aldım, ben 

generalim" diyerek darbe eylemi gerçekleştirmek için buna karşı duran İhsan KAYA'ya yönelik 

eylemde bulunduğu, 

Tekrar nizamiyeden tankların dışarı çıkmaması üzerine "çıkarın şu tankları, 

köprüyü indirin" şeklinde emir verdiği, İsmail SUVAY ve ekibinin karşı çıkması üzerine ve 

tankların dışarı çıkmalarını engellemesi sonucu nizamiyede arbede yaşandığı, bu arbede 

esnasında yanında bulunan darbeci şüpheli teğmenlere silahları ile halkı da korkutacak şekilde 

ateş etmeleri emrini verdiği, İsmail SUVAY'ın teğmenlerin silahlarını almaya kalkınca İsmail 

SUVAY'a hitaben "sen benim korumalarımın silahlarını nasıl alırsın" dediği, buna karşılık veren 

İsmail SUVAY'ın şüpheli Ahmet Bican KIRKER'e nizamiyenin komutanı olduğunu söylemesi 

üzerine şüpheli Ahmet Bican KIRKER'in darbeci teğmenler için onlar benim korumalarım 

şeklinde karşılık verdiği, 

Nizamiyede meydana gelen arbede esnasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim 

Tümen Komutanlığı Disiplin Subayı binbaşı Barış DEDEBAĞI'nın nizamiyeye geldiği, şüpheli 

Ahmet Bican KIRKER'in Barış DEDEBAĞI'nı dışarı çıkartması için eylemde bulunduğu ve 

Barış DEDEBAĞI'nın nizamiyeden dışarı çıkıp havaya doğru ateş etmesi üzerine darbeci 

teğmenlerin buna karşılık olarak halka doğru havaya ateş açmaları üzerine darbeci şüphelilere 

karşı duran İsmail SUVAY, Tolga YILMAZ, Cemil KARAKAYA'nın ateş eden darbeci 
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teğmenlerin ateş etmelerini durdurdukları, bunun üzerine bu teğmenlerin tümenin iç kısımlarına 

doğru kaçtıkları, daha sonra tekrar bu darbeci teğmenlerin şüpheli Ahmet Bican KIRKER ile 

tekrar nizamiyeye geldikleri ve şüpheli Ahmet Bican KIRKER'in kendisini burada tümen 

komutanı olarak tanıttığı, 

  15/07/2016 tarihinde darbeye teşebbüs eylemi içerisinde bulunan şüphelilerin 

amaçlarına ulaşamamaları üzerine tümen karargah binasında şüpheliler Faruk YAMAN ve İsa 

SANCAKLI'nınbirlikte teslim oldukları, rütbesi ve üzerindeki silahları da alınarak tümen okul 

binasında kapalı bir yerde gözaltına alınıp buruda tutulduğu, 

Ahmet Bican KIRKER'in 15/07/2016 tarihinde Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim 

Tümen Komutanlığında gerçekleştirilmeye çalışılan darbeye teşebbüs eyleminde darbeciler 

tarafından Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı Komutanı Tümgeneral 

Erdoğan AKYOL'un yerine tümen komutanı olarak atandığı, bu kapsamda Zırhlı Birlikler 

Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığında darbeye teşebbüs eylemleri ile ilgili yukarıda 

bahsedilen şekilde emir ve talimatlar verdiği, darbecileri koordine ettiği, şüpheli Ahmet Bican 

KIRKER'in verdiği talimatlar üzerine diğer şüphelilerin havaya doğru ateş etmesi vedarbeye 

teşebbüs eyleminde kullanılacak mühimmatları almak için cephanelik kapılarının kırılması ve 

ZPT araçlarıyla tankların zarar görmesine neden olduğu ve silahlarla ateş edilmesi emrini 

vererek genel güvenliğin tehliye sokulmasına neden olduğu, bu kapsamda darbe eyleminin 

başarıya ulaşması için bizzat eylemde bulunarak emir ve talimatlar vererek üzerine atılı 

Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan 

Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, Cebir ve Şiddet Kullanarak 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Kısmen 

veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs Etme, Askeri Komutanlıkların Gaspı, Silahlı Terör 

Örgütüne Üye Olmak, Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma, Tehdit, Kamu Görevine Ait 

Araç ve Gereçleri Suçta Kullanma, Mala Zarar Verme suçlarını işlediğinin tespit edildiği ve bu 

kapsamda yukarıdaki sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği 

anlaşılmıştır. 

 

  Şüpheli ÖZKAN GÜRKOL'uneylemlerinin değerlendirilmesi sonucunda; 

  Tüm şüpheliler, tanık ve mağdur beyanları ile dosyada diğer delillere göre 

şüpheli Özkan GÜRKOL'un Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığında kursiyer 

teğmenlerin bulunduğu Subay Temel Kurs Bölüğünün bölük komutanı olduğu ancak 

15/07/2016 tarihindeİstanbul'da, İstanbul Komutanlık ve Karargah Subaylığı Kursunda 

(KOMKARSU) geçici olarak görevli olduğu, bu şekilde 15/07/2016 tarihinde İstanbul'da, 

İstanbul Komutanlık ve Karargah Subaylığı Kursunda (KOMKARSU) görevli olmasına 

rağmen darbeye teşebbüs eylemi için 15/07/2016 tarihinde Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim 

Tümen Komutanlığına geldiği, 

  İstanbul'da kursta olmasına rağmen Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen 

Komutanlığına 15/07/2016 günü gündüzleyin gelip Subay Temel Bölüğü bölük astsubayına 

kursiyer teğmenlere silahları dağıt emrini verdiği, normal uygulamaların aksine yani kurs gören 

teğmenlerin tayin yerlerine giderken silahların verilebileceği, uygulamasının aksine daha tayin 

yerlerine gitmeden kursiyer teğmenlere şahsi silahlarını dağıttırdığı, 

  Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığında kurs gören 70. dönem 

kursiyer teğmenlere ait olan 70. dönem whatsapp gurubuna şüphelilerden teğmen Abdülkadir 

ÇİÇEK'in telefonu vasıtasıyla darbeye teşebbüs eyleminde görevlendirilmek üzere şüpheli 

kursiyer teğmenleri Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığına gelmesi yönünde 

talimat verip iki adet ses kaydıyla tümene gelmeleri yönünde talimat verdiği, bu kapsamda 70. 

dönem whatsapp gurubunda şüpheli Abdülkadir ÇİÇEK'in telefonundan birinci ses kaydı ile 
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"herkes silahlarını alsın, acilen birliğe gelsin, alarm var" şeklinde mesaj gönderdiği, ikinci ses 

kaydında ise "arkadaşlar reaksiyonunuz çok zayıf, haftaya tekrar deneyeceğiz, şimdi gelmeyin, 

bitti" şeklinde mesaj göndererek teğmenleri birliğe çağırma eyleminde bulunduğu, 

  Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığında meydana gelen 

darbeye teşebbüs eyleminde çağırdığı şüpheli teğmenleregörevlendirilmelerde bulunduğu, 

onlara emir ve talimatlar verdiği, tümen içerisinde çeşitli birimlere görevlendirerek gönderdiği, 

bu kapsamda; 

  15/07/2016 tarihi gecesi subay temel binası önüne gelen kursiyer teğmenleri 

etrafında toplayıp,onlara hitaben Genel Kurmay ve Beştepe'ye saldırılar var, şehitlerimiz var, 

Akıncılar Üssünü ele geçirmişler diyerek kursiyer teğmenlere darbeye teşebbüs eyleminde 

bulunmak üzere görevlendirilmeler yaptığı, garajlar bölgesine, cephaneliğe, nizamiye gibi 

tümen içerisindeki birliklerdeki çeşitli yerlere gitmeleri konusunda emir ve talimatlar verip 

darbeye teşebbüs eyleminikoordine ettiği, 

  Darbeci Yurtta Sulh KonseyininZırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen 

Komutanlığı komutanı Tümgeneral Erdoğan AKYOL'un yerine atadığı şüpheli Ahmet Bican 

KIRKER'i kastederek, darbeci teğmenler olan şüpheliler Abdülkadir ÇİÇEK, Enes DAŞCI, 

Resul DOĞAN, Yavuz Ali ÜÇLER, Fethi GÖÇER ve Muhammet MACİT'e "tümen komutanını 

koruyacaksınız, ne olursa olsun yanına yabancı hiçbir kimseyi yaklaştırmayacaksınız, size 

güveniyorum, tümen karargah binasına gidip karargahta bulunan Semih İLHAN'ı görün" 

şeklinde talimatlar verdiği, 

  Genel Kurmay Başkanlığının teröristler tarafından basıldığı, çok sayıda şehidin 

olduğu, Akıncı Üssünün basıldığı, Zırhlı Birliklere de her an bir terör baskını yapılabileceğini, 

hızlı reaksiyon gösterip birliğin emniyetini almaları gerektiği yönünde Halim YILDIZ ve 

şüpheli 4-5 teğmene emir verdiği, 

  Darbeye teşebbüste bulunacak teğmenleri etrafında toplayıp talimat verirken 

kursiyer teğmenleri de korkutmak ve darbeye teşebbüs eyleminin başarıya ulaşmasını sağlamak 

amacıyla darbeye teşebbüs eylemi ile ilgili verdiği emirlerine karşı gelenleri vuracağını, 

korkakların gitmesini ve haklarında yasal işlem yapacağını söylediği, 

  Şüphelilerden Sinan ÜNAL'a 3 tane tank mürettebatı oluşturması emrini 

verdiği, şüpheli Sinan ÜNAL'ın hazırladığı 10-12 kişilik 3 adet tank mürettebatını alıp garajlar 

bölgesine götürdüğü, 

  15/07/2016 tarihinde tanklardan birisinin komutanı şüpheli Fatih Mehmet 

KILIÇ diğerinin komutanı şüpheli Koray KORKMAZ'ın bulunduğu 2 adet tankın nizamiyeden 

çıkıp Beştepe'ye gönderme emrini verip bu 2 adet tankın darbeye teşebbüs eylemi amacıyla 

dışarıya çıkmasını sağladığı, 

  Tümen içerisinde darbeye teşebbüs eylemi için dışarıya çıkacak tankları 

belirleyip bunların dışarıya çıkmasını sağlamak amacıyla tank garajına darbeci teğmenlerle 

gidip tank kullanıcısı olan tanık Murat DOĞRUYOL'a tankı sürmesini emrettiği, onun sürmeyi 

bilmiyorum deyip karşı çıkması üzerine darbeci 2 teğmeni tanka bindirdiği, bu kez Murat 

DOĞRUYOL ve darbeye karşı duran personelin tankın paletlerine vücutlarını dayayıp tankın 

hareketini engellemeye çalıştıkları esnada şüpheli Özkan GÜRKOL'un tankta bulunan darbeci 

teğmenlere "ez bunları", "öldürün, üstünden geçin" diyerek emir verdiği, 

  Yanında korumalığını yapan silahlı teğmenlerle cephaneliğe gittiği, silah 

deposunu başçavuş Osman Levent KARAKUŞ'a yanında şüpheliler Fatih ÇUBUKÇU ve Sinan 

ÜNAL olduğu halde zorla ve kapı kilidini kırarak açtırdığı, cephaneliğin çıkışında 

teğmenlerehazırlanıp nizamiyeden çıkacak tanklara binme talimatını verdiği, 

  Mağdur Fırat YILMAZ ve ekibinin ZPT ile cephanelik nizamiyesine 

geldiğinde, şüpheli Özkan GÜRKOL'un Fırat YILMAZ'a "piyade bölük komutanı nereye 

gidiyorsun" diye sorduğu, Fırat YILMAZ'ın da şüpheli Özkan GÜRKOL'a hitaben "tank yarbay 
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Erdal YETİM'in emir verdiği yere gidiyorum" şeklinde cevap verdiğinde beylik tabancasını 

çıkartıp, Fırat YILMAZ'a ateş etmeye başladığı ve 3 el ateş ettiği, Fırat YILMAZ'ın ilk ateşten 

sonra GZPT aracının içine yattığı, Özkan GÜRKOL'un bu şekilde 3 el ateş ettiği, 

  Yine dışarıya çıkacak tanklara darbeci teğmenleri yerleştirmek için "emir 

komuta artık bende, tüm zırhlı araçların nizamiyeden çıkışı yasaklanmıştır" şeklinde emir 

verdiği, tank personelinin buna itiraz etmesi üzerine silahını çekip tank personeline doğrultarak 

engel olmamaları konusunda tehdit ettiği, üsteğmen Fırat YILMAZ'ın zırhlı personel 

taşıyıcısından inmediği ancak daha sonra sinirlenip garaja doğru giderken Özkan GÜRKOL ve 

yanında bulunan darbeci teğmen ateş edince Fırat YILMAZ'ın hızlanarak kaçtığı, 

  Garajlar bölgesinde zırhlı personel taşıyıcısının komutanı olan uzman çavuş 

Mustafa ERGİN'in ZPT aracından inmeyince onun inmesi için tehdit ettiği, onun üzerine silah 

doğrulttuğu, Mustafa ERGİN iyice karşı çıkınca şüpheli Özkan GÜRKOL'un yanında bulunan 

teğmenlere Mustafa ERGİN'i derdest edip, ellerini plastik kelepçe ile zorla kelepçelettirerek 

Mustafa ERGİN'in hürriyetini tahdit ettiği, 

  Zırhlı Personel Taşıyıcısının (ZPT) darbeye teşebbüs eyleminde kullanılmaması 

için garajlar bölgesine araçla giden darbeye karşı duran Hüseyin BUDAK ve ekibini araçtan 

indirmeye çalıştığı, Hüseyin BUDAK ve ekibinin araçtan inmemesi üzerine havaya 3 el ateş 

ettiği, Hüseyin BUDAK'ın silahına davranması üzerine aracın arkasından Hüseyin BUDAK'ın 

da içinde olduğu araca doğru ateş ettiği, 

Yanında 20-25 tane teğmenle birlikte cephaneliğe ve nizamiyeye gittiği, teğmenler 

ve şüpheli Özkan GÜRKOL'un sürekli telefonla gülerek bir yerlerle görüştükleri, Özkan 

GÜRKOL'un bu teğmenler dışında başka hiçbir er veya rütbelileri yanına yaklaştırmadığı, 

  Darbeye teşebbüs eylemine katılan şüpheli teğmenlere silahlıkta ve 

cephanelikten silah ve mühimmat alma talimatını vererek buradan 3.011 adet Fş 7,62x51 mm 

Nato 4 NOR 1 İz mühimmatı ile 226 adet 7,62x51 mm mühimmatın darbeci teğmenler 

tarafından alınıp kaybolmasına veya darbeye teşebbüs gecesinde kullanmalarını sağladığı, 

  Cephaneliğin çıkışında başçavuş Hulusi YILDIZ'ı tanktan indirip yerine 

komutan olarak darbeci teğmenlerden birini bindirmeye çalıştığı, Hulusi YILDIZ'ın bu tanka 

teğmenin binmesine izin vermemesi üzerine Hulusi YILDIZ'ın silahını çektiği, şüpheli Özkan 

GÜRKOL'un ısrarlı tavrı üzerine teğmenin bu tanka bindiği, ana nizamiyeye kadar tankta 

Hulusi YILDIZ da olduğu halde gittikleri, ancak nizamiyeden çıkış yapmadıkları, 

  Yanında bulunan darbeye teşebbüs eyleminde bulunan tam teçhizatlı 

teğmenlerle tankların nizamiyeden çıkışını sağlamak amacıyla nizamiyeye gittiği, nizamiyede 

tankta bulunan yüzbaşı ile tartıştığı ve yüzbaşıyı da göstererek havaya 2 el ateş ettiği, tanklardan 

uzmanları indirip yerlerine darbeci teğmenleri bindirmek için emir verdiği, bu teğmenlere vur 

emri verdiği, teğmenlerden birinin G3 piyade tüfeği ile havaya 2 el ateş ettiği, ateş üzerine 

tanktan inen uzman çavuşa bağırıp hakaret ederek, onu teğmenlerden birisi vasıtasıyla nizamiye 

nöbetçi kulübesine hapsettirerek hürriyetini tahdit eyleminde bulunduğu, 

  Nizamiyede Resul YILDIZ ve yanındaki darbeye karşı duran askeri personelin 

dışarıya çıkmasını engellediği, esir gibi tuttuğu bu personele kendilerinin iyiliği için beklettiğini 

söylediği, 

  Darbe gecesi saat 03:50 sıralarında tümen karargah binasının önüne 

koydurduğu içi dolu kolileri şoförü ve habercisi olan tanıklar Yıldıray KARAKAYA ile Ali 

Osman MUTLU'ya aracına koydurup Çağlayan Nizamiyeye giderken çöplüğünorada durup 

kolilerin içinde bulunan haritalar ile diğer kağıtları tek tek yırtmaya başladığı ve bu harita ile 

kağıtları bir anda ateşe verip yakmaya başladığı, habercisi olan tanık Ali Osman MUTLU'ya 

ateşin yanında bekleyip yanan harita ve kağıt parçalarının küllerini dağıtma emrini verdiği, 

   Sefa ALKAN'ın şüpheli Özkan GÜRKOL'u saat 04:00 sıralarında telefonla 

arayıp teslim olmasını istemesi üzerine, okul komutanı Sefa ALKAN'ın yanına gelip teslim 
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olduğu, Albay Türker BİLGETÜRK tarafından telefon ve tabancasının alınıp okuldaki diğer 

öğretmenler nezaretinde okul komutanlığının kapalı bir yere alınıp burada gözetim altında 

tutulduğu, 

  Şüpheli Özkan GÜRKOL'un gözaltına alınırken "bunun hesabını vereceksiniz" 

diyerek tehditlerde bulunduğu, 

  Bu şekilde şüpheli Özkan GÜRKOL'un Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen 

Komutanlığında kursiyer teğmenlerin bulunduğu Subay Temel Kurs Bölüğünün bölük 

komutanı olduğu ancak 15/07/2016 tarihindeİstanbul'da, İstanbul Komutanlık ve Karargah 

Subaylığı Kursunda (KOMKARSU) geçici olarak görevli olduğu, bu şekilde 15/07/2016 

tarihinde İstanbul'da, İstanbul Komutanlık ve Karargah Subaylığı Kursunda (KOMKARSU) 

görevli olmasına rağmen darbeye teşebbüs eylemi için 15/07/2016 tarihinde Zırhlı Birlikler 

Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığına gelerek 70. dönem subay whatsapp gurubuna darbeye 

teşebbüs eylemini gerçekleştirmek için acil olarak tümene gelmelerini emrettiği, tümende gelen 

teğmenlere darbeye teşebbüs eylemi gerçekleştirmek için talimatlar verdiği, tümenin içerisinde 

garajlar bölgesi cephanelik ve nizamiyeye göndererek darbeye teşebbüs eylemi ile ilgili hareket 

etmelerini sağladığı, onlara emir ve talimatlar verdiği, bu kapsamda darbeye teşebbüs 

eyleminde bulunan teğmenlerin tanklara binmesini sağladığı, tankların dışarı çıkması için 

talimatlar verdiği, bu eylemlerin çoğunu şüphelilerden Fatih ÇUBUKÇU ile birlikte yönettiği, 

bu kapsamda darbe eyleminin başarıya ulaşması için bizzat eylemde bulunarak emir ve 

talimatlar vererek üzerine atılı Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, Türkiye 

Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs 

Etme, Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya 

Görevlerini Yapmasını Kısmen veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs Etme, Askeri 

Komutanlıkların Gaspı, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Genel Güvenliği Kasten Tehliye 

Sokma, Kamu Görevine Ait Araç ve Gereçleri Suçta Kullanma, Tehdit, Kişiyi Hürriyetinden 

Yoksun Kılma ve Mala Zarar Verme suçlarını işlediğinin tespit edildiği ve bu kapsamda 

yukarıdaki sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği anlaşılmıştır. 

 

  Şüpheli FATİH ÇUBUKÇU'nuneylemlerinin değerlendirilmesi 

sonucunda; 

  Tüm şüpheliler, tanık ve mağdur beyanları ile dosyada diğer delillere göre; 

  15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen 

Komutanlığı’nda Zırhlı Birlikler Okulu ve Öğrenci Kurslar Taburunun komutanı olarak tank 

yarbay olarak görev yaptığı ve darbeye teşebbüs eylemine karışan teğmenlerin 2. sicil amiri 

olduğu, 

  Normal süreçte kursiyer teğmenlerin kursları bitmeden ve yeni atandıkları 

görev yerlerine giderken ancak zati silahları dağıtılması gerekmesine rağmen kursları henüz 

bitmeyen teğmenlere darbede kullanmak amacıyla zati silahlarının dağıtılması emrini vererek 

teğmenlere zati silahlarının dağıtılmasını sağladığı, 

15/07/2016 tarihinde 70. dönem whatsapp grubunda, Fatih Çubukçu’nun , herkes 

kışlaya gelsin şeklinde talimat verdirerek darbeye teşebbüs eylemine katılacak şüpheli 

teğmenlerin birliğe çağrılmasını sağladığı, 

  Darbeye teşebbüs eylemini Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim ve 

Tümen Komutanlığı’nda yöneten Ahmet Bican Kırker, Özkan Gürkol, İsa Sancaklı, Semih 

İlhan ve Fatih Çubukçu ile birlikte hareket edip teğmenleri tank garajına, cephaneliğe, 

nizamiyeye gitmeleri konusunda gruplara ayırıp görevlendirmeler yaptığı, 

  Darbeye teşebbüs eylemi için Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim 

Tümen Komutanlığı komutanı Tümgeneral Erdoğan Akyol’u derdest etme amacıyla 

15/07/2016 günü saat 21:30 sıralarında, Tümgeneral Erdoğan Akyol’un konutunda nöbet tutan, 
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kazan dairesine bakan ve bahçıvan olarak da görev yapan ere “komutan nerede” diye sorduğu, 

bu erin komutanın kışla dışında olduğunu ve nerede olduğunu bilmediğini söylediğinde şüpheli 

Fatih Çubukçu’nun komutanın konutunun karşısında bulunan Çağlayan Lojmanlarına doğru 

hızlı bir şekilde uzaklaştığı, 

  Darbeye teşebbüs eylemi için topladığı teğmenlere “siz benim emrime 

uyacaksınız, tümenden aldığımız emirleri uyguluyoruz, siz bunun için eğitim aldınız, bunun 

için maaş alıyorsunuz” diyerek teğmenlere emir ve talimatlar verdiği, kendisine karşı çıkan 

darbeye karşı duran başçavuş Osman Levent Karakuş’a da “ Levent başçavuş, sen ortalığı 

karıştırma” şeklinde söyleyip darbeye karşı duran personeli de etkisiz hale getirmeye çalıştığı, 

  Şüpheli Fatih Çubukçu, yanında diğer şüpheliler Özkan Gürkol ve Sinan Ünal 

olduğu halde Öğrenci Kurs Taburu Subay Kurs Bölüğü’nün silahlığın anahtarı bulunan darbeye 

karşı duran Başçavuş Osman Levent Karakuş’a zorla açtırıp buradan darbeye karışan 

teğmenlere olay gecesi kullanmaları için kendilerine ait zimmetli silahlarını ve G3 piyade 

tüfeklerini dağıttığı ve yine darbeye iştirak etmeleri için kursiyer astsubaylara silah dağıttığı, 

silahları alan teğmenlere darbe eylemini gerçekleştirmek için emir ve talimatlar vererek bu 

teğmenleri kışla içerisinde tank garajına, cephaneliğe, nizamiye gibi çeşitli yerlere göndererek 

görevlendirmelerde bulunduğu, Başçavuş Osman Levent Karakuş’un darbeye karşı duruşu 

nedeni ile silahlığın anahtarını Osman Levent Karakuştan alarak başçavuş Halim Yıldız’a 

verdirttiği, 

  Darbeye karışan teğmenlere cephaneliğe gidip mühimmat almalarını emredip 

bunları cephaneliğe gönderdikten sonra kendisi de oraya giderek cephanelikte organizasyon 

yaptığı, tanklara mühimmat yüklemesinin şüpheli Fatih Çubukçu’nun emriyle olduğu, 

  Darbeye teşebbüs eylemini gerçekleştirmek için teğmenlere tanklar garajına 

gidip tanklara mühimmat yüklenmesi ve tankların dışarıya çıkması için hazırlanması emri 

verdiği, dışarı çıkmak için hazırlanan tanklardaki askerlere “her tankta bir teğmen olacak, 

teğmen olmadan hareket etmeyin” şeklinde bağırarak hareket edecek tanklarda emir komuta 

için bir darbeci teğmenin yerleşmesi talimatını verdiği, 

  Şüpheli Fatih Çubukçu’nun darbeye karşı duran Hakan Alaca, Hulusi Yıldız, 

Sinan Demirkol, Levent Yön ve Kemal Zafer’e “bütün mürettebat buraya toplansın, arkadaşlar 

emir kuvvetten gelmiş, gereğini yapacağız, hiçbir şekilde emri sorgulamayacaksınız, ne şekilde 

emir verilirse yapacaksınız” dediği, Hulusi Yıldız’ın ne şekilde emri yerine getireceğiz şeklinde 

sorması üzerine “gerekirse halkın üzerine sıka sıka çıkacaksınız, Mamaktaki tanklar çıkarken 

halkın üzerine ateş açmış, çil yavrusu gibi dağılmışlar” dediği, Hulusi Yıldız’ın, böyle bir emrin 

ancak yazılı verilebileceğini söylemesi üzerine, habercisinden not kağıdı isteyip Hulusi Yıldız’a 

yazılı emir vereceğim dediği, Hulusi Yıldız’ın şüpheliye siz darbe yapıyorsunuz demesi üzerine 

Hulusi Yıldız’a sen silahını teslim et deyip, teğmenlere de Hulusi Yıldız’ı tutuklayın şeklinde 

emir verdiği, bunun üzerine Hulusi Yıldız’ın şüpheli Fatih Çubukçu’ya silah doğrultarak teslim 

olmadığı, 

  Tanklarda bulunan mürettebata “ haydi aslanlarım, kesinlikle tereddüt etmek 

yok, araba çıkarsa ezin, insan çıkarsa vurun, helikopter inerse füze kullanın” diye talimatlar 

verdiği, ardından yine “tereddüt yok, tereddüt yok” şeklinde emri tekrarladığı, 

  Yine hazırlanan tanklar için nizamiyeden tanklar çıkacak, gerekirse halka ateş 

edilecek, halkın çil yavrusu gibi dağılacağını, yine Mamak’ta tankların halka ateş ettiklerini 

halkın çil yavrusu gibi dağıldığını, Etimesgut Zırhlı Birliklerde de böyle bir şey yapılırsa halkın 

çil yavrusu gibi dağılacağını, tankların çıkacağını söylediği, 

  Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı’na darbeye 

teşebbüs gecesi inen helikoptere elinin başparmağı ile tamam der gibi işaretler yapıp 

yönlendirmelerde bulunduğu, 

  Şüpheli Fatih Çubukçu’nun 16/07/2016 tarihinde sabaha doğru darbeye 
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teşebbüs eyleminin başarılı olamayacağını anlaması ve Tümen Karargah Binasının etrafının 

darbeye karşı duran personel tarafından tanklar, ZPT araçları ve silahlı askerlerce kuşatılması 

üzerine Tümen Karargah Binasından çıkıp teslim olduğu ve göz altına alındığı, 

  Şüpheli Fatih Çubukçu’nun 15/07/2016 tarihinde Zırhlı Birlikler Okulu ve 

Eğitim Tümen Komutanlığı’nda meydana gelen darbeye teşebbüs eyleminde; öncelikle darbeye 

karışan teğmenlere işbölümü yapıp görevlendirmelerle birlik içerisinde garajlar bölgesi, 

cephanelik ve nizamiyeye gönderdiği, darbeye karşı çıkan personele sert davranıp bunların 

karşı duruşunu kıracak hareketler yaptığı, emir ve talimatlar verdiği, Zırhlı Birlikler Okulu 

Eğitim ve Tümen Komutanlığı’nda darbeye teşebbüs eylemini gerçekleştirmek şüpheliler 

Ahmet Bican Kırker, Özkan Gürkol, Semih İlhan, İsa Sancaklı ve Fatih Çubukçu ile birlikte 

hareket ettiği ve üzerine atılı Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, Türkiye 

Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs 

Etme, Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya 

Görevlerini Yapmasını Kısmen veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs Etme, Askeri 

Komutanlıkların Gaspı, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Genel Güvenliği Kasten Tehliye 

Sokma, Kamu Görevine Ait Araç ve Gereçleri Suçta Kullanma ve Mala Zarar Verme suçlarını 

işlediğinin tespit edildiği ve bu kapsamda yukarıdaki sevk maddeleri uyarınca 

cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği, anlaşılmıştır. 

  

  Şüpheli SEMİH İLHAN'ın eylemlerinin değerlendirilmesi sonucunda; 

  Tüm şüpheliler, tanık ve mağdur beyanları ile dosyada diğer delillere göre; 

  Şüpheli Semih İlhan’ın 15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu 

ve Eğitim Tümen Komutanlığı’nda Zırhlı Birlikler Eğitim Alay Komutanlık 1. Alay 2. Tabur 

komutanı olarak görev yaptığı, 

Şüpheli Semih İlhan’ın 15/07/2016 tarihinde normalde yıllık izinde olmasına 

rağmen izni daha bitmeden 15/07/2016 tarihinde mesai bitiminden sonra Etimesgut Zırhlı 

Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı Tümenine geldiği, 

15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen 

Komutanlığı’na darbeye teşebbüs eylemi içinintikal eden, şüpheliler Ahmet Bican Kırker,emir 

astsubayı Levent Ceylan, İsa Sancaklı ve Faruk Yaman’ın , kendisininnizamiyenin komutanı 

olması nedeni ile Çağlayan Nizamiyesinden Tümen’e sorgusuzca girmeleri yönünde emir ve 

talimatlar vererek kendi aracı ile bu darbeci şüphelilerin Tümene rahatlıkla sorgulanmadan 

girmelerini sağladığı, 

Tümen içerisinde bulunan Faaliyet İzleme Merkezinin (FİM) emir ve komutasını 

devraldığı ve darbe eylemi için tanık Ali Küpeli’ye, Faaliyet İzleme Merkezi’nin amirinin 

kendisi olduğunu söyleyerekharita çizmesini istediği, 

Faaliyet İzleme Merkezinde (FİM) Ankara’nın yollarını, kavşaklarını gösteren 

harita çizdiği, Özgür Efe’nin kendisine ne yaptığını sorması üzerine “Faaliyet İzleme 

Merkezinde görevlendirildiğini ve harita çizmesi için görev verildiğini söylediği, 

15/07/2016 tarihinde geceleyin tümene ilişkin bütün bilgi akışının sağlandığı 

Tümen Harekat Merkezinde görevli bulunan astsubayı gönderip kendisi gece boyunca kalıp o 

gece bütün nizamiyelere tankların çıkartılması için izin verilmesi şeklinde talimatlar verdiği, 

15/07/2016 tarihi gecesi şüpheliler Fatih Mehmet Kılıç ve Koray Korkmaz’ın emir 

komutasında nizamiyeden dışarı çıkan 2 tankın dışarı çıkmak için nizamiyeye geldiklerinde 

nizamiyede görevli olan tanık Cemil Karakaya’nın bu tankların dışarı çıkmasına karşı çıkması 

üzerine telefonla Cemil Karakaya’yı arayarak gelen 2 tankın ve daha sonra gelecek olan 

tankların dışarı çıkması için izin vermesi hususunda emir verdiği. Faaliyet İzleme Merkezinden 

telefonla tanık Cemil Karakaya’ya “tankların dışarı çıkması gerekiyor” dediği, Cemil 
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Karakaya’nın tanklar dışarı çıkarsa linç girişimi olur demesi üzerine şüpheli Semih İlhan’ın 

“gerekirse halkı tarayın” şeklinde cevap verdiği, 

15/07/2016 tarihi gecesi şüpheliler Fatih Mehmet Kılıç ve Koray Korkmaz’ın emir 

komutasında nizamiyeden dışarı çıkan 2 tankın halk tarafından durdurulup geri gelmelerinden 

sonra içeriden dışarıya çıkmak için bekleyen 5 adet tankın nizamiyeden dışarı çıkması için, 

nizamiyede nöbetçi olan Cemil Karakaya’ya o tanklar daha çıkmadı mı şeklinde sorduğunda, 

Cemil Karakaya’nın kendisine dışarıda halkın ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin iş 

makinalarının olduğunu, tankları dışarıya çıkartamayacağını söylediğinde, şüpheli Semih 

İlhan’ın Cemil Karakaya’ya hitaben “ kuvvetin emrini iletiyorum, sen yanındaki askerleri al, 

halkın üzerine ateş açarak onları dağıt, tanklar bu esnada çıkış yapsınlar, gerekirse tanklarda 

halkın üzerine ateş açsın, eğer olaya polis müdahale ederse onları da vurun” şeklinde emir 

verdiği, Cemil Karakaya’nın buna karşı çıkması üzerine şüpheli Semih İlhan’ın Cemil 

Karakaya’yı “halka ateş etmezsen, tankları dışarı çıkartmazsan vatan haini olursun, bu iş 

bittikten sonra vatan hainliğinden yargılanırsın” diyerek tehdit ettiği, şüpheli Semih İlhan’ın 

Cemil Karakaya’yı benzer şekilde 3-4 kez telefonla arayıp tankların darbe girişimi amacıyla 

dışarıya çıkmaları için sürekli emir ve talimatlar verdiği, 

Tankların dışarıya çıkmasının darbeye karşı duran personel tarafından engellenmesi 

üzerine telefonla tanık Recep Tuncer’e “ya halkı tarayın ya da ben gelip sizi tarayacağım, 

tanklar dışarıya çıksın” şeklinde emirler vermeye devam ettiği, 

16/07/2016 tarihinde sabaha doğru darbeye teşebbüs eyleminin başarılı olamaması 

üzerine tanık albay Türker Bilgetürk’ün şüphelilerden Fatih Çubukçu’yu ararken Tümen 

Karargah Binasında şüpheli Semih İlhan’ı bulup gözaltına aldığı, silah ve mühimmatının 

üzerinden alındığı, dışarıda ellerinin kelepçelendiği ancak darbe gecesi izinli olmasına rağmen 

darbecilerle aynı faaliyette bulunan şüpheli Muharrem Erdem tarafından görevli askerlere emir 

verilerek serbest bıraktırıldığı, daha sonra darbe eylemi çerçevesinde 2 adet çantayı götürmeye 

çalışırken darbeye karşı duran Başçavuş Bayram Uyumaz tarafından bu kez 2. kez yakalandığı 

ve çantaların bıraktırılıp yeniden gözaltına alındığı, 

Şüpheli Semih İlhan’ın 15/07/2016 tarihinde normalde yıllık izinde olmasına 

rağmen izni daha bitmeden 15/07/2016 tarihinde mesai bitiminden sonra Etimesgut Zırhlı 

Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı Tümenine geldiği, Etimesgut Zırhlı Birlikler 

Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı’na diğer şüpheliler Ahmet Bican Kırker, bunun emir 

astsubayı Levent Ceylan, İsa Sancaklı ve Faruk Yaman’ın Tümen’e sorgusuzca girmeleri 

yönünde emir ve talimatlar vererek kendi aracı ile bu darbeci şüphelilerin Tümene rahatlıkla 

sorgulanmadan girmelerini sağladığı, 15/07/2016 tarihinde Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim 

Tümen Komutanlığı’nda meydana gelen darbeye teşebbüs eylemine katılarak,öncelikle darbeye 

karışan teğmenlere işbölümü yapıp görevlendirmelerle birlik içerisinde garajlar bölgesi, 

cephanelik ve nizamiyeye gönderdiği, tankların darbe girişimi için dışarı çıkmaları konusunda 

nizamiyede tankların dışarı çıkmasını engelleyen personele tankların dışarı çıkartılması için 

sürekli emir ve talimatlar verdiği, üzerine atılı Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs 

Etme, Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme, Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini 

Ortadan Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Kısmen veya Tamamen Engellemeye 

Teşebbüs Etme, Askeri Komutanlıkların Gaspı, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Genel 

Güvenliği Kasten Tehliye Sokma, Kamu Görevine Ait Araç ve Gereçleri Suçta Kullanma, 

Tehdit ve Mala Zarar Verme suçlarını işlediğinin tespit edildiği ve bu kapsamda yukarıdaki sevk 

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği, anlaşılmıştır. 

 

  Şüpheli İSA SANCAKLI'nın eylemlerinin değerlendirilmesi sonucunda; 
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  Tüm şüpheliler, tanık ve mağdur beyanları ile dosyada diğer delillere göre; 

15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen 

Komutanlığı’nda görevli olmamasına rağmen 15/07/2016 tarihinde Zırhlı Birlikler Okulu ve 

Eğitim Tümen Komutanlığı’nda meydana gelen darbeye teşebbüs eylemine katılmak içinsaat 

22:00 sıralarında gelip burada emir ve komutayı devraldığı, 

Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı’nın personeli 

olmamasına rağmen şüphelilerden Semih İlhan’ın nizamiyedeki personele verdiği emir ve 

talimatlar nedeni ile Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı 

nizamiyesinden 15/07/2016 tarihinde saat 22:00 sıralarında rahatlıkla içeriye girebildiği, 

Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı’na giriş yaptıktan 

sonra darbeye teşebbüs eylemine katılacak teğmenlere görevlendirmeler yaptığı, darbeye 

teşebbüs eylemini Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı’nda yöneten 

Ahmet Bican Kırker, Özkan Gürkol, Semih İlhan ve Fatih Çubukçu ile birlikte hareket edip 

teğmenleri tank garajına, cephaneliğe, nizamiyeye gitmeleri konusunda gruplara ayırıp 

görevlendirmeler yaptığı, 

Yurtta Sulh Konseyi tarafından Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen 

Komutanlığı’nda Tümgeneral Erdoğan Akyol’un yerine tümen komutanı olarak atanan Ahmet 

Bican Kırker ile Tümgeneral Erdoğan Akyol’un Tümen karargah binasında Tümen 

komutanının odasında bulunurken , Tümgeneral Erdoğan Akyol’un şüpheli Ahmet Bican 

Kırker’e karşı durup onunla tartışması üzerineşüpheli İsa Sancaklı’nın oturduğu yerden 

kalkarakTümgeneral Erdoğan Akyol’un makam koltuğunun yanına geldiği , 

Şüphelilerden Ahmet Bican Kırker’in Tümen Karargah binası içerisindeki odada 

kapıyı işaret edip Tümgeneral Erdoğan Akyol’un odayı terk etmesini söylediği esnada şüpheli 

İsa Sancaklı’nın ayağa kalkarak Tümgeneral Erdoğan Akyol’un kollarının pazu kısmından 

tutarak yüksek sesle “ canım komutanım, sizi seviyoruz, emanetiniz banadır, size ben eşlik 

edeceğim, lütfen dışarı çıkalım, zaman kaybetmemize sebep oluyorsunuz, şehitlerimiz artıyor, 

3 dakikamız var” dediği ve Tümgeneral Erdoğan Akyol’un komutan odasından dışarı çıkmasına 

neden olduğu, Tümgeneral Erdoğan Akyol’un komutan odasından dışarı çıkarken Tümgeneral 

Erdoğan Akyol’un hemen sol tarafında durduğu, Tümgeneral Erdoğan Akyol’un sağ tarafında 

ise şüpheli Ahmet Bican Kırker’in bulunduğu, Tümgeneral Erdoğan Akyol’un bina içinde ve 

önünde duran rütbeli askerlerle ayakta yürürken helalleştiği, Tümen Karargah Binasından dışarı 

çıkıp kendi makam aracına yöneldiğinde şüpheli İsa Sancaklı’nın, Tümgeneral Erdoğan 

Akyol’un sol koluna girip Tümgeneral Erdoğan Akyol’a “komutanım güvenliğiniz tehdit 

altında, sizi ben koruyacağım, makam aracınızı kullanmayacağız, bu araca bineceğiz” deyip 

Tümgeneral Erdoğan Akyol’u makam aracına bindirmeyip gri renkli sivil plakalı Toyota marka 

araca saat 23:00 sıralarında bindirdiği, 

Tümgeneral Erdoğan Akyol’un bu aracın sağ arka koltuğuna oturmak için hamle 

yaptığı esnada şüpheli İsa Sancaklı’nınTümgeneral Erdoğan Akyol’a müdahale ederek aracın 

sağ ön koltuğuna oturttuğu, şüpheli İsa Sancaklı’nın da aracın sürücü koltuğuna oturduğu, 

aracın sağ arka koltuğunda darbeci teğmenlerden şüpheli Muhammet Macit’in oturduğu, araç 

nizamiyeden çıkıp giderken şüpheli İsa Sancaklı’nın Tümgeneral Erdoğan Akyol’a İstanbul 

yoluna nasıl çıkılacağını sorduğu, bu esnada cep telefonunu araç içerisinde aradığı ancak 

bulamayınca aracın arkasında oturan şüpheli Muhammet Macit’ten onun cep telefonunu aldığı, 

araçla Akıncılar 4. Ana Jet Üssüne giderken şüpheli İsa Sancaklı’nın araçtan 2 kez farklı 

zamanlarda inip 10-15 metre uzakta telefon ile görüşmeler yaptığı, 

Aracın içerisinde Tümgeneral Erdoğan Akyol’a “komutanım sizi bugün öğleden 

sonra konutunuz bölgesinde çok takip ettik, bekledik” diyerek darbeye teşebbüs eylemine çok 

önceden başladıklarını belli ettiği, 
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Şüpheli İsa Sancaklı’nın diğer şüpheli Muhammet Macit ile birlikte Tümgeneral 

Erdoğan Akyol’u Akıncılar 4. Ana Jet Üssüne getirdikleri, şüpheli İsa Sancaklı’nın nereye 

gideceğini bilmemesi nedeni ile dışarıdaki kişilere ve telefonla birilerine nereye gideceğini 

sorarak öğrenmeye çalıştığı, Akıncılar Üssüne Nizamiyeden içeriye girerken geldikleri aracı 

kontrol eden olmadığı, nizamiyeden içeri girdiktensonra misafirhane olan 2 katlı bir binanın 

önünde durdukları esnada şüpheli İsa Sancaklı’nın binanın kapısından girerken bağırarak üs 

komutanı nerede diyesorduğu, telefonla birisi ile görüştükten sonra Tümgeneral Erdoğan 

Akyol’u binanın içinde 17 numaralı odaya koydukları, 

Şüpheli İsa Sancaklı’nın Tümgeneral Erdoğan Akyol’u bıraktıkları odadan 

ayrılırken Tümgeneral Erdoğan Akyol’a “ben ayrılıyorum, bana emriniz var mı” diye 

sorduğunda, Tümgeneral Erdoğan Akyol’un sitemkar şekilde “hani beni koruyacaktın, neden 

ayrılıyorsun, bunlar kim, yazıklar olsun, hakkımı helal etmiyorum” dediğinde şüpheli İsa 

Sancaklı’nın Tümgeneral Erdoğan Akyol’a “komutanım ben ayrılıyorum” şeklinde cevap 

verdiği ve oradan ayrıldığı, 

Şüpheli İsa Sancaklı’nın Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen 

Komutanlığı komutanı Tümgeneral Erdoğan Akyol’uAkıncılar 4. Ana Jet Üssüne bırakması 

eylemi olan Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma eylemi için ayrıca soruşturma yürütüldüğü, 

Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı komutanı 

Tümgeneral Erdoğan Akyol’u dersdest edip Akıncılar 4. Ana Jet Üssüne bıraktıktan sonra tekrar 

Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı’na geri döndüğü, Nizamiyede 

“Arkadaşlar tümen komutanı Erdoğan Akyol’un yerine başka bir general geçti, onun emri 

gereğince nizamiyenin az ilerisinde teçhizatlı bir şekilde bekleyen tankları dışarıya çıkartın” 

şeklinde emir verdiği ve tankları dışarı çıkartmayan tank şoförü olarak bulunan 2 uzman çavuşu 

darp ettiği, 

Nizamiyeye gelen ve darbeye karşı duran Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen 

Komutanlığı’nda 15/07/2016 tarihinde disiplin subayı olarak görev yapan binbaşı Barış 

Dedebağı’nın nizamiyeden dışarı çıkması için iki elleriyle iteklediği, Barış Dedebağı’nın karşı 

çıkması üzerine şüpheli İsa Sancaklı’nın darbeci teğmenlere Barış Dedebağı’nın silahını 

almalarını emrettiği, 

Şüpheli İsa Sancaklı’nın 16/07/2016 tarihinde sabaha doğru darbeye teşebbüs 

eyleminin başarılı olamayacağını anlaması ve Tümen Karargah Binasının etrafının darbeye 

karşı duran personel tarafından tanklar, ZPT araçları ve silahlı askerlerce kuşatılması üzerine, 

Zırhlı Birlikler Okulu Eğitim ve Tümen Komutanlığı’nda darbeye teşebbüs eyleminde bulunan 

diğer şüpheliler Ahmet Bican Kırker ve Faruk Yaman ile birlikte Tümen Karargah Binasından 

çıkıp teslim olup göz altına alındığı, 

Şüpheli İsa Sancaklı’nın üzerine atılı Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya 

Teşebbüs Etme, Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme, Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini 

Ortadan Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Kısmen veya Tamamen Engellemeye 

Teşebbüs Etme, Askeri Komutanlıkların Gaspı, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Genel 

Güvenliği Kasten Tehliye Sokma, Kamu Görevine Ait Araç ve Gereçleri Suçta Kullanma ve 

Mala Zarar Verme suçlarını işlediğinin tespit edildiği ve bu kapsamda yukarıdaki sevk 

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği anlaşılmıştır. 

 

  Şüpheli FARUK YAMAN'ın eylemlerinin değerlendirilmesi sonucunda; 

Tüm şüpheliler, tanık ve mağdur beyanları ile dosyada diğer delillere göre; 

Şırnak ili Akçay 6. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı’nda Kurmay Başkanı albay 

rütbesinde görev yapmasına rağmen 15/07/2016 tarihinde Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim 
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Tümen Komutanlığı’nda meydana gelen darbeye teşebbüs eylemine katılmak için saat 22:00 

sıralarında gelip burada emir ve komutayı devraldığı, 

Darbeci Yurtta Sulh Konseyi tarafından 15/07/2016 tarihinde Zırhlı Birlikler Okulu 

ve Eğitim Tümen Komutanlığı’nda meydana gelen darbeye teşebbüs eylemine katılmak için 

Tümen Komutanlığı’na kurmay başkanı olarak atandığı, 

Şüphelilerden Semih İlhan’ın nizamiyedeki personele verdiği emir ve talimatlar 

nedeni ile Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı nizamiyesinden 

15/07/2016 tarihinde saat 22:00 sıralarında rahatlıkla içeriye girebildiği, üniformalı olduğu, 

kafasında tankçı personelin giydiği bere olmasına rağmen nizamiyeden içeri girerken tanık 

Cemil Karakaya’ya havacılardan geliyorum diyerek cevap verdiği, bunun sebebinin ise, 

Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı’nda görev yapmayan başka 

birliklerde görev yapan dışarıdan 15/07/20156 tarihinde darbeye teşebbüs eylemine katılacak 

personelin Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı’na girişlerinin rahat 

olabilmesi için şüphelilerden Semih İlhan’ın, nizamiyedeki personele Terörle Mücadele 

Harekatı olduğunu ve bu harekata dışarıdan havacı personelin de katılıp Etimesgut Zırhlı 

Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı kışlasına gelecekleri ve katılacakları, bunların 

içeri alınması için verdiği emir ve talimat nedeni ile olduğu, 

Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı’na giriş yaptıktan 

sonra darbeye teşebbüs eylemine katılacak teğmenlere görevlendirmeler yaptığı, Ahmet Bican 

Kırker, Özkan Gürkol, İsa Sancaklı, Semih İlhan ve Fatih Çubukçu ile birlikte hareket edip 

teğmenleri tank garajına, cephaneliğe, nizamiyeye gitmeleri konusunda gruplara ayırıp 

görevlendirmeler yaptığı, 

Şüpheli Faruk Yaman’ın darbeci Yurtta Sulh Konseyi tarafından Etimesgut Zırhlı 

Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı Faaliyet İzleme Merkezine gönderilen 

direktifleri içeren mesajların Tümen içerisinde, şüphelilerden Ahmet Bican Kırker, Fatih 

Çubukçu ve Semih İlhan ile birlikte emir ve talimatlar vererek Tümen içerisine dağıtılmasını 

sağladığı, bu haliyle Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı içerisinde 

icra edilen darbeye teşebbüs eylemine yönelik darbeci Yurtta Sulh Konseyinin darbenin 

gerçekleşmesine yönelik direktiflerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla emir ve talimatlar 

verdiği, 

Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı’nda bulunan 

Faaliyet İzleme Merkezi’nde darbeye karşı duran Levent Sebahattin Güldağı veAli Küpeli’ye 

baskı yaptığı, darbe eylemini gerçekleştirebilmek için darbe harekatı kapsamında Ali Küpeli’ye 

Faaliyet İzleme Merkezinde bulunan ve Ankara’yı gösteren haritaları duvara asmasını 

söylediği, Ali Küpeli’nin buna karşı çıkıp yapmaması üzerine yine Faaliyet İzleme Merkezinde 

o esnada bulunan binbaşı Levent Sebahattin Güldağı’na “sen ne biçim binbaşısın, git ceride 

defterini bul, tankların plakalarını yaz, arkadaşlarımız şehit oluyor, sen ne yapıyorsun” şeklinde 

emirvererek darbeye teşebbüs eyleminin başarıya ulaşması için sevk ve idarede bulunduğu, 

Faaliyet İzleme Merkezi’ne gelen ve darbeye karşı duran olay tarihinde binbaşı olan 

fakat sonradan yarbay rütbesine yükselen mağdur İsmail Suvay’a ulaştırma bölgesinden bir tane 

kamyon çıkartmasını, cephaneliğe göndermesini, orada ona kara havacılık mühimmatı yani 

helikopter mühimmatı yükleneceğini ve aracın cephaneliğe gitmesi gerektiğini söylediği, 

Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı komutanı olan 

Tümgeneral Erdoğan Akyol’un derdest edilipAkıncılar 4. Ana Jet Üssü’ne gönderilmesi için, 

Tümgeneral Erdoğan Akyol ile şüpheli Ahmet Bican Kırker’in Tümen Karargah Binasında 

komutan Tümgeneral Erdoğan Akyol’un odasında bulundukları esnada, buodaya emir astsubayı 

kapısından girip elindeki dosyada bulunan Tümgeneral Erdoğan Akyol’un da görevden 

alındığını gösteren Darbeci Yurtta Sulh Konseyi’nin belirlediği listeyi Tümgeneral Erdoğan 
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Akyol’un önüne koyduğu, Tümgeneral Erdoğan Akyol’un bu listeyi okumasının ardından 

tekrar bu atama listesini alıp girdiği kapıdan dışarıya çıktığı, 

Şüpheli Faruk Yaman’ın saat 23:00 sıralarında darbeye karşı duran İsmail Suvay’a 

“silahlı kuvvetler akademisinde kurstaydım, emir geldi, buranın yeni kurmay başkanı oldum” 

şeklinde söylemlerde bulunduğu, 

Şüpheli Faruk Yaman’ın Yurtta Sulh Konseyi tarafından Etimesgut Zırhlı Birlikler 

Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı’na tümen komutanı olarak atanan darbeci şüpheli Ahmet 

Bican Kırker’i darbeye karşı duran ve tankların nizamiyeden dışarı çıkmasını engelleyen İsmail 

Suvay’a Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı’nın yeni komutanı olarak 

tanıttığı, İsmail Suvay’ın gerçek tümen komutanı olan Tümgeneral Erdoğan Akyol’un nerede 

olduğunu sorduğunda şüpheli Faruk Yaman'ın , Tümgeneral Erdoğan Akyol’un izne ayrıldığını 

söylediği, 

Saat 23:30 sıralarında darbeye karşı duran İsmail Suvay’ın, Tümgeneral Erdoğan 

Akyol’un tümen komutanlığı görevinden alınıp yerine şüpheli Ahmet Bican Kırker'in tümen 

komutanı olarak atanmasına ilişkin emri sorduğunda, şüpheli Faruk Yaman’ın EYS’den çıkmış 

sayfalardan oluşan mesaj listesini göstermesi üzerine İsmail Suvay’ın emirde imza olmadığını, 

tuğgeneralin imzaladığını, bu nedenle bu emri tanımadığını söyleyip listeyi Faruk Yaman’a geri 

uzatması üzerine şüpheli Faruk Yaman’ın İsmail Suvay’a bunu yapmak istiyorsan dilekçeni yaz 

bırak dediği, İsmail Suvay’ın şüpheli Faruk Yaman’a “sizi tanımıyorum, emrettiklerini 

yapmıyorum, komutanlarım emir verirse bakarım” diyerek karşı çıkması üzerine şüpheli Faruk 

Yaman’ın İsmail suvay’a “sakin olun, biz şimdi bilgilendirme vereceğiz” dediği, 

Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı nizamiyesine 

darbeyi gerçekleştirmek amacıyla Tümen içerisinden dışarı çıkarılmak istenen tankların dışarı 

çıkmasını nizamiyede engelleyen ve darbeye karşı duran personele “arkadaşlar bu tanklar 

buradan çıkacak” şeklinde söyleyerek darbeyi gerçekleştirmede kullanılacak tankların dışarı 

çıkması için çaba sarfettiği, 

Şüpheli Faruk Yaman’ın 16/07/2016 tarihinde sabaha doğru darbeye teşebbüs 

eyleminin başarılı olamayacağını anlaması ve Tümen Karargah Binasının etrafının darbeye 

karşı duran personel tarafından tanklar, ZPT araçları ve silahlı askerlerce kuşatılması 

üzerine,şüpheliler Ahmet Bican Kırker ve İsa Sancaklı ile birlikte Tümen Karargah Binasından 

çıkıp teslim olup göz altına alındığı, 

Şüpheli Faruk Yaman’ın üzerine atılı Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya 

Teşebbüs Etme, Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme, Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini 

Ortadan Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Kısmen veya Tamamen Engellemeye 

Teşebbüs Etme, Askeri Komutanlıkların Gaspı, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Genel 

Güvenliği Kasten Tehliye Sokma, Kamu Görevine Ait Araç ve Gereçleri Suçta Kullanma ve 

Mala Zarar Verme suçlarını işlediğinin tespit edildiği ve bu kapsamda yukarıdaki sevk 

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği anlaşılmıştır. 

 

  Şüpheli YAVUZ ALİ ÜÇLER'in eylemlerinin değerlendirilmesi 

sonucunda; 

  Tüm şüpheliler, tanık ve mağdur beyanları ile dosyada diğer delillere göre; 

  Şüpheli Yavuz Ali ÜÇLER'in 15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler 

Okulu ve Tümen Komutanlığı’nda kursiyer teğmen olarak görev yaptığı, 

15/07/2016 tarihinde Zırhlı Birlikler Okulu ve Tümen Komutanlığı’nda meydana 

gelen darbeye teşebbüs eyleminde yer alan şüpheli Özkan Gürkol’un aracıyla şüpheli Özkan 

Gürkol ile kendisi ve diğer şüpheli teğmenler Abdulkadir Çiçek, Fethi Göçer ve Muhammet 
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Macit’in birlikte Zırhlı Birlikler Okulu ve Tümen Komutanlığı’na geldikleri, şüpheli Yavuz Ali 

ÜÇLER’in Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Tümen Komutanlığı’nda şüpheli Özkan 

Gürkol’un emir ve komutasına girip onun verdiği emir, talimat ve direktifler doğrultusunda 

hareket ederek darbeye teşebbüs eyleminekatıldığı, 

Şüpheli Yavuz Ali ÜÇLER’in 15/07/2016 tarihi gecesinde Etimesgut Zırhlı 

Birlikler Okulu ve Tümen Komutanlığı’nda darbeye teşebbüs eyleminin icrasını 

gerçekleştirmek amacıyla diğer şüpheli teğmenlerden Enes Daşçı, Abdulkadir ÇİÇEK, Resul 

Doğan ile birlikte 70. dönem kursiyer teğmenlerin bulunduğu whatsapp grubundan Etimesgut 

Zırhlı Birlikler Okulu ve Tümen Komutanlığı’nda kurs gören kursiyer teğmenlere Etimesgut 

Zırhlı Birlikler Okulu ve Tümen Komutanlığı içerisinde bulunan Kursiyer Bölük Binasına acil 

bir durum var, hemen birliğe gelin şeklinde mesajlar çekerek acil gelmeleri çağrısında bulunup 

bu çağrıyı tekrarlayarak kursiyer teğmenlerin Tümene gelişlerini sağladıkları, 

Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Tümen Komutanlığı’nda 15/07/2016 tarihinde 

meydana gelen darbeye teşebbüs eyleminde yer alan şüpheliler Ahmet Bican Kırker, Faruk 

Yaman, Özkan Gürkol ve İsa Sancaklı’nın Tümen Birliği içerisinde tam teçhizatlı silahlı 

korumalığını yapıp, bu şüphelilerden aldığı emir ve talimatları tereddütsüz uygulayıp, darbeye 

katılan diğer şüpheli teğmenlerin uygulaması için sevk idarede bulunduğu, 

Tümen içerisinde inzibat görevinin olmamasına rağmen darbeye teşebbüs eylemini 

gerçekleştirmek amacıyla o gece kollarına inzibat kolluğu taktığı, 

Darbeye teşebbüs eylemini gerçekleştirmek amacıyla 15/07/2016 tarihi gecesi tam 

teçhizatlı olup, hücum yeleği giyinip, silah ve mühimmatı ile darbeye teşebbüs eylemini icra 

ettiği, 

Şüpheliler Ahmet Bican Kırker, Faruk Yaman, Özkan Gürkol ve İsa Sancaklı’nın 

özellikle Tümen Karargah binasında darbeye teşebbüs eylemi için icra ettikleri eylemleri 

gerçekleştirirken bu şüphelilerin silahlı olarak korumalığını yapıp bu şüphelilere karşı çıkan ya 

da bunları engellemeye çalışan, darbeye karşı duran personeli engellemeye çalıştığı ve bu 

engelleme eylemini yaparken çok sert tavır ve davranışlar içerisinde olduğu, 

Darbeye karşı duran başçavuş Bayram UYUMAZ'a silah doğrultarak onun silahını 

zorla aldığı, yanında bulunan diğer darbecilerin sağa sola ateş etmeleri sonucu Bayram 

UYUMAZ'ın zati silahını aldığı, ayrıca Bayram UYUMAZ'ın silahını yere atmasına rağmen 

onun kafasının 10-15 cm üstünden geçecek şekilde havaya doğru ateş ettiği, 

Mağdur Kemal Zafer'in Eğitim Destek Bölüğünde beklerken, şüpheliler Yavuz Ali 

ÜÇLER ve Enes DAŞCI'nın ellerinde bulunan G3 piyade tüfeklerinin mühimmatlarını elde 

etmek için dolap anahtarlarını istedikleri, "emir verildi, vereceksiniz" şeklinde zorla almaya 

çalıştıkları, emrin kimin tarafından verildiğinin sorulması üzerine "konuşmayın mühimmatları 

verin" şeklinde karşılık verdikleri, şüpheli Yavuz Ali ÜÇLER'in darbeye karışan teğmenler 

gurubunun lideri gibi davrandığı, diğer darbeci teğmenlerden daha aktif olduğu, daha çok baskı 

yaptığı, karşı çıkıldıkça Hüseyin MENDİ'nin belindeki silahını alıp Hüseyin MENDİ'nin 

kafasına dayadığı, zorla mühimmat dolaplarının kilitlerini kırıp açtırarak silah dipçikleriyle 

yine mühimmat depolarının kilitlerini kırarak mühimmatları kendisine ve diğer darbeci 

teğmenlerin kullanmaları için aldığı, 

Nizamiye bölgesinden çıkarılmakistenen tanklara mühimmat yüklenmesinde, ZPT 

ve tankların hareke etmeleri konusunda aktif rol oynadığı, bu ZPT ve tankların mühimmatla 

doldurulması, hareket etmeleri ve cephanelikten alınan mühimmatların Zırhlı Birlikler Okulu 

ve Tümen Komutanlığına o gece gelen helikoptere yüklenmesinde aktif rol oynadığı, tankların 

Tümen Nizamiyesinden dışarı çıkması için silahlı olarak rol oynadığı, bu tankların dışarı 

çıkmasını engellemeye çalışan askeri personele karşı sert tepki verdiği, nizamiyede meydana 

gelen kargaşa esnasındaAhmet Bican Kırker’in emir vermesi üzerine diğer darbeci teğmenlerle 
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birlikte Nizamiye’de silahlarını halka doğrultarak havaya doğru ateş ettiği, 

16/07/2016 tarihinde sabaha doğru darbeye teşebbüs eyleminin başarılı 

olamayacağını anladığında darbeye teşebbüs eyleminde bulunan diğer şüpheli teğmenler 

Abdulkadir ÇİÇEK, Enes Daşçı ve Resul Doğan ile birlikte Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim 

Tümen Komutanlığı Tümen Karargah Binasında silahlarını bırakıp teslim olduğu, 

Şüphelinin üzerine atılı Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme, Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Kısmen veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Askeri Komutanlıkların Gaspı, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Genel Güvenliği Kasten 

Tehliye Sokma, Kamu Görevine Ait Araç ve Gereçleri Suçta Kullanma, Tehdit ve Mala Zarar 

Verme suçlarını işlediğinin tespit edildiği ve yukarıdaki sevk maddeleri uyarınca 

cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği anlaşılmıştır. 

 

  Şüpheli ABDÜLKADİR ÇİÇEK'in eylemlerinin değerlendirilmesi 

sonucunda; 

   Tüm şüpheliler, tanık ve mağdur beyanları ile dosyada diğer delillere göre; 

  Şüpheli Abdulkadir ÇİÇEK'in 15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler 

Okulu ve Tümen Komutanlığı’nda kursiyer teğmen olarak görev yaptığı, 

15/07/2016 tarihindeşüpheli Özkan Gürkol’un aracıyla şüpheli Özkan Gürkol ile 

kendisi diğer şüpheli teğmenler Yavuz Ali Üçler, Fethi Göçer ve Muhammet Macit’in birlikte 

Zırhlı Birlikler Okulu ve Tümen Komutanlığı’na geldikleri, şüpheli Abdulkadir Çiçek’in 

Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Tümen Komutanlığı’ndaşüpheli Özkan Gürkol’un emir ve 

komutasına girip onun verdiği emir, talimat ve direktifler doğrultusunda hareket ederek darbeye 

teşebbüs eylemine katıldığı, 

Şüpheli Abdulkadir Çiçek’in 15/07/2016 tarihi gecesinde Etimesgut Zırhlı Birlikler 

Okulu ve Tümen Komutanlığı’nda darbeye teşebbüs eyleminin icrasını gerçekleştirmek 

amacıyla diğer şüpheli teğmenlerden Enes Daşçı, Yavuz Ali Üçler, Resul Doğan ile birlikte 70. 

dönem kursiyer teğmenlerin bulunduğu whatsapp grubundan Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu 

ve Tümen Komutanlığı’nda kurs gören kursiyer teğmenlere Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve 

Tümen Komutanlığı içerisinde bulunan Kursiyer Bölük Binasına acil bir durum var, hemen 

birliğe gelin şeklinde mesajlar çekerek acil gelmeleri çağrısında bulunup bu çağrıyı 

tekrarlayarak kursiyer teğmenlerin Tümene gelişlerini sağladıkları, 

Şüpheliler Ahmet Bican Kırker, Faruk Yaman, Özkan Gürkol ve İsa Sancaklı’nın 

Tümen Birliği içerisinde tam teçhizatlı silahlı korumalığını yapıp, bu şüphelilerden aldığı emir 

ve talimatları tereddütsüz uygulayıp, darbeye katılan diğer şüpheli teğmenlerin uygulaması için 

sevk idarede bulunduğu, 

Tümen içerisinde inzibat görevinin olmamasına rağmen darbeye teşebbüs eylemini 

gerçekleştirmek amacıyla o gece kollarına inzibat kolluğu taktığı, 

Darbeye teşebbüs eylemini gerçekleştirmek amacıyla 15/07/2016 tarihi gecesi tam 

teçhizatlı olup, hücum yeleği giyinip, silah ve mühimmatı ile darbeye teşebbüs eylemini icra 

ettiği, 

Şüpheliler Ahmet Bican Kırker, Faruk Yaman, Özkan Gürkol ve İsa Sancaklı’nın 

özellikle Tümen Karargah binasında darbeye teşebbüs eylemi için icra ettikleri eylemleri 

gerçekleştirirken bu şüphelilerin silahlı olarak korumalığını yapıp bu şüphelilere karşı çıkan ya 

da bunları engellemeye çalışan darbeye karşı duran personeli engellemeye çalıştığı ve bu 

engelleme eylemini yaparken çok sert tavır ve davranışlar içerisinde olduğu, 

Şüpheli Abdulkadir Çiçek’in, Genel Kurmay Başkanlığı’nın emir ve komutası 
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dışında hareket eden ve darbeye teşebbüs eylemini icra eden Ahmet Bican Kırker, Faruk Yaman, 

Özkan Gürkol ve İsa Sancaklı ile birlikte tam teçhizatlı ve silahlı olarak Tümen içerisinde 

bulunan Garajlar Bölgesine, Cephaneliğe ve Nizamiye Bölgesine gidip buradakendisine verilen 

emir ve talimatları tereddütsüz yerine getirdiği, 

ZPT ve tankların mühimmatla doldurulması, hareket etmeleri ve cephanelikten 

alınan mühimmatların Zırhlı Birlikler Okulu ve Tümen Komutanlığına o gece gelen helikoptere 

yüklenmesinde aktif rol oynadığı, tankların Tümen Nizamiyesinden dışarı çıkması için silahlı 

olarak rol oynadığı, bu tankların dışarı çıkmasını engellemeye çalışan askeri personele karşı 

sert tepki verdiği, 

Darbeye teşebbüs eylemine karşı duran olay tarihinde Zırhlı Birlikler Okulu ve 

Tümen Komutanlığı Disiplin Subayı olan müşteki Barış Dedebağı’nın 16/07/2016 tarihi saat 

03:30 sıralarında Tümen Nizamiye girişine gelmesi üzerine Barış Dedebağı’nın Tümen 

içerisine girmemesi için çalışan grubun içerisinde olduğu gibi onun Tümene girmemesi için 

eylemde bulunduğu, ayrıca Barış Dedebağı’nıntartaklanması eylemine katıldığı, Nizamiyede 

meydana gelen kargaşa esnasında şüpheli Ahmet Bican Kırker’in emir vermesi üzerine diğer 

darbeci teğmenlerle birlikte Nizamiye’de silahını halka doğrultarak havaya doğru ateş ettiği, 

16/07/2016 tarihinde sabaha doğru darbeye teşebbüs eyleminin başarılı 

olamayacağını anladığında darbeye teşebbüs eyleminde bulunan diğer şüpheli teğmenler Yavuz 

Ali Üçler, Enes Daşçı ve Resul Doğan ile birlikte Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen 

Komutanlığı Tümen Karargah Binasında silahlarını bırakıp teslim olduğu, 

Şüphelinin üzerine atılı Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme, Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Kısmen veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Askeri Komutanlıkların Gaspı, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Genel Güvenliği Kasten 

Tehliye Sokma, Kamu Görevine Ait Araç ve Gereçleri Suçta Kullanma ve Mala Zarar Verme 

suçlarını işlediğinin tespit edildiği vebu kapsamda yukarıdaki sevk maddeleri uyarınca 

cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği anlaşılmıştır. 

 

  Şüpheli MUHAMMET MACİTin eylemlerinin değerlendirilmesi 

sonucunda; 

Tüm şüpheliler, tanık ve mağdur beyanları ile dosyada diğer delillere göre; 

Şüpheli Muhammet MACİT'in 15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler 

Okulu ve Tümen Komutanlığı’nda kursiyer teğmen olarak görev yaptığı, 

15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Tümen Komutanlığı’nda 

meydana gelen darbeye teşebbüs eylemine katılan şüpheli Özkan Gürkol’un aracıyla şüpheli 

Özkan Gürkol ile kendisi diğer şüpheli teğmenler Yavuz Ali Üçler, Fethi Göçer ve Abdulkadir 

ÇİÇEK’in birlikte Zırhlı Birlikler Okulu ve Tümen Komutanlığı’na geldikleri, şüpheli 

Abdulkadir Çiçek’in şüpheli Özkan Gürkol’un emir ve komutasına girip onun verdiği emir, 

talimat ve direktifler doğrultusunda hareket ederek darbeye teşebbüs eylemine katıldığı, şüpheli 

Muhammet MACİT idari tahkikat için verdiği dilekçesinde kendisine haber verilmesi üzerine 

birliğe geldiğini belirtmiş ise de, gerçekteÖzkan GÜRKOL, Yavuz Ali ÜÇLER, Abdulkadir 

ÇİÇEK ve Fethi GÖÇER ile birlikte geldiğinin tespit edildiği, 

Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Tümen Komutanlığı içerisinde 15/07/2016 

tarihinde darbeye teşebbüs eylemini gerçekleştirmek amacıyla darbaye katılacak olan 

teğmenleri telefonla acil olarak birliğe çağırdığı, özellikle şüpheli teğmen Yusuf  AKBULUT'u 

telefonla çağırdığı, o gece darbeye teşebbüs eylemine Zırhlı Birlikler Tümeninde katılacak olan 

ve çağrılması gereken teğmenlerin listesinin kendisinde bulunduğu, 
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Etimesgut Zırhlı BirliklerOkulu ve Tümen Komutanlığı Komutanı olan Tümgeneral 

Erdoğan AKYOL'u sivil toyota marka araçla Akıncılar 4.Ana Jet Üssüne şüpheli İsa 

SANCAKLI ile birlikte götürmesi eylemi ile ilgiliayrıca soruşturma yürütüldüğü, 

Tümen içerisinde inzibat görevi olmamasına rağmen darbeye teşebbüs eylemini 

gerçekleştirmek amacıyla o gece kollarına inzibat kolluğu taktığı, 

Darbeye teşebbüs eylemini gerçekleştirmek amacıyla 15/07/2016 tarihi gecesi tam 

teçhizatlı olup, hücum yeleği giyinip, G3 piyade tüfeği ve zati tabancasını ve mühimmatı ile 

darbeye teşebbüs eylemini icra ettiği, 

Şüpheliler Ahmet Bican Kırker, Faruk Yaman, Özkan Gürkol ve İsa Sancaklı’nın 

özellikle Tümen Karargah binasında darbeye teşebbüs eylemi için icra ettikleri eylemleri 

gerçekleştirirken bu şüphelilerin silahlı olarak korumalığını yapıp bu şüphelilere karşı çıkan ya 

da bunları engellemeye çalışan darbeye karşı duran personeli engellemeye çalıştığı ve bu 

engelleme eylemini yaparken çok sert tavır ve davranışlar içerisinde olduğu, 

Şüpheli Muhammet MACİT’in, Genel Kurmay Başkanlığı’nın emir ve komutası 

dışında hareket eden ve darbeye teşebbüs eylemini icra eden Ahmet Bican Kırker, Faruk Yaman, 

Özkan Gürkol ve İsa Sancaklı ile birlikte tam teçhizatlı ve silahlı olarak Tümen içerisinde 

bulunan Garajlar Bölgesine, Cephaneliğe ve Nizamiye Bölgesine gidip burada Tümen 

içerisinde darbeye teşbbüs eyleminin yöneticileri olan Ahmet Bican Kırker, Faruk Yaman, 

Özkan Gürkol ve İsa Sancaklı’nın kendisine verilen emir ve talimatları tereddütsüz yerine 

getirdiği, 

ZPT ve tankların mühimmatla doldurulması, hareket etmeleri ve cephanelikten 

alınan mühimmatların Zırhlı Birlikler Okulu ve Tümen Komutanlığına o gece gelen helikoptere 

yüklenmesinde aktif rol oynadığı, tankların Tümen Nizamiyesinden dışarı çıkması için silahlı 

olarak rol oynadığı, bu tankların dışarı çıkmasını engellemeye çalışan askeri personele karşı 

sert tepki verdiği, 

Darbeye teşebbüs eylemine karşı duran olay tarihinde Zırhlı Birlikler Okulu ve 

Tümen Komutanlığı Disiplin Subayı olan müşteki Barış Dedebağı’nın 16/07/2016 tarihi saat 

03:30 sıralarında Tümen Nizamiye girişine gelmesi üzerine Barış Dedebağı’nın Tümen 

içerisine girmemesi için çalışan grubun içerisinde olduğu gibi onun Tümene girmemesi için 

eylemde bulunduğu, ayrıca Barış Dedebağı’nıntartaklanması eylemine katıldığı, Nizamiyede 

meydana gelen kargaşa esnasında şüpheli Ahmet Bican Kırker’in emir vermesi üzerine diğer 

darbeci teğmenlerle birlikte Nizamiye’de silahıyla halka doğru havayaateş ettiği, 

Etimesgut Zırhlı BirliklerOkulu ve Tümen Komutanlığında 15/07/2016 tarihinde 

diğer şüphelilerle birlikte gerçekleştirdiği darbeye teşebbüs eyleminin başarılı olamaması 

üzerine Teknik Kurul binasına gelerek teslim olduğu, teğmenlerle ilgili yoklama alan başçavuş 

Osman Levent KARAKUŞ'un yoklaması esnasında şüpheli Muhammet MACİT'in 

bulunmadığı, ancak sonradan yoklamaya katıldığında Osman Levent KARAKUŞ'un şüpheli 

Muhammet MACİT'e "ne oluyor" diye sorduğunda, Akıncılar Üssüne tümen komutanı Erdoğan 

AKYOL'u şüpheli İsa SANCAKLI ile birlikte götürmesine rağmen Osman Levent 

KARAKUŞ'a bir albayı Akıncı Üssüne götürdük şeklinde beyanda bulunduğu, 

Şüpheli Muhammet MACİT'in üzerine atılı Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya 

Teşebbüs Etme, Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme, Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini 

Ortadan Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Kısmen veya Tamamen Engellemeye 

Teşebbüs Etme, Askeri Komutanlıkların Gaspı, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Genel 

Güvenliği Tehlikeye Sokmak,Kamu Görevine Ait Araç ve Gereçleri Suçta Kullanmak suçlarını 

işlediğinintespit edildiği ve bu kapsamda yukarıdaki sevk maddeleri uyarınca 

cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği anlaşılmıştır. 
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  Şüpheli İBRAHİM ZENGİN'in eylemlerinin değerlendirilmesi 

sonucunda; 

Tüm şüpheliler, tanık ve mağdur beyanları ile dosyada diğer delillere göre; 

Şüpheli İbrahim ZENGİN'in 15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu 

ve Tümen Komutanlığı’nda kursiyer teğmen olarak görev yaptığı, 

70. dönem whatsapp gurubundan acil olarak Zırhlı Birliklere çağrılması üzerine 

Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığına bir gün öncesinden dağıtılan 

şahsi tabancası ile geldiği ve Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Tümen Komutanlığı’nda 

darbeye teşebbüs eylemine katılan şüpheli Özkan Gürkol’un emir ve komutasına girip onun 

verdiği emir, talimat ve direktifler doğrultusunda hareket ederek darbeye teşebbüs eylemine 

katıldığı, 

Tanık Hüseyin MENDİ'yi telefonla arayıp "kaç tane mühimmat olduğunu" sorduğu 

Hüseyin MENDİ'nin 50 adet şarjör ve 1000 adet mühimmat olduğunu söylemesi üzerine 

Hüseyin MENDİ'ye, göndereceği astsubay çavuşlara mühimmatın hepsini vermesini söylediği, 

Hüseyin MENDİ'nin böyle bir emir almadığını ve komutanlarımı arayın dediğinde, İbrahim 

ZENGİN'in ben de emir aldım diyerek telefonu kapattığı, 

Cephaneliğe gelerek mağdur tanık Hüseyin YAĞMUR'a A4 mühimmatı alıncağını 

söyleyip 3000 adet A4 mermisini yanındaki darbeci teğmenlere ve şüpheli Öztürk GÜR ile 

birlikte emir ve talimat vererek Zırhlı Birliklere darbeye teşebbüs gecesi inen helikoptere 

yüklektikleri ve kendisinin de bu mühimmatın taşınmasına bizzat katıldığı, 

Şüpheli İbrahim ZENGİN'in üzerine atılı Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya 

Teşebbüs Etme, Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme, Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini 

Ortadan Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Kısmen veya Tamamen Engellemeye 

Teşebbüs Etme, Askeri Komutanlıkların Gaspı, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Kamu 

Görevine Ait Araç ve Gereçleri Suçta Kullanma suçlarını işlediği tespit edildiğinden yukarıdaki 

sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği anlaşılmıştır. 

 

  Şüpheli ENES DAŞÇI'ın eylemlerinin değerlendirilmesi sonucunda; 

Tüm şüpheliler, tanık ve mağdur beyanları ile dosyada diğer delillere göre; 

Şüpheli Enes DAŞÇI'nın 15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve 

Tümen Komutanlığı’nda kursiyer teğmen olarak görev yaptığı, 

70. Dönem whatsapp gurubunda şüpheli Özkan GÜRKOL'un acil olarak teğmenleri 

birliğe çağırması üzerine saat 22:00 sıralarında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim 

Tümen Komutanlığına geldiği, ayrıca aynı whatsapp gurubundan şüpheliler Abdulkadir 

ÇİÇEK, Yavuz Ali ÜÇLER ve Resul DOĞAN ile birlikte kursiyer teğmenleri Zırhlı 

Birliklerdeki bölük komutanlığına acil gelmeleri için sürekli yazışma yaparak darbeye teşebbüs 

eylemine katılacak personelin birliğe gelmesini sağladığı, 

Şüpheliler Ahmet Bican Kırker, Faruk Yaman, Özkan Gürkol ve İsa Sancaklı’nın 

Tümen Birliği içerisinde tam teçhizatlı silahlı korumalığını yapıp, bu şüphelilerden aldığı emir 

ve talimatları tereddütsüz uygulayıp, darbeye katılan diğer şüpheli teğmenlerin uygulaması için 

sevk idarede bulunduğu, 

Tümen içerisindeinzibat görevi olmamasına rağmen darbeye teşebbüs eylemini 

gerçekleştirmek amacıyla o gece kollarına inzibat kolluğu taktığı, 

Darbeye teşebbüs eylemini gerçekleştirmek amacıyla 15/07/2016 tarihi gecesi tam 

teçhizatlı olup, hücum yeleği giyinip, silah ve mühimmatı ile darbeye teşebbüs eylemini icra 

ettiği, 
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Şüpheliler Ahmet Bican Kırker, Faruk Yaman, Özkan Gürkol ve İsa Sancaklı’nın 

özellikle Tümen Karargah binasında darbeye teşebbüs eylemi için icra ettikleri eylemleri 

gerçekleştirirken bu şüphelilerin silahlı olarak korumalığını yapıp bu şüphelilere karşı çıkan ya 

da bunları engellemeye çalışan, darbeye karşı duran personeli engellemeye çalıştığı ve bu 

engelleme eylemini yaparken çok sert tavır ve davranışlar içerisinde olduğu, bu kapsamda 

karargah binasına gidip burada darbeci komutanların emri ile tümen karargah binasını 

darbecilerin kullanması amacıyla darbeciler için emniyet altına aldığı, şüpheli Ahmet Bican 

Kırker ile birlikte tank garajına gidip darbe eyleminde kullanılacak tankların çıkıp 

çıkmadıklarını kontrol etmek için garaja gittikleri, buradan cephaneliğe geçtikleri, ardından da 

Ahmet Bican KIRKER ile nizamiyeye gittiği, nizamiyedeki karışıklık üzerine halkı engellemek 

amacıyla Ahmet Bican KIRKER'in emriyle havaya ateş ettiği, 

Mağdur Kemal Zafer'in Eğitim Destek bölüğünde beklerken, şüpheliler Yavuz Ali 

ÜÇLER ve Enes DAŞCI'nın ellerinde bulunan G3 piyade tüfeklerinin mühimmatlarını elde 

etmek için dolap anahtarlarını istedikleri, "emir verildi, vereceksiniz" şeklinde zorla almaya 

çalıştıkları, emrin kimin tarafından verildiğinin sorulması üzerine "konuşmayın mühimmatları 

verin" şeklinde karşılık verdikleri, şüpheli Yavuz Ali ÜÇLER'in darbeye karışanteğmenler 

gurubunun lideri gibi davrandığı, diğer darbeci teğmenlerden daha aktif olduğu, daha çok baskı 

yaptığı, karşı çıkıldıkça Hüseyin MENDİ'nin belindeki silahını alıp Hüseyin MENDİ'nin 

kafasına dayadığı, şüpheliler Yavuz Ali ÜÇLER ve Enes DAŞÇI'nın zorla mühimmat 

dolaplarının kilitlerini kırıp açtırarak silah dipçikleriyle yine mühimmat depolarının kilitlerini 

kırarak mühimmatları kendisine ve diğer darbeci teğmenlerin kullanmaları için aldığı, 

16/07/2016 tarihinde sabaha doğru darbeye teşebbüs eyleminin başarılı 

olamayacağını anladığında darbeye teşebbüs eyleminde bulunan diğer şüpheli teğmenler Yavuz 

Ali Üçler, Abdulkadir ÇİÇEK ve Resul Doğan ile birlikte Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim 

Tümen Komutanlığı Tümen Karargah Binasında silahlarını bırakıp teslim olduğu, 

Şüphelinin üzerine atılı Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme, Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Kısmen veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Askeri Komutanlıkların Gaspı, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Genel Güvenliği Kasten 

Tehliye Sokma, Kamu Görevine Ait Araç ve Gereçleri Suçta Kullanma ve Mala Zarar Verme 

suçlarını işlediği tespit edildiğinden yukarıdaki sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmasına 

karar verilmesi gerektiği anlaşılmıştır. 

 

  Şüpheli FETHİ GÖÇER'in eylemlerinin değerlendirilmesi sonucunda; 

  Tüm şüpheliler, tanık ve mağdur beyanları ile dosyada diğer delillere göre; 

Şüpheli Fethi GÖÇER'in 15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve 

Tümen Komutanlığı’nda kursiyer teğmen olarak görev yaptığı, 

15/07/2016 tarihinde Zırhlı Birlikler Okulu ve Tümen Komutanlığı’nda meydana 

gelen darbeye teşebbüs eylemine katılan şüpheli Özkan Gürkol’un aracıyla şüpheli Özkan 

Gürkol ile kendisi diğer şüpheli teğmenler Yavuz Ali Üçler, Abdulkadir ÇİÇEK ve Muhammet 

Macit’in birlikte Zırhlı Birlikler Okulu ve Tümen Komutanlığı’na geldikleri, 

Şüpheliler Ahmet Bican Kırker, Faruk Yaman, Özkan Gürkol ve İsa Sancaklı’nın 

Tümen Birliği içerisinde tam teçhizatlı silahlı korumalığını yapıp, bu şüphelilerden aldığı emir 

ve talimatları tereddütsüz uygulayıp, darbeye katılan diğer şüpheli teğmenlerin uygulaması için 

sevk idarede bulunduğu, 

Tümen içerisinde inzibat görevi olmamasına rağmen darbeye teşebbüs eylemini 

gerçekleştirmek amacıyla o gece kollarına inzibat kolluğu taktığı, 
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Darbeye teşebbüs eylemini gerçekleştirmek amacıyla 15/07/2016 tarihi gecesi tam 

teçhizatlı olup, hücum yeleği giyinip, silah ve mühimmatı ile darbeye teşebbüs eylemini icra 

ettiği, 

Şüpheliler Ahmet Bican Kırker, Faruk Yaman, Özkan Gürkol ve İsa Sancaklı’nın 

özellikle Tümen Karargah binasında darbeye teşebbüs eylemi için icra ettikleri eylemleri 

gerçekleştirirken bu şüphelilerin silahlı olarak korumalığını yapıp bu şüphelilere karşı çıkan ya 

da bunları engellemeye çalışan darbeye karşı duran personeli engellemeye çalıştığı ve bu 

engelleme eylemini yaparken çok sert tavır ve davranışlar içerisinde olduğu, 

Şüpheli Fethi GÖÇER'in, Genel Kurmay Başkanlığı’nın emir ve komutası dışında 

hareket eden ve darbeye teşebbüs eylemini icra eden Ahmet Bican Kırker, Faruk Yaman, Özkan 

Gürkol ve İsa Sancaklı ile birlikte tam teçhizatlı ve silahlı olarak Tümen içerisinde bulunan 

Garajlar Bölgesine, Cephaneliğe ve Nizamiye Bölgesine gidip burada Tümen içerisinde 

darbeye teşbbüs eyleminin yöneticileri olan Ahmet Bican Kırker, Faruk Yaman, Özkan Gürkol 

ve İsa Sancaklı’nın kendisine verilen emir ve talimatları tereddütsüz yerine getirdiği, 

Darbeye teşebbüs eylemine karşı duran olay tarihinde Zırhlı Birlikler Okulu ve 

Tümen Komutanlığı Disiplin Subayı olan müşteki Barış Dedebağı’nın 16/07/2016 tarihi saat 

03:30 sıralarında Tümen Nizamiye girişine gelmesi üzerine Barış Dedebağı’nın Tümen 

içerisine girmemesi için çalışan grubun içerisinde olduğu gibi onun Tümene girmemesi için 

eylemde bulunduğu, ayrıca Barış Dedebağı’nın tartaklanması eylemine katıldığı, şüpheli 

Ahmet Bican Kırker’in emir vermesi üzerine diğer darbeci teğmenlerle birlikte Nizamiye’de 

silahını halka doğrultarak havaya doğru ateş ettiği ve bu esnada "bu halk çıldırmış olmalı" diye 

bağırdığı, 

16/07/2016 tarihinde sabaha doğru darbeye teşebbüs eyleminin başarılı 

olamayacağını anladığında teslim olduğu. 

Şüphelinin üzerine atılı Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme, Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Kısmen veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak, Kamu Görevine Ait Araç ve Gereçleri Suçta 

Kullanma, Askeri Komutanlıkların Gaspı, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçlarını işlediği 

tespit edildiğinden yukarıdaki sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi 

gerektiği anlaşılmıştır. 

 

  Şüpheli HARUN UĞUR'un eylemlerinin değerlendirilmesi sonucunda; 

Tüm şüpheliler, tanık ve mağdur beyanları ile dosyada diğer delillere göre; 

Şüpheli Harun UĞUR'un 15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve 

Tümen Komutanlığı’nda kursiyer teğmen olarak görev yaptığı, 

Tümen içerisinde inzibat görevi olmamasına rağmen darbeye teşebbüs eylemini 

gerçekleştirmek amacıyla o gece kollarına inzibat kolluğu taktığı, 

Darbeye teşebbüs eylemini gerçekleştirmek amacıyla 15/07/2016 tarihi gecesi tam 

teçhizatlı olup, hücum yeleği giyinip, silah ve mühimmatı ile darbeye teşebbüs eylemini icra 

ettiği, 

Şüpheliler Ahmet Bican Kırker, Faruk Yaman, Özkan Gürkol ve İsa Sancaklı’nın 

özellikle Tümen Karargah binasında darbeye teşebbüs eylemi için icra ettikleri eylemleri 

gerçekleştirirken bu şüphelilerin silahlı olarak korumalığını yapıp bu şüphelilere karşı çıkan ya 

da bunları engellemeye çalışan darbeye karşı duran personeli engellemeye çalıştığı ve bu 

engelleme eylemini yaparken çok sert tavır ve davranışlar içerisinde olduğu, bu kapsamda 

şüpheli Özkan GÜRKOL'un korumalığını icra ederken silahını her an ateş edecekmiş şekilde 
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elinde tuttuğu, 

Şüpheli Harun UĞUR’un, Ahmet Bican Kırker, Faruk Yaman, Özkan Gürkol ve İsa 

Sancaklı ile birlikte tam teçhizatlı ve silahlı olarak Tümen içerisinde bulunan Garajlar 

Bölgesine, Cephaneliğe ve Nizamiye Bölgesine gidip buradakendisine verilen emir ve 

talimatları tereddütsüz yerine getirdiği, 

Darbeye teşebbüs eylemine karşı duran olay tarihinde Zırhlı Birlikler Okulu ve 

Tümen Komutanlığı Disiplin Subayı olan müşteki Barış Dedebağı’nın 16/07/2016 tarihi saat 

03:30 sıralarında Tümen Nizamiye girişinde meydana gelen kargaşa esnasında darbeye 

teşebbüs eylemini yöneten ve Darbeci Yurtta Sulh Konseyi tarafından Zırhlı Birlikler Okulu ve 

Tümen Konutanlı’ğına Tümen komutanı olarak atanan şüpheli Ahmet Bican Kırker’in emir 

vermesi üzerine diğer darbeci teğmenlerle birlikte Nizamiye’de silahıyla halka doğru 

havayaateş ettiği, 

16/07/2016 tarihinde sabaha doğru darbeye teşebbüs eyleminin başarılı 

olamayacağını anladığında teslim olduğu, 

Şüphelinin üzerine atılı Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme, Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Kısmen veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Askeri Komutanlıkların Gaspı, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Genel Güvenliği Kasten 

Tehliye Sokma, Kamu Görevine Ait Araç ve Gereçleri Suçta Kullanma suçlarını işlediği tespit 

edildiğinden yukarıdaki sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği 

anlaşılmıştır. 

 

  Şüpheli RESUL DOĞAN'ın eylemlerinin değerlendirilmesi sonucunda; 

Tüm şüpheliler, tanık ve mağdur beyanları ile dosyada diğer delillere göre; 

Şüpheli Resul DOĞAN'ın 15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve 

Tümen Komutanlığı’nda kursiyer teğmen olarak görev yaptığı, 

70. Dönem whatsapp gurubunda şüpheli Özkan GÜRKOL'un acil olarak teğmenleri 

birliğe çağırması üzerine saat 22:00 sıralarında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim 

Tümen Komutanlığına geldiği, ayrıca aynı whatsapp gurubundan şüpheliler Abdulkadir 

ÇİÇEK, Yavuz Ali ÜÇLER ve Enes DAŞÇI ile birlikte kursiyer teğmenleri Zırhlı Birliklerdeki 

bölük komutanlığına acil gelmeleri için sürekli yazışma yaparak darbeye teşebbüs eylemine 

katılacak personelin birliğe gelmesini sağladığı, 

Şüpheliler Ahmet Bican Kırker, Faruk Yaman, Özkan Gürkol ve İsa Sancaklı’nın 

Tümen Birliği içerisinde tam teçhizatlı silahlı korumalığını yapıp, bu şüphelilerden aldığı emir 

ve talimatları tereddütsüz uygulayıp, darbeye katılan diğer şüpheli teğmenlerin uygulaması için 

sevk idarede bulunduğu, 

Tümen içerisinde inzibat görevi olmamasına rağmen darbeye teşebbüs eylemini 

gerçekleştirmek amacıyla o gece kollarına inzibat kolluğu taktığı, 

Darbeye teşebbüs eylemini gerçekleştirmek amacıyla 15/07/2016 tarihi gecesi tam 

teçhizatlı olup, hücum yeleği giyinip, silah ve mühimmatı ile darbeye teşebbüs eylemini icra 

ettiği, 

Şüpheliler Ahmet Bican Kırker, Faruk Yaman, Özkan Gürkol ve İsa Sancaklı’nın 

özellikle Tümen Karargah binasında darbeye teşebbüs eylemi için icra ettikleri eylemleri 

gerçekleştirirken bu şüphelilerin silahlı olarak korumalığını yapıp bu şüphelilere karşı çıkan ya 

da bunları engellemeye çalışan, darbeye karşı duran personeli engellemeye çalıştığı ve bu 

engelleme eylemini yaparken çok sert tavır ve davranışlar içerisinde olduğu, bu kapsamda 

karargah binasına gidip burada darbeci komutanların emri ile tümen karargah binasını 
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darbecilerin kullanması amacıyla darbeciler için emniyet altına aldığı, şüpheli Ahmet Bican 

Kırker ile birlikte darbe eyleminde kullanılacak tankların çıkıp çıkmadıklarını kontrol etmek 

için garaja gittikleri, buradan cephaneliğe geçtikleri, ardından da Ahmet Bican KIRKER ile 

nizamiyeye gittiği, nizamiyedeki karışıklık üzerine halkı engellemek amacıyla Ahmet Bican 

KIRKER'in emriyle havaya ateş ettiği, 

16/07/2016 tarihinde sabaha doğru darbeye teşebbüs eyleminin başarılı 

olamayacağını anladığında darbeye teşebbüs eyleminde bulunan diğer şüpheli teğmenler Yavuz 

Ali Üçler, Abdulkadir ÇİÇEK ve Enes DAŞÇI ile birlikte Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim 

Tümen Komutanlığı Tümen Karargah Binasında silahlarını bırakıp teslim olduğu, 

Şüphelinin üzerine atılı Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme, Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Kısmen veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Askeri Komutanlıkların Gaspı, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak,Genel Güvenliği Kasten 

Tehliye Sokma, Kamu Görevine Ait Araç ve Gereçleri Suçta Kullanma suçlarını işlediği tespit 

edildiğinden yukarıdaki sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği 

anlaşılmıştır. 

 

  Şüpheli AHMET HAN BÜYÜKSAKALLI'nın eylemlerinin 

değerlendirilmesi sonucunda; 

  Tüm şüpheliler, tanık ve mağdur beyanları ile dosyada diğer delillere göre; 

  Şüpheli Ahmet Han BÜYÜKSAKALLI'nın 15/07/2016 tarihinde Etimesgut 

Zırhlı Birlikler Okulu ve Tümen Komutanlığı’nda kursiyer teğmen olarak görev yaptığı, 

  70. dönem whatsapp gurubundan Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim 

Tümen Komutanlığına çağrılması üzerine birliğe zati silahı ile birlikte geldiği, 

  Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığına geldikten 

sonra subay temel kurs bölüğünün bahçesinde şüpheli Özkan GÜRKOL tarafından darbeci 

teğmenlerin darbe gecesinde icra edecekleri eylemler için ayırdığında, şüpheli Ahmet Han 

BÜYÜKSAKKALI 'yıguruplardan birine aldığı, şüphelinin eğitim destek taburu garajına gidip 

buradan ZPT(Zırhlı Personel Taşayıcısı) ile Çağlayan nizamiyesine gittiği, 

  Şüpheli Ahmet Han BÜYÜKSAKALLI'nın Çağlayan nizamiyesinden darbeyi 

gerçekleştirmek amacıyla ZPTile dışarıya çıkmak için çaba sarf ettiği, ancak yüzbaşı Müslüm 

KIRMIZISAÇ ve diğer darbeye karşı duran personel tarafından engellendiği, kendisine karşı 

duran darbe karşıtı personele nizamiyenin emniyetini almak için kendisinin ZPT aracıyla 

gönderildiğini beyan ettiği, bu esnada yanında şüphelilerden Oktay CULHA'nın da bulunduğu, 

darbeye karşı duran personelin sözlerinden sonra şüpheli Oktay CULHA'nın yüzbaşı Müslüm 

KIRMIZISAÇ'ın emrine uyup geri gelmesine rağmen şüpeli Ahmet Han 

BÜYÜKSAKALLI'nın geri gitmediği, yarım saatten fazla süre nizamiyede dışarı çıkmak için 

elindeki tüfek ile hazır vaziyette beklediği ve Çağlayan nizamiyesinde havaya ateş ettiği, daha 

sonra darbeye teşebbüste bulunan diğer şüphelilerin land rover araçla şüpheli Ahmet Han 

BÜYÜKSAKALLI'yı alıp ayrıldıkları, 

  16/07/2016 tarihinde sabaha doğru darbeye teşebbüs eyleminin başarılı 

olamayacağını anladığında teslim olduğu, 

  Şüphelinin üzerine atılı Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme, Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Kısmen veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Askeri Komutanlıkların Gaspı, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Genel Güvenliği Kasten 
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Tehliye Sokma, Kamu Görevine Ait Araç ve Gereçleri Suçta Kullanma suçlarını işlediği tespit 

edildiğinden yukarıdaki sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği 

anlaşılmıştır. 

 

  Şüpheli SİNAN ÜNAL'ın eylemlerinin değerlendirilmesi sonucunda; 

  Tüm şüpheliler, tanık ve mağdur beyanları ile dosyada diğer delillere göre; 

  Şüpheli Sinan ÜNAL'ın 15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu 

ve Tümen Komutanlığı’nda üsteğmen olarak görev yaptığı, 

  Şüpheli Özkan GÜRKOL'un 21:12'de telefondan arayıp çağırması üzerine 

birliğe geldiği, 

  Yanında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı 

içerisinde darbeye katılan şüpheliler Özkan GÜRKOL ve Fatih ÇUBUKÇU'nun etrafında 

bulunan 15-20 kadar kursiyer teğmene talimatlar verilirken şüpheliler Özkan GÜRKOL ile 

Fatih ÇUBUKÇU'nun yanında bulunduğu, 

  Şüpheli Fatih ÇUBUKÇU'nun şüpheli Sinan ÜNAL'a adamları topla diye emir 

verdiği, yine Fatih ÇUBUKÇU'nun "herkese silah dağıtılsın" emri üzerine silah deposuna gidip 

deponun kapısının kapalı olması nedeniyle Zırhlı Birlikler Eğitim Tümen Komutanlığı öğrenci 

kurs taburu subay kurs bölüğü bölük astsubayı olan ve darbe gecesi darbeye karşı duran 

başçavuş Osman Levent KARAKUŞ'u saat 23:31 sıralarında telefonla arayıp Osman Levent 

KARAKUŞ'a "alarm verildi, acil birliğe gelmem gerekiyor" diyerek birliğe çağırdığı, 

  Başçavuş Osman Levent KARAKUŞ'a darbede kullanılmak üzere silah almak 

amacıyla derhal silahların kapısını açması şeklinde emir verdiği, yanında şüpheliler Özkan 

GÜRKOL ve Fatih ÇUBUKÇU da olduğu halde silahlık deposunu Osman Levent 

KARAKUŞ'a zorla açtırmak için uğraştığı, Osman Levent KARAKUŞ'un direnmesi üzerine 

Fatih ÇUBUKÇU'nun depo kapısını kırın emriyle kapıyı kırıp içeriden 10-15 kursiyer teğmenle 

birlikte G3 piyade tüfekleri ve boş şarjörleri aldıkları, daha sonra şüpheli Sinan ÜNAL'ın 

şüpheli Fatih ÇUBUKÇU'nun makam aracıyla Eğitim Destek Taburunun tank garajına 

gittikleri, şüpheli Koray KORKMAZ'ın bunları tanka bindirdiği ve hep beraber cephaneliğe 

tanklarla birliklet mühimmat almak için gittikleri, ardından Özkan GÜRKOL'un emriyle ve 

onunla birlikte ZPT'lerin olduğu garaja gittikleri, şüpheli Özkan GÜRKOL'un iki adet tankı 

dışarı çıkarmak için emirler verirken yanında bulunup cephanelikte kaldığı, başçavuş Osman 

Levent KARAKUŞ'u arayıp kursiyer astsubay ve teğmenleri şüpheli Özkan GÜRKOL'un 

emriyle bölüğe götürdüğü, silah dağıtımında aktif rol aldığı, 

  16/07/2016 tarihinde sabaha doğru darbeye teşebbüs eyleminin başarılı 

olamayacağını anladığında teslim olduğu, 

  Şüphelinin üzerine atılı Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme, Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Kısmen veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Askeri Komutanlıkların Gaspı, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Kamu Görevine Ait Araç ve 

Gereçleri Suçta Kullanma ve Mala Zarar Verme suçlarını işlediği tespit edildiğinden yukarıdaki 

sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği anlaşılmıştır. 

 

 

  Şüpheli ÖZTÜRK GÜR'ün eylemlerinin değerlendirilmesi sonucunda; 

  Tüm şüpheliler, tanık ve mağdur beyanları ile dosyada diğer delillere göre; 

  Şüpheli Öztürk GÜR'ün 15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu 

ve Tümen Komutanlığı’nda uzman erbaş kurs bölüğünde üsteğmen olarak görev yaptığı, 
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  Şüphelinin tank erler Bünyamin LARÇİN, Müslüm ACAR ve Yücel 

KARAGÖZ'e saat 23:35 sıralarında arkasında teçhizatlı 8-10 teğmen olduğu halde nizamiyeden 

darbecilerin rahatlıkla girmeleri ve tankların rahatlıkla çıkmaları için intikal var diyerek 

nizamiyeyi terk etmelerini emrettiği ve ardından kendisi de nizamiye kulübesine girip oradan 

cephaneliğe gidip asteğmen Resul YILDIZ'a cephaneliği boşaltmalarını ve buranın emniyetinin 

kendisine geçtiğini söylediği, 

  15/07/2016 tarihinde Yurtta Sulh Konseyi tarafından Etimesgut Zırhlı Birlikler 

Okulu ve Tümen Komutanlığı’na tümen komutanı olarak atanan Ahmet Bican KIRKER ile 

birlikte birlik içerisinde geceleyin hareket ettiği, cephanelik emniyet müfreze komutanı mağdur 

tanık Hüseyin YAĞMUR'a darbeye karışan teğmenlerle birlikte silah doğrulttuğu, cephaneliğe 

gelip cephaneliğin müfreze komutanı olduğunu söyleyip, cephaneliğin boşaltılması gerektiğini, 

bu hususta yazılı bir emirde bulunduğunu cephanelikte nöbet tutan asteğmen Resul YILDIZ'a 

söylediği, darbe eylemi kapsamında yapılan faaliyetin bir tatbikat olduğunu, tatbikat gereği 

Resul YILDIZ'a ve yanındaki personele hep birlikte cephaneliği terk edip uzman erbaş eğitim 

bölüğüne gitmelerini söylediği, buna karşı çıkan Resul YILDIZ ve emrindeki askerlere darbeci 

teğmenlerle silah doğrulttuğu ve bu personelin cephanelik bölgesini zorla terk etmesini 

sağladığı, 

  Cephaneliğe gelen mağdur tanık Hüseyin YAĞMUR'a tank mühimmatı 

yükleneceğini, kapıları çabuk açmaları gerektiğini söylediği, darbeci teğmenlere mühimmat 

deposunun kapılarını kırma emri verince orada bulunan darbeci teğmenlerin helikopter 

mühimmatına ait depo kapısını kazmalar ile kırmaya başladıkları, cephanelikten aldıkları 

mühimmatı land marka askeri araca yükleyip 200 metre ilerde bulunan atış alanındaki 

helikoptere götürülmesini tanık Hüseyin YAĞMUR'a emrettiği, daha sonradan cephanelikten 

alınan bu mühimmatı 15/07/2016 gecesi cephanelik bölgesine iniş kalkış yapan helikoptere 

şüphelilerden İbrahim ZENGİN ile birlikte yüklettikleri, 

  Mağdur Fırat YILMAZ ve ekibinin araçlarını birlik içerisinde iç kısımlara 

doğru sevk ettiği, 

  16/07/2016 tarihinde sabaha doğru darbeye teşebbüs eyleminin başarılı 

olamayacağını anladığında teslim olduğu, 

  Şüpheli Öztürk GÜR'ün üzerine atılı Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya 

Teşebbüs Etme, Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme, Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini 

Ortadan Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Kısmen veya Tamamen Engellemeye 

Teşebbüs Etme, Askeri Komutanlıkların Gaspı, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Tehdit, 

Kamu Görevine Ait Araç ve Gereçleri Suçta Kullanma ve Mala Zarar Verme suçlarını işlediği 

tespit edildiğinden yukarıdaki sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi 

gerektiği anlaşılmıştır. 

  

  Şüpheli ERDAL YETİM'in eylemlerinin değerlendirilmesi sonucunda; 

  Tüm şüpheliler, tanık ve mağdur beyanları ile dosyada diğer delillere göre; 

  Şüpheli Erdal YETİM'in 15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu 

ve Tümen Komutanlığı’nda Eğitim Destek ve Tatbikat Tabur Komutanı yarbay olarak görev 

yaptığı,   

  15/07/20106 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Tümen 

Komutanlığı’nda nöbetçi amiri olduğu, nöbetçi amiri olması nedeniyle tümendeki tümen 

komutanının yetkilerine gece boyunca haiz olduğu, 

  15/07/2016 tarihinde tümen nöbetçi amiri olması sebebiyle darbeci Yurtta Sulh 

Konseyi'nin darbeye yönelik direktiflerinin faaliyet izleme merkezinde görevli başçavuş Ali 
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KÜPELİ tarafından şüpheli Erdal YETİM'e saat 22:30 sıralarında söylenmesi üzerine 

şüphelinin odasından tümen faaliyet izleme merkezine geldiği, burada darbeci Yurtta Sulh 

Konseyinin direktiflerini bizzat görerek okuduğu ve bu kapsamda tümen komutanı olan 

Tümgeneral Erdoğan AKYOL'un darbeci Yurtta Sulh Konseyi tarafından görevden alınıp 

yerine yine şüphelilerden Ahmet Bican KIRKER'in atandığını öğrendiği, 

  Şüpheli Erdal YETİM'in darbeci Yurtta Sulh Konseyinin sıkı yönetim bildirisini 

ve darbe yönetim direktiflerini 22:30 da öğrenmesine rağmen saat 23:00 sıralarında tanık Fırat 

YILMAZ'a "ne kadar geliştirilmiş zırhlı personel taşıyıcısı (GZPT) çıkarılabiliyorsa hazırla, yol 

durumu al, baha haber ver" diyerek emir verdiği, saat 00:00 sıralarında tanık Fırat YILMAZ'a 

tekrar "garajlar bölgesine geldin mi, araçlar hazır mı, kaç araç çıkarabilirsin, yalnız araçlarda 

sürücü, nişancı, araç komutanı kesinlikle olsun ona göre teşkilatlandır, cephane bölgesine gidin, 

yükleme yapın" dediği, ardından "araçlar hazır olunca Meclise çıkacaksınız" şeklinde emir 

vererek darbeci Yurtta Sulh Konseyinin darbe bildirimi ve sıkı yönetimini öğrenmesine ve 

darbeye teşebbüs eylemi olduğunu öğrenmesine rağmen yukarıda anlatıldığı şekilde 

darbecilerin darbeye teşebbüs eylemlerini gerçekleştirmek amacıyla GZPT araçlarının ve 

tankların hazırlanıp mühimmatla yüklenip dışarı çıkması emrini verdiği, 

  Şüpheli Erdal YETİM'in yine Yurtta Sulh Konseyinin darbe bildirimi ve sıkı 

yönetimini öğrenmesine ve darbeye teşebbüs eylemi olduğunu öğrenmesine rağmen normal 

zamanlarda tanklara mühimmat yüklemesinin cephanelikte değil garajlar bölgesinde ya da 

tankların toplanma bölgesinde yapılması gerekmesine rağmendarbecilerin darbeye teşebbüs 

eylemlerini gerçekleştirmesi amacıyla 23:40 sıralarında tanık Hulusi YILDIZ'a "Hulusi 

çıkarabildiğin kadar tank çıkar, cephaneliğe git, cephanelikte tanklara mühimmat yükle, hazır 

olunca bana haber ver" şeklinde emir verdiği, 

  Şüpheli Erdal YETİM'in tankların hazırlanması emrini Terörle Mücadele 

Harekatı (TMH) var şeklinde bahsetmeden verdiği, normalde büyük toplumsal olaylar olduğu 

zamanlarda müdahale için kurulan Kolluk Kuvvetlerinin Toplumsal Olaylarda Desteklenmesi 

(KOKTOD) isimli taburun komutanı olarak toplaması gerekirken doğrudan tankları hazırlayın 

şeklinde Hulusi YILDIZ'a yukarıda anlatıldığı gibi emir verdiği, 

  Yurtta Sulh Konseyinin darbeci bildirisinin gelmesinden hemen sonra 

Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığında darbeyi yöneten Ahmet 

Bican KIRKER'in Tümen Karargah binasının ikinci katındaki konferans salonunda toplantı 

düzenlediği, o toplantıya şüpheli Erdal YETİM'in de çağrıldığı ve şüpheli Erdal YETİM'in bu 

toplantıya katıldığı, 

  16/07/2016 günü sabahında tanıklar Bayram UYUMAZ, Hakan ÇUBUKÇU, 

İhsan KAYA ve mağdur tanık Barış DEDEBAĞI'nın tümen 2.Alay 1.Tabur Komutanlığına 

gitmek istedikleri sırada Erdal YETİM'in telefonla karşıda konuştuğu kişiye "ben 

engelleyemiyorum, yukarıya geliyorlar" şeklinde söylediği, darbeye karşı duran Barış 

DEDEBAĞI, Hakan ÇUBUKÇU, İhsan KAYA ve Bayram UYUMAZ'a "yukarıya gitmeyin, 

yukarıda sizi istemiyorlar" şeklinde bilgi verdiği, Metin İYİDİL ile darbe teşebbüs gecesi 

telefon ile görüşmeler yaptığı, 

  Darbeye teşebbüs eyleminin başarısız olması üzerineEtimesgut Zırhlı Birlikler 

Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığında suç işleyen darbecilerin yakalanıp gözaltına 

alınmaları üzerine şüpheli Erdal YETİM'in Metin İYİDİL'den aldığı talimatlar ile Zırhlı 

Birliklerde yakalanan darbeye teşebbüs eden şüphelilerin polislere verilmemesi gerektiğini 

Metin İYİDİL'in söylediğini darbeye karşı duran personele söylediği, 

  Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığında 15/07/2016 

tarihinde gerçekleşen darbeye teşebbüs eyleminde tümen içerisinde Erdal YETİM'in komutanı 

olduğu tabur dışında başka taburlarda da tank, ZPT, ZMA araçlarının da olmasına rağmen 
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şüpheli Erdal YETİM'in komutanı olduğu taburlarda hiçbir tank hareketliliği ZPT ve ZMA 

araçlarında hareketlilik olmamasına rağmen şüpheli Erdal YETİM'in komutanı olduğu Zırhlı 

Birlikler Eğitim Destek ve Tatbikat Tabur Komutanlığındaki eğitim destek bölüğüne ait 

tankların hazırlanıp dışarı çıkmak istedikleri, bu tanklardan iki adedinin nizamiyeden çıkıp 

Beştepe'ye gidip halk tarafından engellenmesi üzerine geri dönüş yapmak zorunda 

kaldıkları,yine şüpheli Erdal YETİM'in komutanı olduğu eğitim destek ve tatbikat tabur 

komutanlığına ait bir adet ZPT ve bir adet ZMA aracının hareket ettiği ve bu hareketliliğinin de 

şüpheli Erdal YETİM'in emir ve talimatıyla olduğu, şüpheli Erdal YETİM'in darbeci Yurtta 

Sulh Konseyin sıkı yönetim ilan ettiğini ve darbeye teşebbüs eylemini çok erken saatlerde saat 

22:30 sıralarında öğrenmesine rağmen darbeye karşı duran personeli nöbetçi amiri olması 

nedeniyle darbeye karşı eylemde bulunmak üzerederleyip toparlaması gerekirken bu eylemi 

gerçekleştirmediği, 

   Şüphelinin üzerine atılı Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme, Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Kısmen veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Askeri Komutanlıkların Gaspı, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Kamu Görevine Ait Araç ve 

Gereçleri Suçta Kullanmasuçlarını işlediği tespit edildiğinden yukarıdaki sevk maddeleri 

uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği anlaşılmıştır. 

  

  Şüpheli CEM TUCE'nin eylemlerinin değerlendirilmesi sonucunda; 

  Tüm şüpheliler, tanık ve mağdur beyanları ile dosyada diğer delillere göre; 

  Şüpheli Cem TUCE'nin 15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu 

ve Tümen Komutanlığı’nda 1.Tank Eğitim Alay komutanı olarak görev yaptığı, 

  15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Tümen 

Komutanlığı’nda darbeci Yurtta Sulh Konseyinin direktifleri geldikten sonra saat 23:00 

sıralarında darbeye teşebbüste bulunan şüpheliler Ahmet Bican KIRKER ve İsa 

SANCAKLI'nın tümen komutanı tümgeneral Erdoğan AKYOL'u görevden alıp sivil plakalı 

toyota marka bir araca bindirip götürmeye çalışırlarken yanında Mehmet Sıddık ÇOBAN, Sefa 

ALKAN ile diğer personelin olmasına rağmen, komutanları olan tümen komutanı Erdoğan 

AKYOL'u korumak veya kurtarmak amacıyla darbecilere yönelik herhangi bir müdahalede 

bulunmadıkları ve bu olaya sessiz kaldıkları, 

  15/07/2016 tarihinde gecenin ilerleyen saatlerinde faaliyet izleme merkezinde 

görevli Ali KÜPELİ'nin şüpheli Cem TUCE'nin yanına gidip darbe girişimi eyleminden 

bahsederek "komutanım bana bir şey söyleyin bu ne demek, ben kimden emir alayım, yasal 

emri kimden alacağım, halkın üzerine ateş açmamızı söylüyorlar, böyle bir şey olabilir mi" diye 

sorduğunda şüpheli Cem TUCE'nin Ali KÜPELİ'ye "sakin ol, sıkıntı etme, halka ateş etmeyin" 

şeklinde konuşarak darbeye teşebbüs eyleminin engellenmesi için aktif hareket edip emir ve 

talimatlar vermesi gerekirken sessiz ve pasif kaldığı, 

  15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Tümen 

Komutanlığı’nda gerçekleştirilen darbeye teşebbüs esnasında safını ve konumunu tam net 

belirlemeden hemdarbeci şüphelilerin yanına gelip gittiği hem de darbeye karşı duranların 

yanına gelip gittiği, darbecilerin bulunduğu nizamiyeye defalarca girip çıktığı, darbeye karşı 

duran personele ise sakin olun diye şeklinde emirler verdiği, 

  16/07/2016 gece 02:30-03:00 sıralarında darbeye karşı duran ve tankların 

çıkmasını engelleyen İsmail SUVAY'ın tanık Üzeyir DEVECİ'ye silahlanıp nizamiyeye 

gelmeleri talimatını verdiğinde, Üzeyir DEVECİ ve ekibinin nizamiyeye gelirken yolda Cem 

TUCE'nin makam arabasına rastladıkları, şüpheli Cem TUCE'nin Üzeyir DEVECİ ve 
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yanındakilere "arkadaşlar sakın bir delillik yapmayın, sıkıntı yok, arkadaşlar biz ikna edeceğiz, 

sorun çözülecek" diyerek darbeye karşı duranların eylemlerini yavaşlattığı ve ardından da 

nizamiyeye darbeye teşebbüste bulunan şüphelilerin yanına gittiği, 

  Darbeye teşebbüs eyleminde bulunan şüpheli Semih İLHAN'ın birinci kez 

yakalandıktan sonra serbest bırakıldığı daha sonra ikinci kez yakalanınca şüpheli Semih 

İLHAN için müşteki Bayram UYUMAZ'a "o bizden bırak" diyerek şüpheli Semih İLHAN'ın 

yakalanmaması yönünde talimat verdiği, 

  Müşteki Bayram UYUMAZ'ın darbe sabahı Cem TUCE'ye darbecilerle birlikte 

neden hareket ettiğini sorduğunda şüpheli Cem TUCE'nin Bayram UYUMAZ'a "benden 

şüpheleniyor musun" şeklinde sorduğu, Bayram UYUMAZ'ın kendisine "şüphelenmiyorum, 

darbeciler ile birlikte hareket ettiğinden eminim" şeklinde söylediği, bunun üzerine şüpheli 

Cem TUCE'nin Bayram UYUMAZ'a "bana arkamdan konuşmadın, yüzüme söyledin" şeklinde 

cevap verdiği, 

  Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığında 15/07/2016 

tarihinde gerçekleşen darbeye teşebbüs eylemini öğrenmesine rağmen darbecilerin yanında mı 

yoksa darbeye karşı duranların yanında mı olduğunu tam net belli etmeyerek ve bu konuda 

darbeye karşı duran personeli motive edip emir ve talimatlar verip darbeye karşı ilk önceleri 

aktif halde bulunmadığı, ancak daha sonra darbeye teşebbüs eyleminin başarısız olacağını 

anladığında darbeye karşı duran personelin yanında onlarla birlikte hareket ederek darbeye 

teşebbüs eden şüphelilerin yakalanıp gözaltına alınması işleminde bulunarakyukarıda 

anlatıldığı şekilde hareket ederek emir ve talimatlar verdiği, 

Şüphelinin üzerine atılı Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme, Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Kısmen veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, suçlarını işlediği tespit edildiğinden yukarıdaki sevk 

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği anlaşılmıştır. 

  

  Şüpheli MUHARREM ERDEM'in eylemlerinin değerlendirilmesi 

sonucunda; 

  Tüm şüpheliler, tanık ve mağdur beyanları ile dosyada diğer delillere göre; 

  Şüpheli Muharrem ERDEM'in 15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler 

Okulu ve Tümen Komutanlığı’nda İstihbarat ve İstihbarata Karşı Koyma Şube Müdürü, 

İstihbarat Albayı olarak görev yaptığı, 

  Eşinin rahatsız olması nedeniyle eşine refakatçi izninde olduğu, refakatçi izni 

bitmeden 15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Tümen Komutanlığına 

geldiği, 

15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen 

Komutanlığı nizamiyesinde darbeci teğmenler ve Ahmet Bican KIRKER ile darbeye karşı 

duran İsmail SUVAY, Tolga YILMAZ, Cemil KARAKAYA ve diğer askeri personel arasında 

arbede meydana gelmesi olayında, darbeci teğmenlerin halka doğru ateş etmeleri esnasında 

şüpheli Muharrem ERDEM'in hiçbir şey yapmadan nizamiyede dolaştığı, tanık Cemil 

KARAKAYA'nın şüpheli Muharrem ERDEM'e "burada kıyamet kopuyor, burada 10 tane dost 

asker var, bunlara mühimmat bile verilmemiş" dediğinde şüpheli Muharrem ERDEM'in tanık 

Cemil KARAKAYA'ya "sen ne yapacaksın mühimmatı" dediğinde tanık Cemil 

KARAKAYA'nın "halk linç edecek, en azından havaya ateş açacak, caydırıcılığı olur" 

dediğinde şüpheli Muharrem ERDEM'in Cemil KARAKAYA'ya "Cemil abartma olayı, tanklar 

içeriden halka doğru havaya ateş açsa halkın hepsi kuru kalabalık, zaten kaçar giderler, 
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tanklarda buradan çıkıp giderler aslında" diyerek olayı önemsizleştirmeye çalıştığı, 

Nizamiyede şüpheliler Ahmet Bican KIRKER, Faruk YAMAN ve darbeci 

teğmenlerin tankları dışarıya çıkarmak için meydana gelen arbede ve darbecilerin havaya doğru 

olacak şekilde halka doğru ateş etmeleri esnasında darbecilere karşı duran askeri personele 

"yanlış yapıyorsunuz" diyerek darbeye teşebbüs eden şüpheliler lehine konuştuğu, 

Nizamiyenin önünde toplanan halk için "onlar halk değil, Osmanlı Sporun taraftarı, 

Melih GÖKÇEK'in adamları, biz Atatürkçüyüz" şeklinde söylemlerde bulunduğu, 

Darbeye teşebbüs gecesi sabaha doğru tümen karargah binasından darbeye teşebbüs 

eden şüphelileri gözaltına almak için çalışanlardan olan tanık Hüseyin KARACA'nın elindeki 

silahı görünce aşağılayıcı biçimde "elindeki ne, ne yapacaksın onunla, sana kim emir verdi" 

diye sorduğu, Hüseyin KARACA'nın Sefa ALKAN tarafından emir verildiğini söylemesi 

üzerine şüpheli Muharrem ERDEM'in Hüseyin KARACA'ya ters ters bakıp gittiği, 

Darbeye teşebbüs eyleminde bulunan şüpheli Semih İLHAN'ın ilk yakalandığında 

kelepçelerini uzman çavuş tanık Recep ARGANA'ya çözdürüp serbest bıraktırdığı, şüpheli 

Semih İLHAN yakalanınca ortalığa doğru şüpheli Semih İLHAN'ı kastederek "senin hiçbir 

suçun yok, seni niye tutukladılar, sen söyle seni söksünler, serbest bıraksınlar" diyerek 

Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığında 15/07/2016 tarihinde 

darbeye teşebbüs eylemindedışarıdan darbe için gelen darbeci şüphelilerin içeri alınmasını 

sağlayanşüpheli Semih İLHAN'ı koruduğu, 

Tanık başçavuş Bayram UYUMAZ'ın telefonuna 15/07/2016 tarihi gecesi darbeye 

teşebbüs edenlerden oluşan gözaltına alma listesindeki şüpheliler için "ya bu kişilerin yüzde 

98'i masum, ya dabu listede yanlışlıklar var" diyerek darbecileri korumaya çalıştığı, 

Şüphelinin üzerine atılı Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme, Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Kısmen veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçlarını işlediği tespit edildiğinden yukarıdaki sevk 

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği anlaşılmıştır. 

 

  Şüpheli SEFA ALKAN'ın eylemlerinin değerlendirilmesi sonucunda; 

  Tüm şüpheliler, tanık ve mağdur beyanları ile dosyada diğer delillere göre; 

  Şüpheli Sefa ALKAN'ın 15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu 

ve Tümen Komutanlığı’nda Zırhlı Birlikler Okul Komutanı olarak Albay rütbesinde görev 

yaptığı, 

  15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Tümen 

Komutanlığı’nda darbeci Yurtta Sulh Konseyinin direktifleri geldikten sonra saat 23:00 

sıralarında darbeye teşebbüste bulunan şüpheliler Ahmet Bican KIRKER ve İsa 

SANCAKLI'nın tümen komutanı tümgeneral Erdoğan AKYOL'u görevden alıp sivil plakalı 

toyota marka bir araca bindirip götürmeye çalışırlarken yanında Mehmet Sıddık ÇOBAN, Cem 

TUCE ile diğer personelin olmasına rağmen, komutanları olan tümen komutanı Erdoğan 

AKYOL'u korumak veya kurtarmak amacıyla darbecilere yönelik herhangi bir müdahalede 

bulunmadıkları ve bu olaya sessiz kaldıkları, 

  Darbeye karşı duran başçavuş Osman Levent KARAKUŞ'un,Beştepe'ye giden 

fakat halk tarafından durdurulan tankta bulunan şüpheli Ahmet Faruk ÇAVUŞ'u yanına alıp 

birlikte şüpheli Sefa ALKAN'a gittiğinde şüpheli Sefa ALKAN'ın tanık Osman Levent 

KARAKUŞ'a darbeye teşebbüs eylemini öğrenmesine rağmen herhangi bir emir vermediği, 

kendisinden emir isteyen Osman Levent KARAKUŞ'a "ben emir veremem" şeklinde cevap 

vererek okul komutanı olmasına rağmen darbeye teşebbüs eylemine yönelik darbe gecesinin ilk 
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saatlerinde aktif olarak darbeye teşebbüs edenlere yönelik herhangi bir eylemde bulunmadığı,  

  Teğmenlerin şüpheli Sefa Alkan'a, birilerinin darbeye teşebbüs ettiğini, 

komutanlarının değiştiğini, kendilerine emir vermesini Sefa Alkan'dan istedikleri, darbe 

yapanlarla bir olmak istemediklerini, onlara karşı tümeni savunalım dediklerinde şüpheli Sefa 

Alkan'ın bu şekilde emir bekleyen teğmenlere herhangi bir emir vermediği, sabaha kadar 

bekleyin talimatı verdiği, 

  15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Tümen 

Komutanlığı’nda darbeye teşebbüs eyleminde bulunan darbeci şüphelilerin eyleminin başarıya 

ulaşılamayacağını anladığında şüpheli Sefa ALKAN'ın darbeye karşı duran personel ile birlikte 

hareket etmeye başladığı, şüpheli Ahmet Bican KIRKER'in kendisini çağırmasına rağmen 

yanına gitmediği ve toplantıya katılmadığı, darbeye karışan teğmenlerin yaptıklarının yanlış 

olduğunu ve darbeye karşı duranlar safına geçmesi için çağrılması amacıyla teğmenler Gökhan 

ÇINGIL, Burak ÜNLÜ, Şükrü TUNCEL ve Mustafa TANRIVERDİ'ye darbeye karışan 

teğmenlerin darbe eylemini bırakıp teslim olmaları için çağırmalarını söylediği,şüpheli Özkan 

GÜRKOL'u telefonla arayıp Özkan GÜRKOL'a dershaneler bölgesinden geçip teknik kurul 

binasına yürüyerek gelip teslim olmasını emrettiği, ayrıca Özkan GÜRKOL'a hitaben yeni 

teğmen değilsin ne olduğunu biliyorsun, tarafını seç, gel teslim ol şeklinde emir verdiği, darbe 

gecesinde teğmenler Gökhan ÇINGIL, Burak ÜNLÜ, Şükrü TUNCEL ve Mustafa 

TANRIVERDİ'nin çağırması üzerine darbeye karışan teğmenlerin teknik kurul binasına gelip 

teslim oldukları ve bu teslim olan teğmenlere "siz aydınlık tarafı seçtiniz" şeklinde konuştuğu, 

telefonda Fatih TAŞDEMİR'e "arkadaşlar ben bu darbecilere söz geçiremiyorum, araçlarını 

bozun, hareket edemez hale getirin, çatışmadan uzak durun, can güvenliğinizi tehlikeye 

atmadan direnin" şeklinde söylediği,yine saat 03:20 sıralarında mağdur Fırat YILMAZ'a 

"Özkan GÜRKOL benim emirlerimi dinlemiyor, bunlar başka bir oluşum içindeler, sizin 

araçlarınız cephanelik bölgesinde kalmış, onlara söyleyin bunların dediklerini yapmasınlar, 

bunlarla çatışmasınlar, kan dökülmesin" şeklinde söylediği, darbe gecesinin ilerleyen 

saatlerinde soğuk kanlı davranıp olayı aydınlatmaya çalıştığı, darbecilere karşı durup elinden 

geleni yaptığı, darbecilere karşı mücadelede bulunduğu, bu haliyle şüpheli Sefa ALKAN'ın 

darbenin ilk başlangıcında darbeye karşı duranlar yanında hareket etmeyip pasif kaldığı, daha 

sonradan darbeye karşı duranlar yanında darbeye teşebbüs edenlere karşı aktif şekilde 

mücadeleye giriştiği, 

Şüphelinin üzerine atılı Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme, Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Kısmen veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, suçlarını işlediği tespit edildiğinden yukarıdaki sevk 

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği anlaşılmıştır. 

 

  ŞüpheliMEHMET SIDDIK ÇOBAN'ın eylemlerinin değerlendirilmesi 

sonucunda; 

  Tüm şüpheliler, tanık ve mağdur beyanları ile dosyada diğer delillere göre; 

  Şüpheli Mehmet Sıddık ÇOBAN'ın 15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı 

Birlikler Okulu ve Tümen Komutanlığı’nda Kurmay Başkanı olarak Albay rütbesinde görev 

yaptığı, 

  15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Tümen 

Komutanlığı’nda darbeci Yurtta Sulh Konseyinin direktifleri geldikten sonra saat 23:00 

sıralarında darbeye teşebbüste bulunanşüpheliler Ahmet Bican KIRKER ve İsa SANCAKLI'nın 

tümen komutanı tümgeneral Erdoğan AKYOL'u görevden alıpsivil plakalı toyota marka bir 
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araca bindirip götürmeye çalışırlarken yanında Cem TUCE, Sefa ALKAN ile diğer personelin 

olmasına rağmen, komutanları olan tümen komutanı Erdoğan AKYOL'u korumak veya 

kurtarmak amacıyla darbecilere yönelik herhangi bir müdahalede bulunmadıkları ve bu olaya 

sessiz kaldıkları, 

  Hakkında darbeye teşebbüs eylemi ile ilgili soruşturma yürütülen Metin 

İYİDİL'in Zırhlı Birlikler Tümeninden darbe sabahı komutayı şüpheli Mehmet Sıddık 

ÇOBAN'a verdiği şüpheli Mehmet Sıddık ÇOBAN'ın emir komutanın kendisinde olduğunu 

söylemesi üzerine müşteki ve darbeye karşı duran Barış DEDEBAĞI'nın karşı çıktığı, Barış 

DEDEBAĞI'nın Anayasal Düzenin emrettiğine itaat edilecek, aksi takdirde buna aykırı emir 

veren albay olursa bu albay da tutuklanacak şeklinde Mehmet Sıddık ÇOBAN'a karşılık verdiği, 

  15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Tümen 

Komutanlığı’nda meydana gelen darbeye teşebbüs eyleminin sabahında gözaltına alınan 

darbeci şüphelileri polis görevlilerine değilde merkez komutanlığından gelen ekibe teslim 

edilmesini Barış DEDEBAĞI'na emrettiği, Barış DEDEBAĞI'nın buna karşı çıkıp merkez 

komutanlığında darbeci şüphelilerin toparlanma sürecine gireceklerini söylediği, 

  Şüpheli Mehmet Sıddık ÇOBAN'ın 15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı 

Birlikler Okulu ve Tümen Komutanlığı’nda tümen komutanı tümgeneral Erdoğan AKYOL'un 

darbeci şüpheliler tarafındangötürülmesine şahit olmasına ve tümenin kurmay başkanı olmasına 

rağmen darbecilere karşı aktif şekilde eylemde bulunmayıp darbeye karşı duran personeli 

organize edip darbecilere karşı aktif eylemde bulunmadan darbe gecesi tümenden ayrıldığı ve 

darbecilerin başarısız olması üzerine darbe gecesi sabahında tümene yeniden geldiği, 

Şüphelinin üzerine atılı Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme, Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Kısmen veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, suçlarını işlediği tespit edildiğinden yukarıdaki sevk 

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği anlaşılmıştır. 

 

  Şüpheli KORAY KORKMAZ'ın eylemlerinin değerlendirilmesi 

sonucunda; 

  Tüm şüpheliler, tanık ve mağdur beyanları ile dosyada diğer delillere göre; 

  Şüpheli Koray KORKMAZ'ın 15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler 

Okulu ve Tümen Komutanlığı’nda Öğrenci ve Kurs Taburu İhtisas ve Merkezi Gelişim Bölük 

komutanı olarak üsteğmen rütbesinde çalıştığı, 

  Atama konusunda normalde tümen içerisinde bulunan okuldan herkese atama 

teklifinin yapılamayacağı, ancak şüpheli Koray KORKMAZ için tümende bulunan okuldan, 

okul komutanlığına öğretmenlik kadrosu için atama teklifi yapıldığı ancak şüpheli Koray 

KORKMAZ'ın bu öğretmenlik kadrosuna atanmayıp yine tümen içerisinde bulunan öğrenci ve 

kurslar taburuna bölük komutanı olarak atandığı, normalde öğretmenlik kadrosuna atama teklifi 

yapılanların tamamına yakınının teklif gibi atandığı, ancak şüpheli Koray KORKMAZ'ın bu 

teklif gibi atanmadığı, 

  15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Tümen 

Komutanlığı’nda darbeye teşebbüs eylemi için eğitim destek taburunun tank garajına gidip 

burada şüphelilerden Sinan ÜNAL ile birlikte gelen 3 astsubay ve 3 teğmenin isimlerini yazıp 

tanka bindirdiği, tanklara binen mürettebatı tanka cephane almak için tümenin cephaneliğine 

gönderdiği, 

  15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Tümen 

Komutanlığı’nda darbeye teşebbüs eylemi için görevli olmadığı halde eski görev yaptığı 
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taburun tank garajına 10-15 şüpheli kursiyer teğmen ile ve yanında Fatih Mehmet KILIÇ ile 

birlikte gelip buradan tankları çıkarttığı, cephaneliğe giderek tanklara mühimmat yüklettiği, 

daha sonra şüphelilerden Erdal YETİM ile görüştükten sonra darbeyi yöneten Ahmet Bican 

KIRKER, Özkan GÜRKOL, Semih İLHAN, Faruk YAMAN, Fatih ÇUBUKÇU ve İsa 

SANCAKLI'nın emir , komuta ve talimatları doğrultusunda tümen içerisinden ilk önce iki adet 

tankın nizamiyeden dışarıya çıkmak için hazırlandığı ve bu tanklardan Zırhlı Birlikler Okulu 

ve Eğitim Tümen Komutanlığı içerisinde bulunan 018759 plakalı leopard 2A4 tankı ile 018761 

plakalı leopard 2A4 tankı ve her iki tankta ayrı ayrı olmak üzere 5 adet tank topu mühimmatı 

(ders atış sabot) 1000 adet 7,65 mm MG-3 fişeği olduğu halde saat 00:40 sıralarında 

nizamiyeden çıktıkları, 018759 plakalı tankta, tank Komutanı Üsteğmen Fatih Mehmet KILIÇ, 

nişancı uzman çavuş Harun BULUT, sürücü uzman çavuş Burak ÇAKIR ve doldurucu teğmen 

Ahmet Faruk ÇAVUŞ bulunduğu, 018761 plakalı tankta ise tank komutanı olarak üsteğmen 

Koray KORKMAZ, nişancı uzman çavuş Mehmet AYAZ, sürücü uzman çavuş İbrahim AKÇA, 

doldurucu teğmen Yusuf AKBULUT'un bulunduğu, her iki tankın Anadolu Bulvarı üzerinden 

Jandarma Genel Komutanlığı'nın Beştepe'deki binasına gelindiğinde halk ile temas edilince 

halkın engellemesi sonucu tankların saat 01:30 sıralarında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve 

Eğitim Tümen Komutanlığına geri döndükleri, halkla yaşanan harbede sırasında şüpheli Fatih 

Mehmet KILIÇ'a ait MG-3 silahın halk tarafından alıkonulduğu, bu şekilde şüpheli Koray 

KORKMAZ'ın darbeye teşebbüs eylemi için tank komutanı olarak Beştepe'de bulunan 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesine yönelik tankı hareket ettirip Beştepe'ye kadar götürdüğü, 

  Şüpheli Koray KORKMAZ'ın komutanı olduğu tankın Beştepe'ye gidip 

Beştepe'de halk tarafından durdurulup tekrar Zırhlı Birlikler Tümen Komutanlığına 

döndüğünde nizamiyeden girişte şüpheli Koray KORKMAZ'ın halkı kastederek "şerefsizler, 

Fatih üsteğmeni çekip aldılar, adamı öldürdüler mi, ne yaptılar, biz burada daha ne bekliyoruz, 

neden tekrar gidip geri Fatih'i ellerinden almıyoruz" şeklinde üstü başı dağınık vaziyette 

bağırdığı, 

  Beştepe'ye giden iki tankın geri Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Tümen 

Komutanlığı’na döndükten sonra nizamiyedeyken şüpheli Fatih ÇUBUKÇU'nun tankların 

dışarı çıkacağını, gerekirse halka ateş edileceğini, halkın çil yavrusu gibi dağılacağını, 

Mamak'ta tankların halka ateş ettikleri, halkın çil yavrusu gibi dağıldıklarını, Zırhlı Birliklerde 

de böyle bir şey olursa halkın çil yavrusu gibi dağılacağını, tankların dışarı çıkacağını 

söylediğinde tanıklardan Hulusi YILDIZ ve yanında bulunanların buna karşı çıkmalarına 

rağmen şüpheli Koray KORKMAZ'ın şüpheli Fatih ÇUBUKÇU'nun bu sözlerine karşı 

çıkmadığı gibi gerekirse tankların şoför bölmesine ve tank komutan bölmesine kendilerinin 

binerek tankları çalıştıracağını söyledi, 

  Şüpheli Koray KORKMAZ'ın darbeye teşebbüs eylemi için 15/07/2016 tarihi 

gecesinde Zırhlı Birliklerden çıkıp Beştepe'ye giden iki tanktan birisini tank komutanı olarak 

tankla beraber Beştepe'ye gittiği ancak halk tarafından durdurulması üzerine tekrar geri geldiği, 

geri döndüğünde tümen nizamiyesinde tekrar dışarı çıkmak için yukarıda belirtilen şekilde söz 

ve eylemlerde bulunarak beklediği, 

Şüphelinin üzerine atılı Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme, Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Kısmen veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Kamu Görevine Ait Araç ve Gereçleri Suçta 

Kullanmasuçlarını işlediği tespit edildiğinden yukarıdaki sevk maddeleri uyarınca 

cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği anlaşılmıştır. 
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Şüpheli MEHMET FERİT DEMİRCİ'nin eylemlerinin değerlendirilmesi 

sonucunda; 

  Tüm şüpheliler, tanık ve mağdur beyanları ile dosyada diğer delillere göre; 

  Şüpheli Mehmet Ferit DEMİRCİ'nin 15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı 

Birlikler Okulu ve Tümen Komutanlığı’nda kursiyer teğmen olarak görev yaptığı,   

  15/07/2016 tarihinde 70. dönem kursiyer teğmenlerin whatsapp gurubundan 

çağrılması üzerine Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Tümen Komutanlığı'na geldiği, gelirken 

yanında şahsi silahını da getirdiği, 

  Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Tümen Komutanlığında 15/07/2016 

tarihinde şüpheli Özkan GÜRKOL'un görevlendirmesi ile önce kurs taburuna sonra da şüpheli 

İbrahim ZENGİN tarafından cephanelikte görevlendirilip buraya gittiği, cephanelikte şüpheli 

İbrahim ZENGİN'in talimatı ile tabanca mühimmatı aldığı, cephanelikte land rover araca 800 

adet mühimmat yüklemesine yardım ettiği, 

  16/07/2016 tarihinde sabaha doğru darbeye teşebbüs eyleminin başarılı 

olamayacağını anladığında teslim olduğu, 

  Şüpheli Mehmet Ferit DEMİRCİ'nin Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu Eğitim 

ve Tümen Komutanlığı’nda darbeye teşebbüs eylemini gerçekleştirmek için bulunan şüpheler 

Ahmet Bican Kırker, Özkan Gürkol, Semih İlhan, İsa Sancaklı, Faruk Yaman ve Fatih 

Çubukçu'dan aldığı emir ve talimatları yerine getirdiği, 

Şüphelinin üzerine atılı Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme, Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Kısmen veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Kamu Görevine Ait Araç ve Gereçleri Suçta 

Kullanmasuçlarını işlediği tespit edildiğinden yukarıdaki sevk maddeleri uyarınca 

cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği anlaşılmıştır. 

 

  Şüpheli RESÜL ÇOBAN'ın eylemlerinin değerlendirilmesi sonucunda; 

  Tüm şüpheliler, tanık ve mağdur beyanları ile dosyada diğer delillere göre; 

  Şüpheli Resül ÇOBAN'ın 15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler 

Okulu ve Tümen Komutanlığı’nda kursiyer teğmen olarak görev yaptığı,   

  15/07/2016 tarihinde 70. dönem kursiyer teğmenlerin whatsapp gurubundan 

şüpheli Özkan GÜRKOL'un sesli mesajı ile teğmenleri birliğe çağırması üzerine Etimesgut 

Zırhlı Birlikler Okulu ve Tümen Komutanlığı'na geldiği, gelirken yanında şahsi silahını da 

getirdiği, 

  Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Tümen Komutanlığında 15/07/2016 

tarihindeşüpheli Özkan GÜRKOL'un şüphelilerden Fatih KARAASLAN'ı arayıp 5 teğmen ile 

kurs temel binasının arkasına gitmesini söylediğinde şüpheliler Fatih KARAASLAN, Mehmet 

Ferit DEMİRCİ, Murat AKKUYU ve Ömer Faruk GÖÇÜK ile birlikte şüpheli Resül 

ÇOBAN'ın da subay temel binasından kurs taburuna geçtikleri, buradan land aracına binip 

mühimmat depolarının olduğu yerdeki cephaneliğe gittikleri,cephanelikte şüpheli İbrahim 

ZENGİN'in talimatı ile tabanca mühimmatı aldığı, cephanelikte land rover araca 800 adet 

mühimmat yüklemesine yardım ettiği, 

  Darbeye karşı duran başçavuş Ali KÜPELİ'nin şüpheli Resül ÇOBAN'a faaliyet 

izleme merkezinde "ben tatbikat için hazırlık yapıyorum, siz ne yapıyorsunuz, yazıklar olsun" 

dediğinde Resül ÇOBAN'ın Ali KÜPELİ'ye "kaçarsan ne olacağını biliyorsun değil mi" 

şeklindefaaliyet izleme merkezinde Ali KÜPELİ'nin darbeye teşebbüs eyleminde 

tecrübelerinden yararlanmak için Ali KÜPELİ'yi kullanmaya çalıştığı ve tehdit ettiği, 
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  16/07/2016 tarihinde sabaha doğru darbeye teşebbüs eyleminin başarılı 

olamayacağını anladığında teslim olduğu, 

  Şüpheli Resül ÇOBAN'ın Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu Eğitim ve Tümen 

Komutanlığı’nda darbeye teşebbüs eylemini gerçekleştirmek içinbulunan şüpheler Ahmet 

Bican Kırker, Özkan Gürkol, Semih İlhan, İsa Sancaklı, Faruk Yaman ve Fatih Çubukçu'dan 

aldığı emir ve talimatları yerine getirerek yukarıda anlatılan eylemlere katıldığı, 

Şüphelinin üzerine atılı Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme, Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Kısmen veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs 

Etme,Tehdit, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Kamu Görevine Ait Araç ve Gereçleri Suçta 

Kullanmasuçlarını işlediği tespit edildiğinden yukarıdaki sevk maddeleri uyarınca 

cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği anlaşılmıştır. 

 

  Şüpheli AHMET FARUK ÇAVUŞ'un eylemlerinin değerlendirilmesi 

sonucunda; 

  Tüm şüpheliler, tanık ve mağdur beyanları ile dosyada diğer delillere göre; 

  Şüpheli Ahmet Faruk ÇAVUŞ'un 15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı 

Birlikler Okulu ve Tümen Komutanlığı’nda kursiyer teğmen olarak görev yaptığı, 

  15/07/2016 tarihinde şüpheli teğmenler Muhammet MACİT ve Yavuz 

ÜÇLER'in telefonla çağırması üzerine Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Tümen 

Komutanlığı'na saat 21:30-22:00 sıralarında geldiği, gelirken yanında şahsi silahını da getirdiği, 

  Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'na geldikten 

sonra burada Özkan GÜRKOL'un görevlendirilmesiyle önce garajlar bölgesine Fatih Mehmet 

KILIÇ ile birlikte tanka binerek gittiği,Ahmet Bican KIRKER, Özkan GÜRKOL, Semih 

İLHAN, Faruk YAMAN, Fatih ÇUBUKÇU ve İsa SANCAKLI'nın emir ve komutaları ve 

talimatları doğrultusunda tümen içerisinden ilk önce iki adet tankın nizamiyeden dışarıya 

çıkmak için hazırlandığı ve bu tanklardan Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı 

içerisinde bulunan 018759 plakalı leopard 2A4 tankı ile 018761 plakalı leopard 2A4 tankı ve 

her iki tankta ayrı ayrı olmak üzere 5 adet tank topu mühimmatı (ders atış sabot) 1000 adet 7,65 

mm MG-3 fişeği olduğu halde saat 00:40 sıralarında nizamiyeden çıktıkları, 018759 plakalı 

tankta, tank Komutanı Üsteğmen Fatih Mehmet KILIÇ, nişancı uzman çavuş Harun BULUT, 

sürücü uzman çavuş Burak ÇAKIR ve doldurucu teğmen Ahmet Faruk ÇAVUŞ'un bulunduğu, 

018761 plakalı tankta ise tank komutanı olarak üsteğmen Koray KORKMAZ, nişancı uzman 

çavuş Mehmet AYAZ, sürücü uzman çavuş İbrahim AKÇA, doldurucu teğmen Yusuf 

AKBULUT'un bulunduğu, her iki tankın Anadolu Bulvarı üzerinden Jandarma Genel 

Komutanlığı'nın Beştepe'deki binasına gelindiğinde halk ile temas edilince halkın engellemesi 

sonucu tankların saat 01:30 sıralarında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen 

Komutanlığına geri döndükleri, 

Bu şekilde şüpheli Ahmet Faruk ÇAVUŞ'un tümene geldikten sonra önce garajlar 

bölgesine gidip tanka binip cephaneliğe gittiği, burada yani cephanelikte tanka mühimmat 

yükletip, bu tankla beraber nizamiyeden Beştepe'ye çıkış yaptığı, halk tarafından tankların 

durdurulması üzerine şüpheli Ahmet Faruk ÇAVUŞ'un darbeye karşı duran halk tarafından 

hırpalandığı, elbiselerinin yırtıldığı ve bu şekilde tümene geri döndüğü, tümene geri döndükten 

sonra şüpheli Ahmet Faruk ÇAVUŞ'un darbeye karşı duran başçavuş Osman Levent 

KARAKUŞ tarafından okul komutanı Sefa ALKAN'ın yanına götürüldüğü ve buradan tekrar 

geri getirilerek diğer teğmenlerle beraber teknik kurul binasına alındığı, 

    Şüpheli Ahmet Faruk ÇAVUŞ'un darbeye teşebbüs eylemi için 
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15/07/2016 tarihi gecesinde Zırhlı Birliklerden çıkıp Beştepe'ye giden iki tanktan birisinde 

bulunduğu, tankla beraber Beştepe'ye gittiği ancak halk tarafından durdurulması üzerine tekrar 

geri gelerek yukarıda anlatılan eylemlere katıldığı, 

Şüphelinin üzerine atılı Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme, Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Kısmen veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Kamu Görevine Ait Araç ve Gereçleri Suçta 

Kullanmasuçlarını işlediği tespit edildiğinden yukarıdaki sevk maddeleri uyarınca 

cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği anlaşılmıştır. 

 

  Şüpheli HASAN ÇELEN'in eylemlerinin değerlendirilmesi sonucunda; 

  Tüm şüpheliler, tanık ve mağdur beyanları ile dosyada diğer delillere göre; 

  Şüpheli Hasan ÇELEN'in 15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler 

Okulu ve Tümen Komutanlığı’nda kursiyer teğmen olarak görev yaptığı, 

  15/07/2016 tarihinde 70. dönem kursiyer teğmenlerin whatsapp gurubundan 

çağrılması üzerine Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Tümen Komutanlığı'na ev arkadaşı ile 

birlikte saat 22:00 sıralarında geldiği, gelirken yanında şahsi silahını da getirdiği, 

  Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'na geldikten 

sonra burada Özkan GÜRKOL'un görevlendirilmesiyle yanına 10 tane mühimmat alıp önce 

garajlar bölgesine sonrada cephaneliğe gidip cephanelikte darbe gecesi sabaha kadar kalıp, 

darbeye teşebbüs eyleminin rahatlıkla yapılabilmesi için cephaneliğin emniyetini darbeciler 

için alıp burada sabaha kadar beklediği, 

  Şüphelinin darbeye teşebbüs eyleminin başarısız olacağını anlaması üzerine 

teknik kurul binasına gelerek burada teslim olduğu ve bu binanın içerisinde bulunan sınav 

salonunda gözaltında bulundurulduğu, 

    Şüpheli Hasan ÇELEN'in darbeye teşebbüs eylemi için 

15/07/2016 tarihi gecesinde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'na 

gelip mühimmat alarak önce garajlar bölgesine sonra da cephaneliğe gidip cephanelikte sabaha 

kadar darbeye teşebbüs eylemi için bekleyerek eylemlere katıldığı, 

Şüphelinin üzerine atılı Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme, Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Kısmen veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Kamu Görevine Ait Araç ve Gereçleri Suçta 

Kullanmasuçlarını işlediği tespit edildiğinden yukarıdaki sevk maddeleri uyarınca 

cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği anlaşılmıştır. 

 

  Şüpheli YUSUF AKBULUT'un eylemlerinin değerlendirilmesi sonucunda; 

  Tüm şüpheliler, tanık ve mağdur beyanları ile dosyada diğer delillere göre; 

  Şüpheli Yusuf AKBULUT'un 15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler 

Okulu ve Tümen Komutanlığı’nda kursiyer teğmen olarak görev yaptığı, 

  15/07/2016 tarihinde şüpheli teğmenler Muhammet MACİT'in telefonla 

çağırması üzerine Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Tümen Komutanlığı'na saat 22:50 

sıralarında geldiği, gelirken yanında şahsi silahını da getirdiği, 

  Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'na geldikten 

sonra burada şüpheli Özkan GÜRKOL'un görevlendirdiği 3 subay temelden 3 tane de astsubay 

temelden toplam seçtiği 6 personel arasında bulunduğu, şüpheli Özkan GÜRKOL'un 
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görevlendirilmesiyle önce tank garajına gittiği, buradan cephaneliğe geçtiği, mühimmat dağıtım 

noktasının çok dağınık olması nedeniyle mühimmat alamadığı,Ahmet Bican KIRKER, Özkan 

GÜRKOL, Semih İLHAN, Faruk YAMAN, Fatih ÇUBUKÇU ve İsa SANCAKLI'nın emir ve 

komutaları ve talimatları doğrultusunda tümen içerisinden ilk önce iki adet tankın nizamiyeden 

dışarıya çıkmak için hazırlandığı ve bu tanklardan Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen 

Komutanlığı içerisinde bulunan 018759 plakalı leopard 2A4 tankı ile 018761 plakalı leopard 

2A4 tankı ve her iki tankta ayrı ayrı olmak üzere 5 adet tank topu mühimmatı (ders atış sabot) 

1000 adet 7,65 mm MG-3 fişeği olduğu halde saat 00:40 sıralarında nizamiyeden çıktıkları, 

018759 plakalı tankta, tank Komutanı Üsteğmen Fatih Mehmet KILIÇ, nişancı uzman çavuş 

Harun BULUT, sürücü uzman çavuş Burak ÇAKIR ve doldurucu teğmen Ahmet Faruk ÇAVUŞ 

bulunduğu, 018761 plakalı tankta ise tank komutanı olarak üsteğmen Koray KORKMAZ, 

nişancı uzman çavuş Mehmet AYAZ, sürücü uzman çavuş İbrahim AKÇA, doldurucu teğmen 

Yusuf AKBULUT'un bulunduğu, her iki tankın Anadolu Bulvarı üzerinden Jandarma Genel 

Komutanlığı'nın Beştepe'deki binasına gelindiğinde halk ile temas edilince halkın engellemesi 

sonucu tankların saat 01:30 sıralarında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen 

Komutanlığına geri döndükleri, 

  Şüphelinin darbeye teşebbüs eyleminin başarısız olacağını anlaması üzerine 

teknik kurul binasına gelerek burada teslim olduğu ve bu binanın içerisinde bulunan sınav 

salonunda gözaltında bulundurulduğu, 

  Şüpheli Yusuf AKBULUT'un darbeye teşebbüs eylemi için 15/07/2016 tarihi 

gecesinde Zırhlı Birliklerden çıkıp Beştepe'ye giden iki tanktan birisinde bulunduğu, tankla 

beraber Beştepe'ye gittiği ancak halk tarafından durdurulması üzerine tekrar geri gelerek bahsi 

geçen eylemlere katıldığı, 

Şüphelinin üzerine atılı Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme, Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Kısmen veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Kamu Görevine Ait Araç ve Gereçleri Suçta 

Kullanmasuçlarını işlediği tespit edildiğinden yukarıdaki sevk maddeleri uyarınca 

cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği anlaşılmıştır. 

 

    Şüpheli RAMAZAN DEMİRKOL'un eylemlerinin 

değerlendirilmesi sonucunda; 

  Tüm şüpheliler, tanık ve mağdur beyanları ile dosyada diğer delillere göre; 

  Şüpheli Ramazan DEMİRKOL'un 15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı 

Birlikler Okulu ve Tümen Komutanlığı’nda kursiyer teğmen olarak görev yaptığı, 

  15/07/2016 tarihinde şüpheli teğmen Muhammet MACİT'in telefonla çağırması 

ve şüpheli Özkan GÜRKOL'un acil birliğe gelin mesajı üzerine Etimesgut Zırhlı Birlikler 

Okulu ve Tümen Komutanlığı'na saat 22:50 sıralarında geldiği, gelirken yanında şahsi silahını 

da getirdiği, 

  Birliğe geldikten sonra şüpheli Sinan ÜNAL'ın emriyle kıyafetlerini 

değiştirdiği, Subay Temel Binası önünde ikişerli guruplar halinde eşleştirilerek şüpheli Sinan 

ÜNAL ile birlikte önce mühimmat deposuna ve ardından cephaneliğe gidip darbeye teşebbüs 

eylemi için sabaha kadar burada beklediği, ardından telefonla çağrılması üzerine önce subay 

temel binasına buradan da Türker BİLGETÜRK'ün komutanı olduğu Teknik Kurul Binasına 

gidip teslim olduğu, ardından Teknik Kurul Binası içerisinde bulunan sınav salonunda gözaltına 

alındığı, 

  Şüpheli Ramazan DEMİRKOL'un darbeye teşebbüs eylemi için 15/07/2016 
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tarihi gecesinde Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'na gelip buradan önce 

mühimmat deposuna sonra cephaneliğe gidip darbeye teşebbüs eyleminin başarıya ulaşması 

için cephanelikte sabaha kadar bekleyerek eyleme katıldığı, 

Şüphelinin üzerine atılı Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme, Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Kısmen veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Kamu Görevine Ait Araç ve Gereçleri Suçta 

Kullanmasuçlarını işlediği tespit edildiğinden yukarıdaki sevk maddeleri uyarınca 

cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği anlaşılmıştır. 

  

  Şüpheli FATİH KARAASLAN'ın eylemlerinin değerlendirilmesi 

sonucunda; 

  Tüm şüpheliler, tanık ve mağdur beyanları ile dosyada diğer delillere göre; 

  Şüpheli Fatih KARAASLAN'ın 15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler 

Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı’nda kursiyer teğmen olarak görev yaptığı, 

  15/07/2016 tarihinde şüpheli teğmen Abdulkadir ÇİÇEK'in telefonla çağırması 

üzerine Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'na geldiği, gelirken 

yanında şahsi silahını da getirdiği, 

  Birliğe geldikten 15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve 

Eğitim Tümen Komutanlığı'nda bulunan şüpheli Özkan GÜRKOL'un talimatıyla şüpheli Fatih 

KARAASLAN'ın kurs taburuna gittiği, buradan cephaneliğe geçip darbeye teşebbüs eyleminin 

başarıya ulaşması için cephanelikte beklediği, daha sonra tanka binip tankların dışarıya çıkması 

için nizamiyeye gittiği, nizamiyede tankların dışarı çıkarılmaması için darbeye karşı duran 

personel tarafından engellenmesi üzerine şüphelilerden Fatih ÇUBUKÇU'nun emri ile şüpheli 

Fatih KARAASLAN'ın nizamiyede havaya ateş açtığı, darbeye teşebbüs eyleminin başarısız 

olacağını anlaması üzerine teknik kurul binasına gelerek burada teslim olduğu ve bu binanın 

içerisinde bulunan sınav salonunda gözaltında bulundurulduğu, 

  Şüpheli Fatih KARAASLAN'ın darbeye teşebbüs eylemi için 15/07/2016 tarihi 

gecesinde Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'na gelip burada önce kurs 

taburuna buradan cephaneliğe, cephanelikten de tankla nizamiyeye gidip nizamiyede meydana 

gelen kargaşa esnasında halkın üst tarafına doğru havaya ateş açarak bahsi geçen eylemlere 

katıldığı, 

Şüphelinin üzerine atılı Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme, Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Kısmen veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Genel Güvenliği Tehlikeye Sokmak, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Kamu Görevine Ait 

Araç ve Gereçleri Suçta Kullanmasuçlarını işlediği tespit edildiğinden yukarıdaki sevk 

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği anlaşılmıştır. 

  

  Şüpheli HARUN ERKEN'in eylemlerinin değerlendirilmesi sonucunda; 

  Tüm şüpheliler, tanık ve mağdur beyanları ile dosyada diğer delillere göre; 

  Şüpheli Harun ERKEN'in 15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler 

Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı’nda kursiyer teğmen olarak görev yaptığı, 

  15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen 

Komutanlığı’nda gece kalmak için yatağında yattığı esnada kendisine haber verilmesi üzerine 

şahsi silahıyla hazır olduğu, 
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  Şüpheli Harun Erken'in 15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu 

ve Eğitim Tümen Komutanlığı’nda şüphelilerden Özkan GÜRKOL'un emriyle önce destek 

bölüğü garajına gittiği buradan da cephaneliğe giderek cephanelikte darbeye teşebbüs eylemi 

gerçekleşmesi için hazır bulunduğu,darbeye teşebbüs eyleminin başarısız olacağını anlaması 

üzerine teknik kurul binasına gelerek burada teslim olduğu ve bu binanın içerisinde bulunan 

sınav salonunda gözaltında bulundurulduğu, 

Şüphelinin üzerine atılı Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme, Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Kısmen veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Kamu Görevine Ait Araç ve Gereçleri Suçta 

Kullanmasuçlarını işlediği tespit edildiğinden yukarıdaki sevk maddeleri uyarınca 

cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği anlaşılmıştır. 

  

  Şüpheli MEHMET AYAZ'ın eylemlerinin değerlendirilmesi sonucunda; 

  Tüm şüpheliler, tanık ve mağdur beyanları ile dosyada diğer delillere göre; 

  Şüpheli Mehmet AYAZ'ın 15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler 

Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı’nda astsubay çavuş olarak görev yaptığı, 

  Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'nda darbeye 

teşebbüs eylemine katılanAhmet Bican KIRKER, Özkan GÜRKOL, Semih İLHAN, Faruk 

YAMAN, Fatih ÇUBUKÇU ve İsa SANCAKLI'nın emir ve komutaları ve talimatları 

doğrultusunda tümen içerisinden ilk önce iki adet tankın nizamiyeden dışarıya çıkmak için 

hazırlandığı ve bu tanklardan Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı içerisinde 

bulunan 018759 plakalı leopard 2A4 tankı ile 018761 plakalı leopard 2A4 tankı ve her iki tankta 

ayrı ayrı olmak üzere 5 adet tank topu mühimmatı (ders atış sabot) 1000 adet 7,65 mm MG-3 

fişeği olduğu halde saat 00:40 sıralarında nizamiyeden çıktıkları, 018759 plakalı tankta, tank 

Komutanı Üsteğmen Fatih Mehmet KILIÇ, nişancı uzman çavuş Harun BULUT, sürücü uzman 

çavuş Burak ÇAKIR ve doldurucu teğmen Ahmet Faruk ÇAVUŞ bulunduğu, 018761 plakalı 

tankta ise tank komutanı olarak üsteğmen Koray KORKMAZ, nişancı uzman çavuş Mehmet 

AYAZ, sürücü uzman çavuş İbrahim AKÇA, doldurucu teğmen Yusuf AKBULUT'un 

bulunduğu, her iki tankın Anadolu Bulvarı üzerinden Jandarma Genel Komutanlığı'nın 

Beştepe'deki binasına gelindiğinde halk ile temas edilince halkın engellemesi sonucu tankların 

saat 01:30 sıralarında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığına geri 

döndükleri, 

  15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen 

Komutanlığı’nda darbeye teşebbüs eylemi gerçekleşmesi için tankla nizamiyeden dışarı çıkıp 

Beştepe'ye giderek bahsi geçen eylemlere katıldığı, 

Şüphelinin üzerine atılı Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme, Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Kısmen veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Kamu Görevine Ait Araç ve Gereçleri Suçta 

Kullanmasuçlarını işlediği tespit edildiğinden yukarıdaki sevk maddeleri uyarınca 

cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği anlaşılmıştır. 

 

  Şüpheli MUSTAFA KOÇAK'ın eylemlerinin değerlendirilmesi sonucunda; 

  Tüm şüpheliler, tanık ve mağdur beyanları ile dosyada diğer delillere göre; 

  Şüpheli Mustafa KOÇAK'ın 15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler 
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Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı’nda kursiyer teğmen olarak görev yaptığı, 

  Şüpheli Mustafa KOÇAK'ın evini boşalttığı için ve tümende ertesi gün 

yapılacak olan atışa geç kalmamak için gece kalmak amacıyla tümene gelip tümende 

bulunduğu, şüphelilerden Abdulkadir ÇİÇEK'in kendisini telefonla arayarak tümenden dışarı 

çıkmamalarını söylemesi üzerine tümenden dışarı çıkmadığı, 15/07/2016 tarihinde Etimesgut 

Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı’nda şüpheli Özkan GÜRKOL'un emriyle 

darbeye teşebbüs eyleminin gerçekleşmesi için yanında şüpheli teğmenlerden İsmail ÜZÜM, 

Ömer KALKAN ve Cihan ÖZMEN olduğu halde tank garajına gittiği, buradan daşüpheli Fatih 

ÇUBUKÇU'nun emriyle 3 tank hazırlayıp cephaneliğe giderek bu şekilde eylemlere katıldığı, 

Şüphelinin üzerine atılı Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme, Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Kısmen veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Kamu Görevine Ait Araç ve Gereçleri Suçta 

Kullanmasuçlarını işlediği tespit edildiğinden yukarıdaki sevk maddeleri uyarınca 

cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği anlaşılmıştır. 

 

  Şüpheli EMRAH ŞENSOY'un eylemlerinin değerlendirilmesi sonucunda; 

  Tüm şüpheliler, tanık ve mağdur beyanları ile dosyada diğer delillere göre; 

  Şüpheli Emrah ŞENSOY'uın 15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler 

Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı’nda kursiyer teğmen olarak görev yaptığı, 

  15/07/2016 tarihinde 70. dönem kursiyer teğmenlerin whatsapp gurubundan 

çağrılması üzerine Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Tümen Komutanlığı'na geldiği, gelirken 

yanında şahsi silahını da getirdiği, 

  Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'na geldikten 

sonra burada şüphelilerden Özkan GÜRKOL'un şüpheliyi cephanelikte 

görevlendirdiği,şüphelilerden Fatih ÇUBUKÇU'nun şüpheli Emrah ŞENSOY'u dışarıyı 

çıkacak tanklardan birine bindirdiği, bu tankla şüphelinin 2 nolu nizamiyeye gittiği, burada 

nizamiyeden çıkıp Beştepe'ye gidip burada halk tarafından engellenmesi üzerine geri 

gelenlerden yaralı olan bir arkadaşını subay temel bölüğüne geri getirdiği, 

  Şüphelinin darbeye teşebbüs eyleminin başarısız olacağını anlaması üzerine 

teknik kurul binasına gelerek burada teslim olduğu ve bu binanın içerisinde bulunan sınav 

salonunda gözaltında bulundurulduğu, 

Şüphelinin üzerine atılı Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme, Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Kısmen veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Kamu Görevine Ait Araç ve Gereçleri Suçta 

Kullanmasuçlarını işlediği tespit edildiğinden yukarıdaki sevk maddeleri uyarınca 

cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği anlaşılmıştır. 

 

  Şüpheli ENSAR HÜDAİ SAĞKAL'ın eylemlerinin değerlendirilmesi 

sonucunda; 

  Tüm şüpheliler, tanık ve mağdur beyanları ile dosyada diğer delillere göre; 

  Şüpheli Ensar Hüdai SAĞKAL'ın 15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı 

Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı’nda kursiyer teğmen olarak görev yaptığı, 

  15/07/2016 tarihinde 70. dönem kursiyer teğmenlerin whatsapp gurubundan 

çağrılması ve aynı whatsapp gurubundan şüpheli Özkan GÜRKOL'un çağırması 
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üzerineEtimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Tümen Komutanlığı'na geldiği, gelirken yanında 

şahsi silahını da getirdiği, 

  Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'na geldikten 

sonra buradaşüphelilerden Özkan GÜRKOL'un emriyle eğitim destek taburuna gönderildiği, 

buradan da cephaneliğe geçip cephanelikte görev aldığı, 

  Şüphelinin darbeye teşebbüs eyleminin başarısız olacağını anlaması üzerine 

teknik kurul binasına gelerek burada teslim olduğu ve bu binanın içerisinde bulunan sınav 

salonunda gözaltında bulundurulduğu, 

Şüphelinin üzerine atılı Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme, Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Kısmen veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Kamu Görevine Ait Araç ve Gereçleri Suçta 

Kullanmasuçlarını işlediği tespit edildiğinden yukarıdaki sevk maddeleri uyarınca 

cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği anlaşılmıştır. 

 

  Şüpheli OKTAY CULHA'nın eylemlerinin değerlendirilmesi sonucunda; 

  Tüm şüpheliler, tanık ve mağdur beyanları ile dosyada diğer delillere göre; 

  Şüpheli Oktay CULHA'nın 15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler 

Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı’nda kursiyer teğmen olarak görev yaptığı, 

15/07/2016 tarihinde önce şüpheli Özkan GÜRKOL'un 70. dönem whatsapp 

gurubundan attığı mesajla yanında şüpheli Ahmet Han BÜYÜKSAKALLI ve Orhan KUTLU 

ile birlikte Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı’na giriş yaptığı, 

buradan okula geçtiği, burada okul bölük komutanı olan şüpheli Özkan GÜRKOL tarafından 

teğmenlerin görevlendirildiğini öğrenince yanında Ahmet Han BÜYÜKSAKALLI ile birlikte 

Etimesgutta bulunan Kahveci SR isimli kafeye gittiği, burada beklerken tekrar telefonla 

aranması üzerine Ahmet Han BÜYÜKSAKALLI ile birlikte tümene giriş yaptığı, yanında şahsi 

silahını da getirdiği, 

  Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığına geldikten 

sonra subay temel kurs bölüğünün bahçesinde şüpheli Özkan GÜRKOL tarafından darbeci 

teğmenlerin darbe gecesinde icra edecekleri eylemler için ayrıldığında, şüpheli Oktay 

CULHA'yı da guruplardan birine aldığı, şüphelinin eğitim destek taburu garajına gidip buradan 

ZPT(Zırhlı Personel Taşayıcısı) ile şüpheli Ahmet Han BÜYÜKSAKALLI ile birlikte Çağlayan 

nizamiyesine gittiği, 

  Şüpheli Oktay CULHA'nın Çağlayan nizamiyesinden darbeyi gerçekleştirmek 

amacıyla ZPTile dışarıya çıkmak için çaba sarf ettiği, ancak yüzbaşı Müslüm KIRMIZISAÇ ve 

diğer darbeye karşı duran personel tarafından engellenmesi ve uyarmaları üzerine şüpheli Oktay 

CULHA'nın uyarılara uyup ZPT aracından inerek geri geldiği, 

  Şüphelinin darbeye teşebbüs eyleminin başarısız olacağını anlaması üzerine 

teknik kurul binasına gelerek burada teslim olduğu ve bu binanın içerisinde bulunan sınav 

salonunda gözaltında bulundurulduğu, 

Şüphelinin üzerine atılı Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme, Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Kısmen veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Kamu Görevine Ait Araç ve Gereçleri Suçta 

Kullanmasuçlarını işlediği tespit edildiğinden yukarıdaki sevk maddeleri uyarınca 

cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği anlaşılmıştır. 
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  Şüpheli ALİ OSMAN KARAHAN'ın eylemlerinin değerlendirilmesi 

sonucunda; 

  Tüm şüpheliler, tanık ve mağdur beyanları ile dosyada diğer delillere göre; 

  Şüpheli Ali Osman KARAHAN'ın 15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı 

Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı’nda kursiyer teğmen olarak görev yaptığı, 

  15/07/2016 tarihinde 70. dönem kursiyer teğmenlerin whatsapp gurubundan 

çağrılması üzerineEtimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Tümen Komutanlığı'na geldiği, gelirken 

yanında şahsi silahını da getirdiği, 

  15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen 

Komutanlığı’ndaolan şüpheliler Özkan GÜRKOL ve Fatih ÇUBUKÇU'nun emirleri 

doğrultusunda eğitim destek garajına gidip burada tanka binip cephaneliğe gittiği ve 

cephanelikte tanktan inip darbeye teşebbüs eyleminin başarılı ulaşması için cephanelikte 

beklediği, 

  Şüphelinin darbeye teşebbüs eyleminin başarısız olacağını anlaması üzerine 

teknik kurul binasına gelerek burada teslim olduğu ve bu binanın içerisinde bulunan sınav 

salonunda gözaltında bulundurulduğu, 

Şüphelinin üzerine atılı Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme, Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Kısmen veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Kamu Görevine Ait Araç ve Gereçleri Suçta 

Kullanmasuçlarını işlediği tespit edildiğinden yukarıdaki sevk maddeleri uyarınca 

cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği anlaşılmıştır. 

 

  Şüpheli BİLAL NURİ GELEBEK'in eylemlerinin değerlendirilmesi 

sonucunda; 

   Tüm şüpheliler, tanık ve mağdur beyanları ile dosyada diğer delillere göre; 

  Şüpheli Bilal Nuri GELEBEK'in 15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı 

Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı’nda kursiyer teğmen olarak görev yaptığı, 

  15/07/2016 tarihinde 70. dönem kursiyer teğmenlerin whatsapp gurubundan 

çağrılması üzerineEtimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Tümen Komutanlığı'na geldiği, şahsi 

silahını okulda bırakması nedeniyle birliğe gelirken yanında şahsi silahının bulunmadığı, 

  15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen 

Komutanlığı’nda olan şüpheliler Özkan GÜRKOL ve Fatih ÇUBUKÇU'nun emirleri 

doğrultusunda garajlar bölgesine gidip buradan da cephaneliğe geçtiği ve darbeye teşebbüs 

eyleminin başarılı ulaşması için cephanelikte beklediği, 

  Şüphelinin darbeye teşebbüs eyleminin başarısız olacağını anlaması üzerine 

teknik kurul binasına gelerek burada teslim olduğu ve bu binanın içerisinde bulunan sınav 

salonunda gözaltında bulundurulduğu, 

Şüphelinin üzerine atılı Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme, Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Kısmen veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak,suçlarını işlediği tespit edildiğinden yukarıdaki sevk 

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği anlaşılmıştır. 
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Şüpheli ALİ SUAT YURDAKUL'un eylemlerinin değerlendirilmesi 

sonucunda; 

   Tüm şüpheliler, tanık ve mağdur beyanları ile dosyada diğer delillere göre; 

  Şüpheli Ali Suat YURDAKUL'un 15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı 

Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı’nda kursiyer teğmen olarak görev yaptığı, 

  15/07/2016 tarihinde 70. dönem kursiyer teğmenlerin whatsapp gurubundan 

şüpheli Abdülkadir ÇİÇEK'in telefonundanşüpheli Özkan GÜRKOL'un sesli mesaj ile acil 

gelin çağrısı üzerine Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Tümen Komutanlığı'na geldiği, birliğe 

gelirken yanında şahsi silahını da getirdiği, 

Birliğe geldikten sonra 10 mürettebat ile 3 adet ZPT aracınıeğitim destek bölüğüne 

götürdüğü, buradan ZPT ile cephaneliğe geçip, cephanelikten mühimmat alıp ardından 

nizamiye bölgesine ZPT aracı ile gidipşüphelilerden Fatih ÇUBUKÇU'nun emri ile 2. nolu 

nizamiyenin dışında toplanan halkın korkması için havaya doğru silahla ateş ettiği, 

  Şüphelinin darbeye teşebbüs eyleminin başarısız olacağını anlaması üzerine 

teknik kurul binasına gelerek burada teslim olduğu ve bu binanın içerisinde bulunan sınav 

salonunda gözaltında bulundurulduğu, 

Şüphelinin üzerine atılı Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme, Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Kısmen veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak,Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Kamu Görevine 

Ait Araç ve Gereçleri Suçta Kullanmasuçlarını işlediği tespit edildiğinden yukarıdaki sevk 

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği anlaşılmıştır. 

 

  Şüpheli AHMET ÇAKIR'ın eylemlerinin değerlendirilmesi sonucunda; 

  Tüm şüpheliler, tanık ve mağdur beyanları ile dosyada diğer delillere göre; 

  Şüpheli Ahmet ÇAKIR'ın 15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler 

Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı’nda kursiyer teğmen olarak görev yaptığı, 

15/07/2016 tarihinde 70. dönem kursiyer teğmenlerin whatsapp gurubundan 

çağrılması üzerineEtimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Tümen Komutanlığı'na geldiği, birliğe 

gelirken yanında şahsi silahını da getirdiği, 

  15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen 

Komutanlığı’nda olan şüpheliler Özkan GÜRKOL ve Fatih ÇUBUKÇU'nun emirleri 

doğrultusunda darbeye teşebbüs eyleminin başarılı ulaşması için cephanelikte beklediği, 

  Şüphelinin darbeye teşebbüs eyleminin başarısız olacağını anlaması üzerine 

teknik kurul binasına gelerek burada teslim olduğu ve bu binanın içerisinde bulunan sınav 

salonunda gözaltında bulundurulduğu, 

Şüphelinin üzerine atılı Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme, Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Kısmen veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Kamu Görevine Ait Araç ve Gereçleri Suçta 

Kullanmasuçlarını işlediği tespit edildiğinden yukarıdaki sevk maddeleri uyarınca 

cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği anlaşılmıştır. 

 

  Şüpheli CİHAN ÖZMEN'in eylemlerinin değerlendirilmesi sonucunda; 

  Tüm şüpheliler, tanık ve mağdur beyanları ile dosyada diğer delillere göre; 
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  Şüpheli Cihan ÖZMEN'in 15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler 

Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı’nda kursiyer teğmen olarak görev yaptığı, 

  15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Tümen 

Komutanlığı'nda bulunduğu, 

  15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen 

Komutanlığı’ndaolan şüphelilerden Özkan GÜRKOL'un emirleri doğrultusunda Eğitim Destek 

Garajına gidip buradan tankları cephaneliğe 4 teğmen ile beraber götürdüğü, cephanelikte 

tanklara mühimmat doldurduğu ve darbeye teşebbüs eyleminin başarılı ulaşması için 

cephanelikte beklediği, 

  Şüphelinin darbeye teşebbüs eyleminin başarısız olacağını anlaması üzerine 

teknik kurul binasına gelerek burada teslim olduğu ve bu binanın içerisinde bulunan sınav 

salonunda gözaltında bulundurulduğu, 

Şüphelinin üzerine atılı Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme, Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Kısmen veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Kamu Görevine Ait Araç ve Gereçleri Suçta 

Kullanmasuçlarını işlediği tespit edildiğinden yukarıdaki sevk maddeleri uyarınca 

cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği anlaşılmıştır. 

 

  Şüpheli ORHAN KUTLU'un eylemlerinin değerlendirilmesi sonucunda; 

  Tüm şüpheliler, tanık ve mağdur beyanları ile dosyada diğer delillere göre; 

  Şüpheli Orhan KUTLU'nun 15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler 

Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı’nda kursiyer teğmen olarak görev yaptığı, 

  Şüpheli Orhan KUTLU'un 16/07/2016 tarihinde tümende sabah 08:00'de 

yapılacak içtimaya geç kalmamak için 15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu 

ve Eğitim Tümen Komutanlığı subay temel bölüğünde kalmak için geldiği, 

  15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen 

Komutanlığı’nda olan şüpheli Özkan GÜRKOL'un emirleri doğrultusunda Eğitim Destek 

Garajına gidip buradan cephaneliğe mühimmat yüklenen tankların yanına gittiği, tankların 

hazırlanmasına yardımcı olduğu ve ardından da nizamiye bölgesine gittiği, 

  Şüphelinin darbeye teşebbüs eyleminin başarısız olacağını anlaması üzerine 

teknik kurul binasına gelerek burada teslim olduğu ve bu binanın içerisinde bulunan sınav 

salonunda gözaltında bulundurulduğu, 

Şüphelinin üzerine atılı Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme, Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Kısmen veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Kamu Görevine Ait Araç ve Gereçleri Suçta 

Kullanmasuçlarını işlediği tespit edildiğinden yukarıdaki sevk maddeleri uyarınca 

cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği anlaşılmıştır. 

 

  Şüpheli MURAT AKKURU'nun eylemlerinin değerlendirilmesi 

sonucunda; 

  Tüm şüpheliler, tanık ve mağdur beyanları ile dosyada diğer delillere göre; 

  Şüpheli Murat AKKURU'nun 15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler 

Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı’nda kursiyer teğmen olarak görev yaptığı, 
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15/07/2016 tarihinde 70. dönem kursiyer teğmenlerin whatsapp gurubundan şüpheli 

Abdulkadir ÇİÇEK'in çağırması üzerine Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Tümen 

Komutanlığı'na geldiği, birliğe gelirken yanında şahsi silahını da getirdiği, 

  15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen 

Komutanlığı’nda darbe girişimini olduğunu öğrenmesine rağmen şüphelinin önce kurslar tabur 

bölgesine gittiği, buradan şüpheli Öztürk GÜR ile birlikte cephaneliğe gidip cephanelikte 

tanklardan birisine binip tankla nizamiyeye gittiği, nizamiyede şüpheli Fatih ÇUBUKÇU'nun 

emri ile halkı korkutmak için nizamiyenin ön tarafında toplanan halka doğru ateş açtığı, 

  Şüphelinin darbeye teşebbüs eyleminin başarısız olacağını anlaması üzerine 

teknik kurul binasına gelerek burada teslim olduğu ve bu binanın içerisinde bulunan sınav 

salonunda gözaltında bulundurulduğu, 

Şüphelinin üzerine atılı Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme, Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Kısmen veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak,Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Kamu Görevine 

Ait Araç ve Gereçleri Suçta Kullanmasuçlarını işlediği tespit edildiğinden yukarıdaki sevk 

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği anlaşılmıştır. 

 

  Şüpheli MUSTAFA ACAR'ın eylemlerinin değerlendirilmesi sonucunda; 

  Tüm şüpheliler, tanık ve mağdur beyanları ile dosyada diğer delillere göre; 

  Şüpheli Mustafa ACAR'ın 15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler 

Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı’nda kursiyer teğmen olarak görev yaptığı, 

  15/07/2016 tarihinde 70. dönem kursiyer teğmenlerin whatsapp gurubundan 

çağrılması üzerine Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Tümen Komutanlığı'na saat 23:00 

sıralarında geldiği, birliğe gelirken yanında şahsi silahını da getirdiği, 

  15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen 

Komutanlığı’ndaolan şüpheli Özkan GÜRKOL'un emirleri doğrultusunda diğer şüpheli 

teğmenlerle birlikte mürettebatlara ayrıldıkları, buradan Eğitim Destek Bölük garajına gidip 

Zırhlı Personel Taşıyıcısına (ZPT) binip ZPT ile erler nizamiyesine gittiği, şüpheliler Gökhan 

ÇINGIL'a kimseye söyleme diye tembihlerde bulunduğu, 

  Şüphelinin darbeye teşebbüs eyleminin başarısız olacağını anlaması üzerine 

teknik kurul binasına gelerek burada teslim olduğu ve bu binanın içerisinde bulunan sınav 

salonunda gözaltında bulundurulduğu, 

Şüphelinin üzerine atılı Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme, Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Kısmen veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Kamu Görevine Ait Araç ve Gereçleri Suçta 

Kullanmasuçlarını işlediği tespit edildiğinden yukarıdaki sevk maddeleri uyarınca 

cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği anlaşılmıştır. 

 

  Şüpheli ÖMER FARUK GÖÇÜK'ün eylemlerinin değerlendirilmesi 

sonucunda; 

  Tüm şüpheliler, tanık ve mağdur beyanları ile dosyada diğer delillere göre; 

  Şüpheli Ömer Faruk GÖÇÜK'ün 15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı 

Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı’nda kursiyer teğmen olarak görev yaptığı, 

  Arkadaşının haber vermesi üzerine 15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı 
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Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı’na saat 22:15 sıralarında geldiği, yanında şahsi 

silahını da getirdiği, 

Birliğe geldikten sonra yanında bulunan 5 teğmenle kurslar taburuna gittiği, şüpheli 

Öztürk GÜR'ün bunları cephaneliğe götürdüğü, şüpheli ve 5 teğmenin cephaneliğin emniyetini 

aldığı, daha sonra şüphelilerden Özkan GÜRKOL'un talimatıyla tanka binip 2 numaralı 

nizamiyeye gittiği, 2 numaralı nizamiyede darbeci şüpheliler ile darbeye karşı duran personel 

arasında meydana gelen kargaşada şüpheli FatihÇUBUKÇU'nun emri ile nizamiyenin dışında 

bulunan halka doğru halkın üst tarafına olacak şekilde havaya ateş açtığı, 

  Şüphelinin darbeye teşebbüs eyleminin başarısız olacağını anlaması üzerine 

teknik kurul binasına gelerek burada teslim olduğu ve bu binanın içerisinde bulunan sınav 

salonunda gözaltında bulundurulduğu, 

Şüphelinin üzerine atılı Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme, Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Kısmen veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Kamu 

Görevine Ait Araç ve Gereçleri Suçta Kullanmasuçlarını işlediği tespit edildiğinden yukarıdaki 

sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği anlaşılmıştır. 

 

  Şüpheli İSMAİL ÜZÜM'ün eylemlerinin değerlendirilmesi sonucunda; 

  Tüm şüpheliler, tanık ve mağdur beyanları ile dosyada diğer delillere göre; 

  Şüpheli İsmail ÜZÜM'ün 15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu 

ve Eğitim Tümen Komutanlığı’nda kursiyer teğmen olarak görev yaptığı, 

  Şüphelinin 15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim 

Tümen Komutanlığı’nda daha önceden evini boşalttığı için bölük binasında bulunduğu, 70. 

dönem whatsapp gurubundan şüpheli Özkan GÜRKOL'un acil herkesi bölüğe çağırması 

üzerine diğer kursiyer teğmenlerin de subay temel bölüğüne geldikleri, burada şüphelilerden 

Özkan GÜRKOL'un emriyle Eğitim Destek Tabur garajına giderken şüpheli Özkan 

GÜRKOL'un tekrar araması üzerine tabur komutanının yanına teğmen Mustafa KOÇAK, Cihan 

ÖZMEN ve Ömer KALKAN ile birlikte gittiği, tabur komutanının emriyle leopard ZA4 

garajına gittikleri, burada şüphelilerden Koray KORKMAZ'ın emriyle tankları çıkartıp 

hazırladıkları, bu şekilde 4 adet ZA4 tankını hazırladıkları, tankların garajdan gittikleri ancak 

şüpheli İsmail ÜZÜM'ün tank garajında kaldığı, 

  Şüphelinin darbeye teşebbüs eyleminin başarısız olacağını anlaması üzerine 

teknik kurul binasına gelerek burada teslim olduğu ve bu binanın içerisinde bulunan sınav 

salonunda gözaltında bulundurulduğu, 

Şüphelinin üzerine atılı Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme, Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Kısmen veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Kamu Görevine Ait Araç ve Gereçleri Suçta 

Kullanmasuçlarını işlediği tespit edildiğinden yukarıdaki sevk maddeleri uyarınca 

cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği anlaşılmıştır. 

 

  Şüpheli LEVENT DOĞAN'ın eylemlerinin değerlendirilmesi sonucunda; 

  Tüm şüpheliler, tanık ve mağdur beyanları ile dosyada diğer delillere göre; 

  Şüpheli Levent DOĞAN'ın 15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler 

Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı’nda tank üsteğmen olarak görev yaptığı, 
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  15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen 

Komutanlığı’nda bulunan Ahmet Bican KIRKER, Özkan GÜRKOL, Semih İLHAN, Faruk 

YAMAN, Fatih ÇUBUKÇU ve İsa SANCAKLI'nın emir, komuta ve talimatlarını 

gerçekleştirmek amacıyla saat 22:30 sıralarında şüphelilerden Mehmet AYAZ'ı acil olarak 

tümene çağırdığı, 

Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı’ndan çıkış yapan 

018761 plakalı tankta , tank komutanı olarak üsteğmen Koray KORKMAZ, nişancı uzman 

çavuş Mehmet AYAZ ( Levent Doğan'ın birliğe çağırdığı) , sürücü uzman çavuş İbrahim 

AKÇA, doldurucu teğmen Yusuf AKBULUT'un bulunduğu, her iki tankın Anadolu Bulvarı 

üzerinden Jandarma Genel Komutanlığı'nın Beştepe'deki binasına gelindiğinde halk ile temas 

edilince halkın engellemesi sonucu tankların saat 01:30 sıralarında Etimesgut Zırhlı Birlikler 

Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığına geri döndükleri, 

  Beştepe'ye gidip geri gelen iki tankın tekrar dışarı çıkması için emir veren 

şüpheli İsa SANCAKLI'nın bu kez emrine karşı çıkıp söz konusu tankların tekrar dışarı 

çıkmayacaklarını söylediği ve bu hususta da darbeye karşı duran İsmail SUVAY'a da tankların 

dışarı çıkmayacağını söylediği, ayrıca saat 04:00 den sonra şüpheli Levent DOĞAN'ın tümene 

gelen polislerle birlikte darbeci Generali ( Tuğgeneral Ahmet Bican Kırker ) teslim almaya 

gittiği, 

Şüphelinin üzerine atılı Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme, Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Kısmen veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak,suçlarını işlediği tespit edildiğinden yukarıdaki sevk 

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği anlaşılmıştır. 

 

 

 

  Şüpheli FATİH MEHMET KILIÇ'ın eylemlerinin değerlendirilmesi 

sonucunda; 

  Tüm şüpheliler, tanık ve mağdur beyanları ile dosyada diğer delillere göre; 

  Şüpheli Fatih Mehmet KILIÇ'ın 15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler 

Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı’nda üsteğmen olarak görev yaptığı, 

  15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Tümen 

Komutanlığı’nda darbeye teşebbüs eylemi için görevli olmadığı halde eski görev yaptığı 

taburun tank garajına 10-15 şüpheli kursiyer teğmen ile ve yanında Koray KORKMAZ ile 

birlikte gelip buradan tankları çıkarttığı, cephaneliğe giderek tanklara mühimmat yüklettiği, 

daha sonra şüphelilerden Erdal YETİM ile görüştükten sonraAhmet Bican KIRKER, Özkan 

GÜRKOL, Semih İLHAN, Faruk YAMAN, Fatih ÇUBUKÇU ve İsa SANCAKLI'nın emir ve 

komutaları ve talimatları doğrultusunda tümen içerisinden ilk önce iki adet tankın nizamiyeden 

dışarıya çıkmak için hazırlandığı ve bu tanklardan Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen 

Komutanlığı içerisinde bulunan 018759 plakalı leopard 2A4 tankı ile 018761 plakalı leopard 

2A4 tankı ve her iki tankta ayrı ayrı olmak üzere 5 adet tank topu mühimmatı (ders atış sabot) 

1000 adet 7,65 mm MG-3 fişeği olduğu halde saat 00:40 sıralarında nizamiyeden çıktıkları, 

018759 plakalı tankta, tank Komutanı Üsteğmen Fatih Mehmet KILIÇ, nişancı uzman çavuş 

Harun BULUT, sürücü uzman çavuş Burak ÇAKIR ve doldurucu teğmen Ahmet Faruk 

ÇAVUŞ'un bulunduğu, 018761 plakalı tankta ise tank komutanı olarak üsteğmen Koray 

KORKMAZ, nişancı uzman çavuş Mehmet AYAZ, sürücü uzman çavuş İbrahim AKÇA, 

doldurucu teğmen Yusuf AKBULUT'un bulunduğu, her iki tankın Anadolu Bulvarı üzerinden 
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Jandarma Genel Komutanlığı'nın Beştepe'deki binasına geldiğinde halk ile temas edilince 

halkın engellemesi sonucu tankların saat 01:30 sıralarında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve 

Eğitim Tümen Komutanlığına geri döndükleri, halkla yaşanan arbede sırasında şüpheli Fatih 

Mehmet KILIÇ'a ait MG-3 silahın halk tarafından alıkonulduğu, bu şekilde şüpheli Fatih 

Mehmet KILIÇ'ın darbeye teşebbüs eylemi için tank komutanı olarak Beştepe'de bulunan 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesine yönelik tankı hareket ettirip Beştepe'ye kadar götürdüğü, burada 

halk tarafından engellendiği ve şüpheli Fatih Mehmet KILIÇ'ın halk tarafından tanktan 

indirilerek alıkonulduğu, 

Şüphelinin üzerine atılı Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme, Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Kısmen veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Kamu Görevine Ait Araç ve Gereçleri Suçta 

Kullanmasuçlarını işlediği tespit edildiğinden yukarıdaki sevk maddeleri uyarınca 

cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği anlaşılmıştır. 

  

  Şüpheli SEFA AYGÜN'ün eylemlerinin değerlendirilmesi sonucunda; 

  Tüm şüpheliler, tanık ve mağdur beyanları ile dosyada diğer delillere göre; 

  Şüpheli Sefa AYGÜN'ün 15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu 

ve Eğitim Tümen Komutanlığı’nda görevli olmamasına rağmen darbeye teşebbüs eylemini 

gerçekleştirmek amacıyla tümene dışarıdan kendi özel aracıyla sivil kıyafetiyle Zırhlı Birlikler 

Tümenine saat 00:00 sıralarında geldiği ve kendisine Ercan KOÇAK isimli kişinin ivedi şekilde 

zırhlı birliklere gitme mesajını gösterince Zırhlı Birlikler Okuluna gittiğini beyan ettiği,Zırhlı 

Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığına geldiğinde burada darbeye teşebbüs edenlerle 

birlikte hareket ederek darbeye karşı duran binbaşı Barış DEDEBAĞI'nınnizamiyede yüzüne 

tükürdüğü, nizamiyedemeydana gelen kargaşadan sonra nizamiyenin yan tarafında bulunan 

otoparkın olduğu kesime kaçarak saklandığı, sabaha doğru darbeye teşebbüs eyleminin başarılı 

olamayacağını anlayınca sabahleyin eşim hamile diyerek tümenden kaçmaya çalışırken darbeye 

teşebbüs eylemine karşı duran personel tarafından yakalandığı, 

Şüphelinin üzerine atılı Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme, Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Kısmen veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak,suçlarını işlediği tespit edildiğinden yukarıdaki sevk 

maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği anlaşılmıştır. 

 

Şüpheli HARUN BULUT'un eylemlerinin değerlendirilmesi sonucunda; 

  Tüm şüpheliler, tanık ve mağdur beyanları ile dosyada diğer delillere göre; 

  Şüpheli Harun BULUT'un 15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler 

Okulu ve Tümen Komutanlığı’nda tank nişancısı olarak Eğitim Destek Tatbikat 

Taburundauzman çavuş olarak görev yaptığı, 

  15/07/2016 tarihinde ev arkadaşı ile birlikte evdeyken Ünsal ESİN uzman 

çavuşun kendisini arayarak Fatih ÇUBUKÇU'nun acil olarak birliğe gelmelerini söylemesi 

üzerine ev arkadaşı ile beraber 23:50 sıralarında tümen lojman girişinden birliğe girdiğinde 

şüpheli Koray KORKMAZ'ın şüpheli Harun BULUT'u, Fatih Mehmet KILIÇ'ın tank nişancısı 

sensin şeklinde görevlendirmesi üzerine cephaneliğe gittiği, cephaneliğin çok karışık olduğu, 

şüphelinin cephanelikte Fatih ÇUBUKÇU'yu aradığı, herkesin silahlı bulunup bağırıp 

çağırdıkları, şüpheli Koray KORKMAZ'ın cephaneliğe gelerek şüpheli Harun BULUT'a 
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kendisini arkasından takip etmesini emrettiği ve onu takip ederek tanklardan birine bindiği, bu 

tankın tank komutanın Fatih Mehmet KILIÇ olduğu ve bu tankı şüphelilerden Burak ÇAKIR'ın 

kullandığı, tankta 5 adet tank topu mühimmatı (ders atış sabot) 1000 adet 7,65 mm MG-3 fişeği 

olduğu halde saat 00:40 sıralarında nizamiyeden çıktıkları, 018759 plakalı tankta, tank 

Komutanı Üsteğmen Fatih Mehmet KILIÇ, nişancı uzman çavuş Harun BULUT, sürücü uzman 

çavuş Burak ÇAKIR ve doldurucu teğmen Ahmet Faruk ÇAVUŞ bulunduğu, bu tank ile beraber 

bir tankın daha birlikte iki tankın Anadolu Bulvarı üzerinden Jandarma Genel Komutanlığı'nın 

Beştepe'deki binasına gelindiğinde halk ile temas edilince halkın engellemesi sonucu tankların 

saat 01:30 sıralarında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığına geri 

döndükleri, 

  Şüpheli Harun BULUT'un darbeye teşebbüs eylemi için 15/07/2016 tarihi 

gecesinde Zırhlı Birliklerden çıkıp Beştepe'ye giden iki tanktan birisinde bulunduğu, tankla 

beraber Beştepe'ye gittiği ancak halk tarafından durdurulması üzerine tekrar geri gelerek 

eyleme katıldığı, 

Şüphelinin üzerine atılı Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme, Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Kısmen veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Kamu Görevine Ait Araç ve Gereçleri Suçta 

Kullanmasuçlarını işlediği tespit edildiğinden yukarıdaki sevk maddeleri uyarınca 

cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği anlaşılmıştır. 

 

  Şüpheli BURAK ÇAKIR'ın eylemlerinin değerlendirilmesi sonucunda; 

  Tüm şüpheliler, tanık ve mağdur beyanları ile dosyada diğer delillere göre; 

  Şüpheli Burak ÇAKIR'ın 15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu 

ve Tümen Komutanlığı Eğitim Destek ve Tatbukat Tabur Komutanlığı 2.Tank Bölüğünde 

uzman çavuş olarak görev yaptığı, 

  15/07/2016 tarihinde şüpheli Burak ÇAKIR'ın Şereflikoçhisar'daki atıştan 

dönüp saat 23:40 sıralarında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen 

Komutanılığı'nın 4 ve 5 nolu nizamiyesinden giriş yaparak garajlar bölgesine gittiği, garajlar 

bölgesinin kalabalık ve hareketli olduğu, burada diğer şüpheliler Fatih Mehmet KILIÇ ve Koray 

KORKMAZ'ın olduğu, şüpheli Burak ÇAKIR'ın buraya gelir gelmez şüphelilerden Koray 

KORKMAZ'ın"jandarma genel komutanlığında şehit var, teröristler kuşatmış, oraya gideceğiz" 

şeklinde söylerek şüpheli Mehmet Fatih KILIÇ'ın komutanı olduğu tanka bindirdiği, bu tank 

ile önce cephaneliğe gidip tanka cephanelikte yükleme yaptıkları, yüklemeyi cephanelikte 

bulunan şüpheli kursiyer teğmenlerin yaptığı, buradan nizamiyeye iki tank ile birlikte gittikleri, 

bu tanklardan Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı içerisinde bulunan 018759 

plakalı leopard 2A4 tankı ile 018761 plakalı leopard 2A4 tankı ve her iki tankta ayrı ayrı olmak 

üzere 5 adet tank topu mühimmatı (ders atış sabot) 1000 adet 7,65 mm MG-3 fişeği olduğu 

halde saat 00:40 sıralarında nizamiyeden çıktıkları, 018759 plakalı tankta, tank Komutanı 

Üsteğmen Fatih Mehmet KILIÇ, nişancı uzman çavuş Harun BULUT, sürücü uzman çavuş 

Burak ÇAKIR ve doldurucu teğmen Ahmet Faruk ÇAVUŞ bulunduğu, her iki tankın Anadolu 

Bulvarı üzerinden Jandarma Genel Komutanlığı'nın Beştepe'deki binasına gelindiğinde halk ile 

temas edilince halkın engellemesi sonucu tankların saat 01:30 sıralarında Etimesgut Zırhlı 

Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığına geri döndükleri, 

  Şüpheli Burak ÇAKIR'ın darbeye teşebbüs eylemi için 15/07/2016 tarihi 

gecesinde Zırhlı Birliklerden çıkıp Beştepe'ye giden iki tanktan birisinde bulunduğu, tankla 

beraber Beştepe'ye gittiği ancak halk tarafından durdurulması üzerine tekrar geri gelerek atılı 
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eylemlere katıldığı, 

Şüphelinin üzerine atılı Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme, Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Kısmen veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Kamu Görevine Ait Araç ve Gereçleri Suçta 

Kullanmasuçlarını işlediği tespit edildiğinden yukarıdaki sevk maddeleri uyarınca 

cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği anlaşılmıştır. 

 

  Şüpheli İBRAHİM AKÇA'nın eylemlerinin değerlendirilmesi sonucunda; 

  Tüm şüpheliler, tanık ve mağdur beyanları ile dosyada diğer delillere göre; 

  Şüpheli İbrahim AKÇA'nın 15/07/2016 tarihinde Etimesgut Zırhlı Birlikler 

Okulu ve Tümen Komutanlığı Eğitim Destek ve Tatbikat Tabur Komutanlığı 2.Tank Bölüğünde 

uzman çavuş olarak görev yaptığı, 

  15/07/2016 tarihinde şüpheli İbrahim AKÇA evinde otururken şüphelilerden 

Burak ÇAKIR'ın evine geldiği ve şüpheliye "beni Koray üsteğmen aradı, acil birliğe gitmemiz 

gerekiyor" deyip şüpheli Burak ÇAKIR ile birlikte 5 nolu nizamiyeden Etimesgut Zırhlı 

Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığına giriş yaptıkları, buradan garajlar bölgesine 

gittikleri, şüpheli Koray KORKMAZ'ın kendisini burada bir tanka Burak ÇAKIR'ı ise başka bir 

tanka bindirdiği, şüpheli Koray KORMAZ'ın tankta bulunan şüpheli İbrahim AKÇA ve diğer 

mürettebata "arkadaşlar jandarma genel komutanlığına saldırı olmuş, çok sayıda şehit var, 

derhal oraya intikal etmemiz gerekiyor" diyerek tanka tank komutanı olarak bindiği, diğer 

tankta da şüpheli Fatih Mehmet KILIÇ'ın tank komutanı olarak iki tankın nizamiyeye doğru 

gittikleri, bu tanklardan Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı içerisinde bulunan 

018759 plakalı leopard 2A4 tankı ile 018761 plakalı leopard 2A4 tankı ve her iki tankta ayrı 

ayrı olmak üzere 5 adet tank topu mühimmatı (ders atış sabot) 1000 adet 7,65 mm MG-3 fişeği 

olduğu halde saat 00:40 sıralarında nizamiyeden çıktıkları, 018759 plakalı tankta, tank 

Komutanı Üsteğmen Fatih Mehmet KILIÇ, nişancı uzman çavuş Harun BULUT, sürücü uzman 

çavuş Burak ÇAKIR ve doldurucu teğmen Ahmet Faruk ÇAVUŞ bulunduğu, 018761 plakalı 

tankta ise tank komutanı olarak üsteğmen Koray KORKMAZ, nişancı uzman çavuş Mehmet 

AYAZ, sürücü uzman çavuş İbrahim AKÇA, doldurucu teğmen Yusuf AKBULUT'un 

bulunduğu, her iki tankın Anadolu Bulvarı üzerinden Jandarma Genel Komutanlığı'nın 

Beştepe'deki binasına gelindiğinde halk ile temas edilince halkın engellemesi sonucu tankların 

saat 01:30 sıralarında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığına geri 

döndükleri, 

  Şüpheli İbrahim AKÇA'nın darbeye teşebbüs eylemi için 15/07/2016 tarihi 

gecesinde Zırhlı Birliklerden çıkıp Beştepe'ye giden iki tanktan birisinde bulunduğu, tankla 

beraber Beştepe'ye gittiği ancak halk tarafından durdurulması üzerine tekrar geri gelerek 

eyleme katıldığı, 

Şüphelinin üzerine atılı Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme, Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Kısmen veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs Etme, 

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Kamu Görevine Ait Araç ve Gereçleri Suçta 

Kullanmasuçlarını işlediği tespit edildiğinden yukarıdaki sevk maddeleri uyarınca 

cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği anlaşılmıştır. 

Netice ve Talep : 

Tüm şüpheliler, müştekiler ve tanık beyanları ve dosyadaki tüm deliller birlikte 
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değerlendirildiğinde; 

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı şüphelilerin ayrıntıları anlatılan suçları 

işledikleri anlaşılmakla, 

Şüphelilerin mahkemenizce yargılamalarının yapılarak, eylemlerine uyan yukarıda 

yazılı sevk maddelerince CEZALANDIRILMALARINA, haklarında TCK'nın 53/1 

maddesince GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN UYGULANMASINA, adli emanetin 

2017/5909, 5300, 5266, 5040, 4607, 3511, 2973, 2941, 556 sırasında kayıtlı eşyanın TCK'nın 

54/1 maddesince MÜSADERESİNE, 2017/5045, 4602, 4212 sırasında kayıtlı eşyanın delil 

olarak saklanmasına, karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur. 21/04/2017 

 

 

  Ender COŞKUN 

Ankara Cumhuriyet Savcısı 

34824 

e-imzalıdır 

 

 

 

NOT : TENZİL BOZKUŞ hakkında Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair ek 

karar verilmiştir. 

 


