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TAKDİM

15 Temmuz darbe teşebbüsü millete, ümmete karşı yapılan bir saldırıdır. Bu sal-
dırıyı; coğrafyamızı suni sınırlarla parçalamak, insanlarımızı etnik, mezhebi, ayrılıklarla 
birbirine düşman ederek çatıştırmak isteyen sömürgeci emperyalistlerin yaptığını, bazı 
insanları da maşa olarak kullandığını biliyoruz. Bu darbe teşebbüsü münferit bir saldırı 
değil; ümmete karşı Mısır’da, Irak’ta, Suriye’de, Filistin’de, Yemen’de, Libya’da, Tunus’ta, 
Afganistan’da, Sri Lanka’da, Myanmar’da yapılan küresel saldırının bir parçasıdır.

15 Temmuz gecesi darbeciler milletin meclisini; mukavemet etmesin diye Polis 
Özel Harekât Merkezini; Cumhurbaşkanlığı Külliyesini bombaladı. Emniyet Müdürlük-
lerini işgale kalktı. Kamu binalarını, köprüleri, kavşakları işgal etti. 15 Temmuz Şehitler 
Köprüsünde toplanan genç, yaşlı, kadın ve çocuklardan oluşan halkımızın üzerine tank 
topuyla acımasızca ateş açtı. Tanklarla araçları ezerek, araç içindeki insanları şehit ettiler. 

Milletimiz bu saldırının niteliğini, amacını ve kim tarafından yapıldığını daha 
ilk saatlerde keskin ferasetiyle kavradı. İmanının verdiği cesaret ve kuvvetle meydanla-
ra çıkmaya başladı. Milletiyle bütünleşen Cumhurbaşkanının cesur çağrısı ve önderliğiyle 
darbecilerin tanklarına, savaş uçaklarına, makinalı tüfeklerine, tank toplarına bedenlerini 
siper ettiler. Milletimiz 15 Temmuz gecesi sömürgeci emperyalizme karşı giriştiği müca-
delede 252 şehit verdi, 2193 vatandaşımız gazi oldu. Halk, hukukuna sahip çıktı. Allah’ın 
yardımıyla büyük bir zafer kazandı.

Bizler şehit yakınlarının ve gazilerin avukatları olarak; 16 Temmuz’dan itibaren 
meydanlarda kahramanca hukukuna sahip çıkan milletimizin hukukuna açılan davalarda 
da sahip çıkmaya karar verdik. 

Temsil ettiğimiz şehitlerin bedenlerini darbeciler paramparça etmişti. Buna rağ-
men bizler inancımız gereği, yargılanan hiçbir sanığa karşı kin ve nefretle hareket etme-
dik. Masumiyet karinesine, adil yargılanma hakkına, savunma hakkının kutsallığına dik-
kat ettik, savunmalarını günlerce dikkatle dinledik.

Mutlak adaletin sağlanacağı, hiç kimseye hiçbir haksızlığın yapılmayacağı bir 
mahkemede hâkimler hâkiminin huzurunda yargılanacağımızı düşünerek hareket ettik. 
Esas hakkındaki beyanımızı da bu hassasiyetle hazırladık. Şehitlerimizin, gazilerimizin ve 
onların yakınlarının hukukuna sahip çıkacağımızı bir kez daha teyit ederiz. 

 Av. Yasin Şamlı
Müdahil Vekilleri Adına,
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Demokrasi kültürü ve bilinci yerleşen gelişmiş toplumlarda yüzyıllar boyunca 
neredeyse hiç karşılaşılmayan darbeler, ülkemizin kısa sayılabilecek cumhuriyet tarihinde 
adeta belirli periyotlarla tekrar eden vahim ve olağan hadiseler zincirini oluşturmaktadır.

 Halkın iradesiyle seçilen yönetimlere karşı yapılan, temel hak ve özgür-
lükleri sekteye uğratan darbelerin istisnasız tümü ironik bir şekilde ya zayıflayan demok-
rasiyi egemen kılma veya demokrasiyi daha da güçlendirme adına yapılmıştır. Ancak ne 
yazık ki her darbe demokrasi üzerinde ciddi zedelenmelere yol açarken, toplumlar üzerin-
de derin travmalar oluşturmaktadır. 

 Dünyada darbelerin sıklıkla gerçekleştiği coğrafi bölgelere bakıldığında, 
özellikle doğal kaynakların zengin veya jeopolitik öneminin yüksek olması (Ortadoğu, Afrika 
ve Güney Amerika’da bulunan ülkeler gibi) dikkate şayandır. Buralarda gerçekleşen her dar-
benin arkasında kurgulayıcı veya finansör olarak Batılı zengin devletlerin olması bildik ve 
yadsınamaz bir durum. Kendi ülkesinde en ileri demokrasi ve özgürlükleri savunan bu güç-
ler,  çıkarları uğruna az önce zikredilen ve güzel ülkemizin de içinde bulunduğu bölgelerde 
darbeleri desteklemekten hiçbir zaman geri durmamışlardır. Demokrasiyi adeta katlederek 
gücünü halktan almak yerine silahların öldürücü ve zorba etkisinden alan darbeci yönetim-
lerin oluşturdukları kaotik ve puslu ortam mezkûr dış güçlerin amaçlarını gerçekleştirmeleri 
için mümbit bir ortam sağlamaktadır.  Bu ve benzeri amaçlarla ülkemizde yabancı güçlerin 
maşası olarak hareket eden lanetli yapı FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016’da teşebbüs edilen 
darbe girişimine kahraman halkımız tarafından gösterilen tepki, ülkemizin tarihine olduğu 
kadar dünya demokrasi tarihine de altın harflerle nakşedilmiştir.

 Türkiye Hukuk Platformu olarak takdirinize sunduğumuz böyle eserlerin 
hazırlanmasıyla amacımız, toplumumuzda demokrasi ve hukukun üstünlüğü konusunda 
farkındalık oluşturarak, yaşanan vahim hadiseleri diri tutmak ve tekrar yaşanmasının 
önüne geçilmesine katkı sunabilmektir. Unutmamalıdır ki, hukukun egemen olduğu güçlü 
bir demokrasi hem bizim hem de gelecek nesillerin en büyük teminatıdır.

Av. Ahmet Akcan
Türkiye Hukuk Platformu 

Genel Sekteteri
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Türkiye Cumhuriyeti tarihi 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980, 28 Şubat 
1997 ve 27 Nisan 2007 askeri darbelerin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerine sızan Fethul-
lahçı Terör Örgütü’ne bağlı bir grup askeri cuntanın 15 Temmuz 2016 Cuma akşamı sivil 
yönetime yönelik darbe girişimine tanıklık etti. Dünya tarihinde halk, ilk kez 15 Temmuz 
askeri darbe girişiminde güvenlik güçlerine silah kullanmadan karşı koyarak küresel dış 
destekli bu darbe girişimini başarıyla püskürttü. 

Darbe ve darbe girişimleri sebebiyle Türkiye’nin siyasi, sosyal, ekonomik ve sivil 
gelişimi kesintiye uğradı. Yakın zamana kadar Türkiye darbecileri yargılayamazken artık 
12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997 darbeleri ile 15 Temmuz darbe girişimi davaları  açılabiliyor 
ve mahkemeler karar verebiliyor. 

Uluslararası Hukukçular Birliği olarak her on senede bir darbelerle karşılaşan 
ülkemizde hukukun egemenliği, adaletin tesisi, dünya barışı ve istikrar ortamının ger-
çekleşmesi, insan hak ve hürriyetlerinin teminat altına alınması, insan hakları bilincinin 
gelişip yerleşmesi gibi amaçlar doğrultusunda darbelere dikkat çekerken 15 Temmuz’da 
yaşanan darbe girişiminin davalarını da yakından takip ettik. Darbe yapan, suç işleyen her 
kim olursa olsun yargılandığını görmek adil bir sistem için son derece önemlidir.

Uluslararası Hukukçular Birliği üyelerimiz, Hukukçular Derneğimizin üyeleri, 
diğer hukuk derneklerinin üyeleri ve avukat meslektaşlarımız darbe davalarını büyük bir 
özveriyle ve adalete katkıda bulunarak yakından takip etti. 

Dini, ırkı, rengi, dili, cinsiyeti, siyasi görüşü, felsefi kanaati, toplumsal aidiyeti, 
uyruğu ne olursa olsun insanlık ailesinin şerefli bir üyesi olarak her insanın başta hayat 
hakkı, özgürlük hakkı, eşitlik hakkı, adil yargılanma hakkı, kişi güvenliği hakkı, dilediği 
gibi inanma, düşünme ve ifade hakkı, mülkiyet hakkı olmak üzere bütün hak ve özgür-
lüklerinin insanlık şeref ve haysiyetine uygun bir şekilde hukukun güvencesine alınması 
gerekir.

Milletimiz, 15 Temmuz darbe girişiminde artık darbelere kolay kolay geçit ver-
meyeceğini, darbecilerden hesap soracağını ve onları yargılayacağını ispat etmiştir. 15 
Temmuz yargılama davalarında aralarında üyelerimizin de bulunduğu müdahil avukatla-
rın davayla ilgili sonuçları, belgeleri bir kitap halinde sunularak tarihe not düşülmektedir. 
Bu çalışmayla tarihimizde yaşanan darbeler ve darbe davalarının sonuçları konusunda ka-
muoyunu bilgilendirmeyi, halkın konuya olan duyarlılığını artırmayı, toplumu darbelere 
karşı bilinçlendirmeyi ve 15 Temmuz darbe girişiminin bir daha yaşanmamasını dileriz.

Av. Necati Ceylan
Uluslararası Hukukçular Birliği

Genel Sekreteri



İSTANBUL DARBE ANA DAVASI İSTANBUL DARDE ANA DAVASI

10

İÇİNDEKİLER

ASKERİ DARBE NEDİR? ................................................................................................................. 21

I - TÜRKİYEDE DARBELER VE PLANLAYAN DIŞ MİHRAKLAR ............................................... 22

Dünya Siyasi Tarihinde Darbeler ................................................................................................. 23

Türk Siyasi Tarihinde Darbeler .................................................................................................... 23

1. 27 Mayıs 1960 Darbesi: .............................................................................................................. 24

27 MAYIS BİLDİRİSİ. ....................................................................................................................... 25

27 MAYIS-NATO İLİŞKİSİ: .............................................................................................................. 26

1961 Anayasası:. .............................................................................................................................. 27

2. 12 Mart 1971 Muhtırası: .............................................................................................................28

12 Mart Bildirisi:. ............................................................................................................................28

3- 12 Eylül 1980 Darbesi: ...............................................................................................................30

12 EYLÜL BİLDİRİSİ (1 NO’LU). ..................................................................................................... 31

4- 28 Şubat 1997 Postmodern Darbesi ......................................................................................... 34

28 Şubat MGK Kararları. ............................................................................................................... 35

28 Şubat’ta Dış Faktör .................................................................................................................... 37

5- 27 Nisan 2007 E-Muhtıra:..........................................................................................................39

27 Nisan E-Muhtıra Metni. ............................................................................................................40

6- 15 TEMMUZ 2016 DARBE GİRİŞİMİ ......................................................................................... 44

15 TEMMUZ DARBE BİLDİRİSİ. ..................................................................................................... 45

II - 15 TEMMUZ DARBE TEŞEBBÜSÜ VE EMPERYALİST GÜÇLER ......................................... 52



İSTANBUL DARBE ANA DAVASI İSTANBUL DARDE ANA DAVASI

11

1. FETÖ’nün Kuruluşu ve Yapılanması ........................................................................................ 52

2. FETÖ/PDY Örgütü, Yapısı, Amacı, İlkeleri / Yöntemleri, Faaliyetleri: ............................... 52

A-) Örgütün Kuruluşu ..................................................................................................................... 53

B-) Örgütün Amacı:  ........................................................................................................................ 54

C-) Genel Olarak Örgütün Yapısı ve İşleyişi:  ............................................................................. 54

D-) Örgüt Hiyerarşisi:  ....................................................................................................................59

a-) Dikey Yapılanma- Yedi Katlı Piramit  .....................................................................................59

ÖRGÜTÜN HİYERARŞİK YAPILANMASI: .....................................................................................59

b-) Yatay Yapılanma  .......................................................................................................................60

aa-) Örgüte Eleman Kazandırılması  ...........................................................................................60

bb-) Örgütsel Bağlılık ve Eğitim  ..................................................................................................62

cc-) Örgütsel Bağlılığın Göstergeleri  ..........................................................................................62

E-) FETÖ /PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Yapılanması: ......... 64

SONUÇ OLARAK;  ...........................................................................................................................65

F-) FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Yargı Yapılanması ..................................................... 72

15 Temmuz Darbe Teşebbüsü: ...................................................................................................... 76

III - 15 TEMMUZ DARBE TEŞEBBÜSÜNÜN İCRA HAREKETLERİ ...........................................80

A- YURT GENELİNDEKİ İCRA HAREKETLERİ ............................................................................80

a - Türkiye Büyük Millet Meclisinin Bombalanması ................................................................80

b- Gölbaşı Polis Özel Harekât Başkanlığının Bombalanması ..................................................80

c- Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin Bombalanması ...................................................................81

d- Genelkurmay Başkanlığının İşgali ve Komutanların Enternesi ........................................81



İSTANBUL DARBE ANA DAVASI İSTANBUL DARDE ANA DAVASI

12

e- Cumhurbaşkanını Öldürmeye Teşebbüs ................................................................................83

B- İSTANBUL’DAKİ İCRA HAREKETLERİ ....................................................................................84

B.1. TOPLANTILAR ..........................................................................................................................84

B.1.1. 2. Zırhlı Tugay Komutanlığında Gerçekleştirilen Toplantı ...........................................85

B.1.2. 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında Gerçekleştirilen Toplantı ....................86

B.1.3. Hava Harp Okulu Komutanlığında Gerçekleştirilen Toplantı ......................................86

B.1.4. Harp Akademileri Komutanlığında Yapılan Toplantı ....................................................86

B.2. FİİLİ İŞGALLER ........................................................................................................................88

B.2.1. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün İşgali ..............88

B.2.2. İstanbul Atatürk Havalimanı İşgali ..................................................................................98

B.2.3. Sabiha Gökçen Havalimanı İşgali .....................................................................................98

B.2.4. Kartal Köprüsü ve Samandıra Gişeleri’nin İşgali ...........................................................99

B.2.5. Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı İşgali ..............................................................................100

B.2.6. Borsa İstanbul İşgali ..........................................................................................................103

B.2.7. TRT İstanbul Radyosu’nun ve Taksim Meydanı’nın İşgali ..........................................104

B.2.8. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İşgal Girişimi Ve Esenler Birlik Köprüsü İşgali   ......107

B.2.9. Beşiktaş TRT Ulus, Digitürk Binası, Vodafone Arena ve Casper Plaza’nın İşgali ... 112

B.2.10. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İşgali .........................................................120

B.2.11. Doğan Medya Grubu İşgali ............................................................................................. 126

B.2.12. 66. Mekanize Tugayı Topkule-Baştabya Kışlası Olayları ve A Haber Baskını Davası .............135

B.2.13. İstanbul Valiliği’nin İşgali ............................................................................................... 146

B.2.14. Selimiye Kışlası ve Üsküdar Çevik Kuvvet’in İşgali ................................................... 149



İSTANBUL DARBE ANA DAVASI İSTANBUL DARDE ANA DAVASI

13

B.2.15. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Lojistik Destek Merkezi İşgali ..............150

B.2.16. Bayrampaşa Çevik Kuvvet İşgali ................................................................................... 154

B.2.17. AKOM İşgali ...................................................................................................................... 156

B.2.18. Mahmutbey Gişeleri İşgali .............................................................................................160

B.2.19. Çengelköy-Vaniköy-Kuleli Askerî Lisesi ...................................................................... 163

B.2.20. Sat Komutanlığı ............................................................................................................... 165

IV- SANIKLARIN HUKUKİ DURUMLARI VE HAKLARINDAKİ DELİLLER .............................170

MUHAKEME SAFAHATI VE ADİL YARGILANMA HAKKI .......................................................170

Adil Yargılanma Hakkı Kavramı ve Niteliği: ............................................................................170

Adil Yargılanma Hakkının Kapsamı: .........................................................................................170

1- Muhakeme Hakkı ..................................................................................................................... 171

2. Kanunla Kurulmuş, Bağımsız ve Tarafsız Yargı Yerinde Yargılanma Hakkı  ................. 172

3. Makul Sürede Yargılanma Hakkı ........................................................................................... 173

4. Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkı ................................................................................ 174

a- Silahların Eşitliği İlkesi: .......................................................................................................... 174

b-  Çelişmeli Yargılama İlkesi: .................................................................................................... 174

c- Kanıtların Kabulü ve Değerlendirilmesi ............................................................................... 175

d- Yargılamaya Etkili Katılma Hakkı (Duruşmada Bulunma Hakkı) ................................... 175

e- Gerekçeli Karar Hakkı ............................................................................................................. 176

5. Aleni Yargılama Hakkı ve Aleni Karar Hakkı ...................................................................... 176

6. Masumiyet Karinesi ................................................................................................................. 177

7.Asgari Şüpheli/Sanık Hakları .................................................................................................. 177



İSTANBUL DARBE ANA DAVASI İSTANBUL DARDE ANA DAVASI

14

a. İsnat Edilen Suçu Öğrenme Hakkı ........................................................................................ 177

b. Savunma İçin Yeterli Zaman ve Kolaylıklara Sahip Olma Hakkı ..................................... 178

c. Bizzat, Müdafi Vasıtasıyla veya Adli Yardımla Savunma Hakkı ...................................... 179

d. Tanık Dinletme ve Tanık Sorgulama Hakkı ......................................................................... 179

8.Somut Dava Açısından Adil Yargılanma Hakkına Dair Dikkate Alınacak Bazı İlke ve İmkanlar ..........180

a. Sanıklar İçin Kanun Yollarının Açıklığı ................................................................................180

b. Dosyalar Birleştirilmesi Uyuşmazlığı ve Non Bis İn İdem İlkesi ......................................180

c. Tutukluluk Süresinin Kanunlara Uygunluğu....................................................................... 181

9. Olağanüstü Hâlde Adil Yargılanma Hakkı ........................................................................... 181

SANIKLARIN KOKTOD (KOLLUK KUVVETLERİNİ TOPLUMSAL OLAYLARDA 
DESTEKLEME) SAVUNMALARININ GEÇERSİZLİĞİ ................................................................183

“YURTTA SULH BİZİZ” İSİMLİ WHATSAPP GRUBUNDAKİ YAZIŞMALAR: .......................... 187

MÜSNET SUÇ VE SANIKLARIN DURUMLARI ..........................................................................302

1.15/07/2016 TARİHLİ DARBE GİRİŞİMİ VE KALKIŞMA EYLEMLERİNİN  
FETÖ/PDY BAĞLANTISI: .............................................................................................................. 312

2. DARBE GİRİŞİMİ ÖNCESİNDE VE KALKIŞMA GÜNÜ İSTANBUL İLİ  
PLANLAMASI ve EYLEMLERİ .....................................................................................................325

3. DARBE GİRİŞİMİ FAALİYETİ KAPSAMINDA İSTANBUL İLİNDE İŞLENEN  
BAŞLICA SUÇLAR ......................................................................................................................... 341

SANIKLARIN BİREYSEL DURUMLARI VE HAKLARINDA TATBİKİ İSTENEN  
CEZA MADDELERİ İLE SAİR TALEPLER ...................................................................................348

4.1. Sanık F.A.  ; ..............................................................................................................................349

4.2. Sanık M.D. ; .............................................................................................................................355

4.3. Sanık Ö.A.; ..............................................................................................................................358

4.4. Sanık E.G.; ...............................................................................................................................362



İSTANBUL DARBE ANA DAVASI İSTANBUL DARDE ANA DAVASI

15

4.6. Sanık A.G.; ..............................................................................................................................369

4.7. Sanık Y.D.; ............................................................................................................................... 372

4.8. Sanık M.K.; .............................................................................................................................. 374

4.9. Sanık N.G.; ..............................................................................................................................378

4.10. Sanık Ö.F.Ö.; .........................................................................................................................383

4.11. Sanık M.K.; ............................................................................................................................384

4.12. Sanık F.K.; ..............................................................................................................................387

4.13. Sanık Ş.Ç.; .............................................................................................................................390

4.15.Sanıklar Fetullah GÜLEN, A.Z.G., E.D., .............................................................................394

SANIKLARLA İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER .............................................................................396

1. SANIK F.A. ..................................................................................................................................396

2. SANIK M.D.  ............................................................................................................................... 414

3. SANIK Ö.A.  ................................................................................................................................ 431

4. SANIK E.G. .................................................................................................................................. 455

5. SANIK M.Y. ................................................................................................................................. 491

7. Sanık Y.D. ...................................................................................................................................526

9. Sanık Ö.F.Ö. ................................................................................................................................556

10. Sanık M.K. ................................................................................................................................ 574

12. SANIK Ş.Ç.  ...............................................................................................................................606

13. SANIK S.C.  ...............................................................................................................................637



İSTANBUL DARBE ANA DAVASI İSTANBUL DARDE ANA DAVASI

16



İSTANBUL DARBE ANA DAVASI İSTANBUL DARDE ANA DAVASI

17

I - TÜRKİYE’DE 
DARBELER VE 

PLANLAYAN DIŞ 
MİHRAKLAR





İSTANBUL DARDE ANA DAVASI

19

İSTANBUL 14. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
         
 
       Dosya No: 2017/24 E.

Esas Hakkında Beyanda
Bulunan Müdahiller   : 1- Hatice Hifa YILMAZ 2- Esma Rukiye Kılı-
çaslan YILMAZ  3- Hamit Alpaslan CAMBAZ 4- Surpik KOCATÜRK  5- Bayram KOCA-
TÜRK  6- Yasemin MOĞULTAY   7-Ayşe ARSLANTÜRK 8- Zahir AYABAK 9- Muhteber 
AYABAK 10- Sema SERTÇELİK 11- Ayten GÜDER 12- Recep GÜDER 13- Yeşim GÜDER 
14- Halil İbrahim GÜDER 15- Sadık YOLCU   16- Aydın YOLCU 17- Ramazan TEKİN 18- 
Neslihan AKTEMUR 19- Cevat OLÇOK 20- Yılmaz OLÇOK 21- Emine AYDIN 22- Çiğdem 
HASBAL 23- Emin Talha HASBAL 24- Enes Arda HASBAL 25- Emine AKSU 26- Ezine 
AKSU 27- İsmail AKDEMİR 28- Aysel KAYMAKÇI 29- Emine KAYMAKÇI 30- Hediye 
KAYMAKÇI 31- Ayşe KANTARCI 32- Mariam YAVUZ 33- Elmas AMBAR 34- Yusuf DE-
MİR 35- Emine DEMİR 36- Hatime DEMİR 37- Hatice ÖZCAN 38- Zeynep SARIKAYA 
39- Nihat TÜRKMEN 40- Yusuf ÇİFTÇİ 41- Asya ALKAN 42- Muhammed Ali EKŞİ 43- 
Hüseyin EKŞİ 44- , Ekrem EKŞİ 45- Hayriye EKŞİ 46- Hatice Kübra EKŞİ 47- Aylin 
ALKAN 48- Necla GÖKBAYRAK 49- Mehmet BARCEĞCİ 50- Behiyye BARCEĞCİ 51- Ha-
kan BARCEĞCİ 52- Sedat BARCEĞCİ 53- Kübra BARCEĞCİ 54- Abdurrahman GÜNDÜZ 
55- Zeki ARSLAN 56- Coşkun KARA 57- Nihal OLÇOK 58- Ümit DÜNDAR 59- Tahir 
BEKİROĞLU 60- Cevat OLÇOK 61- Asiye OLÇOK 62- Büşra BARCEĞCİ 63- Zeynep BAR-
CEĞCİ 64- Ramazan DÜNDAR 65- Necla GÖKBAYRAK 66- Ceyda Nur GÖKBAYRAK 67- 
Muhammed Alperen GÖKBAYRAK 68- Kadir Can BİTMEZ 69- Feride BİTMEZ 70- Mu-
hammed Buğra BİTMEZ 71- Cihan BİTMEZ 72- Serpil BİTMEZ 73- Hatice BAYRAKÇI 
74- Mehmet BAYRAKÇI 75- Fatmagül BAYRAKÇI 76- Hamdi DİKER 77- Ayşe ALIŞKAN 
78- Mustafa SERTÇELİK 79- Ayşe SERÇELİK 80- Dursun COŞKUNSU 81- Seher COŞ-
KUNSU 82- Mustafa COŞKUNSU 83- Ayşe KARMİL 84- İsa YILMAZ 85- Ünal YILMAZ 
86- Fatma YILMAZ 87- Huriye AÇIKGÖZ 88- Gülderen ORHAN 89- Neşe ÖNER 90- Ayşe 
GÜREL 91- Yıldız SEFEROĞLU 92- Neslihan AKTEMUR 93- Soner AÇIKSÖZ 94- NECLA 
GÖKBAYRAK 95- Ceydanur GÖKBAYRAK 96- Elif Emine GÖKBAYRAK 97- Muhammed 
Alperen GÖKBAYRAK 98- Kadir Can BİTMEZ 99- Feride BİTMEZ 100- Muhmamed 
Buğra BİTMEZ 101- Cihad BİTMEZ 102- Serpil BİTMEZ 103- Hatice BAYRAKÇI 104- 
Mehmet BAYRAKÇI 105- Fatmagül BAYRAKÇI 106- Hamdi DİKER 107- Ayşe ALIŞKAN 
108- Mustafa SERTÇELİK 109- Ayşe SERTÇELİK 110- Dursun COŞKUNSU 111- Seher 
COŞKUNSU 112- Mustafa COŞKUNSU 113- Ayşe KARMİL 114- Hakan SAĞMAN 115- İsa 
YILMAZ 116- Ünal YILMAZ 117- Huriye AÇIKGÖZ 118- Fatma YILMAZ 119- Mümin 
TOSUN 120- Sıla TOSUN 121- Ceylan ERTÜRK 122- İsmail ERTÜRK 123- Zeynep Ceren 
ERTÜRK 124- Ayşe MİNE 125- Mustafa MİNE 126- Başak KOCABAY 127- Mehmet KO-
CABAY 128- Elif SAĞAZ 129- Bahattin YILDIRIM 130- Gazal YILDIRIM 131- Bekir KISA 
132- Hülya KISA 133- Nisa KISA 134- Zeynep ŞEFKATLİOĞLU 135- Vahide ŞEFKATLİ-
OĞLU 136- Fehime ŞEFKATLİOĞLU 137- Ömer ŞEFKATLİOĞLU 138- Ahmet AKSU 139- 
Sevinç MENTEŞ 140- Bakiye KOYUN 141- Şeyhmus YOLCU



İSTANBUL DARBE ANA DAVASI İSTANBUL DARDE ANA DAVASI

20

Müdahil Vekilleri   : 1- Av. Yasin ŞAMLI  2- Av. Mehmet ALA-
GÖZ 3- Av. Rumeysa KILIÇ 4- Av. Davut HASAR 5- Av. Naci BOZKUŞ 6- Av. Necati 
CEYLAN  7- Av. Hüsnü TUNA 8- Av. Cüneyt TORAMAN 9- Av. Necip KİBAR 10-  Av. 
Selçuk KAR 11- Av. Uğur GÜVEN 12- Av. Mehmet SARI 13- Av. Cavit TATLI 14- Av. Fa-
ruk KOÇ 15- Av. Mustafa YAĞMUR 16- Av. Figen ŞAŞTIM 17- Yurdal KILIÇER 18- Av. 
Ömer Faruk ALİMOĞLU 19- Av. İsmail ARSLAN 20- Av. Bayram GÜNDOĞDU 21- Av. 
Mustafa TIRTIR 22- Av. Şeyma DÖĞÜCÜ 23- Av. Salih DÖĞÜCÜ 24- Av. İbrahim ÖZ-
TÜRK 25- Av. Işıl İlgin OKTAY 26- Av. Fatih KAYA 27- Av. Cem KAYA 28- Av. Mustafa 
DENİZ 29- Av. Abdullah İSLAMOĞLU 30- Av. Serra Tuğba GENÇ 31- Av. Cemile ÜNLÜ 
32- Av. Helin GÖRGÜL 33- Av. Fatih Bilal DANALIOĞLU 34- Av. Abdullah BELET 35- 
Av. Yusuf DEMİR 36- Av. Gülcan ERTEKİN 37- Av. Gönül YILDIZ 38- Av. Zeynep ÇA-
ĞIŞ 39- Av. Ruşen ŞEN 40- Av. Bülent DEMİR 41- Av. Büşra ALTUNAY 42- Av. Hasan 
Hüseyin KALENDER 43- Av. Havvanur YURTSEVER 44- Av. Öznur Tunalı ERTEMİZ 
45- Av. Hüseyin ÖNAL 46- Av. Işıl Eren ALİOĞLU 47- Av. Tuğba Nur KORKUSUZ 48- 
Av. Gülşah Alkan ÖZAŞAN 49- Av. Mehmet AFŞİN 50- Av. Mehmet Can DÜNDAR 
51- Av. Çağrı ÇAYLI 52- Av. Ömer YÜZGÜL 53- Av. Mehmet Melih GÜLSEREN 54- Av. 
Ertuğrul AKAR 55- Av. Ahmet KAHRAMAN 56- Av. Şerif Emir EKŞİ 57- Av. Mehmet 
Can ERDÜNDAR 58- Av. Halil İbrahim YILMAZ 59- Av. Muhammed Faruk GÖRMÜŞ

Şehitler    : 1- Şehit Abdullah Tayyib OLÇOK 2- Şehit 
Adil BÜYÜKCENGİZ 3-  Şehit Ahmet KARA 4- Şehit Ahmet KOCABAY 5- Şehit Akın 
SERTÇELİK 6- Şehit Askeri ÇOBAN 7- Şehit Ayşe AYKAÇ 8- Şehit Barış EFE 9- Şehit 
Batuhan ERGİN 10- Şehit Burak CANTÜRK 11- Şehit Burhan ÖNER 12- Şehit Cemal 
DEMİR 13- Şehit CENGİZ HASBAL 14- Şehit Çetin CAN 15- Şehit Erdem DİKER 16- 
Şehit Erkan PALA 17- Şehit Erol OLÇOK 18- Şehit Fahrettin YAVUZ 19- Şehit Fatih 
DALGIÇ 20- Şehit Fatih SATIR 21- Şehit Gökhan ESEN 22- Şehit Haki ARAŞ 23- Şehit 
Halil KANTARCI 24- Şehit Halit Yaşar MİNE 25- Şehit Hasan KAYA 26- Şehit Hüse-
yin KISA 27- Şehit İbrahim YILMAZ 28- Şehit İhsan YILDIZ 29- Şehit İlhan VARANK 
30- Şehit İsmail KEFAL 31- Şehit Jaouad MERROUNE 32- Şehit Kader SİVRİ 33- Şehit 
Kemal EKŞİ 34- Şehit Kemal TOSUN 35- Şehit Koksal KARMÎL 36- Şehit Lokman 
OKTAY 37- Şehit Mahir AYABAK 38- Şehit Mahmut COŞKUNSU 39- Şehit Mehmet 
GÜDER 40- Şehit Mehmet ARAASLAN 41- Şehit Mehmet YILMAZ  42- Şehit Mehmet 
Ali KILIÇ 43- Şehit Mehmet Şefik ŞEFKATLIOĞLU 44- Şehit Mehmet Şevket UZUN 
45- Şehit Mete SERTBAŞ 46- Şehit Metin ARSLAN   47- Şehit Muhammed Fazlı DE-
MİR 48- Şehit Muhammet AKSU 49- Şehit Muhammet AMBAR 50- Şehit Muharrem 
Kerem YILDIZ 51- Şehit Murat AKDEMİR 52- Şehit Murat DEMİRCİ 53- Şehit Murat 
KOCATÜRK 54- Şehit Murat MERTEL 55- Şehit Murat NAİBOĞLU 56- Şehit Mustafa 
CAMBAZ HASAN 57- Şehit Mustafa DİREKLİ 58- Şehit Mustafa KAYMAKÇI 59- Şe-
hit Münür ALKAN 60- Şehit Onur KILIÇ 61- Şehit Onur Ensar AYANOĞLU 62- Şehit 
Orhun GÖYTAN 63- Şehit Osman YILMAZ 64- Şehit Ozan ÖZEN  65- Şehit Ömer 
CANKATAR 66- Şehit Ramazan SARIKAYA 67- Şehit Recep BÜYÜK 68- Şehit Recep 
GÜNDÜZ 69- Şehit Sait ERTÜRK 70- Şehit Salih ALIŞKAN 71- Şehit Samet USLU 
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72- Şehit Serdar GÖKBAYRAK 73- Şehit Servet ASMAZ 74- Şehit Sevgi YEŞİLYURT 
75- Şehit Şenol SAĞMAN 76- Şehit Şeyhmus DEMİR 77- Şehit Şirin DİRİL 78- Şehit 
Şuayıp SEFEROĞLU 79- Şehit Şükrü AYRAKÇI 80- Şehit Tahsin GEREKLİ 81- Şehit 
Timur AKTEMUR 82- Şehit Tolga ECEBALIN 83- Şehit Türkmen TEKİN 84- Şehit 
Ümit YOLCU 85- Şehit Vahit KAŞÇİOĞLU 86- Şehit Vedat BARCEĞCİ 87- Şehit Yalçın 
ARAN 88- Şehit Yılmaz ERCAN 89- Şehit Yunus Emre EZER

Sanıklar    : 1- Sanık F.A. 2- Sanık M.D. 3- Sanık Ö. A. 
4-  Sanık E.G. 5- Sanık M.Y.  6- Sanık A.G. 7- Sanık Y.D. 8- Sanık M.K. 9- Sanık N.G. 
10- Sanık Ö.F.Ö.11- Sanık M.K. 12- Sanık F.K.13- Sanık Ş.Ç.14- Sanık S. C.

Konusu     : Esas Hakkında Beyanlarımızı Muhtevi Di-
lekçemizdir.

ASKERİ DARBE NEDİR?

Devletin emrindeki resmi askerî kurumlara mensup kişi ya da kişilerin herhangi 
bir zaman belirtmeden, gizli plan ve programlar doğrultusunda, anayasal olmayan yollarla 
iktidarda olan mevcut hükümeti devirmesi ve iktidara el koymasına “askeri darbe” den-
mektedir. Yönetim biçimine yöneltilen radikal değişiklikleri önlemek amacıyla her zaman 
olmasa da çoğunlukla tanımı gereği şiddet içerir.

Darbeciler darbenin başarısı için genellikle yönetimi ele geçirir, lideri devirir, 
radyoların ve televizyonların vb. iletişim kanallarını işgal edip kamu idaresi üzerinde oto-
rite kurarlar. Sivil iktidarın sahip olduğu yönetime el koyan darbeciler, seçimle gelen mec-
lisi kapatır ve meclisin seçtiği hükümeti devirir, yerine kendi emir ve talimatlarını yerine 
getirecek yasama ve yürütme organları getirir, rejimi yeniden oluştururlar.
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I - TÜRKİYEDE DARBELER VE PLANLAYAN DIŞ MİHRAKLAR

15 Temmuz darbesini tam olarak anlayabilmek için önceki darbeleri anlamak 
gerekir. Her bir darbenin önceki darbeyle çok benzer yönler taşıması, yaklaşık 150 yıldır, 
aynı sayılabilecek bir organizasyon tarafından bu darbelerin tertiplendiğini gözler önüne 
sermektedir. 1876’dan günümüze bu darbelerin birbiriyle ortaklaşan birçok yönü bulun-
maktadır. Bu değerlendirmeyi yaparken aşağıdaki ortak özellikler dikkat çekmektedir. 

1- Darbe öncesi darbeyi hazırlayan koşulların oluşturulması ve darbenin bazı ke-
simlerce tetiklenmesi

2- Darbenin milletin aleyhine emperyalistlerin lehine olması
3- Yöntemlerde birebir ayniyet arz etmesi.

Dilekçemizin giriş kısmında darbenin ne olduğu, sonuçlarının nelere mal oldu-
ğunu maalesef oldukça zengin olan Türkiye Darbeler Tarihi ile izah etmeye çalışacağız. 
Türkiye’nin bugün geldiği dönüm noktasında darbe yargılamalarının tarihi bir önemi haiz 
olduğu aşikârdır. Bu tarihi dönüm noktası mahkemeye, muhakemede bulunan her süreye 
tarihi bir sorumluluk yüklemektedir. 

Tarih: 15 Temmuz 2016

Ve Türkiye Cumhuriyeti 6. askeri müdahalesini yaşamıştır.

TSK içindeki bir grup tarafından anayasal düzeni hedef alan, yüksek bir halkoyu 
ile seçilmiş meşru hükümeti devirmek amaçlı darbe girişimi gerçekleşmiştir. Ancak başta 
Cumhurbaşkanı olmak üzere, hükümet üyeleri ve kahraman halkımızın direnişi neticesin-
de hain darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun üzerinden henüz 94 yıl geçmesine rağmen 
bu sürede 3 darbe, 1 darbe teşebbüsü, 2 muhtıra olmak üzere toplamda 6 askeri müdahale 
ve onlarca darbe planlaması yapılmıştır. 

Geçmişte darbe planlayıcısı ve uygulayıcısı askerler süreçte; cumhurbaşkanı, 
başbakan, hükümet üyesi, parti başkanı olarak ödüllendirilirken, halkın seçtiği başbakan, 
bakanlar idam edilmiş, hapsedilmiş, yasaklanmıştır. Darbecilerin tehlikeli gördüğü birçok 
masum vatandaş ise tutuklanmış yargılanmış mahkûm ve idam edilmiştir. 

Şimdi can alıcı üç soru: 

Birincisi; yaklaşık 60 yılda 6 kere askeri müdahaleye maruz kalmış bir ülke ol-
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mamıza rağmen başarıyla sonuçlanmış bir darbe yargılamamızın olmayışını nasıl anlama-
lı, gelecek nesillerimize nasıl izah etmeliyiz?

İkincisi; darbecilerin başarılı bir şekilde yargılanıp hak ettikleri cezalara çarp-
tırılmaması daha sonraki darbecilere cesaret vermez mi? Yeni darbeleri teşvik etmez mi?

Üçüncüsü ve hukuk ve yargı açısından en önemlisi ise darbeciler hukukun ön 
gördüğü cezalara çarptırılmazlar ise adalet nasıl sağlanacaktır. 

Dünya Siyasi Tarihinde Darbeler

Dünya siyasi tarihi de sürekli darbelere sahne olmuştur.  Mesela Roma İmpa-
ratoru Julius Caesar iktidarı darbeyle devir almış ve bazı Roma imparatorları da iktidarı 
ele geçirme yolu olarak darbe yapmayı tercih etmiştir. Fransa’da 1799 yılında Napolyon 
örneğinde olduğu gibi, Antik Yunan ve Hindistan’da da darbeyle yönetim ele geçirilmiştir.

1960 darbesi ile Türkiye’de Cemal GÜRSEL, 1968 darbesi ile Irak’ta Saddam HÜ-
SEYİN, 1969 darbesi ile Libya’da Muammer KADDAFİ, 1980 darbesi ile Türkiye’ de Kenan 
EVREN,1999 darbesi ile Pakistan’da iktidarı ele geçiren Pervez MÜŞERREF, 2013 yılında 
Mısır’da sivil halkı katlederek seçilmiş MURSİ hükümetini tutuklayan SİSİ 20.yy’da darbe 

ile ülke yönetimlerine el koymuşlar, iktidarı ele geçirmişlerdir.

Türk Siyasi Tarihinde Darbeler

Cumhuriyet döneminde darbelerin bahanesi “laiklik” ve “düzeni sağlama” ol-
muştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun üzerinden henüz 94 yıl geçmesine rağmen; 
neredeyse her on yılda bir askeri müdahalelerle demokratik yönetimler kesintiye uğratıl-
mıştır. İlki 27 Mayıs 1960’da olmak üzere; 12 Mart 1971’de (muhtıra), 12 Eylül 1980’de, 28 
Şubat 1997’de (post modern darbe), 27 Nisan 2007’de e-muhtıra, son olarak 15 Temmuz 
2016 darbe girişimi olmak üzere toplamda 6 askeri müdahaleye maruz kalınmıştır.
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1. 27 Mayıs 1960 Darbesi:

Türkiye Cumhuriyeti’nde askeri müdahalelerin yolunu açan 27 Mayıs darbesi-
dir. 10 yıldır halkın büyük desteği ile arka arkaya seçilen Başbakan Adnan MENDERES ve 
meşru hükümete karşı, sözde “özgürlük ve demokrasiyi getirmek” ve “anayasa ve hukuk 
dışı tutum ve davranışlara son vermek” amacıyla ordu 27 Mayıs sabahı ülke yönetimine el 
konulmuştur.

27 Mayıs darbesine destek veren kesim; üniversite gençliği, öğretim üyeleri, 
memurlar ve eğitim düzeyi yüksek ancak, ellili yıllardaki ekonomik daralma ve fiyat ar-
tışından olumsuz etkilenen aydın kesim olduğu görülmüştür. DP karşıtı muhalefet, basın 
tarafından da desteklenmiştir. CHP’nin muhalif tavrı, kullanılan sözcükler ve sembollerle 
adeta bir savaşı çağrıştırır hale gelmiştir. İnönü yaptığı gezileri “taarruz”, “çıkarma” gibi 
kavramlarla adlandırmış, Batı Anadolu’ya yapacağı geziye “Büyük Taarruz” adını vermiştir.

MENDERES’e göre ordu, milletin siyaset dışına ekilmiş bir parçasıdır, kayıtsız 
şartsız devletin içinde bulunmaktadır. Ancak muhalefetle birleşen ordu teşvik ve telkinler 
neticesinde darbeyi kaçınılmaz görmüştür. 
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27 MAYIS BİLDİRİSİ

27 Mayıs sabahı tüm vatandaşlar radyolarının başına davet edil-
miş, “Güvendiğiniz Silahlı Kuvvetleri’nizin sesi, bir dakika sonra size hitap ede-
cektir” denmiş ve Albay Alparslan TÜRKEŞ “ihtilalin kudretli albayı” olarak 
anons edilmiştir. TÜRKEŞ konuşmasında 4 numaralı tebliği bildirmiş ve ihti-
lali halka şu şekilde duyurmuştur;

“Bugün demokrasimizin içine düştüğü buhran ve son müessif hadise-
ler dolayısıyla ve kardeş kavgasına meydan vermemek maksadıyla Türk Silahlı 
Kuvvetleri, memleketin idaresini eline almıştır.

Bu harekete Silahlı Kuvvetlerimiz, partileri içine düştükleri uzlaşmaz 
durumdan kurtarmak ve partiler üstü tarafsız bir idarenin nezaret ve hakemliği 
altında en kısa zamanda adil ve serbest seçimler yaptırarak idareyi, hangi tarafa 
mensup olursa olsun, seçimi kazananlara devir ve teslim etmek üzere girişmiş 
bulunmaktadır.

Girişilmiş olan bu teşebbüs hiçbir şahsa veya zümreye karşı değildir. 
İdaremiz hiç kimse hakkında şahsiyata müteallik tecavüzkâr bir fiile müsaade 
etmeyeceği gibi, edilmesine de asla müsamaha etmeyecektir. Kim olursa olsun 
ve hangi partiye mensup bulunursa bulunsun, her vatandaş kanunlar ve hukuk 
prensipleri esaslarına göre muamele görecektir.

Bütün vatandaşların, partilerin üstünde aynı milletin, aynı soydan 
gelmiş evlatları olduklarını hatırlayarak ve kin gütmeden birbirlerine karşı hür-
metle ve anlayışla muamele etmeleri ıstıraplarımızın dinmesi ve milli varlığımı-
zın selameti için zaruri görünmektedir. Kabineye mensup şahsiyetlerin, Türk Si-
lahlı Kuvvetlerimize sığınmalarını rica ederiz. Şahsi emniyetleri, kanun teminatı 
altındadır.

Müttefiklerimize, komşularımıza ve bütün dünyaya hitap ediyoruz. 
Gayemiz, Birleşmiş Milletler Anayasası’na ve insan hakları prensiplerine tama-
men riayettir.

Büyük Atatürk’ün “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” prensibi bayrağımızdır. 
Bütün ittifaklarımıza ve taahhütlerimize sadığız. NATO’ya inanıyoruz ve bağlı-
yız. CENTO’ya bağlıyız. Tekrar ediyoruz; düşüncelerimiz, yurtta sulh, cihanda 
sulhtur. Türkiye dahilinde bütün garnizonlardaki garnizon komutanları yerin 
mülki ve askeri idaresine el koyacaklar ve vatandaşların her hususta emniyetini 
sağlayacaklardır.”
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Partileri çıkmazdan kurtarıp, partiler üstü bir yönetim kurup, şartlar olgunlaş-
tığında halk iradesine dayanan serbest seçimleri gerçekleştirip, siyasi iktidarı halkın oy-
larıyla seçilen siyasi bir partiye bırakmak iddiasında olan 27 Mayıs 1960 darbesi, milli 
iradenin tezahürü olarak ortaya çıkan siyasi iktidarın askeri/bürokratik irade tarafından 
devrilmesidir. Bu devirme, sadece askeri iradenin bir ürünü olmamıştır, bu darbede CHP 
ile birlikte medya ve üniversitelerin derin bir etkisi olmuştur. Etkilerinin daha fazla olduğu 
bile söylenebilir. Çünkü bu darbeye zemin oluşturan ve meşruiyet sağlamayı amaçlayan 
tüm hazırlıklar ve olgunlaştırma bu kesimler tarafından yerine getirilmiştir.

Esasen halkın direnme ihtimaline istinaden korkakça hazırlanan bu bildiri dar-
becilerin ikiyüzlülüğünü net olarak ortaya koymuştur. “Siyasi iktidarı halkın oylarıyla 
seçilen siyasi partiye bırakmak” sözü verirken, tam bir sihirbaz gibi halkın seçtiği parti-
yi iktidardan uzaklaştırmışlardır. Yine bildiride “Kabineye mensup şahsiyetlerin, Türk 
Silahlı Kuvvetlerimize sığınmalarını rica ederiz. Şahsi emniyetleri, kanun teminatı 
altındadır.” şeklinde yalan söyleyerek halkın seçtiği başbakan ve bakanları idam etmiş-
lerdir. 

27 MAYIS-NATO İLİŞKİSİ:

1945 sonrası artan “Sovyet tehdidi” karşısında bağımsız konumunu sürdüreme-
yecek hâle gelen Türkiye, tercihini Batı dünyasından yana kullanmış, Truman Doktrini çer-
çevesinde Batı ile ilişkilerini geliştirerek Transatlantik İttifakı’nın parçası haline gelmiştir. 
Bu tercihin en önemli etkisi Türkiye’nin NATO’ya girmesi, buna paralel olarak çok partili 
hayata geçişin sağlanması siyasi hayatta dış etkinin ve askeri etkinin yeni gelişmeye ça-
lışan siyasal elitler aleyhinde artmasıdır. Türkiye’nin NATO’ya girmesinin, ülke üzerinde 
önemli etkileri olmuştur.

Rus tehdidine karşı, daha uzak ve dolaylı bir müttefiki kendisine ortak olarak se-
çen Türkiye, bu tehdidin bertaraf edilmesi için NATO’ya girmiştir. NATO’ya girdikten sonra 
Sovyetler Birliği ile ilişkilerinin düzeltilmesi NATO tarafından olumlu karşılanmamıştır. Bu 
nedenle Türkiye’nin bütün darbelerin mutlaka NATO ile ilişkili olarak ele alınması gerekir. 
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1961 Anayasası:

1961 Anayasası başlangıcında “Anayasa ve hukuk dışı tutum ve dav-
ranışlarıyla meşruluğunu kaybetmiş bir iktidara karşı direnme hakkını kullana-
rak 27 Mayıs 1960 Devrim’ini yapan Türk Milleti…” biçiminde bir ifade kulla-
nılmıştır.

1961 Anayasa’sı genel olarak değerlendirildiğinde; hazırlanı-
şı ve yapılışı açısından halkın demokratik yollardan seçmediği kurucu 
meclis tarafından hazırlanmıştır. Anayasanın halkoyuna sunulması ve 
kabulü sırasında tartışmalar yeterince demokratik bir ortamda değer-
lendirilmemiş, muhalif kesim oyların ancak “hayırlı olması”nı dileye-
rek, eleştirilerini belirtmiş ancak bu kesim üzerinde baskı uygulan-
mıştır.

Öte yandan 1961 Anayasasında, egemenliğin TBMM’de toplanması 
esasından vazgeçilmiş; egemenlik çeşitli organlar arasında paylaştırılmış bu 
durumun nedeni,1924 Anayasası döneminde ortaya çıkan çoğunluğun irade-
sinin bazı durumlarda antidemokratik yönlere kaymasına tepki olarak ifade 
edilmiştir. Yargı, TRT, Üniversite, DPT gibi kurumlar halkın iradesi ile seçilen-
lerin elinden alınarak, demokratik temsil niteliği olmayan bürokratlara teslim 
edilmiştir.

SONUÇ:

38 subaydan oluşmuş olan Milli Birlik Komitesi, halkın iradesi ile seçilmiş meşru hü-
kümeti devirmiş, ülke yönetimine el koymuş, anayasa ve TBMM’yi feshetmiş, siyasi faaliyetleri 
yasaklamış, başta Cumhurbaşkanı Celal BAYAR, Başbakan Adnan MENDERES olmak üzere 
birçok DP’liyi tutuklamıştır. Cumhurbaşkanının, başbakanın ve bakanlarla beraber siyasetçi-
lerin yargılandığı Yassıada sözde davaları, 11 ay 1 gün sürmüştür. 203 gün süren davada, 872 
oturum yapılmış, 1068 tanık dinlenmiş ve yargılamalar adadaki ağır şartlar altında gerçekleş-
miştir. Yargılamalar sonucunda 15 sanık için idam cezası verilmiştir. İdam cezası alanlar ara-
sında dönemin Cumhurbaşkanı, Başbakanı, TBMM Başkanı, bakanları ve Genelkurmay Baş-
kanı da bulunmaktadır. Uluslararası toplumdan yükselen sesler nedeniyle Başbakan Adnan 
MENDERES, Bakan Fatih Rüştü ZORLU ve Bakan Hasan POLATKAN idam edilmiştir.

Darbenin mimarları Milli Birlik Komitesi adı altında darbeden sonra yıllarca bu 
ülkeyi yönetmiştir. Org. Cemal GÜRSEL cumhurbaşkanlığı ile ödüllendirilmiştir. 27 Mayıs 
darbesine karışan askerler; teşvik eden siyasiler, medya mensupları ne o dönemde ne de son-

rasında yargılanmamıştır!
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2. 12 Mart 1971 Muhtırası:

1960’lardan 70’lere miras; tırmanan şiddet eylemleri, öğrenci olayları ve müda-
hale söylentileri kalmıştır. Bu durum karşısında Başbakan DEMİREL bir yandan sokaktaki 
şiddeti önlemeye çalışırken, bir yandan da giderek huzursuzlaşan orduyu sakinleştirmeye 
çalışmıştır.

Ülke içinde bunlar yaşanırken dışarıda ABD tarafından DEMİREL hükümetine 
karşı olumsuz görüşler gitgide artmıştır. Bu gerginliğin temel nedeni “Haşhaş Sorunu”dur. 
Rahmetli İhsan Sabri ÇAĞLAYANGİL de anılarında, “12 Mart’ın arkasında afyon vardır, 
başka da bir şey yoktur” diye yazmıştır. ABD’nin “Türkiye’de haşhaş üretiminin yasak-
lanması” talebinin Türkiye tarafından kabul edilmemesi üzerine DEMİREL, Beyaz Saray’da 
istenmeyen adam durumuna düşmüştür. Türkiye’ye ekonomik yaptırım uygulanması ge-
rektiği belirtilmiştir.

Türkiye 1970 sonbaharına boykottaki işçiler, artan pahalılık, eylem yapan işçiler 
ve askere davetiye çıkaranların ayak sesleri ile girmiştir. Bu olaylar subayları harekete 
geçirmiş ve toplantılara başlamışlardır. Washginton Post gazetesi “Ordu huzursuz, DEMİ-
REL’in günleri sayılı” diye yazmış, müdahale için geriye sayım başlamış her yerde ihtilal 
söylemleri yayılmıştır.

Ülkede yaşanan kargaşa, anarşi ortamına ve temsil krizine dayanarak 12 Mart 
1971 tarihinde hükümete muhtıra verilmiştir. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh 
TAĞMAÇ, Kara Kuvvetleri Komutanı Org.Faruk GÜRLER, Hava Kuvvetleri Komutanı Org. 
Muhsin BATUR ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Celal EYİCEOĞLU’nun imzasını ta-
şıyan muhtıra şu maddelerden oluşmuştur.

12 Mart Bildirisi:

(1) Parlamento ve hükümet, süregelen tutum, görüş ve icraatlarıyla 
yurdumuzu anarşi, kardeş kavgası, sosyal ve ekonomik huzursuzluklar içine 
sokmuş, Atatürk’ün bize hedef verdiği uygarlık seviyesine ulaşmak ümidini ka-
muoyunda yitirmiş ve anayasanın öngördüğü reformları tahakkuk ettirememiş 
olup, Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği ağır bir tehlike içine düşürülmüştür.

(2) Türk milletinin ve sinesinden çıkan Silahlı Kuvvetleri’nin bu vahim 
ortam hakkında duyduğu üzüntü ve ümitsizliğini giderecek çarelerin, partilerüs-
tü bir anlayışla meclislerimizce değerlendirilerek mevcut anarşik durumu gidere-
cek anayasanın öngördüğü reformları Atatürkçü bir görüşle ele alacak ve inkılap 
kanunlarını uygulayacak kuvvetli ve inandırıcı bir hükümetin demokratik kural-
lar içinde teşkili zaruri görülmektedir.
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(3) Bu husus süratle tahakkuk ettirilemediği takdirde, Türk Silahlı 
Kuvvetleri kanunların kendisine vermiş olduğu Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak 
ve kollamak görevini yerine getirerek, idareyi doğrudan doğruya üzerine almaya 
kararlıdır. Bilgilerinize.

Muhtıra TRT Radyosu’ndan tüm ülkeye, bir kopyası da TBMM Genel Kurulu’nda 
okunmuş; meclis genelinden herhangi bir tepki gelmemiştir. 27 Mayıs’tan 11 yıl sonra as-
ker bir kez daha devreye girmiştir. Bu kez hükümeti doğrudan görevden almamış sadece 
uyarmıştır. DEMİREL’in çekilmesini istemiştir. Eğer bu sağlanmazsa muhtıranın üçüncü 
tebliğinde belirtildiği gibi ordu idareyi doğrudan üzerine alacaktır. DEMİREL 12 Mart saba-
hı Cumhurbaşkanı Cevdet SUNAY tarafından da yönetimden çekilmesi gerektiğine dair bir 
telefon almış, devamında DEMİREL hükümeti istifa etmiştir.

12 Mart darbesiyle oluşan olağanüstü yönetim biçimi, parlamenter yönetimi ta-
mamen ortadan kaldırmasa da darbecilerin istekleri yerine getirilmiştir.

SONUÇ:

Seçilmiş Başbakan Süleyman DEMİREL’in zorla istifası sağlanmış, halkın oyla-
rıyla oluşan meşru hükümet düşürülmüş, Milli Birlik Hükümetleri adı altında TSK’nın ta-
lepleriyle hareket eden, hükümetin başbakanlığında da ordunun güvendiği isimler olan, 2 
yıllık “ara rejim dönemi” başlamış, cumhurbaşkanlığına da asker kökenli (emekli amiral) 
Fahri KORUTÜRK seçilmiştir.

Dış politikada ABD’nin etkisi müdahale öncesi döneme göre daha hissedilir hale 
gelmiş, haşhaş ekiminin yasaklanması başta olmak üzere ABD’nin istekleri yerine getiril-
miş, 12 Mart yönetiminin tüm uygulamaları ABD’nin istekleri ile uyum içinde olmuştur.

Muhtırayı gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Genelkurmay Başkanı Mem-
duh TAĞMAÇ, Kara Kuvvetleri Komutanı Faruk GÜRLER, Deniz Kuvvetleri Komutanı Celal 
EYİCEOĞLU, Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin BATUR’un ve diğer askerler hayatları bo-
yunca muhtıra sebebiyle hiçbir yargılamaya tabi olmadan hatta muhtıra ile ilgili ifade bile 
vermeden bu ülkede saygın bir konumda yaşamaya devam etmişlerdir. Görevlerinin so-
nunda da halkın vergilerinden yüksek miktarda emekli maaşlarıyla ödüllendirilmişlerdir
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3- 12 Eylül 1980 Darbesi:

Türk demokrasisi 27 Mayıs ve 12 Mart darbeleriyle büyük yaralar almıştır. Türki-
ye Cumhuriyeti tarihinin demokrasiye, hukuk devletine ve özgür Türk toplumuna vurulan 
üçüncü darbesi ise 12 Eylül 1980 darbesidir.

1974-1975 yılları Türkiye’de “sağ” ve “sol” arasındaki kamplaşmanın ve çatışma-
nın arttığı dönemdir. Toplumdaki bölünmenin merkezine devrimci örgütler ve ülkü ocakla-
rı yerleştirilmiştir. Sol ve sağ örgütler de kendi içinde bölünüp yeni, farklı örgütlenmeler ile 
kendi içlerinde anlaşmazlıklara düşmeye başlamıştır. Kanlı 1 Mayıs olayları yaşanmıştır. 
Bu dönemde Apocular adıyla faaliyet gösteren bölücü örgüt Diyarbakır’ı kurulacağını iddia 
ettiği Kürt devletinin başkenti ilan ederek eylemlerine devam etmiştir. Kutuplaşmanın ve 
şiddetin arttığı ülkede siyasilerin işi daha da zorlaşmıştır.1978’in ilk 15 gününde 30 siyasi 
cinayet işlenmiş, 200’den fazla insan yaralanmıştır. Bütün bunlar darbelerin planlayıcı-
sı yabancı mihrakların tertibi ile gerçekleştirilmiştir. Nitekim Radio France International 
Kahramanmaraş katliamını, “Türkiye’de meydana gelen olayların yabancı gizli servislerin, 
özellikle CIA’nin rolü var” şeklinde değerlendirmiştir. 

Yabancı mihrakların tertibi bununla da bitmemiş; Üniversitelerde ve sokaklarda 
şiddet artırılmış, ekonomik kriz derinleştirilmiştir. TÜSİAD ekonomik krizin tek sorumlu-
su olarak hükümeti göstermiştir. 1979 yılına gelindiğinde terör, pahalılık, karaborsalar, 
döviz yoksunluğu, elektrik ve gaz kesintileri halkı bezdirmiş, ülke yaşanması güç bir hal 
almış, kıtlık tehlikesi baş göstermiştir. Türkiye’nin uluslararası sitemdeki saygınlığı ve iti-
barı büyük zarar görmüştür.

12 Eylül öncesinde ülkede oluşturulan anarşi ve terör ortamı, darbeyi gerçekleş-
tiren generallerin bilerek ve isteyerek, hatta planlayarak oluşturdukları bir ortamdır. Bu 
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şekilde kamuoyunda darbeyi “meşru” gösterebilmeyi düşünmüşlerdir. 12 Eylül öncesinde 
ülkedeki anarşi ve terör ortamı 12 Eylül’ü gerçekleştiren generaller tarafından engellen-
memiş, hatta demokratik, parlamenter sistemin bu ortamı engellemekte yetersiz kalacağı yö-
nünde beyanatlar verilmiştir. 

12 Eylül 1980 günü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren liderliğinde 
Türk Silahlı Kuvvetleri darbeyi gerçekleştirmiş ve Türk demokrasisi bir yara daha almıştır. 
Bu darbe generallerin “emir komuta zinciri” içinde gerçekleştirdikleri ilk darbe olması yö-
nüyle, 27 Mayıs ve 12 Mart’ın tamamlayıcısı niteliğindedir. 12 Eylül darbesiyle 27 Mayıs ve 
12 Martta yarım kalan icraatlar tamamlanmak istenmiştir.

Parlamento feshedilmiş, tüm yurtta sıkıyönetim ilan edilmiş ve Kenan EVREN 
başkanlığında kurulan Milli Güvenlik Konseyi tarafından ülke idaresi ele alınmıştır. TRT 
ve gazeteler aracılığıyla görsel ve yazılı basında müdahale aşağıdaki metin ile Kenan EV-
REN tarafından Türk halkına duyurulmuştur.

12 EYLÜL BİLDİRİSİ (1 NO’LU)

Yüce Türk Milleti

Büyük Atatürk’ün bize emanet ettiği ülkesi ve milletiyle bu bütün olan, 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, son yıllarda, izlediğiniz gibi dış ve iç düşmanların 
tahriki ile varlığına, rejimine ve bağımsızlığına yönelik fikri ve fiziki haince saldı-
rılar içindedir. Devlet, başlıca organlarıyla işlemez duruma getirilmiş, anayasal 
kuruluşlar tezat veya suskunluğa bürünmüş, siyasi partiler kısır çekişmeler ve 
uzlaşmaz tutumlarıyla devleti kurtaracak birlik ve beraberliği sağlayamamışlar 
ve lüzumlu tedbirleri almamışlardır. Böylece yıkıcı ve bölücü mihraklar faaliyet-
lerini alabildiğine arttırmışlar ve vatandaşların can ve mal güvenliği tehlikeye 
düşürülmüştür. Atatürkçülük yerine irticai ve diğer sapık ideolojik fikirler üre-
tilerek, sistemli bir şekilde ve haince, ilkokullardan üniversitelere kadar eğitim 
kuruluşları, idare sistemi, yargı organları, iç güvenlik teşkilatı, işçi kuruluşları, 
siyasi partiler ve nihayet yurdumuzun en masum köşelerindeki yurttaşlarımız 
dahi saldırı ve baskı altında tutularak bölünme ve iç harbin eşiğine getirilmişler-
dir. Kısaca devlet güçsüz bırakılmış ve acze düşürülmüştür.

Aziz Türk Milleti:

İşte bu ortam içinde Türk Silahlı Kuvvetleri, İç Hizmet Kanununun ver-
diği Türkiye Cumhuriyeti’ni kollama ve koruma görevini yüce Türk Milleti adına 
emir ve komuta zinciri içinde ve emirle yerine getirme kararını almış ve ülke yö-
netimine bütünüyle el koymuştur. Girişilen harekâtın amacı, ülke bütünlüğünü 
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korumak, milli birlik ve beraberliği sağlamak, muhtemel bir iç savaşı ve kardeş 
kavgasını önlemek, devlet otoritesini ve varlığını yeniden tesis etmek ve demok-
ratik düzenin işlemesine mani olan sebepleri ortadan kaldırmaktır. Parlamento 
ve Hükümet feshedilmiştir. Parlamento üyelerinin dokunulmazlığı kaldırılmıştır. 
Bütün yurtta sıkıyönetim ilan edilmiştir. Yurt dışına çıkışlar yasaklanmıştır. Va-
tandaşların can ve mal güvenliğini süratle sağlamak bakımından saat 05’den 
itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı konulmuştur. Bu kollama ve 
koruma harekâtı hakkında teferruatlı açıklama bugün saat 13.00’deki Türkiye 
Radyoları ve Televizyonun haber bülteninde tarafımdan yapılacaktır.

Vatandaşların sükûnet içinde radyo ve televizyonları başında yayınla-
nacak bildirileri izlemelerini ve bunlara tam uymalarını ve bağrından çıkan Türk 
Silahlı Kuvvetlerine güvenmelerini beklerim.

27 Mayıs ve 12 Mart darbelerinde olduğu gibi 12 Eylül darbesiyle de Türkiye siya-
setinin yeniden tasarlandığı bir askeri dönem başlamıştır.

Süleyman DEMİREL hükümeti görevden alınmış, halkın iradesini temsil eden 
TBMM ve tüm siyasi partiler feshedilmiştir. Siyasi parti başkanları göz altına alınmış ve 
sürgüne gönderilmişlerdir. Feshedilen partilerin malları hazineye devredilmiştir.

Bütün üyeleri askeri rejim tarafından atanan Danışma Meclisi kurulmuş, hiçbir 
partiye üye olmama zorunluluğu getirilmiştir. Meclisin 40 üyesi doğrudan MGK tarafından 
atanmış, geriye kalan 120 üye ise valilerin önerdiği kişiler tarafından seçilmiştir. Meclisin 
görevi, MGK’nın gönderdiği yasaları onaylamak ve MGK’ya tavsiyede bulunmak olmuştur.

Ayrıca tüm ülkede faaliyet gösteren siyasi partiler, dernekler ve sendikalar ka-
patılmış, birçok milletvekili ve vatandaş gözaltına alınıp tutuklanmıştır. Üniversitelerin 
özerk yapısı ortadan kaldırılmış, sıkıyönetim komutanları üniversite üyelerinin görevleri-
ne nedensiz bir şekilde son verebilme yetkisine sahip olmuş, öğrencilerin de aynı şekilde 
nedensiz olarak öğrenim hakları ömür boyu ellerinden alınmış ve okullardan atılmıştır. 
Üniversiteleri denetlemek için 6 Kasım 1981 tarihinde YÖK (Yüksek Öğrenim Kurumu) ya-
sası çıkarılmıştır. Evren’e göre “Üniversiteler teröristlerin yetiştirildiği bir yuva hale gelmiş, 
bu nedenle bunların bir disiplin altına girmesi gerektiği” belirtilmiştir.

Genel olarak bakıldığında; 12 Eylül darbesinin Batı genelinde olumlu karşılan-
dığı ve darbe yönetiminin desteklendiği görülmüştür. 12 Eylül 1980 darbesi sırasında Tür-
kiye’de görev yapmakta olan ABD Büyükelçisi James Spain hatıratında, darbeden hemen 
önce ve sonra darbeyi yapanlarla nasıl bir ilişkide olduklarını ayrıntılarıyla anlatmaktadır. 
“Darbeyi biz yaptırdık” demez ama darbeden haberdar olduklarını ima eder. Nitekim Tür-
kiye’deki darbe, dönemin ABD Başkanı Jimmy Carter’a “Bizim çocuklar yaptı.” cümlesiy-
le müjdelenmiştir!
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Evren darbeyi müteakip konuşmalarında 12 Eylül yönetimi dış politikasının ge-
nel hatlarını şu şekilde ortaya koymuştur:

“…Vatandaşlarımızı kaderde, kıvançta ve tasada ortak bir bütün ha-
linde milli şuur ve ülküler etrafında birleştirmenin iç barış ve huzurun sağlanma-
sında vazgeçilmez faktör olduğu düşüncesiyle, Atatürk Milliyetçiliğinden hız ve 
ilham almanın, politikada “Yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesine bağlı kalmanın, 
milli mücadele ruhunun, millet egemenliğine Atatürk ilke ve devrimlerine olan 
bağlılığın tam şuurunu yerleştirmek ve geliştirmekle ülkemize yönelik tehditle-
rin ulusça göğüsleneceğine inanıyoruz... Türkiye Cumhuriyeti, NATO dahil tüm 
ittifak ve anlaşmalara bağlı kalarak, başta komşularımız olmak üzere bütün ül-
kelerle karşılıklı bağımsızlık ve saygı esasına dayalı, birbirlerinin iç işlerine ka-
rışmamak kaydıyla eşit şartlar altında ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerini 
geliştirme kararındadır…”

Bu beyan görüldüğü gibi bütün darbelerde kullanılan beyanlarla birebir aynıdır. 

1980 darbesinden sonra hazırlanan anayasa, 23 Eylül 1982 tarihinde darbecile-
rin kurmuş olduğu Danışma Meclisi tarafından ve 18 Ekim 1982 tarihinde Milli Güvenlik 
Konseyi tarafından, 7 Kasım 1982 günü yapılan halkoylaması ile kabul edilmiştir. Bireyi 
devlete karşı korumaktan çok, devleti bireye karşı korumayı amaç edinen yasakçı ve vesa-
yetçi hedefler ışığında hazırlanan 1982 Anayasası, özellikleri itibariyle son otuz yılda ülke 
siyasetinde karşılaşılan birçok sorunun da temel sebebi olmuştur.

Sonuç:

Askeri darbe ile Süleyman DEMİREL’in başbakanı olduğu hükümet görevden alındı, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi lağvedildi, partiler kapatıldı, parti liderleri önce askeri üslerde 
gözetim altında tutuldu, ardından yargılandı. 1961 Anayasası’nın yerine 82 Anayasası ihdas 
edildi. Haklarında idam cezası verilenlerden 50 kişi idam edildi. Asılanların 27’si siyasi hü-
kümlüydü. Bu dönemde 650.000 kişi gözaltına alındı. 1 milyon 683 bin kişi fişlendi,171 kişinin 
‘işkenceden öldüğü’ belgelendi. Açılan 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı.

Basına yoğun sansür uygulanmış, TRT, MGK tekeline girmiş, gazetelerin MGK’nın 
istediği haberler yapması zorunluluğu getirilmiş, yüksek tirajlı bazı gazeteler kapatılmış ve 
400 gazeteci hakkında dava açılmıştır. Basınla birlikte sanata, edebiyata, yazarlara da yoğun 
baskı uygulanmış birçok film ve kitap yok edilmiştir. Ancak 1984’de yeniden çok partili demok-
rasiye dönülebilmiştir.
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Darbenin komutanı Org. Kenan EVREN cumhurbaşkanlığı ile ödüllendirilmiştir! 
Darbeci kuvvet komutanları ise yürütme organı olarak hükümette yer alarak ödüllendiril-
miştir!

2010 anayasa referandumunda değişikliklerin kabul edilmesiyle 13 Eylül 2010 
tarihinde çeşitli sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve derneklerden oluşan yaklaşık 40 
kuruluş Sultanahmet Adliyesinde 12 Eylül darbesini yapanlar hakkında suç duyurusunda 
bulunmuştur. Darbecilerden Kenan EVREN ve hayatta olan kuvvet komutanları hakkında 
dava açılmıştır.

2012 yılında görülmeye başlanan davada Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi, 
12 Eylül 1980 askeri darbesine ilişkin dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan EVREN ile 
Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Ali Tahsin ŞAHİNKAYA’nın yargılandığı dava 
sanıkların ölümleri nedeniyle düşürülmüştür.

‘ADİL OLSUN DİYE BİR SAĞDAN BİR SOLDAN ASTIK!’ diyen darbeciler; rahat ve lüks 
bir hayat sürmüştür. Yıllar sonra haklarında açılan davanın bitmesine ömürleri iktifa etmemiş-
tir. Bu darbeciler yaptıkları darbe nedeniyle cezaya çarptırılmamış olsalar da yıllar sonra da 
olsa darbe nedeniyle yargılanmış olmaları Türkiye’nin geldiği seviyeyi ve bundan sonra darbe-
lere müsaade etmeyeceğini göstermesi bakımından önemlidir. Nitekim 15 Temmuz 2016 gecesi 
millet darbecilere canı pahasına müsaade etmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir.

4- 28 Şubat 1997 Postmodern Darbesi

Türk siyasi tarihine ‘postmodern darbe’ olarak geçen 28 Şubat’ın siyasete müda-
halesi nevi şahsına münhasırdır.

İlk bakışta Müslümanlar, İslami hayat tarzına yapılmış gibi gözüken bu darbeyi 
sadece dini hayata müdahale ile sınırlandırmak yanlış olur. Her darbe gibi, 28 Şubat darbesi 
de “insana”, “insan fıtratına” karşı yapılmıştır! 28 Şubat, bütün insanların, hür iradenin belir-
ledikleri “doğru” etrafında hizaya getirilmeye çalışıldığı bir süreçtir. Bu dönemin en belirgin 
özelliği, sivil inisiyatifin sahip olduğu her türlü imkânın, devlet ve bürokrasi/ordu lehine 
azaltılması yer yer ortadan kaldırılması olarak ifade edilebilir.

28 Şubat’ta yapılan MGK toplantısı 9 saat sürdü. MGK laikliğin Türkiye’de de-
mokrasi ve hukukun teminatı olduğunu sert bir şekilde vurguladı. 28 Şubat 1997’deki MGK 
kararları hükümete bildirildi. Tavsiye niteliğindeki kararları onaylayıp onaylamamak ise hü-
kümetin ömrünü tayin ediyordu! MGK toplantısı bu yönüyle muhtıra niteliğindeydi. 1 Mart 
1997 tarihli Cumhuriyet gazetesi Milli Güvenlik Kurulu toplantısını “Muhtıra gibi tavsiye” 
başlığıyla duyurmuştu.
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Darbeyi yapan dönemin komutanları: Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı KARA-
DAYI, Genelkurmay 2. Başkanı Çevik BİR, Kara Kuvvetleri Komutanı Hüseyin KIVRIKOĞLU, 
Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven ERKAYA, Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet ÇÖREKÇİ, 
Genelkurmay Sekreteri Erol ÖZKASNAK’tır.

28 Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu’nun Necmettin ERBAKAN başkanlığın-

daki 54. Hükümetin istifasına yol açan toplantısında alınan 18 maddeden oluşan kararlar:

28 Şubat MGK Kararları

1-Demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriye-
ti’ni hedef alan rejim aleyhtarı faaliyetler karşısında ödün verilmemelidir. Ana-
yasa’nın 174. Maddesinde koruma altına alınan Devrim Kanunlarının ödün veril-
meden uygulanması esastır. Hükümet, icraatında Devrim Yasalarına uygunluğu 
sağlamakla görevlidir.

2- Savcılar, Devrim Yasalarının ihlalini oluşturan davranışlar karşısın-
da harekete geçmelidirler. Yasaları ihlal eden dergahlar kapatılmalıdır.

3- Sarık ve cüppeli giyim şeklinin özendirildiği görülmektedir. Kılık ve 
kıyafetleri bu yasaya ters düşen kişilerin onurlandırılmamaları gerekir.

4- Anayasa’nın 163. Maddesinin kaldırılmasının yarattığı hukuki boş-
luklar, irticai akımların ve laikliğe aykırı tutumların güçlenmesine yol açmıştır. 
Bu boşlukları telafi edecek yasal düzenlemeler getirilmelidir.

5- Eğitim politikalarında yeniden Tevhidi Tedrisat Kanunu ruhuna uy-
gun bir çizgiye gelinmelidir.

6- Temel eğitim 8 yıla çıkarılmalıdır.

7- İmam hatip okulları toplumdaki bir ihtiyacı karşılamak üzere kurul-
muşlardır. Bu ihtiyacın fazlası olan imam hatip okulları, meslek okullarına dö-
nüştürülmelidir. Ayrıca kökten dinci grupların kontrolünde olan Kuran kursları 
kapatılarak, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda düzenlenmelidir.

8-  Devlet dairelerinde ve belediyelerde kökten dinci bir kadrolaşma 
hareketi sürdürülmektedir. Hükümet, bu kadrolaşmanın önüne geçmelidir.



İSTANBUL DARBE ANA DAVASI İSTANBUL DARDE ANA DAVASI

36

9- Cami yapımı gibi dini konuları siyasi amaçlar için istismar etmeye 
dönük olan her türlü davranışlara son verilmelidir.

10- Pompalı tüfekler kontrol altına alınmalı ve gerekirse pompalı tüfek 
satışları yasaklanmalıdır.

11- İran’ın Türkiye’deki rejimi istikrarsızlığa itmeyi amaçlayan çaba-
ları yakın takibe alınmalıdır. İran’ın Türkiye’nin içişlerine karışmasını önleyici 
politikalar uygulanmalıdır.

12- Yargı mekanizmasının daha etkin çalışmasını sağlayacak ve yar-
gı bağımsızlığını güvence altına alacak, hükümetin tasarruflarından koruyacak 
düzenlemeler bir an önce getirilmelidir.

13- Son dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını hedef alan tah-
riklerde büyük artış gözlenmektedir. Bu sataşmalar TSK içinde rahatsızlığa yol 
açmaktadır.

14- İrticai faaliyetlere karıştıkları için TSK’daki görevlerine son verilen 
subay ve astsubayların belediyelerde istihdam edilmelerinin önüne geçilmelidir.

15- Partilerin belediye başkanları ve il, ilçe yöneticilerinin konuşma ve 
davranışları da Siyasi Partiler Yasası’nın sorumluluk alanına sokulmalıdır.

16- Tarikatların denetimindeki finans kuruluşları ve vakıflar aracılı-
ğıyla ekonomik güç haline gelmeleri dikkatle izlenmelidir.

17- Laiklik aleyhtarı yayın çizgisi olan TV kanalları ve özellikle radyo 
kanallarının verdikleri mesajlar dikkatle izlenmeli ve bu yayınların Anayasa’ya 
uygunluğu sağlanmalıdır.

18- Millî Görüş Vakfı’nın bazı belediyelere yaptığı usulsüz para trans-
ferleri durdurulmalıdır.

28 Şubat 1997 tarihli MGK toplantısında alınan kararlar hükümete dayatılmış, 
koalisyon ortağı parti milletvekilleri baskı, tehdit, şantaj ve ikbal vaadiyle istifa ettiril-
miş, nihayetinde seçilmiş bir hükümet işlevsiz hale getirilerek, istifaya zorlanmıştır. Bu 
süreçte, tıpkı 1980 askeri darbesinde olduğu gibi, kendisini “rejimin teminatı” olarak gören 
TSK, emir-komuta zinciri içinde hareket etmiştir. Komuta katının benimsediği çizgide ol-
madığı düşünülen çok sayıda muvazzaf asker, bu kez “yıkıcı, bölücü ve irticai faaliyetlerde 
bulundukları” gerekçesiyle, hukuk kuralları zorlanarak tasfiye edilmiştir. Bu tasfiyenin, 
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1960 darbesindeki gibi üst düzey komutanlara yönelik değil, albay ve alt rütbedeki askeri 
personele dönük olduğu gözlenmiştir. 

Postmodern ve kansız olmasını daha az acı üretmesine değil, soğuk savaş son-
rasının stratejik atmosferine borçlu olan 28 Şubat’ın ürettiği maliyet halen yeterince an-
laşılamamıştır. 

28 Şubat’ta Dış Faktör

 28 Şubat’ı diğer 3 darbeden ayıran en önemli özelliklerden biri, darbenin acili-
yetinin olmaması ve dış desteğinin NATO kaynaklı değil, İsrail destekli olmasıdır. Soğuk 
savaşın olmadığı bir ortamda sert bir darbenin desteklenmesi oldukça zor olduğundan, 
28 Şubat daha dolaylı, daha uzun süren ve toplumu şekillendirici bir nitelik kazanmıştır. 
Daha önceki darbelerde hedef, ekseni değiştirme kabiliyeti bulunduğu varsayılan aktörle-
rin/siyasilerin bertaraf edilmesi ve akabinde bu tehdidin kurumsal tedbirlerle vesayetçi 
yapı tarafından kontrol altına alınmasıdır. Oysa 28 Şubat’ta asıl muharrik dış etken NATO 
değil İsrail’dir.1

Elbette Transatlantik İttifakı’nın müsaade etmediği bir darbenin Türkiye’de ger-
çekleşmesi son derece zordur. Ancak görmezden gelmekle, darbenin muharriki olmak bir-
birinden farklıdır. Bu nedenle diğer darbelerin tersine, 28 Şubat’ın ardındaki asıl faillere 
baktığımızda öncelikle milletin kimliği ile ilgili problemi olan yerel devlet elitleri karşımı-
za çıkmaktadır.2

 28 Şubat’ın dış etkeni ise İslâmcı aktörleri bertaraf etme stratejik amacını pay-
laşan dış aktörlerdir. Bu anlamda 28 Şubat orta vadeli ABD çıkarlarına zarar vermeyen bir 
özellik arz etse de, Washington’un Türkiye’de bir darbe istemekten daha çok, Türkiye’de 
gerçekleşecek daha yumuşak bir askeri müdahaleye ikna edilmesi şeklinde ele alınması 
daha doğru olur. İşte İsrail’in ve İsrail lobisinin 28 Şubat’taki en önemli rollerinden birisi 
de Washington’ın ikna sürecini sağlamak, buna gerekli malzemeyi temin etmek, bu ikna 
süreçlerini sevk ve idare etmektir. 28 Şubat’ın Washington tarafından kabul edilebilir bir 
darbe olarak görülmesi de darbenin sessiz, kansız, gürültüsüz, gizlenebilir yani “postmo-
dern” olarak tasarlanması ile mümkün olabilmiştir.3

1  Abdurrahman Babacan, “Biyılın Sonu” (Nuh Yılmaz) , s.222, https://nuhyilmaz.files.wordpress.com/2012/02/nuh-yilmaz_
bir-postmodern-darbe-portresi_28-subat.pdf
2  Abdurrahman Babacan, “Biyılın Sonu” (Nuh Yılmaz) , s.222, https://nuhyilmaz.files.wordpress.com/2012/02/nuh-yilmaz_
bir-postmodern-darbe-portresi_28-subat.pdf
3  Abdurrahman Babacan, “Biyılın Sonu” (Nuh Yılmaz) , s.222, https://nuhyilmaz.files.wordpress.com/2012/02/nuh-yilmaz_
bir-postmodern-darbe-portresi_28-subat.pdf
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Darbenin dış kaynağına ilişkin medyadan seçilen ilginç başlıklar;

MGK Genel Sekreteri Org. Tuncer KILINÇ; “ERBAKAN, ülkesinin çıkarını önde 
tutan millici bir liderdi. Askerler olarak biz, onu doğru anlayamadık.” 

Gazeteci Cengiz ÇANDAR, “28 Şubat İsrail destekli bir darbedir. ABD tarafından 
da desteklenmiştir.” 

Gazeteci Aslı AYDINTAŞBAŞ; 23 Nisan tarihli Milliyet’te, “ABD’lilerin “28 Şubat’ı 
biz pişirmedik; ama ERBAKAN’ın gitmesine de üzülmedik. Sadece süreci seyrettik.” 

İtalya’nın (eski) AB Politikaları Bakanı Bayan BONİNO; “Avrupa’nın kendi ülke-
lerindeki diktatörlerle uzun zamandır süren ve feda etmek istemediği ilişkilerinden bıkan 
Arap halkları bir model ya da en azından bir örnek olarak Türkiye’ye döndüler.” dedi.

Org. Çevik BİR; Middle East Quarterly’in 2002 güz sayısında İsrailli siyaset bi-
limci Martin SHERMAN ile birlikte yazdığı makalede “Türkiye’de ordu laik Kemalist cum-
huriyetin mirasını korumakla yükümlüdür. Ülkenin yüzünü İslam’a dönmesini, İsrail-Türk 
askerî ilişkilerinin tehlikeye atılmasını izlemeyeceğiz.” 

Eski Bakan Vehbi DİNÇERLER; ‘Derin Devlet’ ile Özal’ın kavgası, Savunma Sana-
yi Müsteşarlığı kurulması ve silah alımlarına müdahalesinden sonra başladı.”

Sonuç:

Darbe ile halkın oylarıyla gelen Refah-Yol hükümeti düşürüldü. 8 yıllık kesintisiz 
eğitimle İHL’lerin orta kesimleri kapatıldı, üniversiteye yönelik sınırlamalarla lise kısım-
ları işlevsiz hale getirildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında, üniversitelerde, imam-hatipler-
de başörtüsü yasaklandı. Kur’an kursları kapatıldı. Devlet kadrolarında dindar memurlar 
tasviye edildi. Parlamento devre dışı bırakıldı, MGK baskın organ haline geldi ve adeta 
yasama organı oldu. Refah Partisi kapatıldı. Parti yöneticileri, Refahlı belediye başkanları 
yargılandı, tutuklandı, siyaset yapmaları yasaklandı. Vakıf ve dernekler üzerinde baskı ku-
ruldu, yöneticileri kovuşturuldu, kapatma davaları açıldı. Anadolu sermayesine ambargo 
ilan edildi.

YAŞ kararlarıyla ailesi, eşi dindar, başörtülü olan, içkili toplantılara katılmayan 
subaylar ihraç edildi. Çok sayıda insan, yazarlar gazeteciler de dahil gözaltına alındı, tu-
tuklamalar ve işkenceler oldu.

O dönemde YAŞ kararları ile ordudan atılan askerler, başörtüsü sebebiyle üni-
versiteden atılan öğrenciler, amfi ve okul sıralarında oturması gerekirken soğuk kaldırım 
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taşları üzerinde oturarak sesini sözde siyasilere duyurmaya çalışan gençler, henüz 15 ya-
şında polis jopuyla tanışan liseli öğrenciler, kamu görevlerinden uzaklaştırılan memurlar, 
başörtüsü nedeniyle hastanelere alınmayan ve hayatını kaybeden hasta vatandaşlar, ev-
ladının yemin törenini izlemek için dahi başörtüsünü açmak zorunda bırakılan gözü yaşlı 
analar, kendi ülkesinde yüksek öğrenim göremeyen gözü gibi baktığı kız evladını yurt dışı-
na göndermeye mecbur bırakılan anneler-babalar, irticacı yaftası ile evleri yurtları basılan 
öğrenciler, irtica tehdidi görülerek kitapları toplatılan yazarlar, gözaltına alınan, tutukla-
nan, işkence gören insanlar… Saymakla bitmeyecek sayısız hikaye ve acı... 

Yine basından bazı başlıklar:

“Demokrasiye balans ayarı yaptık”(Çevik BİR)

‘28 Şubat bin yıl sürer” (KIVRIKOĞLU)

“28 Şubat bir kriz yönetimidir. Kriz yönetiminin amacı; savaş veya bir çatışmaya 
girmeden isteklerinizi karşı tarafa kabul ettirmektir. Bu amaç hasıl oldu, yani kriz yönetimi 
başarı ile idare edildi” (ÖZKASNAK) 

1997 yılında gerçekleşen 28 Şubat askeri müdahalesinin yargılamasına 17 yıl 
aradan sonra ancak 2014 yılında başlanabilmiştir. Dava halen Ankara 5. Ağır Ceza Mahke-
mesinin 2014/144 e.sayılı dosyasıyla görülmeye devam etmektedir. 

Tüm darbelerde var olan 28 Şubat postmodern darbesinde daha da tartışmasız ola-
rak orduya destek veren medya, ekonomi, sivil toplum örgütleri, aydınlar, yargı mensupları vd. 
hakkında hiçbir yargılama başlatılmış değildir.

5- 27 Nisan 2007 E-Muhtıra:

Genelkurmay Başkanlığının 27 Nisan 2007 gecesi internet sitesi aracılığıyla 11. 
Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL’ün, meclis tarafından cumhurbaşkanı seçilmesi süreci ile 
ilgili yayınladığı bildiri; postmodern bir vesayet örneği olarak e-muhtıra olarak tanımlan-
mıştır. 

Cumhurbaşkanlığı seçimi giderek AK Parti’ye karşı muhalefetin yoğunlaştığı bir 
alan haline gelmiş ve irtica-laiklik-türban tartışmalarının etrafında cereyan etmeye başla-
mıştır. Bu tartışmaların gölgesinde Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ‘Cumhuriyet’e sahip 
çık’ çağrısıyla daha sonra “Cumhuriyet Mitingleri” olarak anılacak olan mitingleri düzenle-
di. Mitinglerin ortak özelliği “Mustafa Kemal’in askerleri” olduklarını söyleyen kimselerin 
sivilliklerini unutup “Ordu Göreve” “Türkiye laiktir, laik kalacak” sloganına geri dönmeleri 
ve askere davetiye çıkarmalarıydı. 
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2007, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) cumhurbaşkanlığı için, Türkiye 
genelinde ise milletvekili seçimleri için sandıkların kurulacağı bir seçim yılıydı. İngiliz Ob-
server Gazetesi, “İktidarın seçimlerin favorisi olduğunu, ama seçimi kazanmaları halinde darbe 
olabileceğiyle ilgili” bir analizine dayanak olarak cumhuriyet mitinglerini ve bu mitinglerde 
yapılan konuşmaları gösteriyordu.

CHP’nin cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili ilk oylamayı Anayasa Mahkemesi-
ne götürdüğü gece saat 23.17 itibariyle Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinde yayınla-
nan basın açıklamasında, “Türk Silahı Kuvvetlerinin (TSK) laikliğin savunucusu olduğu” ha-
tırlatılarak; bu konumunun kararlılıkla sürdürüleceği ve gerektiğinde bu görevin eksiksiz 
yerine getirileceği sert bir şekilde dile getiriliyordu. Ayrıca, cumhurbaşkanlığı seçimine 
ilişkin, “Hem vatandaş hem de TSK’nın bir personeli olarak, cumhuriyetin temel değer-
lerine sözde değil, özde bağlı olacak bir kişinin cumhurbaşkanı seçilecek olmasını umut 
ediyoruz’’ ifadesini kullandığı bildiri; hükümetin içişlerine tamamıyla karışarak muhtıra 
hüviyetine bürünmekteydi. Bu bildiriyi daha önceki askeri vesayet bildirilerinden ayıran tek 
özellik kullanılan mecranın farklılığıdır.

27 Nisan E-Muhtıra Metni

Türkiye Cumhuriyeti devletinin, başta laiklik olmak üzere, temel de-
ğerlerini aşındırmak için bitmez tükenmez bir çaba içinde olan bir kısım çevre-
lerin, bu gayretlerini son dönemde artırdıkları müşahede edilmektedir. Uygun 
ortamlarda ilgili makamların, sürekli dikkatine sunulmakta olan bu faaliyetler; 
temel değerlerin sorgulanarak yeniden tanımlanması isteklerinden, devletimizin 
bağımsızlığı ile ulusumuzun birlik ve beraberliğinin simgesi olan milli bayram-
larımıza alternatif kutlamalar tertip etmeye kadar değişen geniş bir yelpazeyi 
kapsamaktadır.

Bu faaliyetlere girişenler, halkımızın kutsal dini duygularını is-
tismar etmekten çekinmemekte, devlete açık bir meydan okumaya dö-
nüşen bu çabaları din kisvesi arkasına saklayarak, asıl amaçlarını giz-
lemeye çalışmaktadırlar. Özellikle kadınların ve küçük çocukların bu tür 
faaliyetlerde ön plana çıkarılması, ülkemizin birlik ve bütünlüğüne karşı yürütü-
len yıkıcı ve bölücü eylemlerle şaşırtıcı bir benzerlik taşımaktadır. Bu bağlamda; 
Ankara’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları ile aynı 
günde Ku’ran okuma yarışması tertiplenmiş, ancak duyarlı medya ve kamuoyu 
baskıları sonucu bu faaliyet iptal edilmiştir.

22 Nisan 2007 tarihinde Şanlıurfa’da; Mardin, Gaziantep ve Diyarba-
kır illerinden gelen bazı grupların da katılımı ile o saatte yataklarında olması 
gereken ve yaşları ile uygun olmayan çağ dışı kıyafetler giydirilmiş küçük kız ço-
cuklarından oluşan bir koroya ilahiler okutulmuş, bu sırada Atatürk resimleri ve 



İSTANBUL DARBE ANA DAVASI İSTANBUL DARDE ANA DAVASI

41

Türk bayraklarının indirilmesine teşebbüs edilerek geceyi tertipleyenlerin gerçek 
amaç ve niyetleri açıkça ortaya konulmuştur.

Ayrıca, Ankara’nın Altındağ ilçesinde “Kutlu Doğum Şöleni” için ilçe-
de bulunan tüm okul müdürlerine katılım emri verildiği, Denizli’de İl Müftülüğü 
ile bir siyasi partinin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte ilköğretim okulu öğren-
cilerinin başları kapalı olarak ilahiler söylediği, Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı 
Nikfer beldesinde dört cami bulunmasına rağmen, Atatürk İlköğretim Okulunda 
kadınlara yönelik vaaz ve dini söyleşi yapıldığı yolunda haberler de kaygıyla 
izlenmiştir.

Okullarda kutlanacak etkinlikler, Millî Eğitim Bakanlığının ilgili yö-
nergelerinde belirtilmiştir. Ancak, bu tür kutlamaların yönerge dışı talimatlarla 
yerine getirildiği tespit edilmiş ve Genelkurmay Başkanlığınca yetkili kurumlar 
bilgilendirilmesine rağmen herhangi bir önleyici tedbir alınmadığı gözlenmiştir.

Anılan faaliyetlerin önemli bir kısmının bu tür olaylara müdahale et-
mesi ve engel olması gereken mülki makamların müsaadesi ile ve bilgisi dahi-
linde yapılmış olması meseleyi daha da vahim hale getirmektedir. Bu örnekleri 
çoğaltmak mümkündür.

Cumhuriyet karşıtı olan ve devletimizin temel niteliklerini aşındırmak-
tan başka amaç taşımayan bu irticai anlayış, son günlerdeki bazı gelişmeler ve 
söylemlerden de cesaret almakta ve faaliyetlerinin kapsamını genişletmektedir.

Bölgemizdeki gelişmeler, din ile oynamanın ve inancın siyasi bir söyle-
me ve amaca alet edilmesinin yol açabileceği felaketlerin ibret alınması gereken 
örnekleri ile doludur. Kutsal bir inancın üzerine yüklenmeye çalışılan siyasi bir 
söylem veya ideolojinin inancı ortadan kaldırarak, başka bir şeye dönüştüğü, 
ülkemizde ve ülke dışında görülebilmektedir. Malatya’da ortaya çıkan olayın 
bunun çarpıcı bir örneği olduğu ifade edilebilir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin 
çağdaş bir demokrasi olarak, huzur ve istikrar içinde yaşamasının tek şartının, 
devletin Anayasamızda belirlenmiş olan temel niteliklerine sahip çıkmaktan 
geçtiği şüphesizdir.

Bu tür davranış ve uygulamaların, Sn. Genelkurmay Başkanı’nın 12 
Nisan 2007 tarihinde yaptığı basın toplantısında ifade ettiği “Cumhuriyet reji-
mine sözde değil özde bağlı olmak ve bunu davranışlarına yansıtmak” ilkesi ile 
tamamen çeliştiği ve Anayasanın temel nitelikleri ile hükümlerini ihlal ettiği açık 
bir gerçektir.
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Son günlerde, Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde öne çıkan sorun, 
laikliğin tartışılması konusuna odaklanmış durumdadır. Bu durum, Türk Silahlı 
Kuvvetleri tarafından endişe ile izlenmektedir. Unutulmamalıdır ki, Türk Silah-
lı Kuvvetleri bu tartışmalarda taraftır ve laikliğin kesin savunucusudur. Ayrıca, 
Türk Silahlı Kuvvetleri yapılmakta olan tartışmaların ve olumsuz yöndeki yo-
rumların kesin olarak karşısındadır, gerektiğinde tavrını ve davranışlarını açık 
ve net bir şekilde ortaya koyacaktır. Bundan kimsenin şüphesinin olmaması ge-
rekir.

Özetle, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ün, “Ne mutlu 
Türküm diyene!” anlayışına karşı çıkan herkes Türkiye Cumhuriyeti’nin düşma-
nıdır ve öyle kalacaktır.

Türk Silahlı Kuvvetleri, bu niteliklerin korunması için kendisine ka-
nunlarla verilmiş olan açık görevleri eksiksiz yerine getirme konusundaki sarsıl-
maz kararlılığını muhafaza etmektedir ve bu kararlılığa olan bağlılığı ile inancı 
kesindir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

E-muhtıradan 1 gün sonra hükümet adına yapılan açıklama olduk-
ça sert olup, TSK’ya devlet içindeki konumunu ve hukuk devleti olmanın ge-
reğini hatırlatır niteliktedir. Hükümet açıklaması şu şekildedir: 

“Başbakanlığa bağlı bir kurum olan Genelkurmay Başkanlı-
ğının herhangi bir konuda hükümete karşı bir ifade kullanması, de-
mokratik hukuk devletinde düşünülemez.  Genelkurmay Başkanlığı, 
hükümetin emrinde görevleri anayasa ve ilgili yasalarla tayin edilmiş 
bir kurumdur. Bildirinin, bu hassas dönemde, Anayasa Mahkemesi ek-
senli tartışmalar yapılırken ortaya çıkması, yüce yargıyı etkilemeye yö-
nelik bir girişim olarak algılanacaktır. Herkes şunu açıkça bilmelidir 
ki, hükümetimiz, devletimizin Anayasa´nın 1, 2 ve 3. maddelerindeki 
temel ve vazgeçilmez ortak değerleri, ülkemizin birlik ve bütünlüğü, 
milletimizin saygınlığı, Türkiye´nin laik, demokratik ve sosyal bir hu-
kuk devleti olma niteliği konusunda herkesten daha fazla taraftır ve 
hassastır.”  

Beyan ile TSK’nın durması gereken yeri hatırlatılarak, hükümetin bu vesayet gi-
rişimine boyun eğmeyeceği kararlılığı ortaya konulmuştur.
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CHP başta olmak üzere muhalefet partileri bildirinin muhtıra olduğu, başta er-
ken seçime gidilmesi olmak üzere, gerekenin yapılması yönünde açıklamalar yapmıştır. 
ÖDP ve Saadet Partisi gibi bazı partiler ise muhtıraya karşı bir duruş sergilediler.

O dönemde muhtıraya destek amaçlı yapılan bazı açıklamalar şöyledir:

CHP Genel Başkanı Deniz BAYKAL: Bu tablonun değişeceğini meydanlar gös-
terdi. Müdahaleye uğrayan yönetimlere halk sahip çıkmadı. Halkımız devlet organlarıyla 
çatışanlara sahip çıkmaz. Bu ortamda mağduriyet yok dayatma var. Anayasa Mahkemesi 
367 kararını onaylamazsa ülke çatışmaya gider.

Nur SERTER’in muhtıradan bir gün sonra Çağlayan’daki Cumhuriyet Mitingi’n-
de yaptığı konuşmadan: Genelkurmay Başkanı’na memur diyen bir zihniyete karşı Türk 
Silahlı Kuvvetleri’nin önünde, şanlı ordumuzun önünde saygıyla eğiliyoruz. Türk ordusu 
çok yaşa. Türk ordusu, 27 Nisan’da bizim sesimizi duymuş, bizim sesimize sahip çıkmış, 
demokrasiye sahip çıkmıştır. 27 Nisan’da Türkiye Cumhuriyeti’nin gerçek iradesine sahip 
çıkmıştır.”

Arzuhan Doğan YALÇINDAĞ (Dönemin TÜSİAD Başkanı): AKP toplumda git 
gide artan ve TÜSİAD’ın da paylaştığı laik rejimi koruma kaygısını yeterince dikkate almı-
yor. Genelkurmay Başkanlığının açıklamasıyla yaratılan fiili durum demokratik teamülle-
re uygun değil. Laikliği ve demokrasiyi korumak için bir an önce genel seçimlere gidilmeli.

Bazı gazeteciler muhtıraya karşı görüş bildirse de ana akım medyanın geneli 
muhtırayı destekler bir tutum içinde yer almıştır.

Ertuğrul ÖZKÖK (Hürriyet): Demokrasi kaygısıyla, sadece askeri eleştirmek 
ne adil ne yararlı ne de sonuç verici bir girişim olacaktır. Çünkü o bildiride savunulan gö-
rüşler, toplumun önemli bir bölümü tarafından paylaşılmaktadır.

Fikret BİLA (Milliyet): TSK, türbanın ve temsil ettiği zihniyetin Çankaya’ya çık-
masına karşı ilkesel bir duruş sergilemiştir.

22 Temmuz 2007 seçimlerinde iktidar partisi yüzde 46,7 oy oranıyla tekrar tek 
başına hükümet kurmayı başardı, halk muhtıraya tepkisini Ak Parti’yi destekleyerek göster-
miş oldu. MHP’nin meclise girerek verdiği destekle 28 Ağustos’ta Abdullah GÜL Cumhur-
başkanı seçildi. 
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SONUÇ:

Ak Parti Hükümeti, TSK’nın 27 Nisan’da internet bildirisiyle yaptığı vesayet gi-
rişimine daha önce askeri müdahalelere maruz kalan hükümetlerin yapmadığı bir şekilde 
kararlı bir tutum göstermiş ve böylece kendisine yönelmiş büyük bir saldırıyı bertaraf et-
miştir. Bu konudaki tutumu halk tarafından da büyük destek görmüştür.

Ancak daha sonraki yıllarda 27 Nisan bildirisine karşı kararlı tutum nedeniyle 
darbeciler ve darbe yanlıları tarafından geri adım atılarak; “açıklamanın muhtıra olmadığı 
rutin bir açıklama olduğu” şeklinde beyanlarda bulunmuşlardır. 

Bu aşamada ifade edelim ki; Buenos Aires Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. 
Eduardo S. Barcesat dediği gibi, “Hiçbir darbe kendini darbe olarak adlandırmaz. Genel ola-
rak darbeler sosyal değişim, sosyal düzenleme gibi bir ambalaj içine alınır.”

6- 15 TEMMUZ 2016 DARBE GİRİŞİMİ

Türkiye, 15 Temmuz 2016’da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde Fetullah-
çı Terör Örgütü’ne (FETÖ) mensup bir grup askerin inisiyatifiyle askeri darbe girişimine 
maruz kalmış, ancak halkın yerinde reaksiyonu, Cumhurbaşkanı, Başbakan, FETÖ’cü ol-
mayan askeri kadrolar ve polisin de desteği ile darbe girişimi püskürtülmüştür. Ankara’da 
kritik askeri ve polis merkezlerine yapılan saldırılar ve İstanbul’da Fatih Sultan Mehmet 
ve Boğaziçi Köprülerinin darbeci askerler tarafından işgal edilmesiyle başlayan girişim 
TRT’de zorla okutulan darbe bildirisi, belediyeler ve diğer kamu kurumlarına el koyma 
çabaları, basın-yayın kuruluşlarının işgal girişimleri ile devam etmiştir. Darbeciler Türkiye 
Büyük Millet Meclisini (TBMM) ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni bombalamış, Millî İstih-
barat Teşkilâtı (MİT), Genelkurmay Başkanlığı ve Özel Harekât Komutanlığı gibi stratejik 
noktaları işgal etmek istemiştir.

Vesayet mekanizmalarının sivil-siyasal alandaki etkinliğinden dolayı asker-si-
vil ilişkilerinde olması gereken normalleşmeyi gerçekleştiremeyen Türkiye, AK Parti ikti-
darında bu normalleşmenin sağlanabilmesi için yasal ve kurumsal düzenlemeler gerçek-
leştirmiştir. Hatta Türkiye’de bir askeri darbenin mümkünlük şartlarının ortadan kalktığına 
yönelik yaygın bir kanaat oluşmuştur. Ancak 50 yıla yakın ordunun içerisine sızmış sapkın 
bir inanca sahip FETÖ, daha önceki cunta girişimlerinin bazı yöntemlerini kullanarak 15 
Temmuz’da kanlı bir darbe girişiminde bulunmuştur. Bu darbe girişimi her ne kadar daha 
önceki cunta yöntemlerinin bazı unsurlarını kullansa da bir darbe girişimi olmanın ötesin-
de terör yöntemlerini de kullanarak bir isyan hareketi başlatarak kendi ülkesine ve milleti-
ne savaş açmıştır.
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15 TEMMUZ DARBE BİLDİRİSİ

“Bu metnin, Tüm Türkiye Cumhuriyeti kanallarında yayınlanması 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bir isteği ve emridir. Türkiye Cumhuriyeti’nin değerli 
vatandaşları, sistematik bir şekilde sürdürülen anayasa ve kanun ihlalleri dev-
letin temel nitelikleri ve hayati kurumlarının varlığı açısından önemli, bir tehdit 
haline gelmiş Türk Silahlı Kuvvetleri de dâhil olmak üzere devletin tüm kurumla-
rı ideolojik saiklerle dizayn edilmeye başlanmış ve dolayısıyla görevlerini yapa-
maz hale getirilmiştir.

Gaflet, dalalet hatta hıyanet içerisinde olan Cumhurbaşkanı ve hükü-
met yetkilileri tarafından temel hak ve hürriyetler zedelenmiş kuvvetler ayrılı-
ğına dayalı laik ve demokratik hukuk düzeni fiilen ortadan kaldırılmıştır. Devle-
timiz, uluslararası ortamda hak ettiği itibarını yitirmiş ve evrensel temel insan 
haklarının göz ardı edildiği, korkuya dayalı otokrasi ile yönetilen bir ülke haline 
getirilmiştir. Siyasi idarenin aldığı hatalı karar ile mücadeleden geri durduğu te-
rör tırmanarak birçok masum vatandaşın ve teröristle mücadele eden güvenlik 
görevlerimizin hayatına mal olmuştur. Bürokrasi içindeki yolsuzluk ve hırsızlık 
ciddi boyutlara ulaşmış. Ülke sathında bununla mücadele edecek hukuk sistemi 
işlemez hale getirilmiştir.

Bu ahval ve şerait altında yüce Atatürk’ün önderliğinde milletimizin 
olağanüstü fedakarlıklar ile kurduğu bugünlere getirdiği Cumhuriyetimizin ku-
rucusu olan Türk Silahlı Kuvvetleri ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ ilkesinden hare-
ketle vatanın bölünmez bütünlüğünü, milletin ve devletin bekasını devam ettir-
mek, Cumhuriyetimizin kazanımlarının karşı karşıya kaldığı tehlikeleri bertaraf 
etmek, hukuk devleti önündeki fiili engelleri ortadan kaldırmak milli güvenlik 
tehdidi haline gelmiş olan yolsuzluğu engellemek terörizm ve terörün her tür-
lüsü ile etkin mücadele yolunu açmak temel evrensel insan haklarını mezhep 
ve etnisite ayrımı gözetmeksizin tüm vatandaşlarımız için geçerli kılmak laik, 
demokratik ve sosyal hukuk devleti ilkesi üzerine oturan anayasal düzeni ye-
niden tesis etmek devletimizin ve milletimizin kaybedilen uluslararası itibarını 
yeniden kazanmak, uluslararası ortamda barış, istikrar ve huzurun temini için 
daha güçlü bir ilişki ve işbirliğini tesis etmek maksadıyla yönetime el koymuştur.

Devletin yönetimi, teşkil edilen Yurtta Sulh Konseyi tarafından deruh-
te edilecektir. Yurtta Sulh Konseyi, BM, NATO ve diğer tüm uluslararası kuruluş-
lar ile oluşturulmuş yükümlülükleri yerine getirecek her türlü tedbiri almıştır. 
Meşruiyetini kaybetmiş siyasi iktidara görevden el çektirilmiştir.”
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Meşru ve halkın oylarıyla seçilmiş Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini devirme 
amacı taşıyan darbe girişimi sırasında ülke genelinde anayasal düzeni tehdit eden eylem-
ler kapsamında; Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’a suikast girişiminde bulu-
nulmuş, başta Genelkurmay Başkanı Sayın Hulusi AKAR ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sek-
reteri Sayın Fahri KASIRGA olmak üzere darbeye karşı çıkan birçok asker ve diğer kamu 
görevlilerinin etkisiz hale getirilmesi amacıyla kaçırılarak hürriyetlerinden alıkonulmuş-
lardır. TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Gölbaşı Polis Özel Harekât binası bombalan-
mış, şehirlerin meydanları, köprüler, kamu binaları işgal edilmiş, darbeye göğsünü siper 
eden vatandaşların üzerine tank ile top atılmış, otomatik silahlarla taranmış, tank sürüle-
rek araçlar ve içindeki insanlar ezilmiş, 249 vatandaşımız şehit edilmiş, 2193 vatandaşımız 
ise çeşitli şekillerde gazi olmuşlardır.

Cumhurbaşkanı ERDOĞAN’ın Facetime uygulaması ile televizyon yayınlarına 
canlı bağlantı gerçekleştirip halkı darbeye karşı çıkmak üzere sokak, meydan ve hava-
limanlarına daveti üzerine toplumun farklı kesimlerinin darbe karşıtı olarak sokaklara 
çıkması girişimin başarılı olmasını engelleyen en önemli nedendir. Gece boyunca birçok 
noktada devam eden çatışmaların ardından darbe girişimi başta Atatürk Havalimanı ve 
Boğaziçi Köprüsü olmak üzere birçok noktada darbeci askerlerin teslim olması ile sona 
ermiştir.

Türkiye Dışında 15 Temmuz Darbe Teşebbüsü Nasıl Karşılandı:

Türkiye’nin anayasal düzenine kast eden bu darbe girişimi birçok açıdan ezber 
bozan durumlara da sahne olmuştur. Bu anlamda birçok müttefiki Türkiye’yi darbe girişi-
mine karşı mücadelede ve sonrasında yalnız bırakmıştır. ABD, Almanya, İngiltere ve Fran-
sa gibi ülkeler darbe girişiminin ilk saatlerinde sessiz kalırken, girişimin başarısız olduğu 
anlaşılınca açıklamalar yaparak “seçilmiş hükümetin yanında olduklarını” belirtmişlerdir.

Örnek olarak ABD’nin bu süreçteki tavrı incelenebilir. Ankara Büyükelçisi John 
Bass, 15 Temmuz darbe girişiminin olduğu gece, saat 23.15 sıralarında Türk Dışişleri’nden 
bir telefon aldığını, bir diplomatın kendisini arayarak ABD yönetiminin desteğini bekle-
diğini, Washington’a iletmesini istediğini “Ben darbe girişimini Ankara’da rezidansta jetler 
alçak uçuş yapmaya başladığında öğrendim. Yaklaşık 22.00 sularıydı. Türk hükümetinden bu-
nun bir yasadışı darbe girişimi olduğuna dair aldığım telefonun hemen ardından gittik dar 
bir ekiple beraber saat 23.30 sularında büyükelçiliğe geçtik. Arayan Türk Dışişleri Bakanlı-
ğından birisiydi ve saat 23.15 civarıydı. Arayan kişi bu bilgiyi Washington’a iletmemi istedi 
ve Türk hükümetinin ABD’nin desteğini beklediğini bildirdi. Ben de bunu derhâl yaptım.” Şek-
linde beyan etti. Ancak buna rağmen Türkiye saatiyle saat 23.57’de, yani Türk Dışişleri 
Bakanlığından Büyükelçi Bass’ın aranmasından 40 dakika sonra Moskova’da bulunan ABD 
Dışişleri Bakanı John Kerry, “Türkiye’de barış, istikrar ve devamlılık olmasını umuyorum” 
dedi. Bu açıklamada ne demokrasi vurgusu ne de seçilmiş hükümete destek vardı. O saat-
lerde darbenin âkıbeti belirsizdi. Marmaris’te tatilde olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
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ERDOĞAN’ın durumu da netlik kazanmış değildi. Bundan 20 dakika sonra Türkiye saatiyle 
00.17’de Beyaz Saray’ın Twitter hesabından yeni bir açıklama yapıldı. Türkiye’nin destek 
açıklaması talebinin üzerinden iki saat geçmişti. O saatte yapılan duyuruda ‘ABD Başkanı 
Obama’nın Türkiye’de gelişen olaylardan haberdar edildiği, kendisinin ‘düzenli aralıklarla 
bilgilendirildiği’ duyuruluyordu. Bu duyuruda da darbeye yönelik bir itiraz, demokratik 
kurumlara destek yoktu. Türkiye saatiyle 02.05’te Beyaz Saray ve ABD Dışişleri’nden eş 
zamanlı bir açıklama geldi. Amerika ‘tüm tarafları’ seçilmiş hükümeti desteklemeye çağırı-
yordu. Darbecilerin saat 00.30’da başarısız olacakları kesin olarak anlaşılmasından sonra 
ABD tarafını seçmişti. 

Times’ın internet sayfasında konuyla ilgili ilk haberin 16 Temmuz 2016 tarihli 
“Erdogan gives Turkish military immunity” başlıklı haber olduğu görülmektedir. Darbeden 
saatler sonra yayınlanan bu haberde Erdoğan’ın, “daha önce düşman” olduğu askerlere 
PKK’ya karşı savaşta sağladığı “yasal dokunulmazlık”tan bahsedilmekte ancak darbe te-
şebbüsünden söz edilmemektedir. Bu haberden altı saat sonra “Turkey coup plotters could 
face death penalty” başlıklı diğer bir Times haberinde Erdoğan’ın darbecilerle ilgili olarak 
“Ağır bir bedel ödeyecekler” ifadesi tırnak içinde verilirken, Erdoğan’dan şu alıntı aktarıl-
maktadır: “This uprising is a gift from God to us because this will be a reason to cleanse 
our army.” “Bu kalkışma Allah’ın bir lütfudur, çünkü bize ordumuzu temizlemek için bir fırsat 
verecektir.”

BBC ve benzeri Batılı hâkim yayın kuruluşları, sokaklarda neler olduğunu ve or-
talama vatandaşların darbe sırasında neler yaşadığını anlatmak yerine, olayları Erdoğan 
destekçileri ve muhalifleri arasındaki bir mücadele olarak göstermeyi seçmiştir. Bunun 
bir örneği BBC web sitesinde yayımlanan “Recep Tayyip ERDOĞAN: Türkiye’nin acımasız 
cumhurbaşkanı” başlıklı bir yazıdır. Bu yayın çizgisiyle BBC, Türkiye’deki insanların özgür-
lük ve haysiyetine yapılmış gayrimeşru ve antidemokratik saldırıya karşı gerçekleştirilen 
direnişi gölgelemeye çalışmıştır.

Stratfor: Darbe gecesi “ERDOĞAN’ın Almanya’ya uçtuğunu ve sığınma talep etti-
ği” bilgisini okurları ile paylaştı.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) “15 Temmuz Darbe Gi-
rişimi Toplumsal Algı Araştırması” başlıklı 75 sayfalık  kamuoyu araştırmasında “Halkın 
çok büyük bir bölümünün FETÖ darbe girişiminin arkasında dış güçler olduğuna inandığını 
göstermektedir.” sonucu ulaşmıştır.
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SONUÇ:

15 Temmuz gecesi millet olarak bir kâbus, bir hainlik, bir cinnet hali, bir darbe 
yaşadık. Artık darbeler dönemi bitmiştir, tarihe karışmıştır diye düşünürken önceki dar-
belerde olmayan bir kanlı geceye şahit olduk. Ağır silahlarla üzerimize ateş edildi, tanklar 
caddelerimize sokaklarımıza indi, üzerimize sürüldü, tanklar üzerimizden geçti. Kolumuz, 
bacağımız, başımız, bedenimiz parçalandı tankların altında. Skorsky helikopterler ile ha-
vadan ateşle tarandık, Meclisimiz, Cumhurbaşkanlığımız, Emniyet Müdürlüğümüz, Özel 
Harekât Komutanlığımız gibi devletin ana kurumları bombalandı…

İddianameye göre ülke genelinde; Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücade-
le Daire Başkanlığının 20/01/2017 tarih ve 435-21356 sayılı yazı ve eki verilere göre ülke 
genelinde gerçekleşen çatışmalar sonucu ülkemiz ve meşru yönetimi korumak için 63’ü 
emniyet personeli, 4’ü askeri personel, 18’i sivil vatandaş olmak üzere toplam 249 vatan-
daşımızın hayatını kaybettiği, 146’sı emniyet personeli, 2’si askeri personel, 2026’sı sivil 
vatandaş olmak üzere 2.193 kişinin yaralandığı güvenlik güçlerimiz ile terör örgütü men-
supları arasında çıkan silahlı çatışmalarda 35 teröristin ölü, 49 teröristin ise yaralı olarak 
ele geçirildiği anlaşılmıştır.

İstanbul ilinde; şahsa karşı işlenen suçlar konusunda sayısal istatistik olarak; 
darbe girişimine katılan askerlerin eylemleri sonucu 2’si asker, 5’i polis, 82’si sivil vatan-
daş olmak üzere toplam (89) kişinin hayatını kaybettiği, ilk tasnifler sonucundan elde edi-
len verilere göre kolluk görevlileri dahil (719) kişiye karşı hedef gözetmeksizin silahla veya 
tankla ateş açılarak öldürülmelerine teşebbüs edildiği, eylemlerin yöneldiği mağdurlardan 
(685)’inin yaralandığı (34)’ünün yara almadan kurtulduğu, (155) şahsın yaralama kastıyla 
gerçekleştirilen eylemlerin mağduru olduğu, kolluk görevlileri dahil (148) şahsa karşı yağ-
ma ve hürriyeti tahdit eylemi gerçekleştiği, (214) özel şahsa ait mal ile askeri kuramlara ait 
olanlar hariç (25) ana kalem kamu malının zarar gördüğü tespit edilmiştir.

 Şu ana kadar 15 Temmuz darbe davalarında ifade veren askerlerin neredeyse 
tamamına yakını birbirine neredeyse aynısı denecek kadar benzeyen ifadeler vermişler-
dir. “Darbeden haberim yoktu.” “Evimdeydim, göreve gelmem söylendi geldim.” “Ciddi bir terör 
saldırısı var müdahale edeceğiz denildi.” “Terör operasyonuna gidileceği söylendi. Ama hangi 
terör örgütü olduğu açıklanmadı.” “FETÖ ile hiçbir bağlantım yok tanımam, ilgim olmadı.” “Ko-
mutan bazı görevler verdi itiraz edemedim.” “Ben askerim emre itaat ettim, işim bu.” “Darbe 
olduğunu öğrendim katılmadım sonra eve gidip yattım.” “Darbeye katıldım ama silahımı hiç 
kullanmadım.” Sanıklarda hiçbir pişmanlık alameti görülememiştir!

Türkiye genelindeki 15 Temmuz darbe yargılamalarında bazı istisnaları hariç 
tutacak olursak sanıkların genel hal ve tutumlarından da hiçbir pişmanlık emaresi görül-
memektedir. 
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Ülkemize, milletimize, 249 şehit ve müdahale talebinde bulunan yakınlarına, 
sonraki nesillerimize yüz akıyla bakabilmek için Türkiye’de adil bir darbe yargılaması ya-
pılabileceği, darbecilerin kimliği ve rütbesi ne olursa olsun gerekli cezaya çarptırılabilece-
ğini gösterme sorumluluğu hukukçular olarak bizlerdedir.
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II - 15 TEMMUZ 
DARBE TEŞEBBÜSÜ 

VE EMPERYALİST 
GÜÇLER
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II - 15 TEMMUZ DARBE TEŞEBBÜSÜ VE EMPERYALİST GÜÇLER

1. FETÖ’nün Kuruluşu ve Yapılanması

15 Temmuz darbe teşebbüsü iddiasıyla yargılanan sanıkların bu suçu, FETÖ te-
rör örgütü adına işledikleri bilinmektedir. Adli merciler, bu örgütü, FETÖ (Fetullahçı Terör 
Örgütü) ve PDY (Paralel Devlet Yapılanması) olarak adlandırmaktadır. Sorulması gereken 
ilk soru, “Böyle bir terör örgütünün mevcut olup olmadığı” olmalıdır. 17/25 Aralık 2013 
tarihinden itibaren, devam eden ve bir kısmı kesinleşen FETÖ davalarından sonra, böyle 
bir örgütün varlığının tartışılması anlamsızdır. Katılan vekilleri olarak, böyle bir konuyu 
tartışmayı, gereksiz görüyoruz. Ceza yargılaması açısından, bu örgütün varlığı, güneş ka-
dar gerçektir! Bu davanın iddianamesini düzenleyen iddia makamı, bu davada yargılanan 
sanıklar, bu davanın mağdurları, katılan vekilleri ve sayın mahkemenin, FETÖ isimli bir 
örgütün mevcut olduğu, 15 Temmuz darbe teşebbüsünü bu örgütün işlediği konusunda 
konsensüs vardır. Sanıklar savunmalarında esas itibariyle darbe teşebbüsü suçunu işle-
mediklerini iddia etmektedirler. Aynı şekilde FETÖ terör örgütü mensubu olmadıklarını, 
üstlerinin emirlerini uyguladıklarını iddia etmektedirler. 

2. FETÖ/PDY Örgütü, Yapısı, Amacı, İlkeleri / Yöntemleri, Faaliyetleri:

Kamu davasının temelini oluşturan iddianamede, FETÖ/PDY terör örgütü hak-
kında, örgütün amaçları, yapısı, eylemleri, vs. hakkında bazı bilgiler yer almaktadır. İs-
tanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen ve mahkemenizce de kabul edilen 
dava iddianamesi, düzenlendiği tarihte elde edilen veriler esas alınarak düzenlenmiştir. 
İddianamede, FETÖ örgütüyle ilgili bilgelerde eksiklikler söz konusudur. 

 Davaya konu iddianamenin düzenlenmesinden sonra, bu örgüt hakkında yürütülen 
soruşturmalarda, çok önemli deliller, yeni bilgiler elde edilmiştir. FETÖ terör örgütünün ör-
güt içi iletişim programı ByLock verileri çözümlenmiş, örgüt içi yazışmalar deşifre edilmiştir. 
Darbe teşebbüsü iddiasıyla yargılanan yüzlerce sanık, yargılandıkları mahkemelerde, etkin 
pişmanlık başvurusunda bulunmuş, bu örgüt hakkında, darbeye iştirak eden ve yönlendiren 
örgüt mensupları ve örgüt imamları hakkında önemli bilgiler vermişlerdir. Örgüt lideri, “ser-
best kalacakları” vaadiyle sanıkların belli bir süre itirafta bulunmalarını engellemiş ise de bu 
vaatlerin oyalamadan ibaret olduğunu gören örgüt mensupları, Türkiye geneli itibariyle etkin 
pişmanlık başvurusunda bulunmaya başlamıştır. Etkin pişmanlık başvurularındaki büyük ar-
tış, darbe teşebbüsü davalarında gerçeğin ortaya çıkmasına büyük katkı sağlayacaktır. 

Darbeye teşebbüs suçu eylemler ülkenin farklı yerlerinde olsa da aynı merkez-
den yönetildiği ve bir planın parçaları olduğu için tek suçtur. Bu nedenle, bu davanın açıl-
masından sonra diğer soruşturmalarda ve davalarda elde edilen yeni bilgilerin, belgelerin, 
ikrarların, itirafların, davamız açısından da delil niteliği bulunmaktadır. 
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15 Temmuz darbe teşebbüsü, Türk Silahlı Kuvvetlerinin içine sızan bir çete 
(FETÖ) tarafından gerçekleştirilmiştir. Darbeden önce bu örgüt, emniyet ve yargı eliyle, 
hükümeti düşürme operasyonları da yapmıştır. Bunun için bu örgütün yapısının bilinme-
sinde de yarar vardır. 

A-) Örgütün Kuruluşu

Örgütün temelleri Fetullah GÜLEN tarafından 1966 yılında atılmıştır. 1970’li yıl-
lara kadar Yeni Asya grubu içinde yer alan GÜLEN, bu tarihten sonra İzmir Kestane Pazarı 
Kuran Kursunda görev yaptığı dönemde çevresinde bulunan arkadaşları ile birlikte dini 
motifleri istismar etmek suretiyle örgütün çekirdek kadrosunu oluşturarak müstakil şe-
kilde hareket etmeye başlamıştır. Faaliyetlerini daha ziyade 13-18 yaş grubundaki öğrenci 
ve genç kesim üzerinde yoğunlaştırarak teyp/video kasetlerine çekilen vaaz konuşmaları, 
sohbet toplantıları ve özellikle yaz kamplarında görüşlerini buluşturduğu sempatizan gru-
bu ile kendi adıyla anılan örgütünü kurmuştur. 

Örgüt, 1978 yılında yayımlanmaya başlayan Sızıntı dergisi ile basın yayın ve pro-
paganda alanında yeni bir güç kazanmıştır. Bir din adamının tersine içinde bulunduğu güç 
dengesine ve şartlara göre tutum ve davranışlarını değiştiren GÜLEN, hakkında arama 
kararı bulunmasına rağmen, 12 Eylül askeri darbesinin hemen öncesinde, yapılan aske-
ri darbelere desteğini vurgulamış, kendisine bağlı Sızıntı dergisinin Haziran 1979 tarihli 
sayısında yer alan “Asker” adlı başyazısında; “Onun süngüsü, yüz defa iniltimizi dindirdi 
ve ateşimize su serpti. Yakın tarihimizde dahi kaç defa onda mazinin tebessüm eden çeh-
resini ve yıldırımlaşan celadetini gördük... Eğer, atik davranıp da yıllardan beri hazırlanan 
karanlık emellerin önüne geçilmeseydi, bütün bir millet olarak inkisar içinde ağlamadan 
başka çaremiz kalmayacaktı. Tuğa selam, sancağa selam ve onu tutan sancağa binlerce 
selam.” cümlelerine, 12 Eylül askeri darbesi sonrasında yine Sızıntı dergisinin Ekim 1980 
tarihli sayısında kaleme aldığı “Son Karakol” başlıklı yazısında da; “Ümidimizin tükendiği 
yerde Hızır gibi imdadımıza yetişen Mehmetçiğe bin kere daha selam duruyoruz” ifadele-
rine yer vermiştir. 

1990’lı yılların başından itibaren yurt dışına açılmaya başlayan örgüt, hızlı bir 
büyüme ile kısa bir zaman dilimi içerisinde dünya genelinde 160 ülkede faaliyet gösterir 
hale gelmiştir. 

Örgüt “tek kişiyi kutsal, insanüstü görüp onu muhterem sayarak iman ettiği için” 
lideri Fetullah GÜLEN adıyla anılmaktadır. Terör örgütü mensupları ve örgüt sempatizan-
ları, kendilerini belirsiz şekilde “Hizmet Hareketi”, “Camia” ve nadiren de “Cemaat” olarak 
isimlendirmektedir. Örgütün özellikle belirlediği bu muğlak ve anlamsız isimlendirmeleri, 
sahip olduğu “hayalet-karanlık” vasfını güçlendirmek, amacını gizlemek, masum ve legal 
göstermesine yönelik bir algı çalışmasıdır. 
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Örgütün kurucusu; üyeleri tarafından “Kâinat İmamı”, “Kutsal İnsan”, “Büyük 
Efendi”, metafizik alemle ve öbür tarafla istişare etme özelliği olan, “Mehdi”, “Mesih”, “Kut-
sal Kişi”, “Muhterem”, “Hoca Efendi” sıfatlarıyla ifade edilen Fetullah GÜLEN’dir. İslami 
düşünceyi topluma yayma gayretinde olduğu izlenimi veren, kendisini içinde bulunduğu 
sosyo-politik koşullara çok iyi uyarlayan, dönemsellik iktidar dengelerini okuyarak siyasi 
partilerden özerk kalmaya özen gösteren GÜLEN, din, siyaset ve para üçgeninde etkinliği-
ni artırarak örgütünü geliştirmiş, duygusal ve fiziksel öğeleri de katmak suretiyle kullandı-
ğı hitabet tarzıyla başta dini duyarlılığı bulunan kesimler olmak üzere bir kısım insanları 
etkilemiştir. 

Örgütte, liderin verdiği kararı sorgulama anlamına gelebilecek her düşünce, ey-
lem, tavır, kuvvetle ezilmekte, Fetullah GÜLEN’in ve ona bağlı diğer yöneticilerin tüm tali-
matları, aklın ötesinde bir kutsiyet kazandırılarak uygulanmaktadır. 

B-) Örgütün Amacı: 

Kuruluş yıllarından itibaren toplumun dini duygularını suistimal ederek “him-
met” adı altında topladığı finans ile yurt içi ve yurt dışında faaliyete geçirdiği eğitim mü-
esseseleri üzerinden amaç ve ilkeleri doğrultusunda yetiştirdiği öğrencilerini, elde ettiği 
ekonomik ve siyasi güçle örgütsel menfaat ve ideolojisi çevresinde kullanarak Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nin tüm anayasal kurumlarını (Yasama, Yürütme ve Yargı erklerini) 
ele geçirerek, aynı zamanda uluslararası düzeyde etkili siyasi-ekonomik bir güç haline 
gelmek, devlet otoritesini yıkmak ve devleti ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok 
etmek, devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini bozmak amacıyla kurulmuş terör ör-
gütüdür. 

C-) Genel Olarak Örgütün Yapısı ve İşleyişi: 

Diğer yasa dışı terör örgütlerinde olduğu gibi gizli ve hiyerarşik yapılanmaya 
sahip olup pelür kâğıtları ile haberleşme, öz geçmiş raporu verme, mensuplar için kod adı 
kullanma gibi örgütsel taktiklerle yönetilmekte, örgüt mensuplarının tamamına da belirli 
görev ve sorumluluklar verilerek örgüte bağımlılıkları perçinlenmektedir. 

Örgütün sorumlu yöneticisi “imam” olarak isimlendirilir. Bu kişinin dini bir ni-
teliği yoktur. Dindar olması da gerekmez. Hiyerarşi içerisinde yer alan, örgütün yöneticisi, 
raporları toplayan ve emirleri veren kişidir. Kâinat imamı, kıta imamı, ülke imamı, bölge 
imamı, şehir imamı, semt ve mahalle imamı, kurum imamı gibi birçok değişik çeşitleri var-
dır. Örgütün lideri, mensuplarınca kâinat imamı, mehdi, mesih olarak kabul edilmektedir. 
Kâinat imamına bağlı olarak üst kurullar örgütün birimlerini yönetmekte faaliyetlerini dü-
zenlemektedirler. Bu kurullar “istişare kurulu”, “mollalar”, “tayin heyeti” ve “özel hizmet” 
birimleridir. 
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Örgütün yurt içi yapılanmasında ise, “Türkiye imamı”, “bölge imamları”, “il 
imamları”, “küçük il ve bölge imamları”, “ilçe imamları”, “semt imamları”, “mahalle imam-
ları”, “ev imamları (abileri)”, “talebe imamları”, “serrehberler”, “belletmenler” şeklinde hi-
yerarşik bir yapı izlenmekte ve örgüt tabana yayılmaktadır. 

Türkiye’den sorumlu imama, beş bölge imamı, onlara da bu beş bölgeyi oluştu-
ran şehirlerden sorumlu imamlar bağlıdır. Her şehir, büyüklüğüne göre alt bölgelere, böl-
geler semtlere bölünmüş olup, her semte ayrı bir imam atanmaktadır. Semt imamlarının 
altında ise semte bağlı ışık evlerinin imamları yer almaktadır. 

Bunun yanı sıra kamuda, bakanlıklar ve taşra teşkilatı, yerel yönetimler, üniver-
siteler, kamu iktisadi teşebbüsleri alanlarında faaliyet gösteren kurumlara da örgüt tara-
fından imamlar atanmaktadır. 

Fetullah GÜLEN’in 1999 yılında ABD’ye gitmesinden sonra Türkiye’deki faali-
yetlerine ilişkin sorumluluk Türkiye imamına geçmiştir. Ülke içerisindeki faaliyetler ülke 
imamına bağlı olarak yürütülmekte ve yapılan faaliyetler kurye aracılığıyla ya da doğru-
dan irtibata geçilerek GÜLEN’e aktarılarak onayı istenmektedir. 

Örgütün bir nevi omurgasını oluşturan ve günümüz itibariyle elde ettiği konu-
mu kazandıran özel hizmet birim imamları, örgüt ve lideri GÜLEN’in en çok önem verdiği 
imamlardır. Bu birim en geniş şekilde yargı, emniyet, mülkiye, TSK, MİT, Milli Eğitim ve 
akademik kadro imamlarından oluşmaktadır. Hizmet birimlerinde gizliliğe çok önem ve-
rilerek hücre tipi yapılanmaya gidilmiştir. Örgüt mensubu en fazla bir üst sorumlusunu ve 
bir altında bulunan mensubunu tanımaktadır. 

Bir hücre evi ya da en küçük örgüt biriminin sorumlusu erkekler için “abi”, ka-
dınlar için “abla”dır. Abilik örgütte hocalık makamıdır. Hiyerarşiye göre üst tabaka belir-
ler ve görevine son verir. Üyeler abiye itaat etmek mecburiyetindedir. Lider ve abilerin 
alttakiler tarafından seçimi söz konusu olmaz ve onaylamalarına da gerek yoktur. Abilik 
dokunulmazdır. Buna karşın kadınlar örgütün içerisinde hiçbir zaman üst düzey yönetici 
olamazlar. 

Örgüte üyelik için kesin bir ölçü yoktur. Toplumun her inanç kesiminden örgü-
tün üyeleri vardır. Müslüman dindar insanların yanı sıra, örgütün işine gelen, kullanılması 
mümkün herkesi bünyesine katmaktadır. Ateistler gibi yapıya uzak görünen gruplardan, 
bütün mezheplerden, Yahudi ve Hristiyan dinlerine inananlardan mensupları vardır. Bir 
başka ifadeyle örgüte üye olmak için dindar veya inançlı olmak gerekmediği gibi Müslü-
man olmaya da gerek yoktur. 
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Bu terör örgütü adeta sis bulutu arkasında gizlidir. Bütün örgüt yöneticileri ve 
üyeleri her konuda mütemadiyen “tedbir” uygular. Örgütün üye sayısı, amacı, ekonomik 
kaynakları milletten ve devletten gizlidir. Örgütün bütün işlemleri gizli yürütülür. Örgüt 
lideri genel olarak emirlerini gizli ve şifreli verir. Örgütün nihai maksadı gizlidir. Örgüt 
üyeleri istihbarat ve kişilerin mahrem bilgilerini toplamayı severler. Bu teşkilat “gizli yaşa-
mak, her zaman korkmak, doğruyu söylememek, gerçeği inkâr etmek” üzerine kuruludur. 

Gizlilik örgüt için önem verilen bir konu olup gizliliğe ilişkin örgüt liderinin de-
ğişik tarihlerdeki talimatlarından bir kısmı aşağıdaki gibidir: 

 “Yani siz hâkim değilsiniz başka kuvvetler var. Bu ülkede değişik kuvvetleri hesap 
edecek dengeli, dikkatli, tedbirli, temkinli yürümekte yarar var ki geriye adım atmayalım…”

 “Evet, onlar imkânâtı vukuat yerine koyup, dindar insanlar hakkında ihtimal-
ler üzerine hükümler kesip-biçecek ve ciddî rahatsızlık duyacaklardır ki; bunun aksini de 
ispat etmemiz mümkün değildir. Çünkü nefy ispat edilemez. Onun için müminler, kendi-
lerine, davranışlarına, konuşmalarına çok dikkat etmek zorundalar. Bugün itibarıyla bizi, 
hatta gelecek nesli bile alâkadar etmeyen meseleleri, değil ağıza almak, belki hiç düşün-
memek icap eder.”

 “Kuvvet dengesi, olmadığı bir yerde kuvvete başvurmayacaksınız, teknik, taktik 
yerine sizin kalbiniz önemlidir.” 

“Bir hamle ve teşebbüste hedef alınan netice ne kadar büyükse, o uğurda gerekli 
görülen tedbirlere riayet de o nispette ehemmiyetlidir”

 Talimatlardan da görüldüğü üzere örgüt lideri talimatlarında doğrudan, şifresiz 
ve açıkça yukarıdaki sonuca götürecek bir anlatım yerine; 

“Daima tedbirli olmalıyız (Gizliliğe önem vermeliyiz.), daima istişare içerisinde 
karar alın, ana istişare organı olan Başyüceler ne karar aldıysa onu uygulayın. Bütün güç 
merkezlerine ulaşmalıyız …” 

“...Bu hizmetin içinde bulunanlar, bu hizmete göre hizmet vermek isteyenler, her 
birisi dünyayı idare edecek bir diplomat gibi hareket etmeli, kendi planında meseleleri 
çözdükten sonra ülkesinde çözmeye çalışmalı, ülkesinde bütün problemleri aştıktan sonra 
da acaba bu mevzuda dünyanın tavrı nedir onu hesaba katmalı ve bu planları ayrı ayrı plat-
formlarda karşısına çıkabilecek planların hepsinde başarılı olmadıktan sonra son adımını 
atmamalıdır. Bir yanlışlık bize falso yaşatır ve yanlışlıktan yediğimiz mağlubiyeti sonra 
telafi edemeyiz, telafi edemeyiz, bu sefer onlar sizi kıskıvrak derdest ederler, bir daha da 
belinizi doğrultmaya fırsat vermezler.” 
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 “O kuvveti temsil edeceğiniz şeyler elinizde olacağı ana kadar Türkiye’deki dev-
let yapısı ölçüsüne göre bütün anayasal müesseselerdeki güç ve kuvveti cephenize çeke-
ceğiniz ana kadar her adım erken sayılır... Biz buyuz, sesimiz soluğumuz bu, bunca kala-
balık içinde ben bu duygu düşüncemi sözde mahremce anlattım. Ama sizin mahremiyete 
sadık, mahremiyet mevzuunda hassas duygularınıza sığınarak anlattım, siz biliyorum ki 
elinizdeki meyve suları boş kutularını dışarıya çıkarken bir çöp kutusuna attığınız gibi bu 
düşünceleri de açık olma yanı ile çöp kutusuna atıp geçeceksiniz. Arz edebildim mi? Evet 
sırrın senin esirindir, söylersen esiri olursun.”  

“Birgün bana Ankara’da bin evimiz olduğunu söyleyin, devletin paçasından şöyle 
bir tutacağım, devlet uyandığında yapacağı hiçbir şey kalmayacak.” şeklinde dolaylı an-
latım seçerek değişik yer ve zamanlarda örgüt mensuplarına vermiş olduğu talimatlarda 
gizliliğe verilen önem gösterilmiştir. 

Bununla birlikte özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmayı gizle-
mek amacıyla; 

- Örgütsel amaçla yapılan görüşme ve buluşmalar için gidilecek yerlere cep te-
lefonu vb. yer ve konum tespitine yarayabilecek sinyal veren cihazlarla gitmekten kaçın-
dıkları, 

- TSK imamları ile TSK mensubu olan örgüt üyeleri arasındaki örgüt içi haberleş-
mede “yüz yüze görüşme yapma”, “buluşma yerine sinyal verici cihazla gitmeme”, “telefon 
vb. dijital aygıtlarla iletişim kurmama” prensiplerinin mutlak olduğu ve katı bir şekilde uy-
gulandığı, bir sonraki buluşma gün, yer ve saatini bir önceki buluşmada kararlaştırdıkları, 
bir sonraki buluşmanın bu şekilde gerçekleştirildiği, telefonla iletişim kurma zorunluluğu-
nun bulunması halinde kamuya açık alanlardaki telefon kulübelerinden iletişim kurduk-
ları,

 - Askeri okullarda öğrenim gören örgüt üyesi öğrencilerle buluşmak amacıyla il 
dışına gidecek TSK imamlarının, günü birlik gittikleri halde sanki 5-6 günlük tatile gide-
cekmiş gibi eşya ve valiz hazırlayarak yolculuğa çıkma, otobüslere kamera kaydı olmayan 
yerlerden binme, her defasında farklı firma ile yolculuk yapma, yolculuğa çıkarken yanına 
telefon vb. dijital aygıtlar almama, bu tür cihazları evde şarja takılı olarak açık halde bıra-
karak yolculuğa çıkma şeklinde hareket ettikleri, 

- İletişimde genellikle bir başkası adına ya da örgütle doğrudan veya dolaylı ola-
rak irtibatlı şirketler adına kayıtlı olup abone bilgilerinden gerçek kullanıcısına ulaşılma 
olanağı bulunmayan hatlar kullandıkları, iletişimde kullandıkları cihazları periyodik ara-
lıklarla değiştirdikleri, yapılan soruşturma ve kovuşturmalardan anlaşılmaktadır. 
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Örgüt liderinin “esnek olma”, “iki yanlı olma” olarak tanımladığı gizlenme temeli 
üzerine kurulu “Tedbir” stratejisi doğrultusunda örgüt, tutunduğu her dalın rengini, içine 
girdiği her kabın şeklini alabilen, “çok kimlikli” bir insan tipi oluşturmuş, çok kimliklilik 
örgütün sözcülüğünü yaptığı “dinlerarası diyalog” adı altında çok dinliliğe evrilmiştir. 

Örgüt, kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirdiği personelin aile yaşamlarına 
dahi müdahale ederek şahısların kimle evleneceğine de karar vermektedir. 

Örgüt kamu kurumlarında sayısı 5 kişiyi geçmeyen bir örgüt abisine bağlı hüc-
reler şeklinde yapılanmıştır. Hücreler birbirinden haberdar değildir. Bu şekilde bir hücre 
açığa çıksa bile diğer hücrelerin faaliyetlerine devam ederek deşifre olmaları engellenmek-
tedir. İçlerinde katı bir askeri disiplin hakimdir. 

Silah kullanma eğitiminden geçirilen, silah ve zor kullanma yetkisini haiz ve si-
laha sahip örgüt mensubu personel, hiyerarşik üstünden gelen emirler doğrultusunda si-
lah kullanmaya hazır olacak şekilde ideolojik eğitimden geçirilmektedir. Bu durum, örgüt 
lideri tarafından hizmet insanı başlığı altında “örgüte bağlı kişinin azimli, kararlı, hizmete 
karşı itaatkâr, her şeyin sorumluluğunu alması gereken, darbe yediğinde azmi bozulma-
yan, yüksek rütbelere geldiğinde kendi rütbesi değil de hizmetin rütbesini ön planda tutan, 
hizmet içerisinde yapacağı görevlerin zor olabileceğine inanan ve bütün varlığını, canını, 
sevdiklerini hizmet için feda etmeye hazır olması” şeklinde açıklamaktadır. 

Türkiye’nin sosyo-politik gündeminde sözde dini referanslar üzerinden kendi-
sine toplumsal ve kamusal bir varlık ve meşruiyet zemini inşa eden, sosyolojik bünyesi 
itibariyle mütesanit bir dokuya sahip olan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü, müntesiplerini 
ilgili yapıya tümden sadakat ilkesi çerçevesinde doktrine etmiş, yapı mensuplarının ahlak 
ve hukuk dışı tüm eylemlerini mübah görmüştür. Mistik bir otoriteye (Mehdilik/Mesihlik) 
inanmışlıkla, yandaşları için merkezi sınavlardan soru çalma, ceza soruşturma ve kovuş-
turmalarını örgüt amacı doğrultusunda sözde hukuki bir araç olarak kullanmak gibi kişi 
haklarını pervasız biçimde ihlal etme, kayırma, yalan söyleme, delil uydurma, iftirada bu-
lunma gibi hukuk dışılıkları gerçekleştirmekte ve hedefleri uğruna suç işlemekte herhangi 
bir beis görmemektedirler. Dindar görüntü vermelerine rağmen hedefe ulaşmak için her 
yolu mübah gören bir anlayışla hareket etmektedirler. 
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D-) Örgüt Hiyerarşisi: 

Örgütün bütünü üzerinde, kâinat imamı olarak görülen Fetullah GÜLEN’dir. Di-
ğer yöneticiler onun verdiği yetkiyle onun adına görev yapar. Örgüt yukarıdan aşağıya 
doğru tekçi (monist) yapıda örgütlenmiştir. 

Kâinat imamlığı, örgütün her türlü işiyle ilgilenip üst karar veren temel, ideolo-
jik ve doktriner birimdir. Bütün yapı onun talimatıyla yürütülmekte ve örgüt mensupları-
nın topladığı bütün bilgi ve belgeler de onda toplanmaktadır. 

Önemle ifade edelim ki hem örgüt hem de örgütün kâinat imamı olarak gördüğü 
elebaşı emperyalistlerin maşası olduğunu 15 Temmuz darbe girişimi ile tescil etmiştir.

a-) Dikey Yapılanma- Yedi Katlı Piramit 

Örgüt içi hiyerarşide itaat ve teslimiyet katı bir kuraldır. Teslimiyet hem örgüte 
hem de liderin emrine ona atfen verilen göreve adanmışlıktır. Örgüt sivil toplumu kendi 
haline bırakmayıp kendine hizmet eden bağlı unsurlara dönüştürmektedir. Kadrolaşma 
ile yargı, ordu, emniyet ve bakanlık birimleri gibi kamu kurumları bu gücün denetimine 
girmesi ve örgütsel amaçlar doğrultusunda kullanılması hedeflenmiştir. 

Örgütün hiyerarşik yapılanmasındaki tabaka sistemi kat sistemine dayanır. Kat-
lar arasında geçişler mümkündür ama dördüncü tabakadan sonrasını örgüt lideri belirler. 
Örgüt katlarını aşağıda belirtilen şekilde özetlemek mümkündür. 

ÖRGÜTÜN HİYERARŞİK YAPILANMASI:

- Birinci Kat, Halk Tabakası: Örgüte iman ve gönül bağı ile bağlı olanlar, fiili ve 
maddi destek sağlayanlardan oluşur. Bunların birçoğu örgütün hiyerarşik yapısına dahil 
olmayan bilinçli veya bilinçsiz hizmet ettirilen kesimdir. Genellikle faaliyetlerden haber-
sizdirler. Bu katmandakileri örgüte bağlayan ana unsur istismar edilen İslami duyarlılık ve 
din duygularıdır. 

- İkinci Kat, Sadık Tabaka: Okul, dershane, yurt, banka, gazete, vakıf ve kurum 
görevlilerinden oluşan sadık gruptur. Bunlar örgüt sohbetlerine katılır, düzenli aidat öder, 
az veya çok örgüt ideolojisini bilen kişilerdir. 

- Üçüncü Kat, İdeolojik Örgütlenme Tabakası: Gayriresmi faaliyetlerde görev 
alırlar. Örgüt ideolojisini benimseyen ve ona bağlı çevresine propaganda yapan kişilerden 
oluşur.
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 - Dördüncü Kat, Teftiş Kontrol Tabakası: Bütün hizmeti (legal ve illegal) 
denetler. Bağlılık ve itaatte dereceye girenler buraya yükselebilir. Bu tabakaya girenler 
örgütte çocuk yaşta kazandırılanlardan seçilir. Örgüte sonradan katılanlar genellikle bu 
katta ve daha üst katlarda görev alamazlar. 

- Beşinci Kat, Organize Eden ve Yürüten Tabaka: Üst düzey gizlilik gerektirir. 
Birbirlerini çok az tanırlar. Örgüt lideri tarafından atanır. Devletteki yapıyı organize edip 
yürüten tabakadır. Evliliklerinin örgüt içinden olması zorunludur. 

- Altıncı Kat, Has Tabaka: Fetullah GÜLEN ile alt tabakaların irtibatını sağlar. 
Örgüt içi görev değişiklikleri yapar. Azillere bakar ve örgüt liderince bizzat atanır. 

- Yedinci Kat, Kurmay Tabaka: Örgüt lideri tarafından doğrudan seçilen 17 
kişiden oluşan örgütün en seçkin kesimidir. 

Yedi katmanın en üstünde Fetullah yer almaktadır. Beşinci, altıncı ve yedinci 
katmanlar örgütü yöneten katmanlardır. Altıncı ve yedinci katmandakilerinin örgütten 
kopmalarına kesinlikle izin verilmez. Altıncı katmandakiler örgüt liderinin bildiği ve ta-
kip ettiği hayati önemi haiz gördükleri hizmetleri yapan kişilerdir. Beşinci katmanda olup 
örgütten ayrılanlar takip edilerek etkisiz hale getirilmiştir. Dördüncü katman örgütü bir 
arada tutar ve alt katmandakilerin teftiş ve kontrolünü yapar. Hizmet denen işleri ise ilk 
üç katmandakiler yürütmektedir.

b-) Yatay Yapılanma 

Örgütün deşifre olmaması ve devletin örgüt yapısını çözmekte zorlanması için 
örgüt hücre tipinde yatay yapılanmaya özen göstermiştir. Hücreler genellikle en fazla 5 
kişiden oluşmakta ve bir abla veya abiye bağlı birimlerdir. Hücredeki kişi sayısı bazı ku-
rumlarda 3, bazı kurumlarda (TSK gibi) birebirdir. Her hücreden sorumlu bir imam vardır. 

aa-) Örgüte Eleman Kazandırılması 

Örgüt elemanları genellikle çocuk yaşta verilen eğitim sonucu örgüte kazandı-
rılmaktadır. “Işık evi” olarak adlandırılan evlerde ideolojik eğitim verilmektedir. Öncelikle 
örgüt, yurt, okul, ev, dershane gibi birimlerde tespit ettiği öğrencileri ders çalıştırma, sına-
va hazırlama vaadi ile bu evlere getirilip önce dini telkinler yapılır, örgüte kazandırılması 
için uygun görülen kişilerin geçmişi, kimliği, aile bağları araştırılarak bu bağlar hızlı bir 
eğitimle silinir. Bu süreçte devreye girilerek örgütsel hususlar anlatılır. Kişinin mantığına 
değil duygularına hitap edilir. İnandırma, etkileme, ikna etme, uyutma ve uyuşturma yön-
temleri kullanılarak kişinin zihnen boyun eğmesi sağlanır. Mantığın devreden çıkarılması 
için tekrar çok önemlidir. Örgütün değişik birimleri ve abiler sürekli tekrarla aynı şeyi 
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kabullenmeye zihni zorlar. Daha sonra örgüt lideri Fetullah GÜLEN’in tanıtımı yapılarak 
sohbetleri dinletilir. Örgütün ülke içindeki gücü vurgulanır, neredeyse önemli herkesin 
bu örgütten olduğu övünç kaynağı olarak gösterilir. Eğer kişi kabul ederse böyle önemli 
kişilerin içinde yer aldığı bir gruba dahil olacaktır. Yurt dışındaki okulları etkileyici bir 
şekilde ona sunulur, amacın bu olduğu dünyayı değiştiren dini bir örgütlenmeden bah-
sedilir. Örgütün elindeki maddi  imkānlar ve fiziki mekanlar reklam için önemlidir. Bu 
örgüte girenlerin nasıl ihya olduğu anlatılarak zihnen kişinin ihya olması sağlanır. Ayrıca 
sevap kazanma, öbür dünyanın garanti edildiği bir kurtuluş yolu sunulur. Bu açık ve örtülü 
propagandalarla zihinlerde “kötü bir insan olma”, “insanlıktan çıkma”, “münafık olma” ve 
hepsini kapsayan “utanma” ve “cehennem korkusu” hâkim kılınmakta ve bu ruh hali lidere 
veya bağlı olduğu imama mutlak itaat ve verilen her türlü görevi yerine getirmeyi zorunlu 
kılmaktadır. 

Bu örgüt 1980 sonrası yaşanan süreçte daha çok muhafazakâr ailelerin çocuk-
larına yönelmiş ve bu faaliyetler oldukça gizli tutulmuştur. Işık evleri dışında yurtlar, der-
shaneler, toplantı ve ders sohbetleri de örgüte eleman kazandırmada araç olarak kullanıl-
mıştır. 

Milli-dini duygusu olan gençler önce seçilmekte sonra bu kişilerle irtibat sağ-
lanmakta, itimat kazanılmakta, eğitim verildikten sonra sorumluluk da yüklenmektedir. 
Örgüte kişileri kazandırmada kullanılan evreler temelde dörde ayrılmaktadır. Alıştırma, 
çıraklık, legal görev ve illegal görevlendirmelerdir. 

Bütün kriterleri sağlayan ve örgütün sadakat, güvenlik testlerini geçerek itima-
dını kazanan kişiler, abiliğe terfi ettirilirler. Abiler ise kendi içlerinde yükselerek ev imam-
lığı, mahalle-semt imamlığı, ilçe ve il imamlığı, belli meslek ve hücrelerin imamlığı, bölge 
imamlığı gibi daha üst yöneticiliklere terfi edebilirler. 

Örgüt elemanlarını genel olarak genç yaştaki öğrencilerden seçmekte ise de 
kamu personelini de sonradan örgüte kazandırabilmektedir. Bu personele Allah katında 
daha iyi bir Müslüman olacağı, ülkesi ve milletine daha iyi hizmet edeceği, örgüte yardım 
ederek sevap kazanacağı şeklinde yapılan manevi yönlendirmelerin yanında örgüt vasıta-
sıyla daha üst görevlere yükselebilmek, mevcut görev yerini ve çalışma şartlarını kaybet-
memek, çalıştığı kurumda ezilmemek ve istediği maddi  imkānlara kavuşabilmek şeklinde 
özetlenebilecek maddi gerekçelerle örgüte katılmaktadırlar. 

Örgüt emniyet, TSK, yargı, Milli Eğitim, ÖSYM, TÜBİTAK başta olmak üzere bir-
çok kamu kuruluşunda yapılanma faaliyetini yürütmüş, kurum içerisindeki elemanları 
vasıtasıyla personel alımı ve atamalarda etkin rol üstlenmiştir. Kamu kurum ve kuruluş-
lardaki bazı görevlilerin birtakım zaafları tespit edilerek, örgüt lehine hareket etmeye zor-
lanmaktadırlar. Bu nedenle örgüt, çoğu zaman kendisinden olmayan kişileri de kullanabil-
mektedir.
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Örgüt ile hiçbir organik bağı olmamasına rağmen onunla birlikte hareket ederek 
yarar sağlayacağını düşünen gerçek ve tüzel kişiler de bulunmaktadır. Örgütün hedef al-
dığı devleti, siyasal iktidarı ve kişileri beğenmeyen, düşman gören kesimler de örgütle güç 
birliğine girebilmektedir. 

bb-) Örgütsel Bağlılık ve Eğitim 

Bütün terör örgütleri gibi eleman bulma, buldukları elemanları örgüt amacına 
göre eğitme, örgütsel olarak onlara nasıl davranılması gerektiği öğretilip uygulatma üze-
rine kuruludur. Bu da beyin yıkama, sır tutmayı öğrenme, kendisinden olmayana karşı 
dikkatli ve tedbirli davranma metotlarının öğrenilmesiyle olur. 

Örgütteki davaya adanmışlık ruhu, dinin manevi desteği, cennet vaadi, sevap 
kazanma beklentisi, ideolojik yapının benimsetilmesi, evlilik ve iş ile örgüte bağlanma, 
sadakat testi, korkutma ve tehdit örgütsel bağlılık için kullanılan metotlardır. 

Örgütte her iş talimatla yapılır. Ailevi ilişkilerde bile talimatlar geçerlidir. Örgüt 
liderinin vermiş olduğu talimatlar hiçbir şekilde sorgulanmaz. 

Örgüt mensuplarına zaman zaman sorumluluklar verilmektedir. Bunlar gazete 
veya dergi dağıtımı, abone yapılması gibi basit işlerden başlar. 

Örgüt mensuplarına ilk önce sır tutma öğretilir. İkinci olarak ise saklanma usul-
leri tatbik ettirilir. Rakiplerini kurnazlıkla ve hileyle alt etme eğitimi verilir. Mutlak sa-
dakat duygusunun geliştirilmesine çalışılır. Gizlilik ve tedbire sıkı bağlılık mutlak itaati 
gerektirir.

cc-) Örgütsel Bağlılığın Göstergeleri 

Kod Adı Kullanmak: Örgüt üyeleri ve yöneticilerinin bir kısmı kod adı kullanır. 
Asıl isimlerini kullanmazlar. Bunda amaç deşifre olmamak ve gizliliği sağlamaktır. Bu şe-
kilde örgütün illegal mantığı ve maksadı gizlenmeye çalışılır. 

Gizlilik ve Tedbir Uygulanması: Örgüt büyük bir gizlilik içinde işlemlerini yü-
rütmektedir. Bu örgüt hiçbir zaman tedbir uygulamasından vazgeçmemiştir. Her zaman 
tedbirli davranmak prensipleri olmuştur. Gizlilik ve takiyye kültürünü kuruluş felsefesi 
olarak belirlemek suretiyle yıllarca kendini saklamayı başarmış olan terör örgütü, legal 
görünmeye önem ve öncelik atfetmiş, böylece toplum içerisindeki meşruiyetini de sorgu-
lanmaz bir biçimde tahkim etmeye çalışmıştır. Bu görünürlük biçimleri kimi zaman bayrak 
hassasiyeti, kimi zaman Türkçe sevgisi, kimi zaman toplumsal her katmanın bir şekilde 
uğrak geçiş yolu olabilecek sözde akıl ve bilim referanslı eğitim kurumları olmuştur. 
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İstihbarat: Kişiler hakkında istihbarat toplamak, özel bilgi edinmek, toplanan 
bilgileri amaçlarına yönelik kullanmak temel silah olmuştur.

Emir ve Rapor Zinciri: Örgütte hiç kimse bilmesi gerektiğinin ötesinde birşey 
bilmez. Yaptığı faaliyetlerle ilgili bir üstüne rapor verir. Üstünden almış olduğu emirleri de 
uygular. Sorunsuz işleyen bir emir ve rapor zinciri vardır. 

Örgüt Aidiyeti: Örgüte aidiyet her zaman devletten ve aileden önde gelmekte-
dir. Örgüt abisi ve ablasının emri, devletin her türlü hukuk kuralının üzerinde kabul edilir. 
Örgüte bulaşan kamu görevlileri, gelen emri hukuka uydurup gerçekleştirmenin gayreti 
içerisindedirler. 

Hiyerarşi: Devlet hiyerarşisinde daha üstte olsa bile örgüt hiyerarşisi asıl oldu-
ğundan daha ast birinden emir alınması doğaldır. Bu emirler de yerine getirilir. 

Hizmet Kardeşliği: Örgüt, üyelerini hizmet kardeşliği esasında inandırıp bir-
leştirir. Hizmet kardeşliği denen şey aslında örgüt liderinin iradesinden başka bir şey de-
ğildir. Örgütte yapılan her şey hizmet içindir. Bu anlayışla bir örgüt üyesi verilen emri 
sorgulayamaz ve neden bunu yaptığını düşünemez. Hizmet kardeşliği ve örgüt içi dayanış-
ma nedeniyle “emir” sorgulanmadığından kişiler neye alet edildiklerini bilmezler. Örgüt 
yoldaşlığı için bütün sınavlarda önceden sorular alınıp ele geçirilebilir, liyakat yerine ter-
fide abinin verdiği isim öne alınır, insanlar fişlenir, gerçekler gizlenir, gizli illegal dinleme 
yapılır, dinleme kayıtları ifşa edilir, bütün bunlar cennet kazanma, sevap, Allah rızası için 
yapılır. İradesi düşünme yeteneği, akıl ve cesareti elinden alınan asker, polis, hâkim-savcı 
gibi önemli meslekleri icra eden kişi örgütün kullandığı kör bir militan haline getirilir. 

Psikolojik Tehdit: Örgütün dar, sıkı ve sert metoduyla yetişen, aklı ve mantığı 
ortadan kaldıran, itaat şuuru içinde kendi istek ve arzularını yapamayan, cenneti kazan-
mayı örgüte itaat etmek, cehenneme girmeyi de örgüte karşı gelmek olarak gören zihniyet, 
özgür iradeyi kaybettirmektedir. Örgütün bir yandan yurt dışı geziler, açılımlar, olimpiyat-
lar gibi prestijli organizasyonlarla güç gösterisinde bulunup sempatizan kitlesini genişlet-
meyi amaçlarken, diğer taraftan da mensuplarına yer açma adına insanların zaaflarını tes-
pit ederek “paranın açamadığı hiçbir kilit yoktur” anlayışıyla bu zaafları kullanma, kamu 
görevlileri hakkında soruşturmalar, disiplin işlemleri uygulayarak sicil bozma, istifaya 
zorlama gibi psikolojik baskı yöntemlerini kullandığı görülmektedir.
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E-) FETÖ /PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Ya-
pılanması:

Fetullah GÜLEN ve örgütünün kadrolaşmak için en fazla önem verdiği kurumla-
rın başında Türk Silahlı Kuvvetleri gelmektedir. Fetullah GÜLEN ve cemaati 1971 yılından 
itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde örgütlenme çabası içerisine girmiştir.  Örgütün 
deşifre olmaması ve devletin örgüt yapısını çözmekte zorlanması için örgüt hücre tipinde 
yatay yapılanmaya TSK içerisindeki yapılanmasında da özen göstermiştir. Hücreler ge-
nellikle en fazla 5 kişiden oluşmakta ve bir abla ve abiye bağlı birimlerdir. Hücredeki kişi 
sayısı TSK gibi kurumlarda birebirdir. Her hücreden sorumlu bir imam vardır. 

Hava Harp Okullarına askeri liselerden gelen öğrencilerden çok örgütün yetiştir-
diği sivil liselerden gelen öğrenciler yerleştirilmiştir. Örgüt, deniz, kara ve hava harp okul-
larına eşit bir şekilde öğrenci yerleştirmeye çalışmıştır. Askeri liseler, askeri harp okulları 
ve harp akademilerinde gerçekleştirilen sınavlarda birçok usulsüzlük yapılmış; sınav soru-
ları Fetullahçı gruba sınav öncesi sızdırılmıştır. Bütün sınavlarda bu örgüt üyeleri önceden 
elde ettiği soruları çözerek başarı sağlamıştır. Örgüt mensuplarına avantaj sağlanarak bu 
şekilde TSK bünyesine katılan örgüt üyeleri, askeri disiplin ve hiyerarşi dışında ayrı bir 
disiplin ve hiyerarşik örgütlenmeye de bağlı olarak çalışmaktadır. 

İlk zamanlarda TSK’ya sızan örgüt mensuplarının sayısı az iken, bu sayı yıllar 
geçtikçe artmış, 1984 yılından sonra bu faaliyetler yoğunluk kazanmıştır. O dönemde TSK 
içerisine yerleştirilen bu öğrencilerin birçoğu kurmay albay veya general rütbesine gel-
miştir. 

TSK içinde kadrolaşmak için paralel yapının 1994 yılında Harbiye giriş sınavı 
öncesi Türkçe sorularını çalıp ele geçirdiği ortaya çıkmış ve örgüt mensupları Harp Okulla-
rına o yıl bu sayede kitlesel şekilde sokulmuştur. FETÖ üyeleri bundan sonraki her yıl daha 
fazla sayıda soruyu temin etmiş ve bu soruları seçtiği öğrencilere verip sınavı kazanmala-
rını sağlayarak askeri lise, harp okullarında hâkim bir güç haline gelmiştir. 

FETÖ / PDY silahlı terör örgütü bir taraftan TSK içerisine sızma çalışmalarına de-
vam ederken, bir taraftan da önceden yerleştirilen kadrolarını general ve amiral yapmak, 
TSK’nın üst yönetimini ele geçirmek için soruşturma ve davalar açtırmıştır. Açılan soruş-
turma ve davalar ile bu örgütten olmayan albay, amiral ve general kadrosu tasfiye edilmeye 
çalışılmıştır. Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk ve benzeri davalar TSK içerisindeki diğer 
görüşteki askeri bürokrasinin tasfiyesi için açılmıştır. Gizlice örgütlenen FETÖ mensupları 
albay ve general kadrolarına terfi ettirilmiş ve bu yolla önleri açılmıştır. Birçok general ve 
amiral ve diğer rütbeli asker tasfiye edilerek yargı eliyle bertaraf edilerek yerine örgütün 
yetiştirdiği ve yetkili yerlere getirmek üzere hazırladığı kişiler atanmıştır. 
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Örgüt, FETÖ üyesi subayların önünü açmak ve etkili yerlere gelmelerini sağla-
mak için ikinci yöntem olarak disiplin soruşturmalarını kullanmıştır. TSK içerisinde bulu-
nan ve örgütle ilişkisi olmayan asker kişilere sahte ya da hukuka aykırı olarak elde edilmiş 
delillere dayanılarak disiplin soruşturmaları açtırılmış, bu kişilerin TSK içerisinden ayık-
lanması sağlanmıştır. Verilen olumsuz notlar ile örgüte boyun eğmeyen TSK’daki birçok 
subayın sicilleri bozulmuş, terfileri engellenmiştir. Sicilleri bozulan subaylar gelecek bek-
lentileri kalmadığından ya ordudan ayrılmış ya da emekli olmak zorunda kalmıştır. 

Kurmay subay olacaklar önceden seçilip belirlenmiş, örgüte itaat eden ve örgüt 
eğitiminden geçmiş subaylara kurmay subaylık soruları önceden verilmiştir. Hava Kuv-
vetleri Komutanlığının yetişmiş pilotları paralel yapıya yer açmak için TSK’dan uzaklaş-
tırılmıştır. Uzman pilotlar, Türk Hava Yolları ve diğer sivil havacılık pilotluğuna geçmek 
zorunda kaldığından Hava Kuvvetleri Komutanlığında neredeyse uzman pilot subay kal-
mamıştır. 

Harp okullarından en çok öğrenci 2007-2013 yılı aralığında atılmıştır. Bu tarih 
aralığı FETÖ’nün TSK’nın içerisine en fazla öğrenci yerleştirdiği dönem olmuştur. Harp 
Okullarından 2007-2013 yılları arasında atılan öğrenci sayısı 2007 yılına kadar atılan öğ-
renci sayısından daha fazladır. Askeri liselerden öğrenci alan harp okulları, 2008 yılından 
itibaren sivil liselerden de öğrenci almaya başlamıştır. Bu tarihten sonra askeri liseden 
Harbiye’ye geçenlerin oranı düşerken harp okuluna sivil liseden alınan öğrenci sayısı hızla 
artmıştır. 

Sonuç olarak; FETÖ / PDY, örgütün nihai amacına ulaşmada oldukça önemli bir 
yere sahip olan TSK içerisine sızmayı ve TSK içerisinde kadrolaşmayı başarmıştır ve bunun 
sonuçları 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişimi ile açıkça görülmüştür.

SONUÇ OLARAK; 

Yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisince, yürütme yetkisi Cumhurbaş-
kanı ve Bakanlar Kurulunca, yargı yetkisi bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır. 

FETÖ/PDY, demokratik düzenin insanlara sağladığı anayasal ve yasal hakları so-
nuna kadar suiistimal ederek siyasal egemenliği elde etmek, tüm güç merkezlerini hasım 
cepheden derece derece koparıp almak, devleti kendisiyle özdeşleştirmek ve hedef kitlesi 
olarak gördüğü insanlardan eleman devşirerek hizmet ehli sınıfına mensup insan sayısını 
hızla ve olabildiğince artırmak istemiştir. 

Kendisini kısaca ‘Hizmet’ olarak tanımlayan FETÖ/PDY; 
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- Paravan olarak kullandığı dini, din dışı dünyevi emellerine ulaşma aracı haline 
getiren, siyasi, ekonomik ve toplumsal yeni bir düzen kurma tasavvuruna sahip örgüt lide-
rinden aldığı talimatlar doğrultusunda hareket eden, bu amaçla öncelikle güç kaynakları-
na sahip olmayı hedefleyen, güçlü olmak ve yeni bir düzen kurmak için şeffaflık ve açıklık 
yerine büyük bir gizlilik içerisinde olmayı şiar edinen, gizlilikten görünmez bir duvar inşa 
edip bu duvarın arkasına saklanan, böyle bir örgütlenmenin olmadığına herkesi inandır-
maya çalışarak ve bunda başarılı olduğu ölçüde büyüyüp güçlenen, bir yandan da bu düş-
man üzerinden mensuplarını motive eden, 

- “Altın Nesil” adını verdiği kadrolarla sistemle çatışmak yerine sisteme sahip 
olma ilkesiyle devlete tabandan tavana kadar sızan, 

- Bu kadroların sağladığı avantajlarla devlet içerisinde belli bir güce ulaştıktan 
sonra hasımlarını çeşitli hukuki görünümlü hukuk dışı yöntemlerle tasfiye eden, böylece 
devlet aygıtının bütün alt bileşenlerini ünite ünite kontrol altına almayı ve sisteme sahip 
olmayı planlayıp, ele geçirdiği kamu gücünü de kullanarak toplumsal dönüşümü sağlama-
yı amaçlayan sui generis bir terör örgütüdür.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün nihai amacı; zümre egemenliğine dayalı ola-
rak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tüm anayasal kurumlarını (yasama, yürütme, yargı 
erklerini) ele geçirmek ve siyasi gücü yönetmek, aynı zamanda uluslararası düzeyde büyük 
ve etkili siyasi bir güç haline gelmektir. Bu amaca ulaşma noktasında da ekonomik, sosyal 
ve kültürel ideoloji ile hareket etmektedir. 

Örgütün ekonomik ideolojisi, toplumun dini duygularını suistimal ederek ‘Him-
met’ adı altında paralel vergi sistemi oluşturmak, en tepedeki elit kadronun nimetlerinden 
en çok faydalandığı, alttaki kadroların adanmışlık ruhu ile bu nimetlerden çok az veya hiç 
faydalanmadığı bu sisteme dayalı olarak yurt içi/yurt dışındaki eğitim müesseseleri, finans, 
medya, STK ve sağlık kuruluşları ile büyük holding ve şirketler kurmak ve siyasi ideolojinin 
hayat bulmasında en önemli iki unsur olan insan ve mali kaynakları ayakta tutmak, ekono-
mik gücü mutlak itaat kültürüyle yetiştirilen kadrolar eliyle yönetmek şeklindedir. 

Sosyal ve kültürel ideolojisi ise özellikleri Fetullah GÜLEN’in söylemlerinde sayılan 
ve ‘Hizmet Eri’ denilen yeni bir insan modeli üretmek, tek tip kişiliğe sahip bu yeni insan mo-
delinden oluşan yeni bir toplum oluşturmak, sosyal ve kültürel ilişkileri yeni insan-toplum 
bağlamında tanımlamak, böylece toplumsal gücü yönetmek şeklinde tezahür etmektedir. 

Dolayısıyla FETÖ’nün ideolojisini; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tüm anayasal 
kurumlarını (yasama, yürütme, yargı erklerini) ele geçirmek, ele geçirme süreci tamam-
landıktan sonra devlet, toplum ve fertlere dair ne varsa FETÖ’nün ideolojisi doğrultusunda 
yeniden dizayn ederek oligarşik özellikler taşıyan bir zümre eliyle ekonomik, toplumsal ve 
siyasal gücü yönetmektir.
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FETÖ/PDY küresel güçlerin stratejik hedeflerini gerçekleştirmek üzerine kuru-
lan maşa bir örgüttür.

Fetullah GÜLEN, 1980 ve 1984 yılındaki bir konuşmasında; “Huruç harekâtı baş-
latıldı. Ancak bu harekât 35-40 sene sonra uygulamaya konulabilecektir. Bugünkü ortam-
da bu mümkün değildir. Huruç harekâtının başarılı olabilmesi için bütün ülkede, kendi 
binalarımızda ve kiralanacak yerlerde orta ve yükseköğrenim gören öğrenciler için yurt bi-
nalarının açılması, yurtlarda eğitilen öğrencilerin meyvelerini vermesi, kendi fikirlerimiz 
doğrultusunda çeşitli kitap ve dergilerin basımının gerçekleştirilmesi, özellikle Türkiye’de-
ki öğretmenlerin büyük bir bölümünün kendi yönümüzde faaliyet göstermesi gerekmek-
tedir. Öğrencilere en başta ilkokul öğretmenliği, orta ve lise öğretmenliği, ikinci planda 
subaylık, polislik ve hukukçu olmayı tavsiye ediyorum.”4 

Kamu kurumlarındaki örgüt mensuplarına tavsiyeleri:“Adliye, mülkiye veya baş-
ka 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. 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.”5

Söylediklerinin sır olarak saklanmasını istediği başka bir konuşmasında, “Dün-
ya firavunlar çağını yaşıyor. Toprak firavun bitirmek için pek münbit. O öyle bir dönem-
de tam özümüzü bulacağımız, kıvama ereceğimiz ana kadar, dünyayı sırtımıza alıp taşı-
yabilecek güce ulaşacağımız ana kadar, o kuvveti temsil eden şeyleri elimize alacağımız 
ana kadar, Türkiye’deki devlet yapısı ölçüsüne göre bütün anayasal müesseselerdeki güç 
ve kuvveti cephemize çekeceğimiz ana kadar, her adım erken sayılır. Her adım 20 günü 
doldurmadan yumurtayı kırma gibi bir şeydir. Civcivleri terk eden kuluçka gibi, civcivleri 
doluya, fırtınaya terk etmek gibi bir şeydir ve burada yapılan şeyler bunlardır.” Şeklinde 
beyanda bulunmuştur.

Fetullah GÜLEN, bu amacını gerçekleştirmek için yıllarca sürecek bir plan yap-
mış; bu görüşlerine tabi olanlarla birlikte harekete geçmiştir. Kamu kurumlarına sızma fa-
aliyeti, ileri derecede gizliliği gerektirdiğinden, bu amacını, görünen, legal/yasal bir yüzle 
maskeleme ihtiyacı duymuştur. Bu legal yasal kuruluşlardan, illegal amacını gerçekleştir-
mede de önemli ölçüde yararlanmıştır. Örgütün, legal/yasal ve illegal/yasadışı iki ayrı yüzü 
olduğundan, örgüt içi ilişkilerinde acımasız yüzünü, legal/yasal kurumlarında merhamet 
ve hizmet yüzünü göstermiştir.

4  FETÖ Çatı İddianamesi
5  SETA 15 Temmuz Darbe Girişimi Toplumsal Algı Araştırması başlıklı Rapor, shf.22
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Sükuti MEMİOĞLU, 1992 yılında (Zaman gazetesinde, Fetullah GÜLEN’in haya-
tını anlatan yazı dizisini esas alarak) Tevhid Dergisinin (1992 yılının) Mayıs sayısında bir 
makale yayınlamıştır. MEMİOĞLU, bu makalesinde, Fetullah GÜLEN hakkında çok önemli 
tespitlerde bulunmaktadır. Memioğlu, “Mistik Hezeyanlar ve Yeni Bir Kutb-u Azam” baş-
lıklı makalesinde, Fetullah GÜLEN’in kendisini “seçilmiş” bir kişi gibi pazarlamaya ve yut-
turmaya çalıştığını, Fetullah GÜLEN’in ruh hastası olduğunu, devlete sızma girişiminde 
bulunduğunu, çok güzel bir şekilde ortaya koymuştur. MEMİOĞLU, Fetullah GÜLEN’in  (Fe-
tullah GÜLEN, Tevhid Dergisinde yayınlanan bu makale nedeniyle Tevhid Dergisi ve yazarı 
aleyhine, kişilik haklarına saldırı nedeniyle manevi tazminat davası açmıştır. FETÖ lideri, 
1992 yılında yayınlanan bu yazıyı unutmamış, 2000 yılının Mayıs ayında, FETÖ’nün em-
niyet ve yargı içindeki uzantıları eliyle, Selam gazetesi ve Tevhid dergisinin isimlerinden 
terör örgütü icad ederek, operasyonu yaptırmıştır.)  (Selam Gazetesi ve Tevhid Dergisinin 
sahibi ve yazarılarına kumpas kuran sanıklar, İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesinde, Selam 
Tevhid kumpası davasında yargılanmaktadır.)

Kamu kurumlarına sızan örgüt mensupları, örgüt liderinin talimatı kapsamında, 
kimlikleri belli olmaması için farklı bir kimlikle hareket etmiş, örgüt, başkalarıyla iletişime 
geçmesini yasakladığı için iletişime geçmemiş, örgütün emir ve talimatlarını, yüksek gizli-
lik dereceli iletişim programlarıyla ve kendilerine tayin edilen “imam” vasıtasıyla almıştır. 
Örgütün büyük özen gösterdiği gizliliği sağlamak amacıyla, dünyanın en başarılı istihbarat 
örgütlerinin başında gelen, Amerika (CIA), İsrail (Mossad), Almanya (BND), İngiltere (MI6), 
istihbarat örgütlerinin yöntemlerini uygulamışlardır. 15 Temmuz darbe teşebbüsünden 
sonra, bu ülkelerin darbe teşebbüsüne iştirak eden örgüt mensuplarına kucak açması, des-
tek vermesi, FETÖ-PDY örgüt mensuplarının, bu ülkelerin istihbarat örgütlerinin hesabına 
ve bu istihbarat örgütleriyle birlikte çalıştığını göstermektedir. Bu gizlilik sayesinde, on-
larca yıl, pek çok hükümet döneminde, devletin kılcal damarları içinde yürümeye devam 
etmişlerdir.

FETÖ/PDY terör örgütü mensupları, kamu kurumlarının içine zeki oldukları veya 
toplum içinde sayıca çok fazla oldukları için değil, örgütün, sınav sorularını ele geçirmesi, 
(çalıntı soruları örgüt mensuplarına ezberletmek suretiyle) sızmıştır. (15 Temmuz darbe 
teşebbüsünden önce) Toplumda %1 bile karşılığı olmayan bu grubun, kamu kurumlarında 
çoğunluğa sahip olması, örgüt mensuplarının, bu makamları, alın teriyle elde etmediğini 
kanıtlamaktadır. KPSS hırsızlığıyla ilgili soruşturmalar ve kamu davaları, sınav soruları-
nın, istihbarat kurumlarındaki FETÖ örgüt mensupları vasıtasıyla ele geçirildiğini ortaya 
koymaktadır.

FETÖ/PDY terör örgütü, örgüt mensuplarını ordunun içine yerleştirmeye çalı-
şırken, eş zamanlı olarak emniyet istihbaratına da büyük önem vermiştir. Necip HABLE-
MİTOĞLU, 2002 yılında yazmış olduğu Köstebek isimli kitabında, “1999 yılında usulsüz 
dinleme operasyonuyla, FETÖ’nün rakiplerini tasfiye ettiği, emniyet istihbaratının %90’ını 
ele geçirdiğini” beyan etmektedir. Bu bilgi, emekli İstihbarat Daire Başkanı Sabri UZUN 
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tarafından da (İN isimli kitabında) teyit edilmektedir. Sabri UZUN, kamu kurumlarında 
operasyon yapabilmek için, üç tane kurumun; istihbarat, KOM (Kaçakçılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı) ve yargının (özellikle DGM/özel yetkili mahkemeler) 
ele geçirilmesi gerektiğini belirtmektedir. FETÖ bunu görmüş, bu üç kurumu ele geçirmeye 
çalışmıştır.

FETÖ/PDY terör örgütü, kamu kurumlarının içine sızmaya çalışırken, devlet için-
deki egemen yapı, (askeri vesayet) bu yayılmaya, bu kurumlarda hakimiyet kurmaya engel 
teşkil ediyordu. Askeri vesayetin önde gelen isimleri, Ak Parti iktidarını istemediklerini 
açık açık ifade ediyordu. FETÖ/PDY, askeri vesayet ile Ak Parti arasındaki gerilimden ya-
rarlanıp, kamu kurumları içindeki askeri vesayet cuntasını tasfiye ederek cuntanın lider-
liğini ele geçirmeyi planlamıştır. Hrant DİNK cinayeti, bu planın temel taşlarından biridir. 
2007 yılında Ak Parti adayını cumhurbaşkanını seçtirmemesi, yasal çerçevede gerçekleş-
tirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Anayasa Mahkemesine taşınması ve Anayasa Mah-
kemesinin iptal kararı (367 kararı) vermesi, Ak Parti aleyhine kapatma davası açılması ve 
Anayasa Mahkemesinin 1 oy farkla kapatma kararı vermemesi, FETÖ/PDY’nin emniyet ve 
yargı içine sızmasını kolaylaştırmıştır.

FETÖ lideri Fetullah GÜLEN, devlet kurumları içine sızmayı ve devleti bu şekilde 
ele geçirmeyi planlamıştır. 

Devlet kurumları içinde en fazla önem verdiği kurum Türk Silahlı Kuvvetleri, 
bundan sonra, istihbarat kurumları, yargı ve emniyettir. Devletin, TÜBİTAK, Aselsan, Adli 
Tıp, vs. gibi stratejik bütün kurumları bu örgütün ele geçirmeye çalıştığı kurumlar arasın-
da yer almaktadır.

FETÖ, devlet kurumları içinde orduya büyük önem vermiştir. Devleti ele geçir-
mek için harekete geçtiğinde, emniyetin ve yargının yetersiz kalması durumunda, bu ku-
rumu, son kapı olarak görmüştür. 

Örgütün önündeki engellerin kaldırılmasında, örgütün hasımlarının tasfiye edil-
mesinde, (gerektiğinde hapse atılmasında) örgütün faaliyetlerini kolaylaştırmada, örgüt 
üyeleri aleyhine açılacak soruşturmalarda örgüt üyelerinin himaye edilmesi için yargıya 
(yerel mahkemeler, yüksek mahkemeler, hâkim, savcı ve adliye personeli) büyük önem 
vermiştir.

Örgüt mensubu savcıların, örgütün hasımlarına karşı yürüteceği soruşturmalara 
destek verecek istihbarat ve soruşturma makamlarına da büyük önem vermiştir. 

FETÖ lideri Fetullah GÜLEN, amacına ulaşmak için, örgüt üyesine ihtiyacı ol-
duğu için, bu örgüt üyelerini devşireceği “eğitim kurumları” (dershaneler, özel eğitim ku-
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rumları, kolejler, yurtlar) açmıştır. Örgüt, bu kurumlara gelen öğrencileri, “örgütün insan 
kaynağı” olarak görmüş ve bu doğrultuda kullanmıştır. 

FETÖ lideri Fetullah GÜLEN, gerçekleştirmeyi planladığı işler, önemli miktarda 
para gerektirdiğinden, ticari şirketler ve yardım kuruluşları kurdurmuştur. Toplanan pa-
raları, sisteme entegre etmek ve güvenli bir şekilde yurtdışına transfer etmek için banka 
kurdurmuştur.

FETÖ lideri, kamu kurumlarının insan kaynağı üniversiteler olduğu için, üniver-
sitelere büyük önem vermiş, çok sayıda vakıf üniversitesi kurdurmuştur.

FETÖ lideri, kamu kurumları nezdinde üyelerinin işlerini kolaylaştırmak ama-
cıyla sivil toplum kuruluşları kurmuştur.

FETÖ lideri, amaçlarını gerçekleştirme süreci için de gerek baskı unsuru gerek 
kamuoyu oluşturma ve gerekse hasımlarını itibarsızlaştırmak amacıyla, medyaya (televiz-
yon kanalları, radyolar, günlük gazeteler, dergiler, internet siteleri), buna ilaveten, algı 
operasyonlarına destek vermek için sosyal medyaya da büyük önem vermiştir.
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FETÖ’nün devlete sızma, devlet içindeki yayılma süreci, kronolojik olarak ince-
lendiğinde, bu örgütün, önce emniyet istihbaratında hakimiyet sağladığı, bundan sonra, 
emniyetin örgütlü suçlarla mücadele (KOM) birimini ele geçirdiği, stratejik birimlerden 
başlamak suretiyle Türkiye’nin hemen her bölgesinde kamu kurumlarına örgüt militan-
larını yerleştirmeye başladığı görülmektedir. Emniyet istihbaratında, Emniyet Müdürlü-
ğünde ve yargıya sızma girişimlerine paralel olarak, hâkim ve savcı kadrolarını özel yetkili 
mahkemelere yerleştirmek suretiyle, operasyon için gereken zinciri (istihbarat-KOM-yargı 
arasındaki) zinciri tamamlamıştır. 

FETÖ’nün, askeri vesayetin etkili olduğu dönemde dahi, Ergenekon, Balyoz, 
Şike, Tahşiye gibi pek çok operasyona imza attığı, devam etmekte olan davalara örgütün 
çıkarları doğrultusunda müdahale ettiği görülmektedir. 2010 yılında anayasa değişikliğine 
yönelik referandumdan sonra, HSYK’da tasfiye edilen askeri vesayet unsurlarının yerine 
örgüt mensupları yerleşmiş; yargı büyük oranda örgütün (FETÖ’nün) kontrolüne geçmiştir. 

Örgütün ilkeleri: FETÖ-PDY örgütü, kamu kurumlarına sızmak ve belli makamla-
rı ele geçirebilmek için hiçbir ahlaki değere riayet etmemiştir. 

Fetullah GÜLEN, bir konuşmasında; “Nihai hedefe ulaşana kadar, yani sonuca 
ulaşıncaya kadar, her yöntem, her yol mübahtır. Bunun içerisine yalan söylemek de insan-
ları aldatmak da girer.”6 

Kamu kurumlarına giriş sınavlarını ele geçirerek kamuya yerleştirmek istediği 
örgüt mensuplarına vermiştir. Bu açıdan bakıldığında, dünyanın en büyük hırsızlık şebe-
kesidir. 

Çalıntı sorularla başkalarının hak ettikleri görevlere gelerek, hak etmedikleri 
maaşları alarak, her gün, kendisine, ailesine ve çocuklarına haram lokma yedirmek sure-
tiyle, dünyanın en büyük haram yiyici örgütü haline gelmiştir. 

Kamu kurumlarında yükselebilmek için, dürüst kamu görevlileri hakkında ger-
çek dışı iddiaları dolaşıma sokarak onları itibarsızlaştırıp, o makamları terk etmeleri sağ-
lanmıştır. Bu açıdan bakıldığında dünyanın en büyük iftira şebekelerinden biridir.

Örgütün çıkarlarına aykırı gördüğü kişi ve kurumları tasfiye etmek amacıyla, 
masum insanlar hakkında, sahte belgeler tanzim etmiş; bu insanların birçoğunun hapis 
cezaları almasına sebebiyet vermişlerdir. Bu açıdan bakıldığında, FETÖ, çok büyük bir 
kumpas örgütüdür.

6  Necip Hablemitoğlu, Köstebek, Shf.28, Fetullah Galen Fasıldan Fasıla, C.1, sh.119



İSTANBUL DARBE ANA DAVASI İSTANBUL DARDE ANA DAVASI

72

F-) FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Yargı Yapılanması

FETÖ’nün en çok önem verdiği devlet kurumu ordu, ikincisi yargıdır. Kamu ku-
rumları içinde askeri vesayet (cunta) dayanışması, FETÖ’nün istediği şekilde kadrolaşma-
sına ayak bağı oluyordu. Ak Parti, 2010 yılında, anayasa değişiklik paketi hazırlamış, pa-
ketin kabulüyle 2010 yılında referandum kararı alınmıştır. Referanduma sunulan anayasa 
değişikliği, kamu kurumları içinde çöreklenen askeri vesayetin (cuntanın) tasfiyesini ön-
görüyordu. Bugünden bakıldığında şunlar net olarak anlaşılmaktadır. FETÖ, ordu ve yargı 
içindeki örgüt mensuplarının üst makamlara yerleşmesine zemin hazırlayacağı beklenti-
siyle bu referanduma destek vermiştir.

2010 yılında yapılan referandum, beklendiği gibi askeri vesayetin, yargıdaki ve-
sayetine (HSYK vesayetine) son vermiştir. Askeri vesayetin boşalttığı alanı, (farklı ideolo-
jik kimliklere bürünen) FETÖ mensupları doldurmuştur. HSYK’yı ele geçiren FETÖ, askeri 
vesayete destek veren hâkim ve savcılardan boşalan yerlere örgüt mensubu hâkim ve sav-
cıları yerleştirmeye başlamıştır. Özel Yetkili Mahkemeleri tamamen örgütün kontrolüne 
almıştır. Yerel mahkemelerin vereceği kararlara müdahale edilmemesi için Yargıtay’a ve 
Danıştay’a çok sayıda örgüt mensubu yerleştirmiştir. 

Yargıda kontrolü ele geçiren FETÖ, bütün anayasal kurumlarda istediği çoğunlu-
ğa ulaştığını düşünerek, düğmeye basmış, operasyonlara başlamıştır. 

FETÖ’nün, bilinen ilk operasyonu, 7 Şubat 2012 tarihli, MİT Müsteşarı Hakan Fİ-
DAN’a yönelik tutuklama operasyonudur. Dönemin başbakanı, sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip ERDOĞAN bu operasyona karşı çıkmış, MİT Müsteşarı hakkında soruşturma-
yı Başbakanlığın iznine bağlayan yasa değişikliği yapmıştır. Kamu kurumları içindeki kad-
rolaşma hareketinin tamamlandığını, beklediği günün geldiğini düşünen Fetullah GÜLEN, 
HSYK, Özel Yetkili Mahkemeler, yargının en kritik birimleri, örgütün kontrolünde olduğun-
dan, (mevcut durumda) örgüt mensupları aleyhine soruşturma başlatılması ve yürütülmesi 
mümkün olmadığından, Hakan FİDAN’ın MİT Müsteşarlığından alınarak yerine kendi adam-
larından birinin tayin edilmesini istemiştir.  Fetullah GÜLEN’in bu talebi, hizmet hareketi 
olarak bilinen bürokratların, devletin güvenliği açısından ciddi bir tehdit olduğunun farkına 
varmasına rağmen, adli bir süreç başlatamamış, 2014 HSYK seçimlerini beklemiştir.

Fetullah GÜLEN, (özellikle yargının kritik mevkilerine yerleştirdikleri örgüt 
mensupları eliyle) “Hükümeti düşürmek” ve Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ı tasfiye 
etmek amacıyla, geniş kapsamlı bir operasyonun hazırlıklarına başlamıştır. Bu operasyon, 
2014 yılının mart ayında yapılacak yerel seçimlerden önce yapılırsa, Ak Partinin önemli 
oranda oy kaybedeceği, yaz ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimini de kaybedeceği, 
7 Haziran 2015 genel seçimlerinde Ak Parti iktidarının son bulacağını hesaplamıştır. Bu 
hazırlıkların farkında olan hükümet, 2013 yılının yaz aylarında, FETÖ’nün en önemli gelir 
kaynaklarından biri olan dershanelerin kaldırılması tasarısını gündeme getirmiştir.
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FETÖ, örgütün güvendiği savcıları eliyle 17 Aralık operasyonunu başlatmıştır. 
17-25 Aralık operasyonu, yıllar önce, FETÖ liderinin, konuşmalarında dile getirdiği bekle-
nen andır. Yani devleti ele geçirmek amacıyla harekete geçme anıdır. 17-25 Aralık tarihini 
takip eden gelişmelere bakıldığında, üç ayrı soruşturma dosyası dikkat çekmektedir. Bun-
lardan birincisi 17- 25 Aralık, ikincisi Selam Tevhid soruşturması üçüncüsü ise MİT tırları 
soruşturmasıdır.  

17-25 Aralık soruşturmasının amacı, bazı bakanları tutuklamak suretiyle bakan-
ları istifa ettirmek, başbakanın oğlunu tutuklamak, başbakanı istifa ettirmek suretiyle hü-
kümeti düşürmek, başbakana destek veren iş adamlarını tutuklamak suretiyle, başbaka-
na destek verebilecek olanların desteğini kırmaktır. Aynı zamanda İstanbul’da yapımına 
başlanan dünyanın en büyük havaalanı gibi projeleri durdurarak Türkiye’nin ekonomik 
gelişmesini durdurmak da amaçlanmıştır. 

Selam Tevhid soruşturmasının amacı, FETÖ için ve FETÖ’nün planladığı birbi-
riyle bağlantılı operasyonlar için ciddi bir tehdit teşkil eden, Ak Partiye destek veren, sivil 
toplum kuruluşu temsilcilerini, kanaat önderlerini, medya mensuplarını, terör örgütü men-
subu iddiasıyla tutuklayıp, karşılarına çıkabilecek büyük bir engeli ortadan kaldırmaktır. 

MİT tırları soruşturmasının amacı da hükümeti terör örgütleriyle ilişkilendir-
mek suretiyle, terör örgütlerine silah temin ettiği iddiasıyla Başbakanı, MİT Müsteşarını, 
bazı bakanları, Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılatmaktır. Bu soruşturma dosyasıy-
la ilgili kamu davası açılmış olup ayrıntıları bu dava dosyasında mevcuttur.

Örgüt liderinin “yıllardır beklediği” ve düğmeye bastığı 17-25 Aralık tarihi, FE-
TÖ-PDY’nin yüzlerindeki maskenin düşmesini (gerçek yüzünün görünmesini) sağlamıştır. 

FETÖ-PDY’nin 17-25 Aralık operasyonuyla, bu operasyonda ve bu operasyona pa-
ralel olarak hazırlanan diğer soruşturma dosyalarında görev yapanlar deşifre olmuştur. 
Zira, bu operasyonların hangi birimlerde hazırlandığı ve kimlerin katkıda bulunduğu, so-
ruşturma dosyalarında kesin ve net olarak ortadadır. Örgütün kontrolünü ele geçirdiği bir 
devlet kurumunda, örgüt mensubu olmayanları bu soruşturmalarda görevlendirme ihtima-
linden bahsetmek bile abesle iştigaldir. FETÖ-PDY’nin, 17 Aralık 2013 tarihinde, (büyük bir 
özgüvenle) başlattığı operasyona, Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın sert tepki vermesi, 
örgütte büyük bir korku ve endişe yaratmıştır. 25 Aralık 2013 tarihinde yapılması planla-
nan operasyonun, kolluk yönetmeliğinde yapılan basit bir değişikle etkisiz hale getirilme-
si, bu operasyonun kilit isimlerinin başka yerlere tayin edilmesi,  10 ay sonra yapılacak 
olan HSYK seçimlerini var olma yok olma meselesi haline getirmiştir. Örgüt içi haberleşme 
programı Bylock’un HSYK seçimleri öncesinde uygulamaya geçmesi, bu uygulamayı, örgüt 
mensubu hâkim ve savcıların yoğun olarak kullanması, örgütün bu seçimlere ne kadar 
önem verdiğini göstermektedir. O güne kadar yargı içinde gizlenen örgüt mensupları se-
çimleri kazanabilmek amacıyla, maskelerini çıkarmak zorunda kalmışlardır. 2014 HSYK 
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seçimlerini kazanan (FETÖ-PDY karşıtı) hâkim ve savcılar, yargı içindeki örgüt mensupla-
rının tamamının deşifre olduğunu ifade etmektedir. 

17-25 Aralık operasyonu, FETÖ-PDY örgütünün, çözülme ve dağılma sürecinin de 
başlangıcı olmuştur. 

Bu yapının gerçek yüzünü gören vatandaşlarımız, bu yapının kurumlarıyla iliş-
kilerini kesmeye başlamıştır. Bu yapının medya organlarında çalışan yüzlerce kişi çalıştığı 
kurumlardan ayrılmıştır. Yüzbinlerce vatandaşımız gazete dergi aboneliklerini iptal ettir-
miştir. Bu iptaller nedeniyle, Zaman gazetesinin 500-600 bin olan tirajı 30 binlere düşmüş-
tür. Vatandaşlarımız, bu yapının okullarında okuyan çocuklarını başka okullara naklet-
mişlerdir. Bu yapının sendikalarında kayıtlı olan memurların büyük bir çoğunluğu istifa 
etmiştir. Bu yapıya bağlı, sivil (!) toplum kuruluşlarında üye olanlar, hatta yönetici olanlar, 
bu kurumlardan istifa etmişlerdir. Bu yapının bankasında hesabı olan on binlerce vatan-
daşımız, bu bankadaki hesaplarını kapatmışlar; paralarını çekmişlerdir. Halkın FETÖ-PDY 
kurumlarıyla ilişiğini kesmesi, FETÖ’nün, 17-25 Aralık 2013 tarihine kadar gizlediği gerçek 
yüzüne, halkın ne kadar rağbet ettiği ne kadar değer verdiği ortaya çıkmıştır. 

Burada üzerinde durulması gereken hususlardan biri, 17-25 Aralık operasyonu-
nun bu operasyonu takip eden olaylar zincirinden bağımsız olmamasıdır. 

17/25 Aralık operasyonu, FETÖ/PDY örgütünün yargı eliyle hükümeti düşürme 
planı, hükümeti düşürme planlarının ilk halkasıdır. 

Hükümeti düşürme planının ikinci adımı, Türkiye’nin değişik şehirlerinde bom-
balı terör eylemleri, olmuştur. FETÖ’nün, bu terör eylemlerini gerçekleştiren terör örgütle-
ri ile ittifak içinde olduğu ortaya çıkmıştır. 

Bu eylemler amacına ulaşamayınca, hükümeti düşürme planının üçüncü adımı 
olarak Güneydoğu’da PKK devreye sokulmuştur. PKK’nın, çukurlar kazarak güvenlik güç-
lerimizle çatışması, (bu eylemlerin amacı olan) OHAL ve akabinde sıkıyönetim ilan edilme-
siyle sonuca ulaşamamıştır. Dolayısıyla bu adımları da başarısız olmuştur. 

Türkiye’nin doğusunu ve güneydoğusunu yangına çevirebilecek üçüncü proje de 
başarısız olunca, terör skalasının son halkası olan askeri darbe devreye sokulmuştur. 

Fetullahçı terör örgütünün emperyalistlerle bağlantısı yıllar öncesinden bilinme-
sine rağmen 15 Temmuz darbe teşebbüsü ile daha net bir şekilde ortaya çıkmıştır. 1990 yı-
lında Margaret Teacher, İskoçya’daki NATO toplantısında aynen şu konuşmayı yaptı. “Ar-
kadaşlar biz NATO’yu Rusya’ya karşı kurmuştuk. Rusya çöktü, şimdi NATO’yu dağıtacak 
mıyız? Hayır, neden? Çünkü düşmanı olmayan ideoloji yaşamaz. Düşmanımız olmazsa biz 
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de yaşayamayız. Bizim düşmanımız olmasaydı yeniden bulmak mecburiyetindeydik. Ama 
buna lüzum yok. Rusya gitti ama İslam var, yeni düşmanımız İslam’dır.”

Bu ilanın üzerinden Amerika’daki NATO manevralarında düşman şehirlerinin 
adı İslam şehirleri ile değiştirildi, Rusya’ya ait kırmızı renk yerine yeşil renk düşman renk 
olarak konuldu.  20’nci haçlı seferi böyle ilan edilmiş oldu. Yaklaşık 30 yıldır Müslüman 
ülkeler 20’nci haçlı seferinin istilası altındadırlar. Bunu ABD Başkanı Bush Irak’a saldır-
dıkları zaman “Bu bir haçlı seferidir” sözüyle açıkça ifade etmiştir. Aynı şekilde NATO 
Genel Sekreteri ve ABD Başkan adaylarından Willy Claes, 2 Şubat 1995’te: “Fundamenta-
lizm (yani İslam), en az Komünizm kadar tehlikelidir. Lütfen bu tehlikeyi küçümsemeyin. 
NATO askeri ittifaktan daha fazla bir şeydir. Kendisini Kuzey Amerika ile Avrupa’yı bir-
birine bağlayan uygarlığın temel ilkelerini savunmaya adamıştır” demiştir. 2011 yılında 
Fransa Devlet Başkanı Sarkozy: “Libya’ya karşı NATO’nun kullanılması, bir Haçlı savaşıdır” 
açıklamasında bulunmuştur. Çoğaltılması mümkün olan benzer açıklamalarla emperyalist 
batılı liderler, bu savaşlar çerçevesinde zihin dünyalarına hâkim olan düşünceyi açığa vur-
muşlardır. Zihinsel dünyalarında bunları düşünen batılı emperyal güçlerin fiili hedeflerini, 
dönemin ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice 2003 yılında kaleme aldığı makalesinde 
“Ortadoğu’da Türkiye de dahil 22 ülkenin sınırları değişecek.” cümlesiyle açık bir şekilde 
ortaya koymuştur. Bu hedeflerine çeşitli saldırılarla adım adım ilerlemeye çalıştıklarını 
görüyoruz.

Doğrudan ülkelerin haritalarını ve sınırlarını değiştirmek amacıyla öncelikle 
ABD, Haçlı müttefiklerini yanına alarak Afganistan’ı ve Irak’ı işgal etmiştir. Bununla da 
yetinmemiş, başta Libya olmak üzere birçok Ortadoğu ülkesinin sınırlarını doğrudan veya 
dolaylı olarak değiştirme mücadelesi vermiştir. 2011 yılından itibaren Suriye’nin işgali 
projesi devreye sokulmuştur. Bu çerçevede yarım milyondan fazla insan yaşamını yitirmiş, 
on milyondan fazla insan ise savaş sebebiyle ülkesini terkederek ve başta Türkiye ve Lüb-
nan olmak üzere birçok ülkede mülteci pozisyonuna düşmüştür.

Suriye’de iç savaş çıkartılmasının hemen akabinde de Ortadoğu coğrafyasın-
da ayakta kalmayı başarabilen iki ülke olan Türkiye ve İran hedef tahtasına konulmuş 
ve bu çerçevede birçok saldırıya maruz kalmışlardır. Ülkemizde 2013 yılı haziran ayında 
toplumun farklı kesimlerini birbirlerine düşürmek maksadı ile gerçekleştirilen gezi parkı 
eylemleri ve hemen akabinde 17-25 Aralık 2013 tarihlerinde gerçekleştirilmeye çalışılan 
yargı darbesi süreci de aynı hedefin farklı görünümleri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Son olarak ülkemiz, 15 Temmuz 2016 gecesinde Fetullahçı Terör Örgütünün pi-
yonluğunu üstlendiği, ancak üst aklın organize ettiği “ülkemizi işgale açık hale getirme” 
projesi ile menfur bir saldırıya maruz kalmıştır. Terörist başı Fetullah GÜLEN’in organize 
ettiği bu hain kalkışma neticesinde millet olarak 250 şehit, 2 binden fazla gazi vermiş bu-
lunmaktayız.
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Fetullahçı Terör Örgütünün organize etmiş olduğu bu hain kalkışma “ülkemizi 
işgale açık hale getirme” projesinin ilk adımıdır. 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra yaşa-
nan olaylar da bu hususu doğrulamaktadır. Bu hain kalkışmanın akabinde özellikle başta 
Kuzey Irak ve Suriye’de yaşanan olayları 15 Temmuz girişiminden bağımsız değerlendir-
mek mümkün değildir. Emperyalistler, planlayıp, destekleyip, yönlendirdikleri bu darbe 
girişimi ile aşamalı bir şekilde ülkeyi işgal etmeyi, ülkemizi bölmeyi hedeflemişlerdir.

Önemle belirtmek gerekir ki 15 Temmuz 2016 tarihli, ülkemizi işgale açık hale 
getirme projesi sadece bir başlangıç ve hatta prova olarak nitelendirilebilir. Bundan son-
raki süreçte de çok daha ağır şartlar çerçevesinde ve farklı sinsiliklerle ülkemizi bölme 
mücadele, amaç ve gayretleri devam edecektir. 

Sonuç olarak tarih boyunca süren hak batıl mücadelesi, bugün de devam etmek-
tedir. Batıl ne kadar güçlü görünürse görünsün, hak bir gün mutlaka galip gelecektir ve 
“Hak gelince Batıl mutlaka zail olacaktır.” 

15 Temmuz Darbe Teşebbüsü:

FETÖ liderinin, devlete sızma girişimleri, beklediği seviyeye geldiğinde, darbe yap-
maları için ordu içine yerleştirdiği militanları sahaya sürmüştür. 15 Temmuz 2016’nın FETÖ 
liderinin (konuşmalarında dile getirdiği) 45 yıldır beklediği an olduğunu görülmektedir. ABD, 
İsrail ve bazı Avrupa ülkelerinin destek verdiği bu girişim, Allah(cc)’ın yardımıyla, milletin 
destansı direnişiyle, millete bağlı askere ve polisin milletine yardımıyla püskürtülerek, ba-
şarısız kılınmıştır. FETÖ liderinin, 45 yıldır yığınak yaptığı bütün kaleleri yerle bir olmuştur. 

FETÖ liderinin en fazla yatırım yaptığı, en fazla güvendiği, üzerlerine titrediği, 
rütbelerini kendi eliyle taktığı “komutanları”, 15 Temmuz gecesi, 249 vatandaşımızı şehit 
etmiş, iki binden fazla vatandaşımızı da yaralamıştır. Büyük bir gizlilik içinde ordunun üst 
kademelerine yerleştirilen bu teröristler darbe gecesi, çıplak elleriyle, meydanlara koşan 
halkın tepkileri üzerine kaçacak delik aramıştır. 

15 Temmuz darbe teşebbüsü davaları, bu davaların iddianameleri, çalıntı soru-
larla silahlı kuvvetlere sızan kişilerin, rütbe taksalar bile “asker” olamayacağını kanıtla-
mıştır. Bu tespit, FETÖ-PDY’nin sızdığı, hâkim, savcı, emniyet görevlisi bütün birimler için 
geçerlidir. Aklını vicdanını başkalarına teslim eden kamu görevlisi, yasaları tanımaz, sa-
dece örgütün çıkarlarını esas alır.  Bazı sanıkların, 15 Temmuz’dan önce, görevli oldukları 
yerde bazı kamu görevlerini yerine getirmesi, bu kişilerin, terör örgütü adına hareket et-
tikleri gerçeğini değiştirmez.

Terör örgütleri, dünyanın her yerinde, küresel güçlerin taşeronları olarak faali-
yet göstermektedir. FETÖ-PDY örgütü de bu taşeronlardan biridir. Taşeron örgütler, pat-
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ronlarının kendilerine verdikleri emir ve talimatları, sorgusuz sualsiz uygularlar. Ülkesi-
ni, milletini değil, patronlarının çıkarlarını düşünürler. Patronları isterse kendilerini dahi 
feda ederler. 15 Temmuz darbe teşebbüsüne iştirak eden ve suçüstü yakalanan sanıkların 
inkâra dayalı savunmaları dahi, patronlarının talimatının gereğidir. 

Türkiye’de, Fetullah GÜLEN hareketini “hizmet hareketi” olarak tanıyan bilen 
insanların, 17-25 Aralık 2013 tarihinden sonra bu yapıyı terk etmeye başlamaları, adli ve 
idari mercilerin, bu yapıya yönelik adli ve idari soruşturmalarının toplumun tepkisiyle kar-
şılaşmaması, bu örgütün toplumda bir karşılığının, tabanının olmadığını göstermektedir. 

15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra, darbe teşebbüsünde bulunan bu örgüte 
karşı yoğun bir mücadele süreci başlamıştır. Darbe teşebbüsüne iştirak eden sanıklar hak-
kında kamu davaları açılmıştır. Bu davalara ilaveten, darbe teşebbüsüne iştirak etmediği 
halde bu örgüte bağlı olan örgüt mensupları aleyhine de Türkiye’nin her yerinde kamu da-
vaları açılmıştır. Bu davalarda yargılanan FETÖ sanıkları, örgütün talimatları doğrultusun-
da savunma yapmaktadır. Varlıklarını, oturdukları koltuklarını, makamlarını, statülerini, 
kendilerine tahsis edilen maaşları, ücretleri, yaşadıkları konforu, makam arabalarını, ye-
diklerini, içtiklerini bu örgüt sayesinde elde ettikleri için bunun diyetini ödüyorlar. Kamu 
kurumlarındaki statülerini, terör örgütü sayesinde kazanan bu insanların, kanaatimizce 
başka bir tavır sergilemesi de beklenemez. 

Kamu kurumlarındaki sınav sorularını 1980’li yıllardan itibaren çaldıkları orta-
ya çıkan bu örgütün kamu kurumlarına yerleştirdiği örgüt mensuplarının tamamına yakını 
çalıntı sorularla bu kurumlara sızmıştır. Küçük bir bölümü, örgütün sonradan kandırdığı, 
devşirdiği kişilerden oluşmaktadır. Çoğu çalıntı sorularla kamu görevlisi yapılan bu insan-
lar, sahip oldukları makamlara, üst düzey görevlere, örgüte olan sadakatleri ve örgütün 
sayesinde yükselmişlerdir. Yargılandıkları davalarda örgütün bütün talimatlarına uymak 
suretiyle, geçmişte, terör örgütünden elde ettikleri nimetlerin diyetini ödemektedirler. 
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III - 15 TEMMUZ 
DARBE 

TEŞEBBÜSÜNÜN 
İCRA HAREKETLERİ
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III - 15 TEMMUZ DARBE TEŞEBBÜSÜNÜN İCRA HAREKETLERİ

A- YURT GENELİNDEKİ İCRA HAREKETLERİ

a - Türkiye Büyük Millet Meclisinin Bombalanması

Hain darbe gecesi 16/07/2016 tarihinde ASLAN-5 kodunu kullanan 94-0105 
kuyruk numaralı F-16 uçağı ile saat 02.35’te pilotlar H.H.B. ve U. U.’nun TBMM’ye 1 adet 
GBU-10 bombası attıkları ayrıca aynı gün saat 03.24 ve 03.25’te ASLAN-6 kodunu kullanan 
93-0663 kuyruk numaralı F-16 uçağı ile pilot H. T.’nin TBMM’ye 2 adet MK-82 bombası 
attığı ve TBMM’nin toplantı halindeyken bu şekilde bombalandığı, terör örgütünün yöne-
ticileri denetiminde üyeleri eli ile cebir ve şiddet kullanarak TBMM’yi ortadan kaldırmaya 
ve TBMM’nin görevini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs ettikleri ve 
yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs suçunu işlemişlerdir.

Bombalama ile TBMM’yi ortadan kaldırmaya ve TBMM’nin görevini kısmen veya 
tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs eylemi ile; gazilerimiz Metehan DEMİR, Ahmet 
YETİK, Hasan ONGU, Nevzat AKKOÇ, Cemil EFE, Ali ARSLAN, Gökhan ALTINOK, Hasan 
HANER, Mahmut SAYAR, Zafer YORGANCI, Ali ESENDAĞ, Recep GÖNDEMLİ, Murat DE-
MİR, Ömer Faruk KOĞAR, Abdulhakim AYDIN, Fatih AKÇAY, Eren ERKEN, Mehmet Emin 
IŞIKGÜN, Emre YEMİŞ, Özkan YÜCEL, Gökhan İPEK, Şükrü KAYAOĞLU, Ekrem BAŞAR, Rıd-
van DOĞAN, Şahabettin SERT, Betül TÜRKOĞLU, Cennet Bala TÜRKOĞLU, Hacı Bayram 
TÜRKOĞLU, Remzi Nihat ÇELİK, Hakkı COŞAR, Mustafa KAFKAS, Mehmet Hanifi TEMUR-
TAŞ olmak üzere toplam 32 kişi yaralanmıştır.

b- Gölbaşı Polis Özel Harekât Başkanlığının Bombalanması

Darbe gecesi 16/07/2016 tarihinde ASLAN-3 kodunu kullanan 93-0691 kuyruk 
numaralı F-16 uçağı ile saat 00.33’te pilotlar U.U. ve H.T.’nin bir adet GBU-10 bombasını 
Gölbaşı ilçesinde bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât Daire Başkanlığına at-
ması ile bombalama sonucunda polis memurları; Akif ALTAY, Alpaslan YAZICI, Aytekin 
KURU, Birol YAVUZ, Bülent YURTSEVEN, Cennet YİĞİT, Demet SEZEN, Dursun ACAR, Edip 
ZENGİN, Erol İNCE, Eyyüp OĞUZ, Faruk DEMİR,  Feramil Ferhat KAYA,  Fevzi BAŞARAN, 
Fikret Metin ÖZTÜRK, Gülşah GÜLER, Hakan YORULMAZ, Halil HAMURYEN, Halit GÜL-
SER, Hurşut UZEL, Hüseyin GORAL, Kübra DOĞANAY, Mehmet KARACATİLKİ, Mehmet 
Akif SANCAR, Meriç ALEMDAR,  Muhsin KİREMİTCİ, Murat ELLİK, Mustafa ASLAN, Mus-
tafa SERİN, Mustafa TECİMEN, Münir Murat ERTEKİN, Niyazi ERGÜVEN, Önder GÜZEL, 
Seher YAŞAR,  Serkan GÖKER,  Sevda GÜNGÖR, Seyit Ahmet ÇAKIR, Turgut SOLAK, Ufuk 
BAYSAN, Velit BEKDAŞ, Yakup SÜRÜCÜ, Zafer KOYUNCU, Zeynep SAĞIR ile Şehitler Camii 
İmamı Mustafa YAMAN olmak üzere toplam 44 kişi şehit olmuştur.
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Ayrıca hain darbe gecesi 15/07/2016 tarihinde ASLAN 11 numara kodunu kul-
lanan 94-0105 kuyruk numaralı F-16 uçağı ile pilotlar M. A. ve E. A.’nın lazer poduyla işa-
retleme yaptıkları, ASLAN 12 numara çağrı kodlu 94-0110 kuyruk numaralı F-16 uçağını 
kullanan pilotlar M.Ç.K. ve E.K.’nin saat 23.18’de 1 adet GBU-10 bombasını Gölbaşı ilçesin-
de bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığına attıkları ve bombala-
ma sonucunda; Murat ALKAN, Mehmet DEMİR, Yasin Bahadır YÜCE, Ferhat KOÇ, Yunus 
UĞUR, Mehmet ORUÇ ve Ahmet ORUÇ şehit olmuştur.

Yine hain darbe gecesi 16/07/2016 tarihinde ASLAN-4 kodunu kullanan 94-1562 
kuyruk numaralı F-16 uçağı ile saat 00.05’te, pilotlar İ.A. ve M. Y.’nin iki adet GBU-10 bom-
basını Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binası ve yakınına attıkları, ayrıca aynı gün saat 
01.08’de ASLAN 42 numara kodlu, 94-0095 kuyruk numaralı F-16 uçağını kullanan pilot 
Şüpheli M.Ö.’nün 1 adet GBU-10 bombasını Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binası ve yakını-
na attığı, bombalamalar sonucunda; Ömer İPEK ve Yakup KOZAN şehit olmuştur. 

c- Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin Bombalanması

Hain darbe gecesi 16/07/2016 tarihinde ASLAN-6 kodunu kullanan 93-0671 kuy-
ruk numaralı F-16 uçağı ile saat 06.19’da pilot M.M.’nin iki adet MK-82 bombasını Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki Köprülü Kavşağı’na ve otoparka attığı ve bombalama 
sonucunda Mutlu Can KILIÇ, Hakan GÜLŞEN, Mehmet GÜLŞEN, Mustafa SOLAK, Erkan 
YİĞİT, Alper KAYMAKÇI, Aydın ÇOPUR, Oğuzhan YAŞAR, Muhammed YALÇIN, Mustafa KO-
ÇAK, Ali İhsan LEZGİ,  Ayhan KELEŞ, Köksal KAÇALTI, Lütfi GÜLŞEN, Özgür GENÇER dahil 
toplam 15 kişi şehit olmuştur.

d- Genelkurmay Başkanlığının İşgali ve Komutanların Enternesi

Genelkurmay Başkanlığı merkez kademelerine yerleştirilmiş terör örgütü üyesi 
personel tarafından ve ayrıca Genelkurmay Başkanlığına sevk edilen Özel Kuvvetler Per-
soneli tarafından Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığının bulunduğu alan 
işgal edilmiş, öncelikle Genelkurmay Başkanlığı merkez personeli örgüt üyeleri ile birlikte 
Özel Kuvvetlerden gelen örgüt üyeleri ilk olarak Genelkurmay Başkanı Sn. Hulusi AKAR’ı 
makam odasında elleri bağlanmak sureti ile alıkoymuşlardır. Sonrasında karargâha giriş 
yapan Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki ÇOLAK, karargâh kapısından giriş yaptığı es-
nada binayı işgal eden örgüt üyeleri tarafından yere yatırılmak sureti ile elleri bağlanmış 
ve alıkonulmuştur. Komutanların alıkonulmasını devam eden süreçte hürriyetlerinden 
yoksun bırakılan komutanlar karargâha gelen helikopterler ile hain darbe girişiminin yö-
netildiği Akıncılar Üssü’ne götürülmüşlerdir. Darbe girişiminin necip milletimizin direnci 
ve kuvveti ile başarısız olmasının sonrasında komutanlar serbest bırakılmışlardır. 
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Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi AKAR’ın, 19.07.2016 tarihli Cumhuriyet Sav-
cılığı ifadesi özetle: “Tam emin olmamakla birlikte muhtemelen saat 21.00’ e doğru arkam 
kapıya dönük bir şekilde yuvarlak toplantı masasında çalışırken kapı çaldı, ben “gir” dedim ve 
hatta “kimsin bu saatte” gibi bir şey de söyledim. Baktığımda karargâhta görevli Proje Yönetim 
Daire Başkanı Tümgeneral M.D.’nin geldiğini gördüm. M.D. oturmakta olduğum masadaki san-
dalyelerden birine oturup “Komutanım operasyon başlıyor, herkesi alacağız, taburlar, tugaylar 
yola çıktı, biraz sonra göreceksiniz” gibi şeyler söyledi. Bunun bir kalkışma olarak ifade ede-
bileceğim bir operasyon olduğunu anladım ve hiddetle “Ne diyorsun ulan sen ne operasyonu, 
sen manyak mısın, sakın ha…” şeklinde bağırdım. Netice olarak gittikleri yolun yanlış oldu-
ğunu, büyük bir bataklığa battıklarını, cezasını çekeceklerini, hiç olmazsa bir erkeklik göste-
rip başkalarını bu işe bulaştırmadan ve ölüm kalım olmadan bu işi sonlandırmalarını, hemen 
giriştikleri bu girişimi durdurmalarını söyledim. Fakat ikna edemedim. Bir ara M.D. dışarıya 
doğru hareketlendi, ben de gayri ihtiyari yönümü kapıya döndüğümde S.Yüzbaşı, A.Astsubay 
ve L.Yarbayı gördüm. L.T. Yarbay benim Emir Subayımdır. Astsubay A. koruma timinden bir 
astsubaydır. Yüzbaşı S. de emir subay yardımcısıdır. Ayrıca bunların dışında Özel Kuvvetler 
Komutanlığından olduğunu değerlendirdiğim ve tam teçhizatlı, eğitim kıyafeti giymiş, silahlı, 
miğferli personel dikkatimi çekti. Odanın içerisine hızla ve aniden girmeye kalkıştıklarını fark 
edince ayağa kalktım ve o esnada L.T. “Komutanım otur, kalkma, sakin olun, zorluk çıkart-
mayın.” şeklinde bağırdı. Beni birisi iterek sandalyeye oturmamı sağladı ve o esnada arkadan 
bir başkası elinde el havlusu tarzında bir şeyle hem ağzımı hem burnumu kapatarak nefes 
almamı engelledi. Bu esnada kolunu boğazıma doladı, sıktı, askeri kıyafete ait ip türü bir cisim 
boğazıma sürtünmesiyle, o anda nefes almakta güçlük çektiğim için debelenirken ve ellerimle 
burnumu açmaya çalışırken bir başkası plastik kelepçeyi bileklerime taktı. Bir müddet sonra 
gidiyoruz deyip beni aldılar. Helikoptere bindirdiler. Bir süre uçuştan sonra iniş yaptık. Ne-
reye getirdiklerini sordum. Akıncı üssü olduğunu söylediler. Ö.H. elinde 2 yapraktan oluşan 
bir metni önce okudu ve ardından elinde bana uzatarak “Komutanım siz şunu bir okuyun ve 
bunu imzalayıp TV’de okursanız her şey çok güzel olacak, herkesi alıyoruz, herkesi getiriyoruz” 
dedi. Şiddetle ve hiddetle reddettim. “Kendinizi ne zannediyorsunuz, siz kimsiniz, topladığınızı 
söylediğiniz ikinci başkan, kuvvet komutanları nerede, bakanlar nerede, elinizde kim varsa 
getirin, sizin başınız, kıçınız kim?” diye bağırdım. Bunun üzerine H.E. “Dilerseniz sizi kanaat 
önderimiz Fetullah GÜLEN ile görüştürürüz.” dedi. Ben kimse ile görüşmem diyerek tersledim. 
Bir süre sonra darbe girişiminin başarısız olacağını anladılar. Araçla helikopter pistine git-
tik, orada pek çok helikopter vardı. Gelen giden hareketlilik gözlemledim. Birisi bir helikopteri 
işaret etti ve onu çalıştırdılar. Sonuçta Çankaya Köşkü’ndeki Başbakanlığa iniş yaptık. Baş-
bakanlık Müsteşarı bizi karşıladı. Bu şekilde ben de hürriyetime kavuştum.” şeklinde olayın 
oluş şeklini anlatarak Genelkurmay Başkanlığının nasıl işgal edildiğini ve kendisinin örgüt 
üyeleri tarafından nasıl alıkonularak kaçırıldığını izah etmiştir. 
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e- Cumhurbaşkanını Öldürmeye Teşebbüs

Darbe icra hareketlerini organize eden örgüt yöneticilerinin talimatı ile üyeleri-
nin 12/07/2016 tarihinde Diyarbakır 8.Ana Jet Üs Komutanlığından D. K., C. K. ve A.Ö.’nün 
kullandığı 2 adet F-16 uçağını kaldırdıkları ve Marmaris’te Sayın Cumhurbaşkanı’nın kal-
dığı otel ve civarının havadan fotoğraflarını çekerek Dalaman Havalimanına indikleri, 
13/07/2016 tarihinde şüpheli G.Ş.S.’nin Ankara’dan 2 adet F-16 uçağını Dalaman’a gönder-
diği, uçakların Marmaris’te Sayın Cumhurbaşkanı’nın kaldığı otel ve civarını havadan fo-
toğraflayarak, Dalaman Havalimanına indikleri ve şüphelilerin Cumhurbaşkanı’na suikast 
suçuna bu şekilde hazırlık yaptıkları, 15.07.2016-16.07.2016 tarihlerinde Sayın Cumhur-
başkanının bulunması için Cumhurbaşkanlığına ait uçağın havada görülüp görülmediği-
ni, bu uçağın Dalaman ve Antalya’dan kalkıp kalkmadığını ve radar iz kayıtlarını Akıncı 
Üssü’nün harekât komutanı olan A.Ö.’nün talimatı ile araştırdıkları, Marmaris’te Sayın 
Cumhurbaşkanı’na suikast girişimini organize eden G.Ş.S.’nin  darbe gecesi saat 23.00 
sıralarında Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı bünyesindeki MUHAYM 
(Müşterek Hedef Üretim Analiz Üretim Merkezi)’ni telefonla aradığı ve Sayın Cumhurbaş-
kanı’nın Marmaris’te kaldığı yerin koordinatlarını CAS programından yardım alınarak 
şüpheliler A. P. ve V.B.’den aldığı, G.Ş.S.’nin darbenin yönetim merkezinin Akıncı Üssü 
olduğunu beyan ettiği, darbenin yönetim merkezi olan Akıncı Üssü’nden darbe faaliyeti 
sırasında şüpheliler O.A.E. ve İ.H.’nin kullandıkları F-16 uçaklarını kaldırdıkları ve Sayın 
Cumhurbaşkanı’nın uçağının tespit edilerek önleme yapılmasını istedikleri, darbe icra ha-
reketlerini organize edip yöneten terör örgütü mensuplarının Cumhurbaşkanı’na suikast 
suçuna verdikleri emir ve talimatlarla iştirak kapsamından anlaşılmıştır.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/108299 soruşturma numaralı dosyasın-
da şüpheli sıfatıyla yer alan M.B., ifadesinde; “Cumhurbaşkanı’nın, İstanbul ilinde alınması 
planlanmış ama Cumhurbaşkanı Marmaris’e gidince bu plan bozulmuştu. Plana göre İstanbul’da 
Cumhurbaşkanı’nı SAT /SAS komandoları alacakmış ve bu ekip de belliymiş. Ama Cumhurbaş-
kanı Marmaris’e gidince plan değişmiş. Cumhurbaşkanı’nı alacak olan SAS/SAT kadrosu değiş-
memiş, yeni planı ise odada bulunanlar şu şekilde anlattılar. SAS/SAT komandoları İstanbul’daki 
kışlalarından silah depolarından silah çaldıktan sonra İstanbul’da bulunan 4. Kara Havacılık 
Skorskyleri ile İzmir Çiğli’ye gideceklerini söylediler ve 3. Kara Havacılık Alayından 3 Cougar 
personel taşıyan helikopterin de bu ekiple Çiğli’de buluşacağı ayrıca Çiğli’deki 3 Cougar helikop-
ter personelinin de bu ekibe dahil olacağı yani toplamda 3 Skorsky, 6 Cougar helikopteri ile bir 
filo oluşturulacağı söylendi. Toplam 80-90 kişilik bir güç oluşacaktı. Yani 80-90 kişilik bir ekip 
ile Marmaris’e Cumhurbaşkanı’nı almaya gideceklerini ve Cumhurbaşkanı’nı kaldığı otelden bir 
şekilde rehin alarak Milas üzerinden Çiğli’ye getireceklerini söylediler. Cumhurbaşkanı’nın yeri-
nin tespit edilememesi halinde gerekirse Amerikalılardan yer tespiti ve net konum tespiti ile ilgili 
olarak yardım alabileceklerini ayrıca 3-4 kişilik sivil kıyafetli bir ekibin Cumhurbaşkanı’nı takip 
ettiklerini söylediler. Cumhurbaşkanı Milas’dan rehin alındıktan sonra Skorsky helikopter ile ta-
şınacaktı. Özel Kuvvetlerden olduğunu tahmin ettiğim ismini bilmediğim ama görürsem tanıya-
bileceğim şahıs karşı bir operasyon olması durumunda Cumhurbaşkanı’nı, kimsenin ellerinden 
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alamayacağını söyledi. Ben de bu konuşmalardan Cumhurbaşkanı’nı kurtarmak için yapılacak 
bir operasyonda bizim başarısız olmamız durumunda Cumhurbaşkanı’nı rehin alan ekibin Cum-
hurbaşkanı’nı öldüreceğini anladım. Bu planları biz 14.07.2016 tarihinde gece saatlerinde konuş-
tuk. Yapılan bu plan uygulamaya 16.07.2016 günü gece 03.00’da devreye girecekti yani darbenin 
başlangıcı 16 Temmuz gece 03.00’da olacaktı. Her şey eş zamanlı başlayacaktı. Bu konuşmalar-
da Cumhurbaşkanı İzmir Çiğli’ye götürülecekti. Bu esnada Binbaşı O.K., özel kuvvetçi olduğunu 
düşündüğüm şahsa “Çiğli’den sonra Cumhurbaşkanını nereye götüreceksiniz?” diye sordu. Özel 
Kuvvetler’den olan şahıs da O.K.’ ye “Orasını karıştırma.” diyerek başka bir bilgi vermedi. İzmir 
ilindeki Cougarların pilotlarından isimlerini bildiklerim ise “Albay Z.G., Albay M.D., Yarbay M.
B.’dir.” şeklinde ifade etmiş olduğu plan ve iletişim yönetimi ile Sayın Cumhurbaşkanımıza 
karşı hazırlanmış suikast girişimini açıkça ortaya koymuştur.

B- İSTANBUL’DAKİ İCRA HAREKETLERİ

Sanıklar 15 Temmuz hain darbe girişiminin İstanbul’daki toplantılarını yapmış-
lar; bu toplantılarda aldıkları kararlar doğrultusunda darbenin icra hareketlerini ifa etmiş-
lerdir. 

Bilindiği gibi “Genel olarak hazırlık hareketlerinin cezalandırılmadığı ve ceza-
landırılabilen bir fiilden bahsedebilmek için icra hareketlerine başlanılmış olmasının ara-
nacağı bilinmektedir. Buna karşılık kanun yapıcı, devletin şahsiyeti aleyhine cürümlerin 
önemini göz önünde bulundurarak belirli şekillerde teşekkül edecek hazırlık hareketlerini 
de cezalandırmıştır. Bu şekilde genel prensipten bir sapma mevcuttur. Bu şekilde, hazırlık 
hareketlerinin müstakil suç durumuna getirilerek cezalandırılmaları haline önleyici ceza 
hükümleri adı verilmiştir.”7

Hazırlık haraketleri yapılıp, ancak icra hareketleri yapılmamış ise mesela, bu 
amaç suçları işlemek için bir örgüt kurulmuş ise TCK Md. 314 ile yine sanıkların bu amaç 
suçları işlemek için anlaşmaları ve icra hareketlerini yapmamaları durumunda da TCK Md. 
316 ile cezalandırılacaklardır.

B.1. TOPLANTILAR

İddianamede de ifade edildiği üzere darbe kalkışmasının fitilini ateşleyen top-
lantılar Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Bu hususlar 15 Temmuz 2016 tarihi itibariyle Yar-
bay rütbesinde olan M.Y’nin itiraflarından anlaşılmaktadır. M.Y. ’nin beyanlarında 11 ve 
12 Temmuz 2016 günleri Ankara’da gerçekleştirilen iki toplantının ardından Yurtta Sulh 
Konseyi üyeleri olan U.Ş., M.Y.  ve M.M.Ç. aldıkları görevleri icra etmek üzere İstanbul’a 

gelmişlerdir. 

7  Prof. Dr. Çetin Özek, Devletin Şahsiyeti Aleyhine Cürümler, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası XXXII, Sayı 
2-4, Sayfa 49-50, ayrıca bkz. Manzini IV, 603
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İstanbul’da Yapılan Darbeye Hazırlık Toplantılarının Konumları

B.1.1. 2. Zırhlı Tugay Komutanlığında Gerçekleştirilen Toplantı

12.07.2016 gecesi Ankara’da M.D.  liderliğinde toplantı yapıldığı sıralarda İstan-
bul 2. Zırhlı Tugay Komutanlığında da bir darbe toplantısı icra edilmiştir. 2. Zırhlı Tugay 
Komutanlığında yapılan toplantı; 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ö.A., Kuleli Askerî 
Lisesi eski Komutanı Albay M.Ç. ile Tuzla Piyade Okul Komutan Yardımcısı Albay R.K. ara-
sında yapılmıştır. İncelenen tugay kamera kayıtlarından; saat 22.46 sıralarında karargâh bi-
nasının komuta katına girdikleri ve akabinde Tugay Komutanı Tuğgeneral Ö.A.’nın odasında 
23.29:02 sıralarına kadar toplantı yapmışlardır. 

Ankara’dan İstanbul’a gelip Tugay Komutanı Ö.A. ile görüşen sanıklar darbenin 
icra faaliyetleri için hazırlıklara başlamışlardır. İlk olarak saat 17.00’da mesai bitimini mü-
teakip Ö.A.’nın makam odasının karşısındaki brifing salonunda bir kısım personelin katı-
lacağı faaliyet yapılmasını planlamışlardır.

13 Temmuz 2016’da bu toplantı yapılmıştır. Toplantıya sanık M.D.  ANKARA’dan 
gelerek katılmıştır. 

13 Temmuz 2016 akşamı 2. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki toplantıya katılanlar 
Ö.A., E.G., M.Ç., Albay M.K., U.Ş., Ö.F.Ö., S.C., O. Ö., M.D. , R.K., İ.A., Ş.Ç., M.Y., M.M.Ç., F.K., Z.G., 
M.K.’dir. Bu toplantıda İstanbul Anadolu yakasının ne şekilde, kim tarafından, ne kadar kuv-
vetle işgal edileceği planlanmıştır. 
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Bu toplantıda; İstanbul ili Anadolu yakasında bulunan köprü ayaklarının Kuleli 
Askerî Lisesi Komutanlığı tarafından, Sabiha Gökçen Havalimanının, Üsküdar Çevik Kuvvet 
ve Türk Telekom Bölge Müdürlüğünün 2’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı tarafından, TEM ve E-5 
bağlantı yollarından birinin Samandıra’daki 23. Motorlu Piyade Alay Komutanlığı tarafından 
işgal edileceği kararlaştırılmıştır.

B.1.2. 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında Gerçekleştirilen Top-
lantı

14 Temmuz 2016 tarihinde yapılan bu toplantıya; M.Y., U.Ş., M.M.Ç., M.N.Y., Y. S., 
O.A., A.B., Ö.Ö., K. Y. ve F.S. katılmıştır. 

Bu toplantıda; darbe girişiminin icrasının 15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleşeceği 
tebliğ edilmiştir. Tugayın herhangi bir silah kaybı söz konusu olduğunda o silah bulunana 
kadar tüm personelin mesaiyi terk etmeyeceğine yönelik talimatın bulunduğu konuşul-
muştur. Bu seçenek üzerinden mesainin uzatılmasının sağlanacağına karar verilmiştir. 
Birliklerin araç, malzeme hazırlığı gibi hususların o tarihe kadar tamamlanacağını, ihtiyaç 
duyulan sorumluluk bölgelerine yönelik keşif faaliyetinin icra edileceği kararlaştırılmıştır.

Yine bu toplantıda bazı siyasilerin gözaltına alınması ve hükümetin düşürülmesi için 
enterne timi kurulmuştur. Bu timin başına toplantıda hazır bulunan Ö.Ö. geçirilmiştir. Ö.Ö.’ye 
enterne edilecek siyasilerin isim ve adreslerinin bulunduğu liste de verilmiştir. Ö.Ö.’nün ko-
nuyla ilgili alınan ifadesinde M.N.Y. tarafından kendisine Ahmet DAVUTOĞLU, Numan KUR-
TULMUŞ, Kadir TOPBAŞ, Mehmet MÜEZZİNOĞLU ve Fatih SARAÇ gibi siyasi- bürokratların 
isimlerinin yer aldığı bir liste verilerek gözaltına alınmaları talimatı verdiğini beyan etmiştir.

B.1.3. Hava Harp Okulu Komutanlığında Gerçekleştirilen Toplantı

M.D. , Hava Harp Okulunda gerçekleştirilecek toplantı için M.Y.’yi bazı komutan-
lara haberci olarak göndermiş ve katılımı sağlamıştır.

14 Temmuz 2016 akşamı Hava Harp Okulu Komutanlığında gerçekleştirilen top-
lantıya; G.S., M.D. , M.Y., U.Ş., M.M.Ç., E.G., M.K., N.G., S.C., O. Ö., F.A.  , A.G., R.K., Z.Ö. ve 
A.Z.G.katılmıştır.

B.1.4. Harp Akademileri Komutanlığında Yapılan Toplantı

Bu toplantı 15.07.2016 tarihinde yapılmıştır. M.Y., U.Ş. ve M.M.Ç. Harp Akademi-
leri Komutanı Korgeneral Tahir BEKİROĞLU’nun emir subayı olan F.I. ile buluşarak ona Ta-
hir BEKİROĞLU’nun enterne edilmesi görevini tebliğ etmişlerdir. F.I.’ın görev gereği Tahir 
BEKİROĞLU’nu Hadımköy Askeri Cezaevine götürmesini kararlaştırmışlardır.
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Bu toplantıda kalkışma sırasında İstanbul’un kritik önem arz eden birçok nokta-
sına intikal edecek Harp Akademisi öğrenci subaylarının kimler olacağı, kimlerin emir-ko-
mutası altına girecekleri, hangi askeri birlikleri emir komuta edecekleri belirlenmiştir.

M.Y., U.Ş. ve M.M.Ç.’nin   önceden aldıkları karar gereği saat 15.00 sıralarında 
faaliyeti koordine etme amacıyla 2’nci Zırhlı Tugay Komutanlığına intikal etmişlerdir.

Yapılan toplantılarda faaliyetin 15/07/2016 tarihini 16/07/2016 tarihine bağla-
yan gece 03.00’da başlaması kararı alınmasına rağmen saat 20.00 sıralarında M.D. cep 
telefonuyla M.Y.’yi arayarak “Faaliyet bir saat içerisinde başlayacak, birlik komutanlarına 
bilgi verin.” talimatını vermiştir. Bunun üzerine M.Y., U.Ş. ve M.M.Ç.’nin   birlik komutanla-
rını tek tek arayarak M.D. ‘nin talimatını iletmişlerdir. Bu konuşmadan yaklaşık 10 dakika 
kadar sonra M.D. , M.M.Ç.’yi arayarak faaliyetin fiilen başlaması talimatını verdiği, bunun 
‘’faaliyetin başladığı’’ bilgisi diğer rütbeli sanıklara iletilmiştir.

M.M.Ç. iletişim ve koordinasyonu sağlamak amacıyla “Yurtta Sulh Biziz” isimli 
Whatsapp grubunu kurmuştur. Bu grupta İstanbul’da olan olaylar hakkında bilgi verilmiş 
ve irtibat sağlanmıştır. Darbeciler tarafından İstanbul ilinde gerçekleşen eylemler özetle 
şöyledir:

İstanbul İlindeki Askeri Birliklerin Konumu
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İstanbul İlinde 15-16 Temmuz 2016 Tarihinde Askeri Birliklerin İntikali

B.2. FİİLİ İŞGALLER

B.2.1. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün 
İşgali
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Darbe kalkışması kapsamında yapılan toplantılar ve alınan kararlar doğrultu-
sunda, eş zamanlı olarak İstanbul ilinde darbe kalkışmasına iştirak edecek birliklerde 
hazırlıklar tamamlanmıştır. 15 Temmuz Şehitler (Boğaziçi) Köprüsü ile FSM Köprüsü’nün 
kapatılması ve kontrol altında tutulması görevinin Kuleli Askerî Lisesi Komutanlığına ve-
rildiği, 2. Zırhlı Tugay Komutanlığının da bu birliğe takviye olması yönünde karar alındığı 
anlaşılmaktadır. 15.07.2016 günü mesai saatinin bitimine doğru 2. Zırhlı Tugay Komutanlı-
ğından 4 adet askeri Unimog aracın şoförleri ile birlikte darbe girişiminde kullanılmak üze-
re Kuleli Askerî Lisesine sevk edildiği, araçların aynı gün saat: 18.13.21 sıralarında Kuleli 
Askeri Lisesi Komutanlığına intikal etmiştir.

16.07.2016 günü saat: 03.00 sıralarında başlatılması planlanan darbe girişimi sa-
atinin daha erken bir zamana çekilmesi üzerine tugayda yaşanan hareketliliğin göze çarp-
tığı, Unimog araçlara komutanlık eden Erçin Keskin’in de katılımcısı olduğu “GENÇ UZM. 
ÇVŞ. LAR” adıyla kurulan whatsapp grubuna bu duruma yönelik yazışmalar yapılmıştır. 
Bu yazışmalardan bir kısmı şöyledir ki; Saat 19.04.48’de E.K.’nin “Arkadaşlar alarm verile-
cekmiş.”, “Bütün personel 45 dk içinde nizamiyeden giriş yapacakmış.”, “Tugay komutanı 
ve yancıları toplantıda binaya kimseyi almıyorlar.” şeklindedir.   Saat: 19.09.19’da M.E.’nin 
“Arkadaşlar Kuleli Askeri Lisedeyim İstanbul’da bütün askerleriler alarm bekliyor iş çok 
karışık darbe olabilir diyorlar...” şeklinde ifadeler kullandığı, bu duruma göre kalkışma 
söylentilerinin başladığı ve oluşturulan gruplardan bu tarz yazışmaların yapıldığı, birçok 
askeri personelin darbe girişiminden haberdar olduğu anlaşılmıştır.

15.07.2016 günü saat: 20.00 sıralarında alarm verilmesi üzerine Kuleli Askerî 
Lisesi Komutanlığında bulunan tüm rütbeli personel ile askeri öğrenci, er ve erat kamuf-
lajlı bir şekilde okul içtima alanında toplanmışlardır.   Burada Okul Komutanı Kur. Alb. 
M.Ç.’nin tüm askeri personele hitaben bir konuşma yaptığı “Ordu yönetime el koymuştur, 
herkes emirlere riayet edecektir, etmeyen rütbeli, asker fark etmez ellerinden silahları 
alınıp gereği yapılsın.” şeklinde sözler söylediği, kısa bir süre sonra tüm askeri personelin 
silah alarak nizamiye önünde toplanması emrini verdiği, rütbelilerin ve askerlerin tam teç-
hizatlı ve silahlı bir şekilde nizamiye önünde toplandıkları, gruplara ayrılarak başlarındaki 
rütbelilerle belirlenen bölgelere sevk edilmişlerdir.

Saat: 21.23.05’de darbe faaliyetinin fiilen başlanması üzerine, Kuleli Askerî Lisesi 
personelleri olan T.Ö. (Yrb.), A.T. (Bnb.) ve İ.G.’nin (Astsb.) emir–komutası altına giren top-
lam 46 şüpheli, sürücüleri 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı personelleri olan 195714 ve 195742 
plaka sayılı Unimog araçlarla 15 Temmuz Şehitler (Boğaziçi) Köprüsüne intikal etmek üze-
re Kuleli Askerî Lisesi Komutanlığından çıkış yapmışlardır. Saat 21.29.22’de şüpheliler S.G. 
(Yzb.) ve İ.B.’nin (Astsb.) sevk ve idaresindeki toplam (10) şüphelinin 15 Temmuz Şehitler 
Köprüsü’nün Anadolu ayağında konuşlanmak üzere 042145 plaka sayılı itfaiye aracı ile Ku-
leli Askerî Lisesinden çıkış yaptıkları dosya kapsamı bilge ve belgelerden anlaşılmaktadır.
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Kuleli Askerî Lisesi Komutanlığında görevli olan askeri personelin hazırlanması, 
darbe girişimi kapsamında belirlenen bölgelere sevki ve harekât tarzları hususlarındaki 
emir ve talimatların, M.Ç. tarafından verildiği tespit edilmiştir. Şüpheli savunmalarına, ta-
nık anlatımlarına, güvenlik kamera kayıtlarına ve tüm dosya kapsamına göre; M.A., Ş.G., 
M.P., A.S., M.U. ve 31 askerin, M.Ç.’nin emir ve komutası altında Çengelköy Polis Merkezi 
Amirliği ve çevresini kontrol altına almak amacıyla belirtilen bölgeye gittikleri, 15 Temmuz 
Şehitler Köprüsü’nün (Boğaziçi Köprüsü) Anadolu’dan Avrupa’ya geçiş istikametini kapat-
ma ve köprüyü kontrol altına alma görevinin Kuleli Askeri Lisesi Komutanlığı 2. Tabur 
Komutanı (11.Sınıf) olan şüpheli T.Ö.’ye (Yarbay) verildiği, A.T., Astsubay İ.G. ve 15.07.2016 
günü akşam saatlerinde 195714 ve 195742 plakalı Ünimog araçlarla 2. Zırhlı Tugay Ko-
mutanlığından gelen 27 askerin;   15 Temmuz 2016 günü saat 21.22 sıralarında T.Ö.’nün 
emir ve komutası altına girerek, saat 21.22’de Kuleli Askeri Lisesi Komutanlığından hare-
ket ederek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne intikal ettikleri, köprüyü kontrol altına almak 
için 15 Temmuz Şehitler (Boğaziçi) Köprüsü’nün Anadolu’dan Avrupa’ya geçiş istikametini 
kapatmışlardır.

İ.B. ve 8 asker, S.G.’nin emir ve komutası altına girmiş, Kuleli Askeri  Lisesi Ko-
mutanlığına tahsisli itfaiye aracı ile 15.07.2016 günü saat 21.27’de Kuleli Askeri Lisesi Ko-
mutanlığından hareketle Beylerbeyi Sarayı önüne gelmiş, burada bir müddet yolu kapata-
rak araçları yönlendirdikleri, kısa bir süre sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne katılım 
yolunun bulunduğu ışıklarda durdurmuşlar, gelen araçların köprüye katılımını engellemiş-
ler, bilahare 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kapatan askeri birliklere dahil olmuşlardır.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün Anadolu’dan Avrupa’ya geçiş istikametini 
kapatma ve köprüyü kontrol altına alma görevi Kuleli Askerî Lisesi Komutanlığı 3.Tabur 
Komutanı (9.Sınıf) olan A.U.’ya verilmiştir.

Okul eski komutanı M.A.’nın, gerek İstanbul ilinde gerekse Ankara ilinde darbe 
teşebbüsüne iştirak eden şüphelilerin birbirleri arasında bilgi akışını sağlamak üzere ku-
rulan “Yurtta Sulh WhatsApp” grubuna dâhil edildiği, bu grup içerisinde görev ve sorum-
luluk alanları ile ilgili bilgiler paylaşarak yazışmalar yaptığı ilgili iletişim grubu verileri 
incelenerek soruşturma aşamasında tespit edilmiştir.

Kuleli Askeri Lisesinde görevli üst rütbeli subaylar M.A., M.Ç., M.K., T.Ö., A.U. ve 
E.K.’nin, 15/07/2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişiminden haberdar oldukları, sahada 
aktif olarak görev aldıkları anlaşılmaktadır.

T.Ö., A.T. ve İ.G.’nin emir komutasında 2. Zırhlı Tugay Komutanlığından 15.07.2016 
günü akşamı temin edilen 195714 ve 195742 plakalı Unimog tipi askeri araçla toplam 46 ki-
şinin (araç şoförleri 2. Zırhlı Tugay personelleri) Kuleli Askeri Lisesi Komutanlığından saat 
21.23’te hareketle aynı gün saat 21.50 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne intikal 
ettikleri, S.G. ve İ.B.’nin emir komutasında 15.07.2016 günü Kuleli Askeri Lisesi Komutan-
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lığına tahsisli itfaiye araç ile toplam 10 kişinin Kuleli Askeri Lisesi Komutanlığından saat 
21.27’de hareketle Beylerbeyi Sarayı önüne geldikleri, burada bir müddet yolu kapatarak 
araçları yönlendirdikleri, 16.07.2016 günü saat 01.05’te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne 
katılım yolunun bulunduğu ışıklarda durdukları, gelen araçların köprüye katılımını engel-
ledikleri, bir müddet sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kapatan askerleri olduğu yere 
intikal ettikleri dosyası kapsamı kamera görüntülerinden anlaşılmıştır.

Üsteğmen V.Y.’nin emir komutasında 15.07.2016 günü saat 22.30 sıraların-
da 6 askeri araç ile birlikte toplam 41 kişinin 2.Zırhlı Tugay Komutanlığından hareketle 
16.07.2016 gün saat 00.36 sıralarında peyderpey 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne intikal 
ettikleri, dosyası sanıklarından G.O., A.A., ve H.G.’nin emir komutasında 623035 plaka 
sayılı MAN otobüs ile toplam 54 kişinin Yalova Hava Meydan Komutanlığından İstanbul 
Valiliği’ne 16.07.2016 günü saat 00.07’de hareketle aynı gün 01.52 sıralarında 15 Temmuz 
Şehitler Köprüsü’ne intikal ettikleri, burada hareket kabiliyetlerini yitirmeleri nedeni ile 
burada konuşlu bulunan diğer kişilerin emir komutasına girerek faaliyet gösterdikleri an-
laşılmıştır.

15.07.2016 tarihinde meydana gelen darbe girişimi esnasında dosya sanıkları-
nın İstanbul ilinde bulunan 15 Temmuz Şehitler (Boğaziçi) Köprüsü, FSM Köprüsü, TRT, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Valilik, İl Emniyet Müdürlüğü gibi stratejik önemi haiz 
noktaları ele geçirmeye/kontrol altına almaya çalıştıkları, bu noktalara eş zamanlı intikal-
lerin gerçekleştirildiği, olayların bir darbe girişimi olduğunun anlaşılması ve Sayın Cum-
hurbaşkanımızın açıklama yapması üzerine vatandaşların darbe girişimine tepki göster-
mek ve direnmek için sokaklara çıktığı,   diğer bölgelerde olduğu gibi birçok vatandaşın 
15 Temmuz Şehitler (Boğaziçi) Köprüsü’ne intikal ederek kalkışmaya tepki gösterdikleri, 
kalkışmaya iştirak eden unsurlara müdahale ettikleri ve eylemlerinin suç teşkil ettiğini 
söyleyerek onları teslim olmaya davet ettikleri, 15 Temmuz Şehitler (Boğaziçi) Köprüsü’nde 
bulunan örgüt üyelerinin (özellikle rütbeli personellerin) ısrarla sıkıyönetim ilan edildiği-
ni, ordunun yönetime el koyduğunu belirterek vatandaşları evlerine göndermeye çalıştık-
ları, darbe girişimine tepki gösteren ve vatandaşlarımıza  müdahale eden sözde askerler 
tarafından vatandaşların üzerine tabanca ve uzun namlulu silahlarla ateş edilmesi ve ko-
nuşlanan tanklardan birinden dört kez top atışı yapılması sonucunda ikisi  polis memuru, 
otuz ikisi (32) sivil vatandaş olmak üzere toplam 34 kişi şehit olmuş, yüzlerce vatandaşımız 
ise yaralanarak gazi olmuştur.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde ise 3 vatandaşımız şehit; onlarca vatanda-
şımız ise yaralanarak gazi olmuştur. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün işgali nedeniy-
le İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/146 esas sayılı dosyasıyla görülen davada 
04.04.2018 tarihli duruşmada karar verilmiştir.
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Kararda özetle;

1. Sanık A.U.’nun

a. TCK 309/1 maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmasına,

b. TCK’nın 82/1-h maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile ce-
zalandırılmasına,

c. TCK’nın 82/1-h maddesi uyarınca her bir katılan yönünden olmak üzere 8 kez 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, TCK’nın 35/1-2 maddesi uya-
rınca sanığın takdiren her bir katılan yönünden olmak üzere 8 kez 20’şer yıl hapis cezası 
ile cezalandırılmasına,

d. TCK’nın 37.maddesi delaletiyle TCK’nın 82/1-h maddesi uyarınca her bir ka-
tılan yönünden ayrı ayrı olmak üzere otuzikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 
ile cezalandırılmasına, TCK’nın 35/1-2 maddesi uyarınca sanığın takdiren ayrı ayrı olmak 
üzere otuzikişer kez 20’şer yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına,

e. TCK’nın 86/3-e maddesi uyarınca cezası yarı oranında artırılarak 4 yıl 6 ay 
hapis cezası ile cezalandırılmasına,

f. TCK’nın 87/3 maddesi uyarınca 5 yıl 12 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına

2. M.H.E.

a. TCK 309/1 maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmasına

b. TCK’nın 106/2-a maddesi uyarınca 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına

c. TCK’nın 37.maddesi delaletiyle TCK’nın 82/1-h maddesi uyarınca her bir ka-
tılan yönünden ayrı ayrı olmak üzere otuzikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 
ile cezalandırılmasına, TCK’nın 35/1-2 maddesi uyarınca sanığın takdiren ayrı ayrı olmak 
üzere otuzikişer kez yirmişer yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına

d. TCK’nın 86/3-e maddesi uyarınca cezası yarı oranında artırılarak 9 ay hapis 
cezası ile cezalandırılmasına,
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3. B.K.

a. TCK 309/1 maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmasına

b. TCK’nın 37.maddesi delaletiyle TCK’nın 82/1-h maddesi uyarınca her bir ka-
tılan yönünden ayrı ayrı olmak üzere otuzikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 
ile cezalandırılmasına, TCK’nın 35/1-2 maddesi uyarınca sanığın takdiren ayrı ayrı olmak 
üzere otuzikişer kez yirmişer yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına

4. M.C.

a. TCK 309/1 maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmasına

b. TCK’nın 82/1-h maddesi uyarınca ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ce-
zası ile cezalandırılmalarına, Sanığın atılı suçu olası kastla işlediğinin kabul edilmesi ne-
deniyle 5237 sayılı TCK’nın 21/2. maddesi uyarınca cezasında indirim gerçekleştirilerek 
müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına

c. TCK’nın 37.maddesi delaletiyle TCK’nın 82/1-h maddesi uyarınca her bir ka-
tılan yönünden ayrı ayrı olmak üzere otuzikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 
ile cezalandırılmasına, TCK’nın 35/1-2 maddesi uyarınca sanığın takdiren ayrı ayrı olmak 
üzere otuzikişer kez yirmişer yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına

d. TCK’nın 86/3-e maddesi uyarınca cezası yarı oranında artırılarak 1 yıl 6 ay 
hapis cezası ile cezalandırılmasına,

e. TCK’nın 179/2 maddesi uyarınca ikişer yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına,

f. TCK’nın 151/1 maddesi uyarınca, ayrı ayrı üçer yıl hapis cezası ile cezalan-
dırılmasına, 21/2. maddesi uyarınca öngörme olasılığının derecesine ve olayın özelliğine 
göre takdiren 1/3 oranında cezalarında indirim gerçekleştirilerek ayrı ayrı ikişer yıl hapis 
cezası ile cezalandırılmasına
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5. A.A.

a. TCK 309/1 maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmasına

b. TCK’nın 37.maddesi delaletiyle TCK’nın 82/1-h maddesi uyarınca her bir ka-
tılan yönünden ayrı ayrı olmak üzere otuzikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 
ile cezalandırılmasına, TCK’nın 35/1-2 maddesi uyarınca sanığın takdiren ayrı ayrı olmak 
üzere otuzikişer kez yirmişer yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına

c. TCK’nın 179/2 maddesi uyarınca her bir sanık için ayrı ayrı ikişer yıl hapis 
cezası ile cezalandırılmasına

6. C.O.

a. TCK 309/1 maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmasına

b. TCK’nın 37.maddesi delaletiyle TCK’nın 82/1-h maddesi uyarınca her bir ka-
tılan yönünden ayrı ayrı olmak üzere otuzikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 
ile cezalandırılmasına, TCK’nın 35/1-2 maddesi uyarınca sanığın takdiren ayrı ayrı olmak 
üzere otuzikişer kez yirmişer yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına

c. TCK’nın 179/2 maddesi uyarınca ikişer yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına

7. E.Y.

a. TCK 309/1 maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmasına

b. TCK’nın 82/1 -h maddesi uyarınca ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ce-
zası ile cezalandırılmasına, Sanığın atılı suçu olası kastla işlediklerinin kabul edilmesi ne-
deniyle 5237 Sayılı TCK’nın 21/2. maddesi uyarınca cezalarında indirim gerçekleştirilerek 
ayrı ayrı müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına

c. TCK’nın 86/3-e maddesi uyarınca cezalarında artırım gerçekleştirilerek her 
bir katılan yönünden ayrı ayrı BEŞER KEZ olmak üzere birer yıl altışar ay hapis cezası ile 
cezalandırılmasına

d. 5237 sayılı TCK’nın 87/3 maddesi uyarınca her bir katılan yönünden ayrı ayrı 
ikişer kez olmak üzere beşer yıl yedişer ay onbeşer gün hapis cezası ile cezalandırılmasına
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e. TCK’nın 86/3-e maddesi uyarınca cezalarında artırım gerçekleştirilerek ayrı 
ayrı dörder yıl altışar ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,

f. TCK’nın 37.maddesi delaletiyle TCK’nın 82/1-h maddesi uyarınca her bir katı-
lan yönünden ayrı ayrı olmak üzere 32’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile ce-
zalandırılmasına, TCK’nın 35/1-2 maddesi uyarınca sanığın takdiren ayrı ayrı olmak üzere 
otuzikişer  kez yirmişer yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına

g. TCK’nın 86/3-e maddesi uyarınca cezalarında artırım gerçekleştirilerek her 
bir katılan yönünden ayrı ayrı üçer kez olmak üzere onikişer ay hapis cezası ile cezalandı-
rılmasına

8. E.K.

a. TCK 309/1 maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmasına

b. TCK’nın 37.maddesi delaletiyle TCK’nın 82/1-h maddesi uyarınca her bir ka-
tılan yönünden ayrı ayrı olmak üzere otuzikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 
ile cezalandırılmasına, TCK’nın 35/1-2 maddesi uyarınca sanığın takdiren ayrı ayrı olmak 
üzere otuzikişer kez yirmişer yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına

9. F.K.

a. TCK 309/1 maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmasına

b. TCK’nın 82/1 -h maddesi uyarınca ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ce-
zası ile cezalandırılmasına, sanığın atılı suçu olası kastla işlediklerinin kabul edilmesi ne-
deniyle 5237 sayılı TCK’nın 21/2. maddesi uyarınca cezalarında indirim gerçekleştirilerek 
ayrı ayrı müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına,

c. TCK’nın 86/3-e maddesi uyarınca cezalarında artırım gerçekleştirilerek her 
bir katılan yönünden ayrı ayrı beşer kez olmak üzere birer yıl altışar hapis cezası ile ceza-
landırılmasına

d. 5237 sayılı TCK’nın 87/3 maddesi uyarınca her bir katılan yönünden ayrı ayrı 
ikişer kez olmak üzere beşer yıl yedişer ay onbeşer gün hapis cezası ile cezalandırılmasına

e. TCK’nın 86/3-e maddesi uyarınca cezalarında artırım gerçekleştirilerek ayrı 
ayrı dörder yıl altışar ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,
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f. TCK’nın 37.maddesi delaletiyle TCK’nın 82/1-h maddesi uyarınca her bir ka-
tılan yönünden ayrı ayrı olmak üzere otuzikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 
ile cezalandırılmasına, TCK’nın 35/1-2 maddesi uyarınca sanığın takdiren ayrı ayrı olmak 
üzere otuzikişer kez yirmişer yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına

g. TCK’nın 86/3-e maddesi uyarınca cezalarında arttırım gerçekleştirilerek her 
bir katılan yönünden ayrı ayrı üçer kez olmak üzere onikişer ay hapis cezası ile cezalandı-
rılmasına

h. TCK’nın 179/2 maddesi uyarınca her bir sanık için ayrı ayrı ikişer yıl hapis 
cezası ile cezalandırılmasına

10. H.E. 

a. TCK 309/1 maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmasına

b. TCK’nın 37.maddesi delaletiyle TCK’nın 82/1-h maddesi uyarınca her bir ka-
tılan yönünden ayrı ayrı olmak üzere otuzikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 
ile cezalandırılmasına, TCK’nın 35/1-2 maddesi uyarınca sanığın takdiren ayrı ayrı olmak 
üzere otuzikişer kez yirmişer yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına

c. TCK’nın 179/2 maddesi uyarınca her bir sanık için ayrı ayrı ikişer yıl hapis 
cezası ile cezalandırılmasına

11. M.B.

a. TCK 309/1 maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmasına

b. TCK’nın 82/1 -h maddesi uyarınca ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ce-
zası ile cezalandırılmasına, sanığın atılı suçu olası kastla işlediklerinin kabul edilmesi ne-
deniyle 5237 sayılı TCK’nın 21/2. maddesi uyarınca cezalarında indirim gerçekleştirilerek 
ayrı ayrı müebbet hapis ile cezalandırılmasına,

c. TCK’nın 86/3-e maddesi uyarınca cezalarında artırım gerçekleştirilerek her 
bir katılan yönünden ayrı ayrı beşer kez olmak üzere birer yıl altışar ay hapis cezası ile 
cezalandırılmasına

d. 5237 sayılı TCK’nın 87/3 maddesi uyarınca her bir katılan yönünden ayrı ayrı 
ikişer kez olmak üzere beşer yıl yedişer ay onbeşer gün hapis cezası ile cezalandırılmasına
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e. TCK’nın 86/3-e maddesi uyarınca cezalarında artırım gerçekleştirilerek ayrı 
ayrı dörder yıl altışar ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,

f. TCK’nın 37.maddesi delaletiyle TCK’nın 82/1-h maddesi uyarınca her bir ka-
tılan yönünden ayrı ayrı olmak üzere otuzikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 
ile cezalandırılmasına, TCK’nın 35/1-2 maddesi uyarınca sanığın takdiren ayrı ayrı olmak 
üzere otuzikişer kez yirmişer yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına

g. TCK’nın 86/3-e maddesi uyarınca cezalarında artırım gerçekleştirilerek her 
bir katılan yönünden ayrı ayrı üçer kez olmak üzere onikişer ay hapis cezası ile cezalandı-
rılmasına

h. TCK’nın 179/2 maddesi uyarınca her bir sanık için ayrı ayrı ikişer yıl hapis 
cezası ile cezalandırılmasına

12. M.E.

a. TCK 309/1 maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmasına

b. TCK’nın 179/2 maddesi uyarınca her bir sanık için ayrı ayrı 2’şer yıl hapis ce-
zası ile cezalandırılmasına

13. S.A.G.

a. TCK 309/1 maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmasına

b. TCK’nın 82/1 -h maddesi uyarınca ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ce-
zası ile cezalandırılmasına, Sanığın atılı suçu olası kastla işlediklerinin kabul edilmesi ne-
deniyle 5237 Sayılı TCK’nın 21/2. maddesi uyarınca cezalarında indirim gerçekleştirilerek 
ayrı ayrı müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına

c. TCK’nın 37.maddesi delaletiyle TCK’nın 82/1-h maddesi uyarınca her bir ka-
tılan yönünden ayrı ayrı olmak üzere otuzikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 
ile cezalandırılmasına, TCK’nın 35/1-2 maddesi uyarınca sanığın takdiren ayrı ayrı olmak 
üzere otuzikişer  kez yirmişer yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına

d. TCK’nın 179/2 maddesi uyarınca her bir sanık için ayrı ayrı 2’şer yıl hapis ce-
zası ile cezalandırılmasına
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e. TCK’nın 151/1 maddesi uyarınca, ayrı ayrı üçer yıl hapis cezası ile cezalan-
dırılmasına, 21/2. maddesi uyarınca öngörme olasılığının derecesine ve olayın özelliğine 
göre takdiren 1/3 oranında cezalarında indirim gerçekleştirilerek ayrı ayrı ikişer yıl hapis 
cezası ile cezalandırılmasına

 14. O.A.

a. TCK 309/1 maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmasına, 
TCK’nın 62 maddesi uygulanmak suretiyle cezalarında indirim yapılarak müebbet hapis 
cezası ile cezalandırılmasına

b. TCK’nın 179/2 maddesi uyarınca her bir sanık için ayrı ayrı ikişer yıl hapis 
cezası ile cezalandırılmalarına, TCK’nın 62 maddesi uygulanmak suretiyle cezasında takdi-
ren 1/6 oranında indirim yapılarak 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına

15. O.Ü.

a. TCK 309/1 maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmasına 
TCK’nın 62 maddesi uygulanmak suretiyle cezalarında indirim yapılarak müebbet hapis 
cezası ile cezalandırılmasına

Karar verilmiştir.

B.2.2. İstanbul Atatürk Havalimanı İşgali

Dosya sanıklarının yaptıkları toplantılarda alınan kararlar ve verilen emirler 
neticesinde 159 sanık tarafından İstanbul Atatürk Havalimanı işgal edilmiştir. Bu işgal 
esnasında 2 vatandaşımız şehit olmuş ve onlarca vatandaşımız yaralanarak gazi olmuştur.

Yine darbenin İstanbul Atatürk Havalimanı işgaline yönelik icra ve işgal hare-
ketleri nedeniyle havayolu trafiği durmuştur.

B.2.3. Sabiha Gökçen Havalimanı İşgali

Darbenin icra hareketleri kapsamında Sabiha Gökçen Havaalanı işgal edilmiştir. 
Bu işgal iş bu dosyadaki sanıkların yaptığı toplantılar neticesinde emir verilen 62 sanık 
tarafından gerçekleştirilmiştir. Dava İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi 2016/53 esas sayılı 
dosyada görülmektedir. Bu dosya kapsamına bakıldığında; sanık Ş.Ç.’nin Sabiha Gökçen 
Havalimanının kontrolünün sağlanmasında görevli olduğu tespit edilmiştir. Kalkışmaya 
iştirak edecek asker kişiler tarafından askeri araçlara Ö.A.’nın talimatı ile mühimmat yük-
lendiği, saat 16.00 sıralarında F.K.’nin tüm bölük komutanları ile bir toplantı yaptığı, adı 
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geçenin cephanelikten asker başına 100 tüfek mermisi, makineli tüfekler için 250 şerit 
mermi, 1.000 uçak savar mermisinin temin edilmesi ve zırhlı araçlarla birlikte 1. Tank 
Taburu, 2. Tank Bölüğü’nün emrine girilmesi talimatını verdiği, verilen bu emir doğrultu-
sunda görevlendirilen askerlerin hücum yeleklerini, kompozit başlıklarını aldıkları, ken-
dilerine özellikle zimmetli olmayan piyade tüfeklerinin verildiği, yukarıda sayısı belirtilen 
mühimmatların zırhlı araçlara yüklendiği görülmüştür. Konuşlanmış oldukları bölgelerde 
emniyet kuvvetleri tarafından el konulan araç bilgilerine ve bu askeri araçlarda bulunan 
personelin verdiği bilgilere göre Sabiha Gökçen Havalimanına;

- 196153 plaka sayılı GZPT (Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı)
- 196155 plaka sayılı GZPT (Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı)
- 196117 plaka sayılı ZMA (Zırhlı Muhabere Aracı)
- 196123 plaka sayılı ZMA (Zırhlı Muhabere Aracı)
- 195531 plaka sayılı Leopard 2A4 Tank
- 195560 plaka sayılı Leopard 2A4 Tank
- 195563 plaka sayılı Leopard 2A4 Tank
- 195597 plaka sayılı Leopard 2A4 Tank
- 195551 plaka sayılı UNİMOG (Personel Taşıyıcı Araç)

-195400 plaka sayılı Land Rover aracın ve bu araçlarla 2. Zırhlı Tugay Komutan-
lığında görevli 1 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 5 astsubay, 20 uzman çavuş ve 34 er olmak üzere 
toplam 63 askerî personelin sevk edildikleri belirlenmiştir.

B.2.4. Kartal Köprüsü ve Samandıra Gişeleri’nin İşgali

Darbenin icra hareketleri kapsamında Kartal Köprüsü ve Samandıra Gişeleri 
işgal edilmiştir. Bu işgal iş bu dosyadaki sanıkların yaptığı toplantılar neticesinde emir 
verilen 117 sanık tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işgal nedeniyle İstanbul Anadolu 
Cumhuriyet Başsavcılığının 03.04.2017 tarihli ve 201685600 soruşturma, 2017/9679 esas, 
2017/1475 iddianame numaralı iddianamesi ile dava açılmıştır. Dava, İstanbul 23. Ağır 
Ceza Mahkemesi 2017/87 esas numaralı dosya ile görülmektedir. 

Toplantılara katılan sanık Ö.F.Ö.’nün alınan kararlar doğrultusunda önemli kara 
yolu geçiş noktalarından olan Kartal Köprüsü ve Samandıra Gişeleri’ni kontrol altına al-
makla görevlendirildiği tespit edilmiştir. 

Sanıkların 23. Motorlu Piyade Komutanlığından 15.07.2016 günü 23.18- 23.28 
saatleri arasında 3’üncü Mot. P. Tb. Komutanlığına ait (3) Land Rover, (4) adet Mercedes 
Unimog araç ile çıkış yaparak E-5 otoyolu Kartal Köprüsü’ne intikal ettikleri anlaşılmıştır.

Olaylar sırasında askeri aracın çarptığı müştekiler Coşkun TÜRKOĞLU ve Fatih 
Mehmet BİLGİN yaşamsal tehlike geçirmeyecek, basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek 
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ve vücutlarında kemik kırığı oluşacak şekilde, müşteki Ayhan AYYILDIZ basit tıbbi müda-
hale ile giderilemeyecek ve yaşamsal tehlike geçirecek şekilde, müşteki Levent GEZMİŞ 
yaşamsal tehlike geçirmeyecek ve basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde, müşte-
kilerden Aydoğan ÇAMOĞLU, Cenk BEDİR, Coşkun TÜRKOĞLU ve Galip ÇOLAK yaşamsal 
tehlike geçirmeyecek ve basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde, müştekiler Mü-
cahit TÜRKOĞLU ve Uğur TÜRKOĞLU yaşamsal tehlike geçirmeyecek ve basit tıbbi müda-
hale ile giderilebilecek şekilde yaralanmışlardır. 

B.2.5. Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı İşgali

Yurtta Sulh isimli Whatsapp grubunda FETÖ terör örgütüne mensup darbeci as-
kerler tarafından yapılan yazışmalardan; 15.07.2016 tarihindeki darbe girişiminden önce 
darbeciler tarafından yapılan toplantılarda alınan kararlar ve planlamalar doğrultusunda, 
15 Temmuz 2016 gecesi başlayan darbe kalkışmasında Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı iş-
galini gerçekleştiren askerleri görevlendiren, yönlendiren, askerlere halka ateş etmeleri 
yönünde emir veren şahsın,  dosya sanıklarından S.C. olduğu anlaşılmaktadır.

Albay S.C. 15 Temmuz darbe girişiminden iki gün önce, yani 13.07.2016 tarihin-
de, geç saatlere kadar Kuleli Askerî Lisesi’nde bulunmuş ve 2. Zırhlı Tugay Komutanlığında 
ve Hava Harp Okulu’nda yapılan toplantılara katılmıştır. 

S.C. 15.07.2016 tarihinde Alay Komutanlığında yapılması planlanan sancak devir 
teslim töreninin iptal edildiğini bildirmiş ve saat 14.00’da KOKTOD düzenine geçilmesi 
emrini vermiştir. Alay saat 14.00’da KOKTOD düzeninde toplanmış ve eğitime başlamıştır. 
S.C. saat 15.00’da gelerek KOKTOD eğitimini kontrol etmiş, birliğin reaksiyon düzenini 
ölçmüştür. Akabinde saat 19.00’dan sonra tekrar KOKTOD düzeninde toplanılacağını bil-
dirmiştir. S.C. saat 19.55 sıralarında, Tabur Komutanı R.K.’yi arayarak birliğin KOKTOD dü-
zeninde toplanması ve askerlere mühimmat dağıtılması yönünde Tabur Komutanı Yarbay 
R.K.’ye emir vermiş, bu emir K. tarafından yerine getirilmiştir. S.C. bunun üzerine K.Ş. ve 
M.K.’yi alay binasına çağırmıştır. S.C.’nin odasına gelen M.K.’ye, C. tarafından 15 adet piya-
de tüfeği ve 45 adet tam dolu şarjör getirilmesi emri verilmiştir. Bu emir o sırada koridorda 
bekleyen K.Ş.’ye M.K. tarafından iletilmiştir. Bu silahlar o gün birliğe, Harp Akademilerin-
den gelen öğrenci subaylara verilmek üzere getirilmiştir.

Saat 15.30’da Harp Akademilerinde yapılan toplantıda Binbaşı F.Ş., diğer darbeci 
askerlerle birlikte 47. Motorlu Piyade Alayı’na nasıl gideceklerini görüşüp ayarladıktan 
sonra akşam saatlerinde 47. Motorlu Piyade Alayı’na gitmişlerdir. Kara Harp Akademile-
rinden 47. Motorlu Piyade Alayı’na gelen askerler F.Ş., G.G. ve H.H.A.ile E.H.ve F.S.’ın sivil 
araçlarla 47. Motorlu Piyade Alayı Metris Kışlası’na, yanlarına kamuflajlarını almış fakat 
sivil kıyafetle gelmişler, akabinde zikredilen askerlerin yanlarında getirdikleri askeri ka-
muflajlarını kışlada giyerek S.C., R.K., S.E., N.A. ile haklarında darbe girişimine karıştıkları 
yerler itibari ile başka soruşturma evraklarında soruşturma yürütülen Kara Harp Akade-
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milerinden gelen subaylar ile birlikte toplantıya katılmışlardır. Toplantıda hazır olan su-
baylar S.C. tarafından İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ak Parti İl Bi-
nası’na gidecek şekilde üç kola bölünmüş ve S.C., Ak Parti İl Binası’na gideceklerin emir 
komutasını F.Ş.’ye vermiştir.

15.07.2016 tarihinde 47. Mekanize Motorlu Piyade Alayı Komutanlığı görevini 
yürüten S.C. ile R.K.’nin birlikte denetleme yaptıkları, tahminen saat 15.00 sıralarında S.
C.’nin KOKTOD eğitimini denetlemek için eğitim alanında toplantı yaptığı, bu toplantıya 
S.C., R.K., S.E., Ö.S. ve G.K.’nin M. D. ile birlikte eğitim alanındaki bu toplantıya katılmış-
lardır.

Bu toplantıda S.C.’nin toplantıya katılan komutanlara; “Bugün mesai 00.00’a ka-
dar reaksiyonunuzu ölçmek için iki kez durum vereceğim şimdi istirahat edin” diyerek ay-
rılıp kendi odasına geçtiği, yine aynı gün saat 20.00 sıralarında R.K.’nin “KOKTOD” toplan-
sın!” şeklinde talimat vermesi üzerine içtima alanında tüm askerlerin toplandığı ve burada 
askerlere mühimmat verilmesi yönünde talimat verildiği, saat 21.00 sıralarında S.C.’nin 
brifing odasında toplantı yapacağının bildirilmesi üzerine bu toplantıya S.C., R.K., S.E. ve 
Ö.S.’nin katıldığı, o gün söz konusu toplantı odasında ayrıca; F.Ş., H.H.A. ve G.G. isimli ile 
E.H. ile F.S. Harp Akademilerinden gelerek bu toplantıya katılmışlardır. Bu toplantıda S.C. 
emir komutayı Harbiye’den gelen subaylara vererek, İstanbul’da bulunan bazı kamu bina-
larına ve Ak Parti İstanbul il binasına gitmeleri yönünde görevlendirmiştir.

Bu görevlendirme sonucunda İstanbul Ak Parti il binasına gitmek üzere F.Ş., 
H.H.A., G.G. ile F.S. ile E.H. Harbiye’den gelen rütbeliler olarak görevlendirilmiş, söz konu-
su Metris Kışlası 47. Mekanize Motorlu Piyade Alayı 2. Tabur 5. Bölükte Bölük Komutanı 
olarak görev yapan Piyade Üsteğmen M. D. ile aynı bölükte görev yapan Kol. Komutanı 
Asteğmen B.D., Bölük Astsubayı Astsubay A.A. Uzman Çavuşlar C.K., A.E.E., F.K., F.Y., R.A., 
Ş.K., İ.T. ve H.C.Ç. ile er ve erbaşlar F.H.,  Y.Ş., M.U., M.B., S.Y., H.K., D.I., M.Ç., T.V., A.H., İ.A., 
İ.H.A., E.B., S.G., E.K., E.Y., R.U., Ş.A., V.O., İ.K., İ.B., A.K., H.Ö., M.U., M.Y., U.A., S.B., M.C.Y.,  
V.T., M.B., Z.Y., F.K., E.D., H.D., O.P., E.G., H.S., Z.D., S.K., B.A., K.K., R.K., C.E., H.A., SP., O.G., 
S.İ., G.B., M.Y., E.Y., Z.T., H.Ö., M.B., Z.K., H.A.O., Y.B., Ö.F.D., F.Y., M.E., H.D.olmak üzere 76 
asker bu eyleme katılmıştır. 

Askerlere ikişer şarjör mühimmat dağıtılması yönünde R.K.’nin emir vermesi 
üzerine Üsteğmen M. D. dağıtım yapmış, mühimmat dağıtım işi bittikten sonra söz konusu 
isimleri belirtilen 60 er, erbaşın başlarında Üsteğmen M. D. yer almış, ayrıca bölük komu-
tanı ve dışarıdan katılan Harbiyeli 11 tane subay olmak üzere toplamda 76 asker içtima 
alanında toplanmış, tam teçhizatlı ve mühimmatlı olarak saat 23.15 sıralarında Ak Parti 
il binasına varmışlardır. Burada görevli bulunan polisleri; “Bundan sonra buranın güven-
liğini biz alacağız” diyerek uzaklaştırdıktan sonra binanın bahçesine ve binanın içerisine 
girerek bu alanları işgal etmişlerdir. Binbaşı F.Ş. orada bulunan özel güvenlik görevlilerine 
ve polislere “Binanın hemen boşaltılmasını polisin ve özel güvenliğin binadan uzaklaştırıl-
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masını” söyleyip Üsteğmen M. D. ile birlikte bina içine girmiş, bina içinde bulunan güven-
likçilere de “Burayı 5 dakika içerisinde boşaltmalısınız.” demişler, ancak söz konusu gü-
venlikçiler bu durumu kabul etmeyip “Biz kesinlikle binayı boşaltmayız.” demiştir. Bunun 
üzerine, Binbaşı F.Ş. ile yanında bulunan Üsteğmen M. D. binadan dışarı çıkmıştır.

O gün binada özel güvenlik görevlileri; “İl Başkanımız binada, bu şekilde görü-
şemezsiniz buna müsaade etmeyiz.” demişlerdir. Her iki subay ise binaya geldiklerinde 
orada bulunan görevlilere “Artık bundan sonra kontrol bizde, buranın kontrolünü biz sağ-
layacağız” gibi sözler söylemişlerdir. Binanın güvenliğinden sorumlu özel güvenlik görevli-
lerinden biri bu komutanlara; “Yapılan bir darbedir” şeklinde söylemiş askerler ise “Binayı 
boşaltın!” talimatını tekrarlamışlardır. Söz konusu bina önüne bir süre sonra halk toplan-
maya başlamış, hatta Ak Parti’ye mensup bazı belediye başkanları ile milletvekili Metin 
KÜLÜNK bina önüne gelmiştir. Bir süre sonra Binbaşı F.Ş. yine aynı şekilde bina içerisine 
girme isteğini tekrarlamış, ancak görevliler buna müsaade etmemiş, daha sonra bu defa 
Üsteğmen M. D. tek başına binanın önüne gelerek yukarı çıkmak istediğini güvenlik gö-
revlilerine iletmiş, bunun üzerine güvenlik görevlileri Üsteğmen M. D.’i İstanbul Ak Parti 
İl Başkanının odasına çıkarmışlar, burada İl Başkanı ve yanındaki yetkililerle M. D. görüş-
müş, söz konusu partili yetkililer, “Yapılan eylemin hukuksuz ve kanunsuz olduğunu ve 
kesinlikle binayı boşaltmayacaklarını” üsteğmene iletmiştir. D. bu karşılıktan sonra bina 
dışına çıkmış, halkın da bina önünde toplanmaya başladığı bu sırada emir komutanın ken-
disinde olduğunu belirten Binbaşı F.Ş. kalabalığı görünce elinde bulunan G3 marka silahı 
ile birkaç kez havaya ateş etmiş, hatta orada bulunan erlere şarjör takmaları ve ateş etme-
leri yönünde emirler vermiştir. Bunun üzerine, halkla askerler arasında gerginlik meydana 
gelmiş, parti ana giriş kapısının camı çatlamıştır. Ayrıca itiş kakış sırasında oraya o gün 
gelen vatandaşlardan Nuri KAYHAN yaralanmıştır. Askerlerden Uzman Çavuş F.Y. ve Yüz-
başı G.G. de havaya birkaç el ateş etmiş, ayrıca Uzman Çavuşlar İ.T. ve Ş.K. orada bulunan 
erlere vatandaşlar zorluk çıkarırlarsa havaya ateş etmeleri yönünde emir vermiştir.

Olayın devamında olay yerine gelen Ak Parti İstanbul Milletvekili Metin KÜ-
LÜNK ile üsteğmen rütbesindeki Bölük Komutanı M. D. arasında binayı işgal eden darbeci 
askerlerin bir an önce yapmış oldukları hukuksuz eyleme son vermeleri yönünde görüşme-
ler yaşanmış bu ve benzeri bir takım görüşmelerden sonra Bölük Komutanı Üsteğmen M. 
D.’nin de bu konudaki çalışmaları sonucunda darbeci askerler bina içerisinde bir alanda 
toplanmış daha sonra da sabaha doğru olay yerine getirtilen otobüslerle kışlalarına gön-
derilmişlerdir.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından aralarında 2 binbaşının da bulun-
duğu 15 sanık hakkında karar verilmiştir. Buna göre; sanıklar F.Ş., E.H., H.H.A. ve G.G. hak-
kında “T.C. Anayasasının Öngördüğü Düzeni Cebir Şiddet Kullanarak Değiştirmeye Teşebbüs 
Etmek” suçu kapsamında ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiştir. 
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Diğer 11 sanık M.D., B.D., A.A., C.K., A.E.E., F.K., F.Y., H.C.Ç., İ.T., R.A., Ş.K.’nin ise 
“T.C. Anayasasının öngördüğü düzeni cebir şiddet kullanarak değiştirmeye teşebbüs etmek” 
suçu kapsamında AYRI AYRI MÜEBBET HAPİS CEZASI verilmiştir. 

Tüm sanıklar hakkında “TBMM’nin görevini yapmasını cebir ve şiddet kullanarak 
engellemeye teşebbüs etmek”, “T.C. hükümetinin görevini yapmasını cebir ve şiddet kullanarak 
engellemeye teşebbüs etmek”, “Silahlı terör örgütüne üye olmak”, “Silahlı terör örgütüne üye 
olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” suçlarından geçitli suç kuralları çerçevesinde 
ayrı ayrı ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

B.2.6. Borsa İstanbul İşgali

15.07.2016 tarihinde 23.50 sıralarında Reşitpaşa Cd.-Tuncay ARTUN Cd. güzer-
gahında yer alan BİST, 15 kişilik sanık askerler tarafından, firari M.K. ve sanık A.B. yöne-
timinde 2 adet askeri araçla işgal edilmiştir. Bu işgal neticesinde polis memuru Mehmet 
Şevket UZUN ve vatandaş Fatih SATIR şehit olmuş pek çok vatandaşımız yaralanmıştır.

15 Temmuz gecesi İstanbul’da  özellikle darbe eylemlerini planlayan subayların  
darbe  tarihinde ve o tarihten önce İstanbul’da çeşitli birliklerde toplantı yaptıkları, 66. 
Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında   Kurmay Başkanvekili  olarak  görev yapan Yar-
bay  O.A.’nın 13 Temmuz 2016 tarihinde  yani  darbeden iki gün önce izinde bulunan  aynı 
birlikte  binbaşı rütbesi ile görev yapan  ve  birliğin hareket ve  eğitim şube müdürü olan 
sanık A.B’yi İstanbul’a çağırdığı, 14 Temmuz 2016 tarihinde  söz konusu  sanık A.B.’nin  66. 
Mekanize Piyade  Tugay Komutanı  M.N.Y. ile görüşme yaptığı, bu görüşmede  ertesi 
gün yani 15/07/2016  günü  yaşanacak, yapılacak eylemlere ilişkin  aralarında planlama 
yaptıkları, bu anlamda  halen firari  konumda olan hakkında yakalama kararı  bulunan  
Harp Akademilerinde  görevli  firari M.Ç’nin de   Borsa  binasının   işgalinde görevlendi-
rildiği,    bu şekilde sanık A.B.  ile   Harp Akademilerinden katılan firari M.K.’nin  emir ve 
komutasında Borsa İstanbul’un işgali organize edilmiştir.

Bu kapsamda sanık A.B.’nin o gün kendi birliklerinde staj eğitimi yapan ve an-
cak Balıkesir Meslek Yüksek Okulu’ndan astsubay öğrenci olarak birliklerinde bulunan 8 
sanık görevlendirilmiştir. Ayrıca aynı birlikte görevli 1 astsubay, 1 çavuş 3 er de yanlarına 
alarak LAND tipi araçla, bir adet GZPT aracıyla tam mühimmat ve çelik yelek, silah ve 
teçhizatla 20.30-21.00 civarı işgal girişimi için yola çıkılmıştır. Yaklaşık 23.40 sıralarında 
Borsa İstanbul’un önüne gelen darbecilerden sanık A.B. ve firari M.K. Borsa güvenlik gö-
revlilerine silah doğrultarak TSK’nin yönetime el koyduğunu,  artık bu binanın  kontrolü-
nün kendi  ellerine  geçtiğini  söyleyip  silahlarını  ve  telefonlarını  aldıktan  sonra  binayı   
işgal etmişler  ve görevli  askeri öğrenciler ile  sanık er ve erbaşları ve astsubayı  Borsa’nın  
çeşitli  noktalarında  konuşlandırarak  orada bulunan  özel güvenlik görevlilerini  etkisiz  
hale  getirmişlerdir.  Bir süre sonra olay yerine   vatandaşların toplanmaya başladığı,  ayrı-
ca toma ile  polis aracının  Borsa  giriş kapısının önüne geldiği, burada  polislerin   megafon  
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ile  içeride  bulunan  ve   Borsa İstanbul’u  işgal  eden  asker şahısların  teslim olmaları  
yönünde  ısrarlı uyarılar yapıldığı, olayın darbe olduğunun aşikâr olduğu vatandaş protes-
tolarından ve polis uyarılarından da net şekilde anlaşılmaktadır. Askere kışlaya dön şek-
linde sözler sarf edildiği,   bu sırada başta firari M.K. ve sanık A.B. olmak üzere askerlerce 
içeriden polise ve vatandaşa  uzun namlulu silahlarla etkili mesafeden ateş  açıl-
dığı,   özellikle  firari  M.Ç. ve  sanık A.B.’nin   tanık anlatımları ve mağdur ifadeleri tanık 
teşhisleri ve görüntü kayıtlarında da  görüldüğü üzere direkt  vatandaşlara  yönelik olarak 
ve polise  yönelik olarak  ateş açtıkları, özellikle  burada bulunan firari M.K.’nin gerek as-
keri öğrencilerin, gerekse erlerin  ateş  etmeleri yönünde talimatlar verdiği,  bu anlamda  
tüm sanıkların  ateş ettikleri, ancak  yoğunluklu olarak firari M.K. ve sanık A.B.’nin ateş 
ettikleri tespit edilmiştir.

Ateş açılması sonucu görevli toma isabet almış, ön camına hasar verilmiş ve to-
mada görev yapan Mehmet Şevket UZUN şehit olmuştur. Tüm ikazlara rağmen askerlerce 
ateş edilmeye devam edilmiş, bir süre sonra görevli polisler zırhlı araçları ile ana giriş ka-
pısından ayrılarak yine Borsa’nın B kapısından içeri girmişlerdir. Polisin etkin müdahalesi 
neticesinde içeride bulunan bazı askeri öğrenciler teslim alınmıştır. Firari M.K. ve sanık A. 
B. ile sanık H.Y., Astsubay S.A.Ş.ve erler kalmış, bir süre daha çatışmaya devam etmişler-
dir. Çatışma neticesinde sanık A.B. yaralı olarak ele geçirilmiştir. Ancak firari M.K., Astsu-
bay S.A.Ş.ile Er M.B., Z.Ö. ve F.Y. bir inşaatın içine saklanmış ve sabahleyin kaçmışlardır.  
Diğer sanıklar ise olay yerinde yakalanmış olup, M.K. halen firaridir.

B.2.7. TRT İstanbul Radyosu’nun ve Taksim Meydanı’nın İşgali

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu da darbenin icra hareketleri kapsamında 
işgal edilmiştir. Ankara’da Genel Müdürlük binasının yanı sıra İstanbul Bölge Müdürlüğü-
nün Ulus ve Harbiye yerleşkeleri de işgal edilmiştir. 

Ulus yerleşkesindeki TRT işgalden, emniyet güçlerinin ve mülki yetkililerin sa-
bırlı ve kararlı duruşları sonucu, yaklaşık dokuz saat sonra kan dökülmeden kurtarıldı. 
İşgalciler; silahları, geldikleri araçları ve halka sıkmak için getirdikleri çuvallar dolusu mü-
himmatla birlikte teslim alındılar.

TRT İstanbul Müdürlüğünün Harbiye yerleşkesinde ise daha ilk andan itibaren, 
hain darbeciler tarafından sivil halkın üzerine acımasızca kurşun yağdırıldı. 

İlk olarak, o sırada tesadüfen Türkiye’de bulunan ve darbeyi protesto için kala-
balığın içine katılan Faslı Cevad MERRUN şehit oldu. Hainler tarafından sıkılan bir kur-
şunla kalbinden vurulmuş ve TRT Harbiye yerleşkesi önündeki ilk şehit olmuştu; geride 
hamile bir eş ve kendisinden altı ay sonra dünyaya gelecek bir çocuk bırakarak...
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Trabzonlu Fahrettin YAVUZ ise evli ve iki küçük çocuk babasıydı. Binanın üst 
katından atılan bir başka hain mermiyle kafasından vurulmuş ve ağabeyinin kucağında 
şehit olmuştur.

Kastamonulu Murat DEMİRCİ’ye de hainlerin sıktığı kurşunlardan biri isabet 
etti. Göğsünden vurularak şehit olmuştur. 

Darbecilerin açtığı ateş sonucu, 48 kişi de yaralanıp gazi oldu. 

Harbiye’de bulunan TRT radyo binasının işgal edildiği, bu kapsamda haklarında 
2016/93347 numaralı soruşturma dosyasında soruşturma yürütülen Hasdal Kışlası 6. Mo-
torlu Piyade Alayı’nın eski Alay Komutanı Albay M.K. ile yeni Alay Komutanı N.G.’nin 
bizzat organize ettiği ve bizzat talimatlarını verdiği, Hasdal Kışlası’na gelen kurmay su-
baylar Binbaşı H.M. ile Yüzbaşılar D.K., R.A., U.K.K. ile yine daha sonradan radyoe-
vinden Taksim Meydanı’na geçen Yüzbaşı Kurmay Subaylar G.K. ve E.Ç. ile Hasdal 
Kışlası 6. Motorlu Piyade Alayında Üsteğmen rütbesiyle görev yapan Y.S. başla-
rında olmak üzere er ve erbaşlar A.B., A.E., A.K., B.Ö., E.B., E.Ö., H.Ü., İ.G., M.D., 
M.U., M.Ö., M.B., O.İ., Ö.M., R.C., S.E., S.M., Y.M.ve Y.D.ile yine TRT Harbiye Radyo 
binasından daha sonra Taksim Meydanı’na geçmiş olan er ve erbaşlar, Y.Ç., M.T., 
M.B., A.Ç., M.T. ve U.T’nİn askeri araçlarla tahminen saat 21.30-22.00 sıralarında Has-
dal Kışlası’ndan çıkış yaparak saat 22.30 sıralarında Harbiye’de bulunan TRT Radyoevinin 
önüne geldikleri ve o gün işgalci askerlerin neden oldukları olaylarda 3 tane vatandaşın 
şehit olduğu ve çok sayıda vatandaşın yaralandığı kanlı darbe girişimi yaşanmıştır. 

Dosya kapsamında anlaşılacağı üzere darbe girişimi öncesi İstanbul ilinde yapı-
lan toplantılarda darbenin İstanbul ayağında her detayının ayrı ayrı düşünüldüğü ve plan-
landığı açıktır. Bu planlamalarda TRT HARBİYE ve Taksim’in de yer aldığının en büyük de-
lillerinden bir tanesi darbeci konsey üyelerinin kurmuş olduğu WhatsApp grubunda N.G. 
ve M.K. tarafından atılan mesajlardır. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir;

M.K. – 15.07.2016 – 21:53:08
“TRT Radyo yolda”
M.K. – 16.07.2016 – 23:06:51
“Taksim Meydanı yola çıktı”
N.G. – 15.07.2016 – 23:50:56 
“Taksime takviye istiyoruz kalabalık toplanıyor” 
M.K. – 16.07.2016 – 01:07:25
“Taksim’e Zh. araç ihtiyacı var Osman” 
M.K. – 16.07.2016 – 01:10:09 
“TRT Radyoda çatışma. Karşılık veriliyor. Zh. birlik Takviye lazım”
M.K. – 16.07.2016 – 01:13:48
“Radyoya destek Zh araç”
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M.K. – 16.07.2016 – 01:14:22
“Osman gönderebilir misin?”
M.K. – 16.07.2016 – 01:14:47
“Taksim’e Zh araç”
M.K. – 16.07.2016 – 01:44:08
“Taksim’de çevrilmişler. Bizimkiler Ateş ediyor.”
M.K. – 16.07.2016 – 02:05:26
“Taksim’e yardım”
M.K. – 16.07.2016 – 02:52:12
“Taksim’de durum kritik”
M.K. – 16.07.2016 – 03:08:05
“Taksim TRT radyo polis Zh araçları sarmış”
M.K. – 16.07.2016 – 03:10:49
“Uçak taksimde alçak uçuş yapsın”
M.K. – 16.07.2016 – 03:12:37
“Taksim zorda”
M.K. – 16.07.2016 – 03:21:53
“Taksim dayanamıyoruz diyor”
M.K. – 16.07.2016 – 03:47:24
“Uçaklar yaramış taksime. Şu an sakinmiş”
M.K. – 16.07.2016 – 03:53:22
“Taksim ekibi yakalanmis? deniyor. Teyide çalışıyoruz”
M.K. – 16.07.2016 – 03:54:38
“Taksim ekibi yakalanmış”

Yukarıdaki yazışmalardan da anlaşılacağı üzere TRT Harbiye ve Taksim Meyda-
nı dosya sanıklarının emir ve talimatlarıyla işgal edilmiştir.

Binbaşı H.M.’in iddianameye yansıyan delilleri arasındaki HTS kayıtlarından an-
laşılacağı üzere saat 23.43’de N.G.’yi aramıştır. Tam 1 dakika sonra yani saat 23.44’te M.K., 
“Yurtta Sulh Biziz WhatsApp grubuna “TRT RADYO KONTROL ALTINA ALINDI” mesajını 
göndermiştir. 

Yine, saat 02.02 sıralarında yaklaşık 50 saniye H.M. ve M.K. görüşmüştür. Saat 
02.05’te de M.K. “Yurtta Sulh Grubu”na “TAKSİME YARDIM” mesajını göndermiştir.

Saat 04.55’de 37 saniye H.M. ile M.K. görüşmüştür. M.K. de “Yurtta Sulh What-
sApp grubuna “Taksim radyo çok kötü. Cevap bekliyorlar” mesajını atmıştır.   

Sanıklar hakkında iddianameye yansıyan diğer bazı çarpıcı deliller şöyledir; 
D.K., G.K., H.M., R.A. ve E.Ç.’nin HTS kayıtları incelendiğinde bu sanıklardan bazılarının 
birbirleriyle ve aynı zamanda da M.K. ve N.G. ile olan yoğun telefon trafiğine rastlanacak-
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tır. Söz konusu HTS kayıtlarındaki telefon görüşmelerinin akışı incelendiği zaman önce-
likli olarak M.K. ve N.G.’ye “Yurtta Sulh Grubu”ndan emir gittiği, gelen bu emrin Taksim ve 
TRT’deki rütbelilere iletildiği ardından da birbirleriyle bu durumu istişare ederek halkın 
üzerine ateş açtıkları anlaşılmaktadır. 

Bunlarla beraber H.M. isimli sanığın yakalandığında yapılan üst aramasında çı-
kan ve el yazısı ile yazılmış olan not her şeyi açıklamaktadır. Söz konusu notun başlığında 
Piyade Kurmay Binbaşı H.M. yazdığı, alt kısmında ise yine el yazısı ile; 

Gen.Kur. ve KKK’lığınca görevlendirildiniz…Yüksek insiyatif, görev ko-
mutası…ne gerektiriyorsa yap! Ateş açmada, tereddüt yok Toparlanmalarına fırsat 
vermek yok, kararsızlık yok! Law,v.s deyip durma! Emir verilmeden görev mahalli 
terk edilmeyecek…Telefon kullanımı, (önce ve sonra) dikkat!...Kontrol altına alınan 
yerdeki bilgi ve evrak güvenliği. ÇIKIŞ SAATİ: SERBEST HAZIR BUL. SAATİ 19 

Aynı sayfanın arka kısmında ise kırmızı kalemle 6.Alay başlığında M.K., N. Al-
bay yazdığı yanında ise karalanmış vaziyette okunduğu kadar Y.D. yazdığı görülmüş, alt 
kısımlarında ise 1-21’e kadar sıralı isim listesi ile görev yerleri yazılı listeler görülmüştür. 

Yine D.K. isimli sanıkta örgüt içi iletişim ve haberleşme için kullanılan BYLOCK 
programı çıkmıştır. Diğer bir sanık R.A.’nın da FETÖ terör örgütü tepe yöneticilerinden 
A.K. ile görüştüğü iddianamelere yansıyan diğer önemli hususlardandır. 

Bunlara ilave olarak sanıkların hedef gözeterek halka ateş açtıkları, bir kısmının 
da havaya ateş açtıkları, görgü tanıkları, kendi beyanları ve adli tıp raporlarıyla sabittir. 
Söz konusu sanıklar 15 Temmuz 2016 akşamı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne, hükümete 
ve millete darbe yapmak kastıyla, daha önceden planlanmış bir şekilde, bir araya gelerek 
darbenin TRT Harbiye ve Taksim ayağında üzerlerine düşen görevleri yerlerine getirmiş ve 
3 kişinin ölmesine ve birçok kişinin de yaralanmasına sebep olmuşlardır. 

B.2.8. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İşgal Girişimi Ve Esenler Birlik Köp-
rüsü İşgali  

Darbe hareketlerinin icrası kapsamında darbeciler kendilerine en fazla muka-
vemetin geleceği yer olarak düşündüklerinden öncelikle İstanbul Emniyet Müdürlüğünü 
işgal edip etkisiz hale getirmek istemişlerdir. Yine bu kapsamda Esenler Birlik Köprüsü de 
işgal edilmiştir. Bu olaylar nedeniyle açılmış olan dava İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi-
nin 2017/151 esas sayılı dosyasıyla halen devam etmektedir. Bu olaylar neticesinde 5 şehit, 
14 mağdur vardır. Davanın 74 müştekisi bulunmaktadır. Bu davada 2’si firari, 23’ü tutuklu 
ve 41’i tutuksuz olmak üzere toplam 66 sanık yargılanmaktadır.
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Darbe planlayıcıları İstanbul ilini birbirine yakınlığına göre A, B ve C diye üç 
farklı bölgeye ayırmışlardır. Darbe gecesi işgal edilmeye çalışılan İstanbul Emniyet Müdür-
lüğünün bulunduğu Fatih ilçesi ile 4 vatandaşın şehit edildiği ve pek çok kişinin yaralan-
mak ve mallarına zarar verilmek suretiyle mağdur edildiği Esenler Birlik Köprüsü A bölgesi 
içerisinde yer almaktadır. İstanbul Fatih ilçesinde yer alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü 
işgali girişimi ve bu girişimin başarısız olması sonucu zırhlı araçları ile geri dönerken dar-
beye karşı direnen vatandaşları katleden, yaralayan ve mallarına kast eden askeri perso-
nel, 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli asker kişiler ve askeri personel ile 
bazı emniyet personelidir.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensupları, örgüt bünyesindeki “Yurtta Sulh 
Konseyi” olarak adlandırılan illegal oluşum, kalkışma tarihi ve öncesinde İstanbul ili Mal-
tepe ilçesinde bulunan General Nurettin Baransel Kışlası 2. Zırhlı Tugay Komutanlığında, 
Yeşilköy’de bulunan Hava Harp Okulu Komutanlığında ve Esenler’de bulunan 66. Mekani-
ze Piyade Tugay Komutanlığında darbe girişimi ile ilgili toplantılar gerçekleştirmişler ve 
hain darbenin İstanbul ili dahilindeki planlamasını yapmışlardır. Bahse konu toplantı ve 
planlamalar çerçevesinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı da darbe girişiminde 
aktif olarak görevlendirilmiştir. 

15 Temmuz günü M.Y.  ve M.M.Ç.’nin birlik komutanlarını arayarak faaliyet 
başlasın şeklinde M.D. ’nin talimatını iletmesi üzerine 66. Mekanize Tugay Komutan Yar-
dımcısı Kurmay Albay Y.S. saat 21.00 sıralarında Kurmay Yarbay K. Y.’yi arayarak tank 
taburunun tüm araçları ve tüm personeli ile idari test alanında hazır kıta olarak bekleme-
sini emretmiştir. Bu sırada Kurmay Yarbay S.E. tugay komutanının emri ile çıkış yapacak 
araçların nizamiyeye getirilmesini emretmiştir. Y. S. aynı şekilde 2.Mekanize Piyade Tabur 
Komutanı E.M.’yi arayarak bir bölüğünü tank taburu emrine, bir bölüğünü 1.Mekanize Pi-
yade Bölüğü emrine, bir bölüğünü de İstanbul Emniyet Müdürlüğü işgali için görev-
lendirilen sanık O.A.’nın emrine vermesini söylemiştir. Binbaşı E.M. de Karargâh 
Bölük Komutanı şüpheli Yüzbaşı İ.S.’ye üç tane zırhlı aracı ile sanık O.A.’nın emrine 
girmesini söylemiştir. Bu emirler sonucunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan 
Yerleşkesinin işgaline katılacak zırhlı araç personeli ve Leopard1T tipi tank perso-
neli şu şekilde oluşmuştur:

1.GZPT: Araç komutanı şüpheli Üsteğmen B.S.S., araç personeli şüpheliler; Uz-
man Çavuş Ö.A., şüpheli erler; E.T., M.A., O.A., M.N.A., Y.T.

2.GZPT: Araç komutanı şüpheli Asteğmen E.O., araç personeli şüpheli erler; 
H.A., E.A., Ş.Ç., S.A., M.A., Ş.Ç., B.U., A.Y., T.G.

3.GZPT: Araç komutanı şüpheli uzman çavuş M.U., araç personeli şüpheli erler; 
A.Y.K., R.K., E.A., M.B.Y., O.K., S.C., Y.T., M. K.
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1.ZMA: Araç komutanı şüpheli Başçavuş B.K, araç personeli şüpheliler; şüpheli 
Uzman Çavuşlar F.A., Ö.A., şüpheli erler; E.Ö., M.E. I., E.D.

2.ZMA: Araç komutanı şüpheli Astsubay M.B., araç personeli şüpheli erler; H.
C.B., C.Ü., Y.G., V. Ç., F.E., M.S.

3.ZMA: Araç komutanı şüpheli Yüzbaşı İ.S.,araç personeli şüpheliler; şüpheli Uz-
man Çavuş İ.Ö., şüpheli erler; Y.E.K., N.K., B.T., M. A.

1.TANK: Tank komutanı şüpheli Yüzbaşı S.D., doldurucu şüpheli M. K., nişancı 
Uzman Çavuş İ. Y., tank şoförü Ö. K.

2.TANK: Tank komutanı şüpheli Üsteğmen B. U., tank şoförü şüpheli Y. Y., şüp-
heli V. Ö., nişancı şüpheli C. K. 

O.A. ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünü işgale giden ekip ve “Yurtta Sulh Konse-
yi” ekibi arasında “Yurtta Sulh” Whatsapp grubu üzerinden irtibatlara devam edilmiştir. 

Vatan Caddesi’ne doğru ilerledikleri sırada şüpheli F.S. telsizden tank komutan-
larına yarım dolduruş yapılmasını her an ateş edecekmiş gibi beklenmesi emrini vermiştir. 
F.S. ayrıca araçta bulunan; T.A., M.K., F.Ç. ve S.Y.’ye “Silah kullanmaktan çekinmeyin en fazla 
şehit olursunuz.” şeklinde söylemde bulunmuştur.

FETÖ Silahlı Terör Örgütü, darbe girişimi kapsamında İstanbul’da gerçekleştirdiği 
eylemlerin önündeki en büyük engeli Emniyet Teşkilatı olarak görmüştür. İstanbul İl Emniyet 
Müdürlüğünü ele geçirerek koordineyi kesmek, darbe girişimi karşısındaki direnişi önlemek, 
emniyet teşkilatında ve vatandaşlarımızın üzerinde panik ortamı oluşturmak amaçlanmıştır. 

Sanıklar Vatan Caddesi Astsubay Orduevi girişine 23.05’de geldiklerinde yolun 
kamyonlar ile polisler tarafından tıkandığını görmüşlerdir. Bu bölgede vatandaşlar da yo-
ğun olarak darbecileri engellemeye iştirak etmişlerdir. Yolun kapalı olması ve kaldırımdan 
da ilerleme imkānları olmayınca O.A. ve ekibi Emniyet Müdürlüğüne ilerleyememişlerdir. 
Ayrıca Orduevi önünde emniyet mensupları da darbeci ekibi darbe yaptıkları hususunda 
ikaz etmişler ve kışlalarına çekilmelerini söylemişlerdir.   

 Vatan Caddesi Orduevi önünde M.A. da aynı zırhlı araca binmiştir.  Yine eski Em-
niyet Müdürü İ.U. da M.A.’ya darbe girişimi kapsamında destek olmak amacı ile Vatan Cadde-
si’nde hazır bulunmuştur. Darbe girişimini engellemeye çalışan vatandaşlarımız darbecilere 
yoğun tepki göstermişler, yaptıklarının kanunsuz olduğunu bildirerek kışlalarına dönmelerini 
istemişlerdir. O.A. GZPT’nin kulesine çıkarak yolu açmak için vatandaşlarımıza bölgeyi boşal-
tın diyerek bağırmış ve havaya ateş açmıştır. Aynı şekilde F.S. de havaya ateş açmıştır.
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15 Temmuz öncesi 2.Zırhlı Tugay’da, 66.Mekanize Piyade Tugayında ve Hava 
Harp Okulunda yapılan toplantılarda mukavemet gösterenlere karşı silah kullanılacağı 
şeklinde alınan kararlar ve Kurmay Albay U.Ş.’nin Ak Parti İl Teşkilatı’nı kastederek What-
sApp grubunda 22.56’da yazmış olduğu ‘Geçirmeyin Ateş serbest’ şeklindeki talimatını İs-
tanbul Emniyet Müdürlüğü işgal girişiminde hayata geçirmişlerdir.   

İstanbul Emniyet Müdürlüğü işgal girişiminde başarılı olamayan ekip destek is-
temiş, bu çerçevede Binbaşı M.T. ve ekibi helikopter ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan 
Yerleşkesi üzerine destek için gelmiş, inmek için yer aramış, bu amaçla Vatan Caddesi üze-
rinde eski lunapark olarak tabir edilen noktaya inmek için alçaldığında emniyet güçlerinin 
yerden atışı ile karşılaşmış, bunun üzerine M.T. piyade tüfeği ile helikopter içerisinden 
yere ateş etmeye başlamıştır. M.T.’nin ateş etmesi sonucu Mehmet GÜLER isimli vatanda-
şımız şehit olmuştur. Emniyet güçlerinin ateşle karşılık vermeleri sonucu helikopter bu 
noktaya inememiş, bir süre havada kaldıktan sonra Vakıf Gureba Hastanesi’nin arkasında 
bulunan okulun bahçesine inmiştir. Vatandaşlarımız helikopterden inen takviye darbeci-
lere yoğun tepki göstermişlerdir. Gerek vatandaşlarımızın burada gösterdiği tepki gerekse 
sanık O.A. ve ekibinin etrafının emniyet güçlerince ve vatandaşlarımızca çevrilmiş olması 
nedeni ile takviye ekibi ile Emniyet Müdürlüğünü ele geçirmeye gelen darbecilerin buluş-
ması mümkün olmamıştır. Bunun üzerine takviye ekibi Millet Caddesi üzerinde zorla bir 
minibüsü çevirerek Topkule kışlasına dönmüştür.   

Bu işgal girişimi sırasında Vatan Caddesi üzerinde, müşteki Zafer İPEK, darbeci 
S.D. tarafından dipçikle kafasına vurulmak suretiyle yaralanmıştır.  

Emniyet kuvvetleri ve vatandaşların yoğun çabaları sonucu; O.A., B.S.S., Ö.A., 
S.S., A.G., M.N.A., O.A., E.T., M.A., Y.T. ve M.A. olay yerinde yakalanmışlardır.

Bu olaylar sırasında mağdur Hakan PEKİNCE tanktan ateş edilmesi üzerine ka-
çarken oluşan hengâme sırasında düşerek elinden yaralanmıştır. Mağdur Serkan AKSU 
da elinin tank ile hafriyat kamyonu arasında sıkışması sonucu yaralanmıştır. Mağdur Ab-
dülsamet ÖZEL tankın hareket etmesi sonucu oluşan kaos ortamında koşarken yere düş-
müş ve vatandaşlarımızın panik halinde üstünden geçmesi sonucu yaralanmıştır. Mağdur 
Recep ÇELİK zırhlı aracın üzerinde darbecilere müdahale etmek istediği sırada ayağını 
araca vurması sonucu yaralanmıştır. Mağdur İsmet ERDOĞAN ayağının tankın paletine 
sıkışması sonucu yaralanmıştır. Mağdur Onur ESGİCİOĞLU demir parmaklıkların üzerine 
düşmesi sonucu yaralanmıştır.  

F.S., sevk ve idaresini S.D.’nin yapmış olduğu 117674 plaka sayılı tanka binmiştir. 
Yakalananlar dışındaki diğer darbeciler olay yerinde 1 saati aşkın bir süre bekledikten 
sonra tank ve zırhlı araçlarla Vatan Caddesi’nden refüjlerin üzerinden geçerek karşı isti-
kametten kışlaya doğru dönüş yapmak zorunda kalmışlardır.  
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117674 plaka sayılı tank dönüşe geçtikten sonra vatandaşlarımız tarafından 
araçlar ile durdurulmaya çalışılmıştır. Ancak; F.S. ve S.D. tank şoförü olan Ö.K.’ye durma-
ması ve yola devam etmesi emrini vermişlerdir. Trafiğin durduğu ve vatandaşlarımızın 
tankı engellemeye çalıştığı noktada; F.S. ve S.D.’nin ‘Durma ez geç’ şeklindeki emri üzeri-
ne Ö.K.’nin tankı, duran araçların ve vatandaşlarımızın üzerine hunharca sürmesi sonucu 
Hüseyin KISA, Muhammet AKSU, Mehmet Şefik ŞEFKATLİOĞLU ve Türkmen TEKİN isimli 
vatandaşlarımız feci şekilde can vererek şehit olmuşlardır.  

Yine tankın araçları ezerek geçmesi sonucu araçlarının içerisinde bulunan müş-
tekiler; Zeynep KOÇ, Görkem Mert ALTAYLAR, Erdinç SÜRESOY, Abdulhalik YİĞİT, Fatih 
BAKIR, Muharrem ÖZDEMİR, Müşerref DUHAN, Gürkan GÜVEN, Esra DERELİ yaralanmış-
lardır.

Tankın müdahale etmeye ve kaçmaya çalışan vatandaşlarımızın üzerine sürül-
mesi sonucu müştekiler; Mehmet KARADOĞAN, Ali BAŞKAN, Muazzez KİBAR, Remzi CEY-
LAN, Melike EKİNCİ, Muhsin Cengiz BÜYÜKKARAKAYA, Engin KURNAZ, Vahide ŞEFKAT-
LIOĞLU, İbrahim AĞAR, Bedir HAYAL, Rıfat KAYRAN, Mustafa DERİN isimli vatandaşlarımız 
yaralanmışlardır. Müşteki Sedat ERGÜN tankın namlusunun vurması sonucu yaralanmış-
tır Müştekiler; Sinan AKTAŞ, Muhittin ÖRNEK, Onur ÖRNEK tankın üzerine çıkarak; F.S. 
ve S.D.’ye müdahale etmek istedikleri sırada tankın namlusunun sağa sola döndürülmesi 
sonucu tanktan düşerek yaralanmışlardır. Müşteki Ömer GÜRSOY, tankın üzerinde S.D. ve 
F.S.’nin silahlarını almaya çalıştığı sırada tankın durmayarak yola devam etmesi sonucu 
düşerek yaralanmıştır. Müşteki İsmail DOĞAN tankın üzerine çıkarak sanıklara müdahale 
etmeye çalıştığı sırada tankın durmayarak bir aracı ezmesi sonucu sarsıntıdan düşerek 
yaralanmıştır. Ayrıca F.S., sıkışık trafikte tankın üzerine çıkarak kendisini engellemeye 
çalışan Halil ALĞAN, Mustafa ARAS, Ahmet KOCABAY isimli vatandaşlarımızı tabancası 
ile yakın mesafeden ateş ederek yaralamıştır. Ahmet KOCABAY yaralı bir şekilde tankın 
üzerinde kalmış, İSTOÇ önüne gelindiğinde F.S. tarafından hareket halindeki tanktan aşağı 
atılmıştır. Yaralı olarak bulunan Ahmet KOCABAY kaldırıldığı hastanede şehit olmuştur. 

Söz konusu olaylar sırasında çok sayıda araç tankın ezmesi sonucu zarar gör-
müştür.  

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün darbe girişimi kapsamında işgaline kalkışan 
sanıklar 6 vatandaşın şehit olmasına ve çok sayıda vatandaşın da yaralanmak suretiyle ve 
pek çok vatandaşın da mallarına zarar verilmek suretiyle mağduriyetlerine sebep olmuş-
lardır. 
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B.2.9. Beşiktaş TRT Ulus, Digitürk Binası, Vodafone Arena ve Casper Pla-
za’nın İşgali

Darbeci askerlerin icra faaliyetleri kapsamında; İstanbul ili Avrupa yakasında 
yer alan Beşiktaş ilçesinde bulunan TRT Ulus ve Digitürk binasının işgali, Beşiktaş ilçesin-
deki Vodafone Arena Stadı’na ve Ümraniye ilçesindeki Casper Plaza işyerlerine helikopter-
le darbeci askerlerin indirilmesi ve işgal edilmesi olayları nedeniyle İstanbul 24. Ağır Ceza 
Mahkemesinin 2017/24 esas sayılı dosyasıyla dava açılmıştır. 94 sanığın yargılandığı dava-
da tutuklu sayısı 56’dır. Tutuklu sanıklar TCK m.309/1 kapsamında ve diğer suçlardan bir 
veya birden fazla olmak üzere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmıştır. 3 
firari sanık için dosyanın tefrikine, 35 erin beraatine karar verilmiştir.

TRT Ulus Yerleşkesinin İşgali Eylemi;

ULUS TRT TV binasının işgalinde görevlendirilen Harp Akademileri öğrenci su-
bayları olan; Bnb. Y.D., Yzb. M.C., Yzb. H.B., Yzb. S.F. ve Yzb. E.K. isimli tutuklu sanıkların 
da 15 Temmuz gündüzünde Kara Harp Akademilerinde yapılan görevlendirme ile başların-
daki öğretim elemanı Binbaşı H.M. ve 20 kişiden oluşan grup olarak Hasdal’da bulunan 6. 
Motorlu Piyade Alayına giderek sanık M.K. ile görüşeceklerini söyleyip içeri girmişlerdir. 
Alay komutanının yanına giderek Alay’da askeri üniformalarını giyip telefonlarını uzak bir 
köşede bırakarak bahçede U şeklinde dizilen masalarda gelen diğer askerlerle birlikte top-
lantı yapmışlardır. Alay komutanları olan M.K. ve N.G.’nin emrine giren sanıklara, burada 
Harbiye TRT Radyosu, AKOM binası, Taksim Meydanı, İBB Lojistik Destek Üstü, Ulus TRT 
TV adreslerine görevlendirmeler yapılmıştır. Kendilerine verilen uzun namlulu silahları 
(G3) ve mühimmatları aldıkları, saat 21.00-21.30 sıralarında silahlı ve tam teçhizatlı olarak; 
6.Alayda görevli; P. Üsteğmen M.T., Astsubay M.R.Ç. ile birlikte 35 er ve erbaş ile birlikte 
1 Mercedes Unimog kamyon, 3 adet askeri personel taşıyıcı Land Roverlara binerek yola 
çıktıkları saat 22.00-22.30 sıralarında TRT Ulus Yerleşkesi’ne ulaştıkları, kapıdaki görevli 
güvenlik görevlilerine “Terör tehdidi var. Binayı süratle boşaltın.” diyerek Harp Akademile-
ri subaylarının kontrolündeki er ve erbaşların binaya dağıtıldığı, içeride bulunan yaklaşık 
40 kadar TRT personeline telefonlarını bıraktırarak, binayı boşalttırdıkları 4 özel güvenlik 
görevlisini binada bıraktıkları, tabancalarına el koydukları, iç aydınlatmaları kapattıkları, 
daha sonra Binbaşı Y.D. tarafından alay komutanı M.K.’nin  arandığı ve binanın kontrolü-
nün ele geçirildiği hususları bildirildiği, binada beklenmesi talimatı alındığı, saat 22.30 
sıralarında TRT binası bahçesinde bulunan piste bir helikopterin indiği, Havacı Albay H.E. 
ve 9 kişiden H.E., Yzb. M.M.A., Ütğm. O.G., Ütğm. M.F.D., Asb. M.A. ile öğrenci B.Y., F.F., Ş.K., 
E.A. ve C.C. oluşan ekibinin indiği, havacı albayın takviye geldiklerini binanın emniyetini 
almaya devam edin diyerek TRT Arapça kısmına girdiği, bu arada dışarıda vatandaşla-
rın toplanmaya başladığı, Y.D.’nin vatandaşların toplanması üzerine albayın Alay Komu-
tanı M.K.’yi aradığı, M.K.’nin  kendisine “Devam edin. Ankara’dan Genelkurmaydan emir 
geldi. Sıkıyönetim İlan Edildi.” dediği, WhatsApp grubundan da bu emri gönderdiği, saat 
23.30 sıralarında sanık M.K.’nin  Bnb. Y.D.’yi arayarak; “Taksim’deki arkadaşlar güvenliği 
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almakta zorlanıyorlar. Oraya bir kol asker gönder.” demesi üzerine, Y.D.’nin Yzb. H.B., Yzb. 
E.K.’ye emri ilettiği, 10 er ve 2 yüzbaşı hazırlanıp yarım saat sonra çıktıkları, çıkan gru-
bun Taksim’e ulaştığı, kalabalıklaşan vatandaşlardan yolun kapandığından M.K.’nin  emri 
ile geri TRT binasına döndürüldükleri, yine Y.D.’nin ifadesinde anlatıldığı üzere; zaman 
zaman sanık M.K.’yi arayarak durumu bildirdiği, TRT binası nizamiyesi önünde toplanan 
vatandaşların dağılmaları için havaya ateş açtıkları, içeriye girip Havacı Albay H.E.’e duru-
mu bildirdiği, Havacı Albay H.E.’nin “Genelkurmayın emri var bekleyeceğiz.” dediği, sanık 
M.K.’nin  da kendisine aynı şeyleri söylediği, sabah saatlerinde polis araçlarının geldiği, 
saat 05.00 sıralarında cep telefonuna “RUN” yazan bir mesaj geldiği, 07.45 sıralarında polis 
ekiplerine silahlarını teslim ederek teslim oldukları, Havacı Albay H.E., M.M.A., Asb. M.A. 
ile öğrenci E.A. ve C.C. isimli şahıslar buradan temin ettikleri sivil kıyafetleri giyerek sa-
bah 06.00 sularında uzun namlulu silahlarını bırakarak olay yerinden kaçtıkları hususları 
anlaşılmaktadır.

Hava Harp Okulu subayları ve öğrencileri, Harp Akademileri Komutanlığı subay-
ları ve TV yayınlarının kesilmesi için Ümraniye’den alınan teknik personeller ile Casper 
Plaza’ya helikopter indirilmesi, TRT Ulus yerleşkesi işgali, Digitürk yayınlarının kesimi 
amaçlı Vodafone Arena Stadı’na helikopter indirilmesi eylem ve faaliyetleri gerçekleşti-
rilmiştir.

15 Temmuz darbe girişimi soruşturmaları kapsamında devam eden çalışmalar-
da, şüpheli, mağdur müşteki ifadelerinde, bilgi almalardan, tanık beyanlarından, kamera 
kayıtlarından yapılan tespitlerde; darbe girişiminde İstanbul Harp Akademileri Komutan-
lığı ile Hava Harp Okulunda görev yapan subay, astsubay ve öğrenci subayların aktif ola-
rak yer aldığı, Bakırköy ilçesinde bulunan Hava Harp Okulunda darbe girişimi öncesinde 
koordinasyon toplantılarının yapıldığı, darbe girişimini koordine eden “Yurtta Sulh“ adlı 
WhatsApp grubu üyesi asker şahısların 14 Temmuz günü burada düzenlenen toplantıya 
katıldığı, darbe girişimi esnasında Harp Akademileri ve Harp Okulundan helikopterlerin 
kaldırıldığı, dışarıya görevlendirmelerin yapıldığı hususları tespit edilmiştir.

Hava Harp Okulunun 13 Temmuz günü yıl sonu tatbikatı için görevli subay, ast-
subay ve Hava Harp Okulu öğrencilerinin bir kısmının Yalova ilinde bulunan Tatbiki Eği-
tim Kampı’nda bulunduğu, bir kısmının da Bakırköy Yeşilköy Hava Harp Okulunda görevli 
bulundukları, Yalova’da bulunan grubun 15 Temmuz günü Öğrenci Alay Komutanı olan 
Albay H.E.’in filo komutanlarını topladığı, bir toplantı düzenlendiği, toplantıda İstanbul 
iline gideceklerini bildirdiği, Harp Okulu Öğrenci ve komutanlarının bir kısmının ora-
dan Üsteğmen K.Y.’nin ve Üsteğmen. T.Y.’nin kullandığı helikopterler ile bir kısmının ise 
otobüsler ile ilimize geri döndüğü, İstanbul’da bulunan Harp Okulu öğrencileri, subay ve 
astsubaylarının ise Harp Okuluna geri çağrıldığı, burada G3 silahların ve mühimmatların 
hazırlandığı, tam teçhizat kuşanıldığı, Atatürk Havalimanı VİP bölümündeki askeri pistte 
önceden hazırlanan 5-6 helikopterlerin 3’üne subay ve öğrencilerin dağıtıldığı, 2 helikop-
terin peş peşe havalandığı tespit edilmiştir.
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Birinci helikopterin pilotunun Bayan Ütğm. K.Y. olduğu, bu helikoptere Hava 
Harp Okulu Öğrenci Alay Komutanı H.E., Yzb. M.M.A., Ütğm. O.G., Ütğm. M.F.Y., Asb. M.A. 
ile öğrenci B.Y., F.F., Ş.K., E.A. ve C.C.’nin bindiği, bu grubun direk TRT Ulus Yerleşkesi arka 
kısmında bulunan atıl konumdaki askeri alana iniş yaptığı, şahısların helikopterden ine-
rek TRT binasına indikleri, helikopterin buradan boş olarak havalandığı tespit edilmiştir. 

İkinci helikopterde Binbaşı A.A. ve Teğmen M.B.’ın beraberindeki Harbiyeli 
öğrenciler ile birlikte 16 kişiden oluşan grubun helikopter ile Anadolu yakasına geçtiği, 
daha önceden özel araçları ile Harp Akademileri Komutanlığından çıkış yapan Albay H.A., 
Üsteğmen E.D., Üsteğmen A.S., Üsteğmen M.B.’in Anadolu yakasına geçtiği, Digitürk ve 
TRT yayınlarının kesilmesini sağlayacak olan 6 kişiden oluşan sivil teknik personeli almak 
üzere Ümraniye ilçesine gittikleri, vatandaşların sokağa çıkması ve yolların trafik akışına 
kapanması üzerine kurulan irtibat ile ikinci helikopterin Alb. H.A.’nın ekibi ve teknik ekibi 
buradan almak üzere Ümraniye ilçesinde bulunan CASPER PLAZA adlı iş yerinin çatısında 
bulunan piste indikleri, bu sırada askerleri ve helikopteri gören vatandaşların bina önünde 
toplandıkları ve vatandaşların tepkileri üzerine vatandaşların üzerine ateş açıldığı, Alb. 
H.A.’nın helikoptere ulaşmak için bina içerisindeki çatıya ulaşan kapıya birkaç şarjör ateş 
ettiği, daha sonra helikopterden inenlerin binanın içerisine inerek içeriden başka bir ka-
pıyı açtıkları, H.A. ve ekibini ve yayınları kesecek olan 6 teknik personel şahsı helikoptere 
aldıkları, buradan havalanarak TRT Ulus binasına iniş yaptıkları, Alb. H.A., daha önceden 
Harp Akademileri Komutanlığında görevli subaylar koordinesinde burayı işgal etmiş olan 
6. Alay askerleri ile 1. helikopter ile gelen Hava Harp Okulu Öğrenci Alay Komutanı H.E. 
ve ekibinin yanına N.A., H.Ş. ve S.G. adlı sivil 3 teknik personel ile Harp Akademileri su-
baylarından olan Üsteğmen M.B. ve Üsteğmen A.S.’yi indirdikleri, şahısların bina içerisine 
girdiği, önceden 1. helikopter ile TRT Ulus Yerleşkesi’ne gelen Üsteğmen O.G., Üsteğmen 
Askeri Öğrenci M.F.Y., öğrenci B.Y., F.F. ve Ş.K.’nin helikoptere bindiği, Albay H.A. TRT Ulus 
binasından elinde bir MP5 silah ile çıktığı, silahı daha sonra kendisinden alacağını söyle-
yerek Üsteğmen E.D.’ye verdiği, bina içerisine tekrar girdiği bir süre sonra tekrar geri dön-
düğü helikoptere bindiği, helikopterde Albay H.A. ve ekibi ile diğer teknik personel Ö.Ş., 
S.Ç.ve açık kimlik bilgileri tespit edilemediğinden hakkındaki evrak tefrik edilen Çağrı 
kod adlı 3 sivil şahısla beraber buradan havalanarak Vodafone Arena Stadı’na iniş yaptığı 
tespit edilmiştir.

Ayrıca K.Y. yönetimindeki birinci helikopterin TRT Ulus Yerleşkesi’nden ayrıldık-
tan sonra Atatürk Havalimanı VİP bölümüne geri indiği, buradan Yzb. F.A. ve beraberinde-
ki 11 öğrenci ile birlikte kalkarak Vodafone Arena Stadı’na iniş yaptıkları tespit edilmiştir.

Dolayısıyla Vodafone Arena Stadı’na toplam 3 helikopterin iniş yaptığı, 2 sorti ile 
toplam 43 asker ve 3 sivil teknik personeli buraya bıraktığı, bunların iniş amacının Digi-
türk binasının ele geçirilmesi ve yayınların kesilmesi olduğu, bu şahısların Albay H.A. ve 
Binbaşı A.A. önderliğinde statta toplandığı, H.A. ve A.A. tarafından stad kapılarına zarar 
verilmek sureti ile açtıkları, stattan Digitürk binasını işgal amaçlı dışarı çıktıkları, Digitürk 
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binasına ulaşım amacıyla yoldan geçmekte olan bir İETT otobüsünün havaya ateş edilmek 
sureti ile durdurulduğu, yine burada durdurulan bir sivil jeepe Üsteğmen E.D. ve 3 sivil tek-
nik personelin bindiği, diğerleri de gasp edilen İETT otobüsü ve şoförü ile birlikte Digitürk 
binasına yakın bir alana geldiği, buradan yürüyerek Digitürk binasına gidildiği, buranın 
işgal edildiği, ele geçirildiği, yayını durdurma amacıyla faaliyetler yürütüldüğü, Digitürk 
personeline yayının kesilmesi için baskı yapıldığı, bağırıldığı, yayın kesilemeyince Bnb. 
A.A. tarafından içerideki cihazlara ateş edildiği, daha sonra gelen polis ekiplerinin yapmış 
olduğu yoğun müzakerelerden sonra sanıkların yakalandığı hususları tespit edilmiştir. 

6. Motorlu Piyade Alayı’nın eski komutanı M.K. ile yeni komutanı N.G.’nin TRT 
Ulus binasına yönelik bu kalkışma hareketinde talimatları veren komutanlar olduklarını 
açıkça ortaya koyan WhatsApp görüşmeleri aşağıda sunulmuştur.

Uygulama kaynağı Whatsapp olan, başlangıç saati 15/07/2016 saat 
21:15:00, son etkinlik tarihi 16/07/2016 saat 09:36:21 olan ve 0542 642 17 99 nu-
maralı telefonu kullanan kişinin 15.07.2016 saat 21:15 de “Yurtta sulh” isimi ile 
oluşturulan whatsapp grubu;

Başlangıç Saati: 15/07/2016 21:15:00(UTC+3)

Son Etkinlik: 16/07/2016 09:36:21(UTC+3)

K a t ı l ı m c ı l a r : 9 0 5 0 6 5 0 1 5 0 9 6 @ s . w h a t s a p p . n e t , O s -
man,905303144745@s.whatsapp.net +90 530 314 4745,905413304540@s.what-
sapp.net,+90 541 330 4540, 905457149759@s.whatsapp.net

Zaman Damgası: 15/07/2016 21:15:00(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: 905426421799@s.whatsapp.net created the group “Yurtta 
sulh” (Bnb. M.C.’nin oluşturduğu watsapp sohbet grubu)

“Yurtta Sulh” olarak oluşturulan whatsapp grubuna dahil numarala-
rın yapılan incelemesinde 0541 312 13 29 GSM numarasının yapılan KDM sorgu-
lamasında Malatya ili Yeşilyurt ilçesi nüfusuna kayıtlı Hüseyin-Firey oğlu Malat-
ya-18/11/1971 doğumlu M.K. (T.C.19256134360) adına kayıtlı olduğu, şüphelinin 
kullanmış olduğu anlaşılan 0541 312 13 29 nolu numaranın “Yurtta Sulh” isimli 
whatsapp sohbet grubunda;
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Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net M. Alb

Zaman Damgası: 15/07/2016 21:57:58(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: Lütfen yayın kesimi için teknik ekip arasın.

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net M. Alb

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:02:05(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: TRT TV yola çıktı

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net M. Alb

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:48:41(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: TRT TV’ye müdahale ediliyor

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net M. Alb

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:52:46(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: Sıkıyönetim emrinde KKK emrine denilenlere ne işlem 
yapılacak?

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net M. Alb

Zaman Damgası: 16/07/2016 00:56:25(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp
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Gövde: Kım yandaş medya

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net M. Alb

Zaman Damgası: 16/07/2016 00:56:32(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: Devam ediyor

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net M. Alb

Zaman Damgası: 16/07/2016 01:02:05(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: TRT TV’den Taksim Meydanına kuvvet kaydırıyoruz.

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net M. Alb

Zaman Damgası: 16/07/2016 02:02:44(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: Yayınları kesmemiz lazım

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net M. Alb

Zaman Damgası: 16/07/2016 02:05:35(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: Yayın kesilemiyor mu

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net M. Alb

Zaman Damgası: 16/07/2016 03:08:05(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp
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Gövde: Taksim TRT radyo polis Zh araçları sarmış

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net M. Alb

Zaman Damgası: 16/07/2016 03:49:43(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: Hava aydınlanınca Hv desteği artırılabilir mi

Uygulama kaynağı Whatsapp olan, başlangıç saati 15/07/2016 saat 
21:15:00, son etkinlik tarihi 16/07/2016 saat 09:36:21 olan ve 0542 642 17 99 nu-
maralı telefonu kullanan kişinin 15.07.2016 saat 21:15 de “Yurtta sulh” isimi ile 
oluşturulan whatsapp grubu;

Başlangıç Saati: 15/07/2016 21:15:00(UTC+3)

Son Etkinlik: 16/07/2016 09:36:21(UTC+3)

K a t ı l ı m c ı l a r : 9 0 5 0 6 5 0 1 5 0 9 6 @ s . w h a t s a p p . n e t , O s -
man,905303144745@s.whatsapp.net +90 530 314 4745,905413304540@s.what-
sapp.net,+90 541 330 4540, 905457149759@s.whatsapp.net

Zaman Damgası: 15/07/2016 21:15:00(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: 905426421799@s.whatsapp.net created the group “Yurtta sulh”

“Yurtta Sulh” olarak oluşturulan whatsapp grubuna dahil numarala-
rın yapılan incelemesinde 0537 242 44 66 GSM numarasının yapılan KDM sor-
gulamasında Konya ili Karatay ilçesi nüfusuna kayıtlı Hasan-Fahriye oğlu, Kon-
ya-08/09/1971 doğumlu N.G. (T.C. 26357204144) adına kayıtlı olduğu, şüphelinin 
kullanmış olduğu anlaşılan 0537 242 44 66 nolu numaranın “Yurtta Sulh” isimli 
whatsapp sohbet grubunda;

Başlangıç: From: 905372424466@s.whatsapp.net

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:50:56(UTC+3)
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Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: Taksime takviye istiyoruz kalabalik toplanıyor

Şeklinde ismi geçen komutanların talimatlarını içeren whatsapp gö-
rüşmeleri tespit edilmiştir.

15/07/2016 tarihinde gerçekleşen darbe teşebbüsünün dava dosyası konusunu 
oluşturan eylemlerinden birisi olan Ulus’taki TRT TV binasının işgaline yönelik eylemlere 
iştirak eden sanıklardan bir kısmının eski komutanı M.K. ve yeni komutanı N.G. olan 6. 
Alay’ın rütbeli, er ve erbaşları olduğu, bir kısmının ise okul komutanı F.A. olan ve Alay Ko-
mutanı H.E. olan Hava Harp Okulu’nun subay ve ast subayları ile askeri öğrencileri olduğu 
anlaşılmaktadır.

Ümraniye’deki Casper Plaza’ya Darbeci Askerlerin İnmesi Ve Oradan Di-
ğer Olay Yerlerine Geçilmesi

15/07/2016 darbe girişimi kapsamında devam eden çalışmalarda mağdur müş-
teki ifadelerinde, şüpheli beyanlarında, tanık beyanlarında ve kamera kayıtlarından ya-
pılan tespitlerde darbe girişiminde İstanbul ilinde bulunan Kara Harp Okulu Komutanlığı 
ile Hava Harp Okulunda görev yapan subay, astsubay ve askeri öğrencilerin aktif olarak 
yer aldığı, Bakırköy ilçesi Yeşilköy sınırlarında bulunan Hava Harp Okulunda darbe gi-
rişimi öncesinde koordinasyon toplantılarının yapıldığı, darbe girişimini yöneten ve ko-
ordine eden “Yurtta Sulh” adlı WhatsApp grubunun üyesi konumundaki asker şahısların 
14/07/2016 günü Hava Harp Okulu’nda düzenlenen toplantıya katıldıkları, darbe girişimi 
esnasında Harp Akademilerinden ve Hava Harp Okulundan helikopterlerin kaldırıldığı, 
dışarıya görevlendirmelerin yapıldığı hususları tespit edilmiştir.

Vodafone Arena Stadı’na Hava Harp Okulu Mensubu Darbeci Subaylar ve 
Askeri Öğrencilerin İndirilmesi ve Digitürk Binasının İşgali Eylemi

Vodafone Arena Stadı’na toplam 2 helikopterin iniş yaptığı, 2 sorti ile toplam 43 
asker ve 3 sivil teknik personeli buraya bıraktığı, bunların iniş amacının Digitürk binası-
nın ele geçirilmesi ve yayınların kesilmesi olduğu, bu şahısların Albay H.A. önderliğinde 
statta toplandığı, H.A. ve A.A. tarafından stat kapılarına vurulmak suretiyle zarar verildiği, 
stattan Digitürk binasını işgal amaçlı dışarı çıktıkları, Digitürk binasına ulaşım amacıyla 
yoldan geçmekte olan bir İETT otobüsünün A.A. tarafından havaya ateş edilmek sureti ile 
durdurulduğu, yine burada durdurulan bir sivil jeep’e Üsteğmen E.D. ve 3 sivil teknik per-
sonelin bindiği, diğerleri de İETT otobüsü ve şoförü ile birlikte Digitürk binasına yakın bir 
alana geldiği, buradan yürüyerek Digitürk binasına gidildiği buranın işgal edildiği, ele ge-
çirildiği, yayını durdurma amacıyla faaliyetler yürütüldüğü, Digitürk personeline yayının 
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kesilmesi için baskı yapıldığı, bağırıldığı, yayının kesilemeyince A.A. tarafından içerideki 
cihazlara ateş edildiği, daha sonra gelen polis ekiplerinin yapmış olduğu yoğun müzakere-
lerden sonra sanıkların yakalandığı hususları tespit edilmiştir.

Bu kapsamda yapılan tespitlere göre Beşiktaş’taki Vodafone Arena Stadı’na heli-
kopterlerle darbeci askerlerin inişi ve oradan Digitürk TV’nin işgalinin sağlanması eylem-
lerine, yapılan tespitlere göre Albay H.A., Binbaşı A.A., Yüzbaşı F.A., Üsteğmen E.D., Üsteğ-
men M.F.Y., Üsteğmen O.G., Üsteğmen M.B., Astsubay Çavuş M.D., sivil teknik personeller, 
Ö.Ş., S.Ç.ile askeri öğrenciler, E.G., T.Ç., F.D., T.Y.T., M.H.E., A.Ş., O.U., H.Ç., Ş.K., F.F., S.A.Ş, 
A.D.S., A.P., M.U.D., H.K., E.D., A.S.Ö., M.A., F.A., M.T.N., M.Y., U.G., A.S., M.F.Ç., S.K., M.A.İ., 
N.M., H.K., M.A., M.Ç.İ, B.Y., H.İ.A., C.E., M.C.G., S.C.isimli şahıslar katılmışlardır.

B.2.10. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İşgali

15.07.2016 tarihinde FETÖ Silahlı Terör Örgütü tarafından İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nde gerçekleştirilen darbe girişimine ilişkin eylemler, 47. Motorlu Piyade Ala-
yı’nda görev yapan subay, uzman erbaş ve erler ile bu unsurları komuta etmek için Kara 
Harp Akademilerinden kanunsuz bir şekilde görevlendirilen subaylar tarafından gerçek-
leştirilmiştir. 15.07.2016 tarihinden önce FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyelerince darbe giri-
şimine yönelik yapılan toplantılar sonrasında 47.Motorlu Piyade Alayı’nda bu kapsamda 
yapılacak hazırlıklar Alay Komutanı Kurmay Albay S.C. tarafından planlanmıştır. M.Y.’nin  
ifadesinin ilgili bölümlerinde de geçtiği üzere, S.C. 13.07.2016 tarihinde Kuleli 2.Zırhlı Tu-
gay Komutanlığında, 14.07.2017 tarihinde ise Hava Harp Okulu’nda yapılan planlama top-
lantılarına katılmıştır. Darbe girişiminin İstanbul ayağında kendisine Ak Parti İl Başkanlı-
ğı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Valilik binasının işgali görevleri verilmiştir. 

47. Motorlu Piyade Alayının darbe faaliyetine katılan birliğinin bu anlamdaki 
önemi ise KOKTOD (Kolluk Kuvvetlerini Toplumsal Olaylarda Destekleme) görevinin ol-
masıdır. 15 Temmuz 2016 gecesi 47. Motorlu Piyade Alayından çıkmadan önce askerlere 
KOKTOD eğitimi yaptırılmış ve rütbeli-rütbesiz tüm askerler yargılama süresince tüm sa-
vunmalarını KOKTOD faaliyeti temeline dayandırmışlardır. 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin temel görevi, 211 Sayılı TSK İç Hizmet Kanunu’nun 
35. ve 36. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre Silahlı Kuvvetlerin vazifesi; yurt dışından 
gelecek tehdit ve tehlikelere karşı Türk vatanını savunmak, caydırıcılık sağlayacak şekilde 
askerî gücün muhafazasını ve güçlendirilmesini sağlamak, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
kararıyla yurt dışında verilen görevleri yapmak ve uluslararası barışın sağlanmasına yar-
dımcı olmak, harp sanatını öğrenmek ve öğretmektir. Bu vazifenin ifası için lazım gelen 
tesisler, teşkiller kurulur ve tedbirler alınır. 

Bu görevlere ilave olarak Türk Silahlı Kuvvetleri;
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5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/D maddesi ile valilerin, “İlde çıkabilecek 
veya çıkan olayların, emrindeki kuvvetlerle önlenmesini mümkün görmedikleri veya ön-
leyemedikleri; aldıkları tedbirlerin bu kuvvetlerle uygulanmasını mümkün görmedikleri 
veya uygulayamadıkları takdirde, diğer illerin kolluk kuvvetleriyle bu iş için tahsis edilen 
diğer kuvvetlerden yararlanmak amacıyla, İçişleri Bakanlığından ve gerekirse Jandarma 
Genel Komutanlığının veya Kara Kuvvetleri Komutanlığının sınır birlikleri dahil olmak 
üzere en yakın kara, deniz ve hava birlik komutanlığından mümkün olan en hızlı vasıtalar 
ile müracaat ederek” yardım talebinde bulunmaları halinde kamu düzenini bozan her türlü 
toplumsal olayın engellenmesi maksadıyla kolluk güçlerine destek olmakla,

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/J maddesi ile “Genel kolluk kuvvetlerinin 
imkân ve kabiliyetlerini aşan durumlarda terörle mücadele için gerekli olması veya terör 
eylemlerinin kamu düzenini ciddi şekilde bozması hâlinde, İçişleri Bakanlığının teklifi üze-
rine Bakanlar Kurulu kararıyla” Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevlendirilmesi durumunda, 
211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu’nda belirtilen yetkiler ile kolluk kuv-
vetlerinin genel güvenliği sağlamada sahip olduğu yetkileri kullanarak verilen görevleri 
yerine getirmekle görevlidir. 

Yani, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/d ve 11/j maddeleri istisnadır. 15 Tem-
muz günü bu maddeler kapsamına girecek hiçbir görev ve bu görevin gerekçesi olarak bir 
Bakanlar Kurulu kararı yoktur. Oysaki 15 Temmuz 2016’dan bu yana geçen süreçte, darbe 
yargılamalarında gözlemlediğimiz tüm davalarda o gece dışarıda olan rütbeli-rütbesiz her 
asker, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/d ve 11/j maddeleri üzerine (KOKTOD) savunma-
larını inşa ederek, kendilerine isnat edilen tüm suçları yalanlama yoluna başvurmuşlardır. 

FETÖ’nün TSK’ya verdiği önem ve TSK yapılanması sonucu, 15 Temmuz darbe gi-
rişiminde Kara Harp Akademileri kilit bir rol oynamıştır. Harp Akademilerinden görevlen-
dirilen öğrenciler, planlanan bölgelere giden birliklerin sevk ve idarelerini kolaylaştırmış, 
gittikleri bölgelerde şiddetli çatışmalara katılarak darbe girişiminde fiilen yer almışlardır. 
15 Temmuz 2016 günü Harp Akademileri Komutanlığında, Kara Harp Akademilerinde baş 
hoca olarak görev yapmakta olan Albay A.Z.G.ve öğretim elemanı Binbaşı Z.Ö. tarafından 
yapılan toplantıda, M.A.Ş., R.E., C.Ş., Y.K. ve Ö.F.N., Binbaşı F.Ş.’ye yönlendirilmiştir. F.Ş. 
ise saat 20.30 da 47. Motorlu Piyade Alayı’nda olmaları, Alay Komutanı S.C.’yi görmeleri 
ve emrine girmelerini söylemiştir. Darbe girişimi esnasında İstanbul’un kritik noktalarına 
gidecek ve birliklerin sevk ve idaresini gerçekleştirecek öğrenci subaylar bu şekilde seçil-
miş ve görevlendirilmiştir. Ve yine Albay A.Z.G.tarafından görevlendirilen bir diğer isim 
ise Harp Akademileri Komutanlığında Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisi 
kursunda bulunan Albay Z.D.’dir. Metris Kışlasına gelen bu subaylar, alay komutanı Albay 
S.C. ile toplantı yapmış, S.C. toplantı sırasında hazır bulunanlara silah kullanma talimatı 
vermiş, Harp Akademilerinden gelen subayları da sahada Albay Z.D.’nin emrinde görev-
lendirmiştir. Z.D. belediye binasına ait kroki üzerinde kimlerin ne şekilde görev alacağını 
ayrıntılı olarak anlatmıştır.
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15 Temmuz 2016 günü Alay Komutanlığının devir teslim töreni 1. Ordu Komu-
tanlığından gelen mesajla iptal edilmiş bunun üzerine S.C. KOKTOD eğitimi yapılmasını 
emretmiştir. 13.30’dan itibaren KOKTOD eğitimi verilmiş ve bu sayede birliğin reaksiyon 
düzenini ölçmüştür. Saat 19.00’da tekrar KOKTOD düzeninde toplanılmış, eğitim sırasında 
erlere gaz maskesi, kalkan, jop dağıtılmıştır. S.C.’nin emri üzerine birlik 20.30’da tekrar 
KOKTOD düzeninde toplanmış ve erlere KOKTOD eğitimi içerisinde yer almadığı halde 2 
şarjör içerisinde 40 mühimmat dağıtılmıştır. Silahlık görevlisine silahların karışık dağıtıl-
ması emri verilmiş ve erler saat 21.00’da landlara binerek beklemeye başlamışlardır. 

“Faaliyetin ifşa olmaması için görev alanlarına sevki ve yönlendirilmesi için 15 Tem-
muz günü gece eğitimi mi yapılsın yoksa personel terör eylemleri veya bu 2. Zırhlı Tugayın 
sınır hattına taşınması ile ilgili acil personelin mesaiye çağırılması seçenekleri tartışıldı. Alay-
ların kolluk kuvvetlerinin toplumsal olayları destekleme (KOKTOD) kapsamında terör eylemi 
şüphesiyle birlik personelinin mesaiye çağırılmasına karar verildi. Bu konu çok tartışıldı hatta 
toplantının uzamasına sebep oldu.” (M.Y.,30.11.2016 tarihli ifadesi)

M.Y.’nin  30.11.2016 tarihli ifadesi ve 47. Motorlu Piyade Alayı’nın o gece KOK-
TOD faaliyeti bahanesiyle kışla dışına çıktığı birlikte değerlendirildiğinde, S.C.’nin toplan-
tılarda alınan kararları o gece yerine getirdiği görülmektedir.

“Bir süre araçlarda bekledik, sonra hareket etmeden inmemiz yönünde talimat veril-
di, indiğimizde ilk defa gördüğümüz ve alay komutanımız olduğunu söyleyen bir kişi yanındaki 
2-3 rütbeli ile birlikte bize hitaben konuşma yaptı. Ankara’dan geldiğini söyledi. “Aslanlarım, 
yiğitlerim, ülkenin refahı ve huzuru için sizinle bir görev icra edeceğiz” diye söyledi, “Şarjörleri 
takın, silahları kurun, her türlü yetkiye sahipsiniz.” diye söyledi, tekrar araçlara binip yola ko-
yulduk. İstanbul Büyükşehir Belediyesine gittik.” (Er Ömer Faruk Filiz, Saraçhane İddianamesi 
syf;282) 

Askerler henüz İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne gelmeden İBB Sivil Savunma 
Sekreteri M.T. 22.40 sıralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne gelerek güvenlik ami-
ri olarak çalışan M.Y.’ye bir sıkıntı olup olmadığını sormuştur. M.Y. de M.T.’YE köprünün 
askerler tarafından kapatıldığından haberi olup olmadığını sorduğunda M.T. bilmediğini 
söyleyerek binaya giriş yapmış, kısa bir süre sonra aşağıya inerek M.Y.’ye askerlerin ge-
lebileceğini ve mukavemet göstermemelerini söylemiştir. Bu konuşma üzerine M.Y. de bi-
nadaki diğer güvenlik görevlilerini aramış, askerlerin gelmesi durumunda ne isterler ise 
onun yapılmasını zira bunun M.T.’nin talimatı olduğunu bildirmiştir.

“Gelen rütbelilerin neredeyse hepsi M.T.’yi arıyordu. Kimi görseler sen M.T. mi-
sin? diye soruyorlardı.”(Tanık Süleyman BAYRAKTAR, İbb Güvenlik Görevlisi 30.09.2016 
tarihli CBS İfadesi,3. Klasör syf;12)
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“Askerler binaya gelmeden önce personelin bulunduğu girişten beni aramışlardı, 
aradıklarında M.T.’nin talimatıdır, asker gelirse mukavemet etmeyin dediler, ben bu uyarı üze-
rine askerlere bir şey diyemedim. Sonra personelin bulunduğu girişe gittim, personel girişinde 
albay rütbesinde olduğunu gördüğüm şahıs ile M.T. personel girişinin bulunduğu güvenlik din-
lenme çay ocağındaydılar. M.T. oturuyordu, albay ayakta bekliyordu, televizyonun açık oldu-
ğunu ve köprülerin askerler tarafından kapatılmış olduğunu gördüm, o sırada alt yazıda asker 
yönetime el koydu diye yazı geçtiğinde albay rütbeli şahıs bundan sonra her şey daha güzel 
olacak dedi, M.T. bir şey demedi, sadece gülümsediğini gördüm.” (Tanık Bilal BAĞCI, İbb Güven-
lik Görevlisi,15.05.2017 tarihli TEM Fotoğraf Teşhis Tutanağı,4. Klasör syf;374)

7 subay, 1 asteğmen, 2 uzman çavuş ve 43 er ile Aksaray istikametinden İBB önü-
ne gelen askerler, Z.D.’nin binanın kuşatılması emrinden sonra, Harp Akademilerinden 
gelen öğrenci subayların sevk ve idaresiyle İBB etrafında stratejik noktalarda görevlendi-
rilmiş, yolu keserek İBB’ ye ulaşımı engellemişlerdir. Bununla birlikte belediye binasında 
görevli güvenlik personeline “Bizim sizinle işimiz yok, telefonları ve silahları teslim edin, 
bize problem çıkarmayın, bir müddet buradasınız.” diyerek, güvenlik görevlileri pasifize 
edilmiş ve İBB’nin kontrolü darbeci askerlere geçmiştir.

“…15.07.2016 günü saat 23.30 sıralarında, kendisini daha önceden görevi nedeniyle 
her perşembe günü yapılan asayiş toplantılarında gördüğüm ve tanıdığım Metris Kışlası 47. 
Motorize Piyade Alay Komutanı Darbeci Albay S.C., 0532 635 36 88 numaralı telefonundan, 
şahsi telefonum olan 0505 366 21 23 numaralı telefonumu arayarak tehditvari bir şekilde ba-
ğırarak; “Asker yönetime el koydu, direnme, personeline ve sana zarar gelmesin. Teslim olun.” 
şeklinde ifadeler kullanarak telefonu yüzüme kapattı…” (Esenler İlçe Emniyet Müdürü Cihat 
DAĞDEVİREN,15.12.2016 tarihli ifadesi)

Esenler İlçe Emniyet Müdürü Cihat DAĞDEVİREN ile aralarında geçen telefon 
görüşmesinde “Asker yönetime el koydu, direnme. Personeline ve sana zarar gelmesin. Teslim 
olun” şeklindeki beyanları, S.C.’nin darbe girişiminden haberdar olduğunu göstermektedir.  
Ve yine 15 Temmuz gecesi, İstanbul’daki darbe girişiminin an ve an yönlendirildiği, olay 
yerlerinden bilgilerin paylaşıldığı, emirlerin verildiği Yurtta Sulh adlı WhatsApp grubuna,  
S.C. tarafından 0532 635 36 88 numaralı telefondan gönderilen “İBB Yolda”, “AKP İl Teşkilat 
yolda”, “İBB kontrol altında sorun yok” şeklindeki mesajlar, S.C.’nin kanlı darbe girişiminin 
planlayıcılarından olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.  S.C.’ye darbe girişimi kapsamın-
da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilen eylemlere ilişkin bilgilendirmenin 
de Z.D. tarafından yapıldığı, Z.D.’nin HTS kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır.

“Askerler binayı kuşatmaya başladı, bir kısmı da Başkanlık binasına girdi. Eşkâlini 
verdiğim rütbeli şahıs bana “Sen M.T. misin?” dedi. Ben kendisine: -Hayır ben değilim, kendi-
sinin havuz başında olduğunu söyleyerek birlikte M.T.’ nin yanına gittik. Ben konunun ne ol-
duğunu bilmediğim için Büyükşehir Belediyesinde Sivil Savunma Sekreteri olarak görev yapan 
M.T. ile bu eşkâlini verdiğim rütbeli şahsı havuz başında bırakarak personel kapısından bina-
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nın içerisine girdim.”(Tanık M.Y., İBB Güvenlik Gece Amiri, Beyazıt Polis Merkezi Amirliği 
19.07.2016 tarihli tutanak,3. Klasör syf;23)

“Kamera odasında bu şahısla M.T. sohbet ederken M.T. telefonla konuşurken karşı-
daki şahsa ‘Seni belediye başkanı yapacağım.’ dediğini duydum. Telefonu kapattıktan sonra 
‘Başkanım kimle konuşuyordunuz?’ diye meraklı şekilde sorduğumda bana S.T.’yle görüştü-
ğünü söyledi.” (Tanık Bilal BAĞCI, İBB Güvenlik Görevlisi,15.05.2017 tarihli TEM Fotoğraf 
Teşhis Tutanağı,4. Klasör syf;374)

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde o gece mesai yapmakta olan güvenlik görev-
lilerin ifadelerinden de anlaşılacağı üzere, askerler gelir gelmez Sivil Savunma Sekreteri 
M.T.’yi sormuşlardır. Bununla birlikte M.T. ‘nin kullandığı tespit edilen 0532 294 94 73 GSM 
numaralı hattın HTS kayıtlarında, o gece İBB’de olan hiçbir askerle bir iletişim kaydına 
rastlanmamıştır. Ancak, M.T.’nin 6. Motorlu Piyade Alay Komutanı M.K. isimli şahıs ile 15 
Temmuz gecesi saat 22:18:04’te 85 saniyelik bir görüşme yaptığı tespit edilmiştir. M.K.’nin  
hemen bu görüşmenin akabinde Yurtta Sulh isimli WhatsApp grubunda saat 22.21’de “Be-
lediyeden yüksek seviyedeki M.T. bey itaat ediyor. İBB’yi halledeceğim diyor. Bana zarar ver-
mesinler diyor.” şeklinde bir paylaşım yapmış olduğu da değerlendirildiğinde M.T.’nin aktif 
bir şekilde darbe planlamasına katıldığı anlaşılmaktadır.  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın halkı sokak ve meydanlara davetiy-
le İBB etrafında vatandaşlar toplanmaya ve “asker kışlaya” sloganlarıyla darbeye direniş 
göstermeye başlamıştır. Askerlerin vatandaşlara dağılmaları yönündeki ikazları sonuçsuz 
kalmış ve asker darbeye direnmek isteyen halka müdahale etmeye başlamıştır. 15 Temmuz 
gecesi demokratik düzene ve sivil iktidara karşı gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişi-
mini, halk, emniyet güçlerinin de yardımıyla geri püskürtmüştür.

 “Gelen kalabalık ile birlikte askerlere 30 metre kadar yaklaştık ve ben de grubun 
önüne geçerek bayrağı tutup askerlere doğru yürüdük ve “asker kışlaya” diye bağırdığımız ve 
“tekbir getirdiğimiz” esnada askerler üzerimize ateş etmeye başladı. Ben askerlerin Türk bay-
rağına ateş etmeyeceğini düşündüm ancak onlar ateş ettiler ve bu ateş sırasında ben de sol 
dizimden yaralandım” (Müşteki Gazi Seval TAVLAN,15.08.2016 tarihli ifadesi)

“…Vatandaşlarla birlikte İBB önüne geldik. Ben ön taraftaydım ve oraya geldiğimizde 
İBB’nin önünde 4 adet askeri araç ve toplam 20’nin üzerinde rütbeli ve er olarak asker vardı. Biz 
vatandaşlarla birlikte 500 kadar vatandaş ile birlikte “ Darbeye hayır, asker kışlaya demokrasi 
parçalanamaz, bölünemez” diye sloganlar atmaya başladık. Onlardan Üsteğmen olarak rütbesini 
gördüğüm, gözlüklü, beyaz tenli, 35 yaşlarında, orta boylu, hafif zayıf asker bize hitaben “ Bu bir 
darbedir, ihtilaldır, evlerinize dönün, sokağa çıkma yasağı var” diye bağırarak uyardı. Sn. Cumhur-
başkanımızın yaptığı çağrıda, sokaklara çıkış yasağı yoktur, darbeyi hep beraber engelleyelim diye 
çağırısının olduğunu üsteğmene ben söyledim. O da bana öyle bir şey yoktur, eğer geri çekilmezse-
niz eve gitmezseniz vuracağız “ diyerek elinde bulunan 0-3 piyade tüfeğini benim üzerime doğrult-
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tu. Açılmamızı geri çekilmemizi söyledi. Ben o anda bir patlama sesi duydum sağ akciğerimden, sağ 
kalçamdan ve sol bacağımın baldırımın arkasından vurulduğumu fark ettim...”(Müşteki Gazi Fatih 
Can ŞENÖZ, Beyazıt Polis Amirliği 21.07.2016 tarihli ifadesi,16. Klasör syf;133)

…Komutanım benim silah kullanmadığımı gördüğü anda “halka doğru da ateş etme-
mi” söyledi. Tüm askerlere hitaben “bir mermi bir insan” şeklinde ifade de kullanmıştı. Olay-
lar sırasında camilerden sela verilmeye başlanmıştı. İlk tarif ettiğim yüzbaşı “Bu hoca da çok 
olmaya başladı, bunu da indirmek lazım.” şeklinde ifade kullanmıştı…(Er Sertan BABACAN, 
25.07.2016 tarihli CBS savunması) 

“…Olay yerine polisler geldiler, onlar da askerlere vatandaşın üzerine ateş açmama-
larını, silahlarını bırakıp teslim olmaları konusunda ikazda bulundular ise de askerler polisle-
rin üzerlerine de ateş açtılar, onlardan da yaralananlar oldu fakat bizler bu askerlerin üzerine 
doğru gittiğimiz sırada yine askerler tarafından ateş açıldı, hatta binanın üzerinden de ateş 
ediyordu, bir ara askerler tarafından kalabalık üzerine şiddetli şekilde ateş edilmeye başlandı. 
Bu sırada kalabalık sağa sola kaçıştılar, kalabalığın önünde kardeşim olan Ferdi ECEBALIN en 
ön saftaydı onu biraz geriye doğru gelmesi için yanına gittiğimiz sırada oğlum geride arkada 
kaldı, tekrar geri döndüğümde oğlum Tolga ECEBALIN’ın yerde yattığını ve sağ göz hizasından 
kan geldiğini gördüm. Hemen orada bulunan diğer vatandaşlar ile ambulansa koyup Hase-
ki Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdük. Fakat burada yapılan müdahaleler sonucunda 
oğlum Tolga ECEBALIN burada şehit oldu…”(Müşteki Tarkan ECEBALIN, Şehit Tolga ECEBA-
LIN’ın babası, 31.07.2016 tarihli ifadesi, 2. Klasör syf;32)

SONUÇ

Tüm Türkiye’de olduğu gibi kanlı darbe girişimi, Saraçhane-İBB binası mevkiin-
de darbe girişiminin bir parçası olarak hareket eden sanıklar yönünden de başarısızlıkla 
sonuçlanmıştır. Sanıkların o gece hain kalkışmayı durdurma, başarısız kılma gibi bir ta-
vırlarının da olmadığı açıktır. Gece boyunca devam eden çatışmalarda 14 vatandaşımız 
şehit, 146 vatandaşımız yaralanarak gazi olmuştur. Anayasal düzeni ihlal suçunu işlemek 
iradesi ile birlikte (iştirak halinde) hareket eden Saraçhane-İBB İşgali Davası sanıkları ile 
Çatı Davası sanıklarının amaçlanan suçun işlenmesi sırasında işlenen ve bunun yanı sıra 
bağımsız suç teşkil eden, amaçlanan suç açısından öngörülebilir bir sonuç olan ve iştirak 
iradesinin kapsamı içinde kabul edilmesi gereken, her bir müştekiye karşı işlenen suçlar-
dan sorumlu oldukları açıktır. Bu suçların anayasal düzeni ihlal suçunu işlemek iradesinde 
birleşen sanıklarca öngörülebilir birer suç olduğu ve bu nedenle sanıkların meydana gelen 
kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs ile mala zarar verme suçlarından TCK Mad.37 
maddesi kapsamında sorumlu olduklarını düşünüyoruz.

Saraçhane-İBB İşgali Davası İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/208 E. 
Sayılı dosyasıyla görülmeye devam etmektedir. Yargılama esnasında savunma yapan as-
kerler; “TSK’da mutlak itaat söz konusudur, emirleri yerine getirdim.”, “KOKTOD faaliyeti var 
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dediler, polise yardıma gittik.”, “Tatbikat var diye kışladan çıktık.”, “Terör saldırısı var diye 
çıktık.”, “Halka ateş etmedim, havaya ateş ettim.” gibi birbirinin aynı söylemlerle ve ezber-
letilmiş metinlerle savunmalarını gerçekleştirmişlerdir. İBB Sivil Savunma Sekreteri M.T. 
duymadığı gerekçesiyle cevaplamak istemediği soruları cevapsız bırakmış, erler halkı he-
def alarak ateş eden askerleri, sadece rütbeliler olarak ifade etmiş ve önceki teşhislerinin 
hepsini reddetmişlerdir. Rütbeliler ise hiçbir pişmanlık belirtisi olmadan savunmalarını 
mutlak itaat ve KOKTOD tabanlı olarak şekillendirmişler, kendilerine çapraz sorguda so-
rulabilecek her şeyi önceden düşünüp, her eyleme bir kılıf uydurarak cevap verdikleri, 
duruşma esnasında gözlemlenmiştir. Nitekim sıkıştıkları esnada cevap vermekten kaçın-
maktadırlar. Yine İBB işgalinin saha yöneticisi Z.D.’nin ise “Hafızamı kaybettim, o gece ya-
şananları hatırlamıyorum.” şeklinde savunma yapıp hiçbir pişmanlık sergilemeyişi, darbe 
girişiminde bulunan zihniyetin tekrar aynı eylemlere girişimde bulunabileceği ihtimalini 
akıllara getirmektedir. Bu sebepledir ki 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin başarılı olması 
için çaba sarf etmiş, fiilen katkıda bulunmuş herkesin cezalandırılması gerekmektedir.  

B.2.11. Doğan Medya Grubu İşgali

CNN Türk, Kanal D ve Hürriyet binalarında 16.07.2016 tarihinde FETÖ Silahlı Terör 
Örgütü tarafından gerçekleştirilen darbe girişimine ilişkin eylemler, 1. Ordu Komutanlığında 
görev yapan astsubay, uzman çavuş ve erler ile bu unsurları kontrol etmek için Kara Harp Aka-
demilerinden kanunsuz bir şekilde görevlendirilen subaylar tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Doğan Medyanın işgaline ilişkin olaylar şu şekilde gelişmiştir: 

15 Temmuz 2016 günü saat 15.00 sıralarında Kara Harp Akademisi Akademik 
Kurul Odasında 15 Temmuz darbe girişimine hazırlık amaçlı birtakım toplantılar yapıl-
mış; darbe girişimi hazırlık toplantıları sonucunda, Kara Harp Akademisi öğrencilerinin 
İstanbul ili genelinde kontrol altına alınacak her noktaya gruplar halinde takviye edilmesi 
kararı alındığı, takviyenin amacının yetişmiş rütbeli personel olan akademi öğrencilerinin 
sevk ve idarede görev alarak faaliyetin kolaylaştırılması olduğu tespit edilmiştir. 

Kara Harp Akademisi Öğretim Başkanı Albay A.Z.G., 15 Temmuz darbe girişimi 
günü ve gecesi, planlamayı yaparak darbe girişimi icra etmek üzere öğrencilere görev-
lendirmeler yapmışlar; Kara Harp Okulu öğrenci subayları S.A.K., E.Ş. ve M.A.A. da işbu 
görevlendirmelere istinaden; “Yurtta Sulh Biziz” isimli Whatsapp grubu üyeleri içerisinde 
yer alan Z.Ö., Binbaşı M.T. ve A.Z.G.’nin talimatlarıyla; saat 21.00 sıralarında emir-komuta 
zincirinde görevli olmadıkları ve darbe girişiminin merkez üslerinden olan 1. Ordu Komu-
tanlığı Harekât Merkezi olan Selimiye Kışlası’na gitmişlerdir. Burada 1. Ordu Karargahı’n-
da Harekât Kurmay Yarbaşkanı olarak görev yapan sanık Tuğgeneral E.G.’nin emir ve ko-
mutasına girerek darbe girişimine iştirak etmişlerdir. 
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Subaylardan M.A.A., diğer öğrenci subaylar M.İ., B.Ç. ve M.K. ile birlikte darbe 
girişimi kapsamında sözde sıkıyönetim bildirgesinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrine 
alınan 1. Ordu Komutanı Ümit DÜNDAR’ın enterne edilmesi için verilen emir doğrultusun-
da Fenerbahçe Orduevi’ne giderek 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar’ı konutunda 
aramışlar, konutunda olmadığını öğrenmeleri üzerine 22.00 sıralarında 1. Ordu Kışlası’na 
dönmüşlerdir. 

FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyelerince darbe girişimini yönlendirmek amacı ile 
“Yurtta Sulh” adı ile oluşturulan Whatsapp grubunda, 

- M.D.  tarafından saat 00.12’de, “Müzahir yayın organları 
susturulacak.” 

- U.Ş. tarafından saat 00.14’de, “Müzahir Yayın organlarını 
hava kuvvetleri vurmalı talimat verin.” 

- U.Ş. tarafından saat 00.34’de, “Bu TV’lerin susturulması 
gerekiyor.” 

Paylaşımlarında bulunulmuştur. 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan saat 00.37’de FaceTime isimli prog-
ram üzerinden CNN Türk canlı yayınına bağlanarak silahlı kuvvetler içerisinde küçük bir 
azınlığın bir kalkışma içerisinde olduğunu söyleyerek tüm vatandaşlarımızı ülkemize ve 
demokrasiye sahip çıkmak amacı ile meydanlara çıkmaya ve havalimanına davet etmiştir. 
Cumhurbaşkanımızın bu konuşması üzerine,

“Yurtta Sulh” isimli Whatsapp grubunda, 

- S.C. tarafından saat 00.40’da, “Özel Tvlerin susturulması 
gerekiyor.”

- A.Z.G. tarafından saat 01.31’de, “Gönderilirse CNN vs adam 
gönderebiliriz.”

- A.Z.G. tarafından saat 01.42’de, “Ntv İÇİN EKİP GİTTİ, Seli-
miyeye Hava aracı olursa medyaya müdahale edecek ekip var.”

- M.K. tarafından saat 02.02’de, “Yayınları kesmemiz lazım.”



İSTANBUL DARBE ANA DAVASI İSTANBUL DARDE ANA DAVASI

128

- M.K. tarafından saat 02.05’de, “Yayın kesilemiyor mu ?”

- U.Ş. tarafından saat 02.06’da, “Kesmeye çalışıyoruz.”

- A.Z.G. tarafından saat 02.37’de, “Selimiyede 3 sb 11 asker heli-
kopter için hazır.”

Paylaşımlarında bulunulmuştur. 

Sanık Albay A.Z.G., sanıklar E.Ş., S.A.K. ve M.A.A.’ya sıkıyönetim ilan edildiğini 
bildirerek CNN Türk binasının boşaltılması ve yayının kesilmesi emri verilmiştir.

Bunun üzerine 1. Ordu Komutanlığında Karargâh Destek Nöbetçi Astsubayı olan 
sanık M.O.K., harekât merkezine çağrılmıştır. Burada da kendisine askerleri alarak niza-
miye bölgesinde konuşlandırılması emri verilmiştir. M.O.K. de 1. Ordu Komutanlığı Karar-
gâh Destek Garnizon Komutanlığı Karargâh Bölüğüne bağlı erleri alarak hücum yelekli ve 
silahlı olarak nizamiye bölgesinde konuşlandırmıştır. 

Sanıklar S.A.K., E.Ş. ve M.A.A., erlerin yanına gelerek 11 eri seçmişlerdir. Bu se-
çim yapılırken de erlerin atış yapıp yapmadıkları sorulmuştur. Ayrıca; subay sanıklar, sanık 
askerlere bir binaya gireceklerini, iki üç kişiyi alarak çıkacaklarını, üstlerine gelen olursa 
ayaklarına sıkmalarını, daha da yaklaşan olursa üstüne doğru sıkmaları emrini vermişlerdir. 

Sanık subaylar, seçtikleri askerlerle birlikte iki araç ile doldur boşalt noktasına 
giderek burada askerlere mühimmat dağıtımını sağlamışlardır. Üçer, dörder adet G3 mü-
himmatı alınarak Yüzbaşı S.A.K., E.Ş. ve M.A.A. ile birlikte 11 er olmak üzere toplam 14 
asker, helikoptere binerek Doğan Medya Center’a intikale geçmişlerdir. 

Helikopterde bulundukları sırada subaylar tarafından erlere, şarjör takmaları, 
tüfeğin kayışını ellerine dolamaları, eğer tüfeklerini almak isteyen olursa çekinmeden vur-
maları emirleri verilmiştir.  

Sanıklar saat 03.10 sıralarında Doğan Medya Center’ın açık otoparkına inmiş-
lerdir. Sanık yüzbaşılar, ellerinde bulunan uzun namlulu silahlar ile havaya ateş açarak 
“Genelkurmay yönetime el koydu, asker yönetime el koydu.” şeklinde bağırmışlardır. 

Sanıklar, güvenlik görevlilerine karşı silahla tehdit ile kapıyı zorla açtırmış; sa-
nık subaylardan S.A.K., silahını güvenlik güçlerine doğrultmaya devam ederken erlere kı-
pırdayan olursa vurmaları konusunda emir vererek, personele, “Biz buraya el koyup yayın 
kesmeye geldik” dedikten sonra sanıklar aralarında yaptıkları iş bölümü ile bir kısmı CNN 
Türk binasına, bir kısmı da Hürriyet binasına yönelmiştir.
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Hürriyet Binasındaki İşgal:

Yüzbaşı S.A.K. komutasındaki 6 er tarafından Hürriyet binasına gidilmiştir. Silahlı 
ölüm tehdidi ile kapıyı zorla açtıran sanıklar, güvenlik güçlerini önce silah doğrultmak suretiyle 
yere yatırmışlar; kıpırdarlarsa vurulacakları tehdidinde bulunmuşlar, ardından, elleri başların-
da bina içine götürmüşlerdir. Bina personeline, “Herkes insin, inin vururuz” tehdidinde bulunan 
sanıklar, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Murat YETKİN’e karşı da silah doğrultarak 
çekim yapmamasını söylemişlerdir. Bina personelini lobide toplayan ve silahlarını üzerlerine 
doğrultan sanıklar, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Murat YETKİN’in, silahlarını in-
dirmeleri uyarılarını da dikkate almamışlardır. Devamında, katların boşaltılması emrini veren 
ve yayını keseceklerini belirterek yayın odasının nerde olduğunu soran askerlere, bulundukları 
yerin gazete binası olduğunu, bu binada yayın yapılmadığını söyleyen Murat YETKİN, “Siz dar-
be yapıyorsunuz, bırakın biz de haberimizi yapalım” şeklinde cevap vermesine rağmen, kabul 
etmeyen sanıklar tarafından binanın boşaltılmasına devam edilmiştir. 

Akabinde Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni tarafından Cumhurbaşkanı, 
Başbakan ve komutanların hareketin emir komuta zinciri dışında olduğunu açıkladıkları 
ve kendilerini yakacaklarına dair uyarılarda bulunulmasına rağmen işgale ve personelin 
lobiye indirilmesine devam edilerek sanık S.A.K. tarafından (yapmış olduğu telefon görüş-
mesi sonrasında) “Yanlış bir hareket görürseniz acımayın vurun.” emri verilmiş ve silah 
doğrultarak personel bina dışına çıkartılmıştır. Bu sırada Güvenlik Müdürü Hüseyin ULAŞ 
üzerine, sanık askerler tarafından 2 el ateş açılmıştır.

Doğan Medya Centerda askerlerin bulunduğunu öğrenen Bağcılar İlçe Emniyet 
Müdürlüğünde görevli emniyet güçleri Doğan Medya Centera intikal etmiş olup aynı za-
manda darbe girişimini engellemek için vatandaşlarımız da Doğan Medya Centera gelme-
ye başlamışlardır. 

Bina personelini serbest bıraktıktan sonra, askerleri, Hürriyet binasının girişi 
kapısında çalılık alanda üçerli olarak mevzilendiren S.A.K., polis memurlarına “Mühimma-
tımız var çatışırız.” şeklinde bağırmıştır. 

Polis memurlarının megafonla yaptıkları “Teslim olun.” çağrılarına S.A.K., polis 
memurlarına ve toplanarak tepki gösteren sivil halk üzerine ateş etmek sureti ile karşılık 
vermiştir. Sanık S.A.K.’nın yaptığı atışlar sonucunda Vedat BARCEĞCİ isimli vatandaşımız 
şehit olmuştur. 

S.A.K., ileri doğru sürünmeye başlamış ve sanık erlere de ileri doğru sürünmeleri 
ve ateş etmeleri yönünde emir vermiştir. Nitekim; bu emir üzerine erlerden bir tanesi, polis 
memurları ve vatandaşlarımıza doğru 2-3 el ateş etmiştir. 
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Sanık askerler ile polis memurları arasında çatışma yaşanırken sanık yüzbaşı-
ların talebi üzerine Topkule Kışlasından Binbaşı M.T.’nin komutasında öğrenci subay ve 
astsubay öğrencilerden oluşan 17 kişi, 04.00 sıralarında destek amacı ile helikopter ile 
Doğan Medya Centera intikal etmişlerdir. 

Bu husus; “Yurtta Sulh” isimli whatsapp grubunda Binbaşı M.T. tarafından saat 
04.00’de yazılan “17 kişi CNN’e takviye için helikopterden kalkmak üzereyiz” şeklin-
deki mesajdan da anlaşılmaktadır. 

Bu şekilde intikal eden helikopter Doğan Medya Center üzerinde alçalmaya ça-
lıştıkları sırada, polis memurları ve sivil halka ateş açmışlar, polis memurlarının kahra-
manca mücadelesi neticesi, iki öğrenci subayın yaralanmasını da dikkate alarak Topkule 
Kışlası’na geri dönmüşlerdir. Bu husus, “Yurtta Sulh” isimli whatsapp grubunda sanık Bin-
başı M.T. tarafından 04.14’de yazılan “CNN son yaklaşmada yoğun atış aldık.” ve saat 
04.15’de, “66’da hemen araç sağlık ekibi” şeklindeki mesajlardan anlaşılmaktadır.  

İkinci helikopterin geri dönmesinden sonra, polislerle askerler arasındaki çatış-
ma devam etmiş, askerler bina içine kaçmışlardır. Bina içinde otomasyon odasından çıkar-
ken görülen S.A.K.’ya polis memurları tarafından teslim olması yönünde çağrıda bulunul-
muş, ancak sanık teslim olmadığı gibi elinde G3 silahı ile dışarı çıktığı noktada ayağından 
vurulmuş, vurulduktan sonra da 2 el ateş etmiştir. 

Sanıklar bina içinde polis memurları tarafından teslim alınmıştır. 

CNN Türk ve Kanal D Binalarındaki İşgal:

Sanık yüzbaşılar E.Ş. ve M.A.A., yanlarına 5 eri alarak Kanal D ve CNN Türk’ün 
bulunduğu binaya yönelmişlerdir. Stüdyo giriş kapısının önünde, sanık E.Ş. tarafından “Sı-
kıyönetim ilan edildi, yayını kesmeye geldik” sözleri sarf edilmiştir. Doğan Medya persone-
li tarafından, “yayını kesmemeleri, darbenin bittiği” uyarılarına rağmen bina giriş kapısın-
da E.Ş., “Biraz sonra göreceksin neler olduğunu” diyerek giriş kapısına gelmiş ve “Yayını 
kesin, bu darbedir, herkes dışarı çıksın” şeklinde bağırmıştır. 

CNN Türk Genel Yayın Yönetmeni Ali GÜVEN, E.Ş.’ye ne amaçla geldiklerini sor-
muş; sanık yüzbaşı yayın kesme amaçlı geldiklerini, kimseyle konuşmayacaklarını söyle-
yerek dışarı çıkmalarını istemiştir. Akabinde sanık askerler, CNN Türk binasına giriş yap-
mışlar ve Genel Yayın Yönetmeni tarafından yaptıklarının kanunsuz olduğunu şeklindeki 
uyarılara karşılık silahlarını yetkili personele doğrultarak “Engel olmayın ateş ederiz.” şek-
linde tehditte bulunmuşlardır. Tüfeğin dipçiği ile yetkili personeli ittiren ve yayın odasını 
soran, yayın odasını bulmak için katları araştıran sanıklar, “Yayını kesin, herkes binayı 
boşaltsın.” şeklinde söylemlerine devam etmişlerdir. 
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Yaptıklarının anayasal bir suç olduğu ve Cumhurbaşkanımızın ve komutanların 
bu konu ile ilgili açıklama yaptıkları güvenlik müdürü tarafından kendilerine hatırlatılma-
sına rağmen, “Dinlemek yok”, “Boşaltın yayını durdurun.” şeklinde bağırarak eylemlerine 
devam eden sanık askerler, kamera çekimi yapan personelin boğazına sarılmış ve tüfeğin 
dipçiğini kaldırarak “Ver yoksa vururum.” şeklinde tehditte bulunmuş ve aynı zamanda 
fiziki müdahale bulunmuşlardır.   

Kanal D Genel Yayın Yönetmeni Süleyman SARILAR’a karşı da sanıklar tarafın-
dan “Vururum seni.” şeklinde tehditte bulunulmuştur. 

Yapılan tehdit ve fiziki müdahalenin sonucunda kameramandan hafıza kartını 
alan sanıklar, Kanal D Haber Merkezi ve CNN Türk stüdyosunun bulunduğu kata çıkmış; 
elektriğin kesilmesi, yayının durdurulması ve stüdyonun boşaltılması talimatı vermiştir. 
Saat 03.55’te haber yayını kesilmiştir. 

Yaşanan tartışmalar sırasında sanık M.A.A., tabancası ile havaya bir el ateş 
etmiştir. Sanıklar CNN Türk canlı yayınının yapıldığı kata çıktıklarında, müşteki Nedim 
ŞENER tarafından tepki gösterilmesi üzerine sanıklar, Nedim ŞENER’e silah doğrultarak 
“Çık buradan vururuz seni.” şeklinde tehditte bulunmuştur. Nedim ŞENER, aşağıya inerek 
kapıları açmış ve dışarıda bekleyen halkın içeri girmesini sağlamıştır. 

Ayrıca; Kanal D ve CNN Türk yetkilileri ve çalışanları tarafından, sanıklara yap-
tıklarının kanunsuz olduğu, bu hareketlerinin kendileri için ciddi sonuçları olacağı uyarı-
larında bulunulmuş; kalkışmanın başarısız olduğu bildirilmesine rağmen sanıklar “yayın 
kesme” ve “binanın işgali ve boşaltılması” eylemlerine devam etmişlerdir. 

Hatta CNN Türk Genel Müdürü Erdoğan AKTAŞ tarafından sanıklara, kanunsuz emri 
uygulamama hakları olduğu da hatırlatılarak normalde terk etmeyecekleri binayı, sanıkların si-
lahlı olması ve kendilerinin savunmasız olması nedeniyle mecburen terk ettikleri belirtilmiştir. 

Sanıklar, rejiye de girerek rejiyi boşaltmışlar, askerlerin geldiğini canlı yayında 
bildiren sunucu, sanıklar tarafından canlı yayını terk ettirilmiştir. Çalışanlar tarafından 
yayının devam etmesi adına stüdyoyu gören genel kamera çıkışa verilmiş ve canlı yayın 
görüntüsü bu noktada sabitlenerek reji terk edilmiştir. Sanıklar canlı yayının kesildiği ka-
naatine varmışlardır. CNN Türk Genel Müdürü Erdoğan AKTAŞ ise telsiz mikrofon aracılığı 
ile yayına devam etmiştir. 

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ekipleri, CNN Türk ve Kanal 
D binasına girdiklerinde sanıkların tüfeklerle koridor ve merdivenleri kapatmaları nedeni 
ilk önce üst katlara çıkamamışlar, sanık askerler, suç işledikleri uyarısını yapan polis me-
murlarına G3 piyade tüfeklerini doğrultarak, “Geri çekilmezseniz vururuz.”, “Geri çe-
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kilmezseniz ateş ederiz.” “Binadan çıkmazsanız vururuz.” gibi sözlerle karşı koymuş, 
işgallerine devam etmişlerdir. Bu sırada çıkan arbedede polis memuru Yakup SEVİNÇ yere 
düşerek yaralanmıştır. 

Polis memurları ikinci kata çıktıklarında ise, teslim olmaları için uyarıda bulun-
dukları sanık E.Ş., “Silahlarımızı vermeyeceğiz, bize takviye kuvvet gelecek, kalaba-
lıkla birlikte burayı boşaltın.” şeklinde karşılık vermiş, silahını vermemek için direndiği 
sırada sanık E.Ş.’nin silahından polis memuru Tansu TAN yaralanmıştır. 

Polis ekipleri ve vatandaşlarımızın gayret ve mücadeleleri sonucu sanıklar etki-
siz hale getirilmiştir. 

Doğan Medyayı İşgal Eden Sanıklardan Bir Kısmı İle Diğer Darbe Davaları 
Sanıkları Arasındaki Bağlantılar:

Doğan Medya Centerı işgal eden sanıklardan, Kara Harp Akademisi öğrenci su-
bayları olan S.A.K., E.Ş. ve M.A.A.’ın isimleri, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde gö-
rülmeye devam eden 2017/110 e. sayılı Harp Akademileri davasının dayanağı İstanbul 
Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun 2017/ 26670 so-
ruşturma no’lu iddianamesinde de geçmekte olup Yurtta Sulh Konseyi İstanbul Yapılanma-
sı üyeleri tarafından darbe girişimi öncesi, akademi binasında “Öğrenci Subayların Sevk 
Edilecekleri Birliğin Belirlenmesi” konulu toplantı yapıldığı, her üç subayın da bu toplantı-
lara katıldığı açıkça belirtilmiştir. 

Diğer taraftan; 15-16 Temmuz 2016 gecesinde, E.Ş., S.A.K. ve M.A.A.’nın, İstanbul 
14. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/24 e. sayılı ana darbe dava dosyasında, 2 numaralı sanık 
A.Z.G.ve 15 numaralı sanık M.K. ile müteaddit defalar telefon görüşmeleri yaptığı, bu gö-
rüşmelerin darbe girişiminin başladığı 15 Temmuz 2016 saat 22.00 civarından başlayarak 
darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığı 16 Temmuz 2016 saat 04.37’ye kadar devam 
ettiği HTS kayıtlarından görülmektedir. 

Yine; S.A.K. ve E.Ş.’nin, 15.07.2016-16.07.2016 gecesi, İstanbul 26 Ağır Ceza Mah-
kemesinin 2017/110 E. sayılı dosyasında da darbe girişimini organize etmekten yargılanan 
Z.Ö. ile müteaddit defa görüşme yaptığı, celb edilen HTS kayıtlarında görülmektedir.

Yargılama ve Karar: 

Doğan Medya Centerı işgal eden sanık askerler hakkında İstanbul Cumhuriyet 
Savcılığının 2017/5355 soruşturma numaralı dosyasına istinaden İstanbul 27. Ağır Ceza 
Mahkemesinin, 2017/33 e. sayılı dosyası ile yapılan yargılama sonucunda 21/03/2018 tari-
hinde aşağıdaki karara hükmedilmiştir: 
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I- Sanıklardan Kara Harp Akademisi öğrenci subaylar E.Ş., S.A.K. ve M.A.A. hak-
kında; 

• TCK 309/1. maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiş, 

• TCK 53/1 uyarınca, (a,c,d ve e) bentleri ile (b) bendinde yazılı seçme, seçilme ve 
diğer siyasi hakları kullanmaktan ayrı ayrı yoksun bırakılmalarına, 

• Sanığın eyleminin kül halinde cebir ve şiddet kullanarak T.C Anayasası’nın ön-
gördüğü düzeni kaldırmaya yönelik olması karşısında, TCK 311, 312 ve 106/2 maddeleri 
gereğince ayrı ayrı karar verilmesine yer olmadığına, 

• TCK 309 maddesi gereğince hüküm kurulması ve örgüt üyeliği suçunun geçitli 
suç olması karşısında, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan TCK 314/2. maddesi ge-
reğince karar verilmesine yer olmadığına, 

• Haberleşmenin engellenmesi suçuna ilişkin olarak; TCK’nın 37/1, 124/3 yolla-
masıyla TCK’nın 124/2. maddesi gereğince 5 yıl hapis cezası İle cezalandırılmalarına, 

II- Sanıklardan E.Ş. hakkında, ayrıca, polis memuru Tansu TAN’ın E.Ş.’nin sila-
hını alırken yaralanması olayına ilişkin olarak bahse konu eylemin, cebir ve şiddet kulla-
narak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs 
ttmek eyleminin unsuru olduğu anlaşıldığından, karar verilmesine yer olmadığına, 

III- Sanıklardan S.A.K. hakkında ayrıca, 

• Maktul Vedat BARCEĞCİ’ye yönelik anayasayı ihlal suçunun işlenmesini ko-
laylaştırmak amacıyla kasten öldürmek suçunu işlediği sabit olmakla, TCK 37. maddesi 
yollamasıyla TCK 82/1-h maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile ceza-
landırılmasına,

• İddianamede, polis memurlarına karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 
sanığın 7 kez kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılması yönünde sevk madde-
si yazılmış ise de, CMK 225/1. madde uyarınca iddianamede unsurları gösterilen fiil bulun-
madığından 7 kez öldürmeye teşebbüs suçundan karar verilmesine yer olmadığına, ancak 
gereği için derhal İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

IV- Sanıklardan M.A.A. hakkında ayrıca, Ümit DÜNDAR’ın konutuna girilmesi 
olayına ilişkin olarak konut dokunulmazlığını ihlal suçu yönünden suç duyurusunda bu-
lunulmasına,
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V- Sanık Astsubay M.Ç. hakkında, silah ve mühimmat teslimi nedeniyle silah-
lı teör örgütü FETÖ/PDY’ye bilerek ve isteyerek yardım etme suçu nedeniyle, TCK 314/2 
maddesi uyarınca 7 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, artırım ve indirim maddeleri 
uygulanarak neticeten 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına,

VI- Sanık erler O.P., Bünyamin B.Ç., Ü.E. hakkında suç işleme kasıtları bulunma-
dığından beraatlerine,  

VII- Sanık erler V.İ.S., Ş.K., A.M., F.O.AK, F.I. hakkında, 

• Haberleşmenin engellenmesi suçuna ilişkin olarak, TCK’nın 37/1, 124/3 yol-
lamasıyla TCK’nın 124/2. maddesi gereğince sanıkların ayrı ayrı üçer yıl hapis cezası ile 
cezalandırılmalarına, uygulanan artırım ve indirim hükümleri gereği neticeten ayrı ayrı 
ikişer yıl altışar ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına, 

• Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçuna iliş-
kin olarak, TCK’nın 220/6. maddesi yollamasıyla TCK’nın 314/2 maddesi uyarınca sanıkların 
ayrı ayrı 6’şar yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, artırım ve indirim hükümleri uygulan-
mak suretiyle neticeten sanıkların ayrı ayrı beşer yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına, 

VIII- Sanık erler N.B.A., H.A., H.D., A.A.,  Y.E., S.K. hakkında, 

• Haberleşmenin engellenmesi suçuna ilişkin olarak, TCK’nın 37/1, 124/3 yolla-
masıyla TCK’nın 124/2. maddesi gereğince sanıkların ayrı ayrı üçer yıl hapis cezası ile ce-
zalandırılmalarına, uygulanan artırım ve indirim hükümleri gereği neticeten ayrı ayrı 2 yıl 
altışar ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına, 

• Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçuna 
ilişkin olarak, TCK’nın 220/6. maddesi yollamasıyla TCK’nın 314/2 maddesi uyarınca sanık-
ların ayrı ayrı altışar yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, artırım ve indirim hükümleri 
uygulanmak suretiyle neticeten sanıkların ayrı ayrı beşer yıl hapis cezası ile cezalandırıl-
malarına, 

IX- Sanık er Abdullah AKAR hakkında, 

• Vedat BARCEĞCİ’nin kasten öldürülmesi olayına ilişkin olarak hakkında kamu 
davası açılmamış olduğundan TCK’nın 37. maddesi kapsamında iştirakine ilişkin değer-
lendirme yapılmak üzere derhal İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bu-
lunulmasına, 

• Kasten öldürmeye teşebbüs suçlarına ilişkin olarak, CMK 225/1. maddesi uya-
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rınca iddianamede unsurları gösterilen fiil bulunmadığından 9 kez kasten öldürmeye te-
şebbüs suçundan karar verilmesine yer olmadığına, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına suç 
duyurusunda bulunulmasına,

Karar verilmiştir.

B.2.12. 66. Mekanize Tugayı Topkule-Baştabya Kışlası Olayları ve A Haber 
Baskını Davası

İstanbul ili Esenler ilçesinde bulunan 66. Mekanize Tugay Komutanlığının Top-
kule ve Baştabya kışlalarında meydana gelen darbe girişimi faaliyetleri nedeniyle İstanbul 
Cumhuriyet Başsavcılığının 2017/113734 soruşturma sayılı dosyası ile Mehmet GÜDER, 
Serdar GÖKBAYRAK, Sait ERTÜRK ve Servet ASMAZ isimli dört şehidimiz ile 25 yaralı-
nın mağdur olduğu olaylar sebebiyle 132 sanık hakkında hazırlanan 2017/25288 esas 
2017/4378 İddianame no ile açılan dava İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı-
nın 2017/140 esas sayı ile görülmeye başlanmıştır.

15 Temmuz 2016 gecesi A Haber isimli medya kuruluşuna baskın girişimi fa-
aliyetleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/108905 soruşturma sayılı 
dosyası ile 2 yaralının, 13 müştekinin mağdur olduğu olaylar sebebiyle 14 sanık hakkında 
hazırlanan 2017/4966 esas-2017/750 iddianame no ile açılan dava İstanbul 24. Ağır Ceza 
Mahkemesi Başkanlığının 2017/92 esas sayılı dosyası ile görülmeye başlanmış ancak 
23.11.2017 tarihli 2017/180 karar sayılı birleştirme kararı ile İstanbul 22. Ağır Ceza Mah-
kemesi Başkanlığının 2017/140 esas sayılı dosyası ile birleştirilmesine karar verilmiştir. 
Bu nedenle her iki dava hakkındaki açıklamaları İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinin 
2017/140 esas sayılı dosyasındaki bilgiler doğrultusunda izah edeceğiz.

Mekanize Tugayının Önemi Ve Konumu

Davaya konu 66. Mekanize Tugay Komutanlığı darbecilerin İstanbul ili Avrupa 
yakasındaki önemli üslerinden biridir. Darbeye hazırlık toplantılarından birinin icra edil-
diği 66. Mekanize Piyade Tugayı’nın komutanı, olay tarihinde Tuğgeneral olan firari sanık 
M.N.Y. 11-18.07.2016 tarihleri arasında esasen izinli olup Antalya ilinde bulunmaktadır. 
M.N.Y. 11.07.2016 tarihinde personeli olan O.E.’yi arayarak aynı akşam saat 18.00’da ken-
disini Atatürk Havalimanından aldırmasını istemiştir. Bu kapsamda personeller A.A. ve 
H.C.Y. saat 18.00’da M.N.Y.’yi Atatürk Havalimanından almışlar ve Fenerbahçe Ordu Evi’ne 
bırakmışlardır. Yine aynı personel M.N.Y.’yi 14.07.2016 tarihinde sabah saatlerinde Zey-
tinburnu’nda bulunan lojmanlardan alarak kışlaya getirmişlerdir. Sanıklar Kurmay Albay 
U.Ş., Kurmay Yarbay M.Y.  ve Binbaşı M.Ç. 14 Temmuz 2016 günü saat 10.00-11.00 sıraların-
da 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında toplantı için firari sanık M.N.Y.’nin makam 
odasında toplanmışlardır. Bu doğrultuda yapılan toplantıya; Tugay Komutan Yardımcısı 
Kurmay Albay Y.S., 1. Mekanize Piyade Tabur Komutanı Kurmay Yarbay K.Y., Kurmay Baş-
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kan Vekili Kurmay Yarbay O.A., 66.Mekanize Piyade Tugayı Harekât ve Eğitim Şube Mü-
dürü Kurmay Binbaşı A.B., Lojistik Şube Müdürü Kurmay Yüzbaşı Ö.Ö., Kurmay Yarbay 
F.S. ve İstanbul İl Jandarma Komutanı olan Albay G.S.’nin iştirak ettiği tespit edilmiştir. 
Darbeciler tarafından başkaca darbeye hazırlık toplantıları ve faaliyetleri yapılmış, sanık 
M.D. ‘nin Ankara’dan getirdiği talimatlar ve önceden tertiplenen faaliyetler çerçevesinde 
15.07.2016 günü darbe girişimine fiilen başlanmış, askeri personel ve araçlar görevlendiri-
len bölgelere intikal etmek üzere kışladan çıkış yapmaya başlamışlardır. Organize olmak 
ve görev yerlerindeki son durum hakkında bilgi aktarımı yapmak amacıyla sanık M.D. ’nin 
talimatları doğrultusunda sanık M.M.Ç. tarafından Whatsapp Grubu kurularak darbe giri-
şiminin İstanbul ayağında görevlendirilen rütbelilerin bu gruba eklendiği anlaşılmıştır. Bu 
kapsamda 66. Mekanize Tugayı personeli olan Tuğgeneral M.N.Y., Yarbay O.A., Albay Y.S., 
Yarbay K.Y., Yarbay F.S., Yüzbaşı Ö.Ö. ve Binbaşı A.B.’nin “Yurtta Sulh” isimli Whatsapp 
grubunda kayıtlı oldukları da tespit edilmiştir.

11/07/2016 ve 15/07/2016 Tarihlerinde Tugayda Yapılan Hazırlıklar

Planlanan darbe girişimi sırasında tugay içerisinde emir komuta zincirinin düz-
gün çalışması için bazı görevlendirmelerde değişikliğe gidilmiştir. Bunlar;

- 15 Temmuz 2016 günü Tugay Nöbetçi Amirliği nöbeti Üsteğmen A.K.’den alı-
narak Harekât ve Eğitim Şube Müdürü olan Binbaşı A.B.’ye verilmiştir. Bu görevlendirme 
Tugay Kurmay Başkanı Yarbay O.A. tarafından yapılmıştır.

- Topkule Kışlası’nda görevli olan müşteki Gazi Albay D.A. 11 Temmuz 2016 günü 
Kartaltepe Kışlası’na kışla komutanı olarak atanmıştır.

- Topkule Kışlası’nda görevli Tugay Komutan Yardımcısı Albay N.U., Tugay Ko-
mutanı M.N.Y. tarafından yıllık izne çıkarılmıştır, 

- Tank taburu başta olmak üzere birçok rütbelinin izin tarihlerinde değişiklik 
yapılmış ve bazı rütbeliler izne çıkarılmıştır.

- Olay tarihinde izinli olan veya dış görevlendirmelerde bulunan bazı personeller 
darbede görevlendirilmek üzere göreve çağrılmıştır.

66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı içerisinde tank ve zırhlı araçları barın-
dırması nedeni ile 15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen darbe girişimi kapsamında 
İstanbul Avrupa yakasında FETÖ üyelerince en etkin olarak kullanılan birliklerden biridir. 

Söz konusu kışlanın Tugay Komutanı olan ve halen firari bulunan Tuğgeneral 
M.N.Y.’nin 14.07.2016 tarihinde kışlada yapılan ve yukarıda izah edilen toplantıdan önce 
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darbe girişiminden haberdar olduğu dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Zira sanık M.Y. 
hazırlıktaki müdafi huzurunda verdiği ifadelerinde M.N.Y.’nin toplantıda hazırlıkların tıpkı 
2.Zırhlı Tugay Komutanlığındaki gibi devam ettiğini, konu üzerinde çalışıldığını, herhangi 
bir problem olmadığını söylediğini bildirmiştir. 14.07.2016 tarihinde 66. Mekanize Piyade 
Tugay Komutanlığında yapılan ve yukarıda izah edilen toplantıda birliklerin İstanbul Em-
niyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’ni, Bayrampaşa Çevik Kuvvet Yerleşkesi’ni ve Atatürk 
Havalimanını ele geçirmesi planlanmıştır. Tugay Komutanı M.N.Y. yaptığı bu planlama 
sonucunda hangi birliklerin nereye, ne kadar kuvvetle gideceği, araçların hazırlanması, 
depolarının dolu olması ve bakımlarının yapılması, tüm personelin tam teçhizatlı olarak 
hazır olması, muhabere için telsizlerin hazırlanması ve bakımlarının yapılması, mühim-
matın hazırlanması ve dağıtılması, askerlerin atışlarının yaptırılması hususlarında Tugay 
Komutan Yardımcısı Kurmay Albay Y.S., Tank Tabur Komutanı Kurmay Yarbay S.E., l. Me-
kanize Piyade Tabur Komutanı Kurmay Yarbay K.Y. ve Tugay Karargahı’nda görevli Binbaşı 
A.B.’ye emir vermiştir Verilen bu emirler de bölük komutanları vasıtası ile personele iletil-
miştir Yapılan tüm hazırlıklar Y.S. koordinesi ile gerçekleşmiştir. 

Kurmay Yarbay F.S. tank tabur komutanı olarak atandığı halde Lojistik Destek 
Komutanlığına görevlendirilmiştir. S.E. 14.07.2016 tarihinde bu kapsamda Y.S., K.Y. ve A.B. 
ile koordineli olarak araç ve personel değişimi konusunda faaliyet yürütmüştür. Bu kap-
samda hangi tankların hangi personel ile darbe girişimine katılacağını isim isim belirle-
miştir. Tabur komutanları S.E., K.Y. ve E.M. araçların bakımını yaptırtmış, yakıt ikmalle-
rini tamamlatmış ve mühimmatları aldırmıştır. Tank Tabur Komutanı S.E., Başçavuş M.Ç. 
aracılığı ile tanklara 3’er adet tank mermisi dağıttırmış, ayrıca tank taburuna 12.000 adet 
MG-3 mühimmatı ve 19.200 adet Hk-33 mühimmatı getirtmiştir. Aynı şekilde Piyade Tabur 
Komutanı olan K.Y. personelinin itirazlarına rağmen zırhlı personel araçlara kule silahla-
rını yükletmiştir. Verilen emirler doğrultusunda hazırlanan tanklar 30 Ağustos törenleri-
ne yaklaşık 1,5 ay olmasına rağmen kışla içerisinde hazırlık bahanesiyle yürütülmüştür. 
Yapılacak darbe girişiminde personeli kışlada tutmak için de nöbet tutan bir erin silahı 
alınarak saklanmış, silah kaybolduğu, ikinci bir emre kadar kışlaya giriş çıkışların durdu-
rulduğu haberi yayılmış, ancak silah kaybolmasına rağmen darbeciler diledikleri kişilerin 
kışlaya giriş ve çıkışlarını kontrollü yürütmüş, 3. Kolordu Komutanlığından personelin cep 
telefonlarına İstanbul’un birçok ilçesinde bombalı araçlarla büyük çaplı terör saldırıları 
olabileceği yönünde mesaj gönderilmiştir. 

Aynı gün saat 19.30 sıralarında Kurmay Başkanı O.A. kayıp silahın bulunduğu-
nu, ancak 15-16-17 Temmuz günleri ile alakalı kuvvetli eylem istihbaratının olduğunu, bu 
sebeple tugayın üç gün boyunca hazır kıta olarak görevlendirildiğini, bundan dolayı 15 
Temmuz 2016 günü kendisi ile birlikte Binbaşı A.B., Yüzbaşı Ö.Ö. ve Teğmen L.A.’nın mesa-
iye kalacağını, diğer subay ve astsubayların kendi  imkānları ile kışladan ayrılabilecekleri-
ni, ancak tugaydaki erbaşların takviye olarak mesaiye kalacaklarını, bu uzmanların silah 
ve mühimmat alarak A.B.’nin emrine gireceklerini Astsubay Ç.T’ye söylemiş ve bu emirle-
ri birliklere iletmesini emretmiştir. Ayrıca Tabur Komutanı K.Y. de bölük komutanlarına 
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16.07.2016 tarihinde saat 17.00’a kadar kışlada hazır kıta olarak kalacakları konusunda 
emir vermiştir. Bu hazırlıklar sırasında darbeci kanattan olmadığı değerlendirilen üst rütbeli perso-

nelin kışladan uzaklaştırıldığı, böylece alt rütbedeki personelin sevk ve idaresinin tamamen darbeci 

askerlere geçmesinin sağlandığı tespit edilmiştir. 

Darbe teşebbüsünün İstanbul ayağının Avrupa yakasındaki faaliyetlerinin 66. Mekanize 

Piyade Tugayı’nda darbeci General M.N.Y. komutasında icra edildiği, Tugay Harekât Merkezinin adeta 

İstanbul ilinin yakasındaki kalkışma eylemlerinin karargahı olarak kullanıldığı, Harp Akademileri 

Komutanlığından darbeci Albay A.Z.G.organizesinde, Akademi Ölçme ve Değerlendirme Şube Müdürü 

Albay D.S.A. ve öğretim elemanı Binbaşı M.T.’nin emir-komutasında 66. Mekanize Tugayı’na birlik 

bütünlüğü sağlanmadan şahsi araçlarıyla sözde tatbikat ve terörle mücadele görüntüsü altında grup 

grup getirilen bir kısım darbeci kurmay öğrencilerin 66. Mekanize Tugay Komutanı emrine girerek 

gece boyunca İstanbul Avrupa yakasındaki her türlü takviye ve çatışma eylemlerini darbeci komutan-

ların emrinde bizzat yürüttükleri, tugayın bir kısım kendi personelinin ve tugayda staj amaçlı bulunan 

bir kısım astsubay öğrencilerin de bu eylemlere iştirak ettikleri anlaşılmıştır.

66. MEKANİZE TUGAYI’NDA GERÇEKLEŞEN EYLEMLER:

66. Mekanize Piyade Tugayında ve gece boyunca tugaydan çıkan darbeci perso-
nel tarafından gerçekleştirilmiş darbe girişimine yönelik eylemler yedi kısımdan oluşmak-
tadır.

Bu olaylara ilişkin hazırlanan iddianamede faaliyetler şu şekilde özetlenmiştir; 

- Darbe girişiminin yaşandığı gece boyunca harekât merkezinde, revirde, niza-
miyede, karargâh içerisinde, Topkule ve Baştabya kışlalarının çeşitli bölgelerinde kalarak 
kalkışma faaliyetini yürüten, sahadaki darbeci birliklerin sevk ve idaresi, koordinesi, dar-
be karşıtı müdahale girişimlerine yönelik nizamiye güvenliği, mühimmat dağıtımı gibi icra 
faaliyetleri yürütülmüştür.

66. Mekanize Piyade Tugayına yeni atanmış ancak henüz başlangıç yapmamış 
yarbay rütbesindeki B.B.’nin  bir önceki görev yerinin Harp Akademileri olması sebebiyle 
darbe girişiminde en ön planda rol oynamış akademi personeliyle de yakın irtibat içerisin-
de olduğu, darbenin planlayıcılarından ve Yurtta Sulh Konseyi isimli yasa dışı oluşumun 
içerisinde yer alan sanık M.Y.’nin beyanına göre kalkışmadan önce tugayda gerçekleştiri-
len planlama toplantılarında, aynı zamanda FETÖ üyesi olan ve bu sebeple örgütsel olarak 
da kendisine güvenilen B.B.’nin  bir an önce tugaya katılması kararının alındığı, bu doğrul-
tuda henüz yeni görevine başlangıç yapmamış sanığın tugay karargâh binasına olay günü 
öğlene doğru saat 11.00 sıralarında giriş yaptığı, kalkışmada önemli rol oynayan Tugay 
Kurmay Başkanı O.A.’dan darbe yapacakları bilgisini aldığı, darbe girişiminin öne çekildi-
ğinin M.Y. tarafından sanığa haber verilmesinden sonra sanığın da kontrol altında tuttuğu 
harekât merkezinden çeşitli önemli noktaları ele geçirmek üzere hareket edecek darbeci 
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birliklerle ilgili koordinasyon faaliyetlerine başladığı, yönetime el konulduğuna dair söz-
de sıkıyönetim mesajlarını harekât merkezine gelenlere gösterdiği, ayrıca olay gecesi ha-
rekât merkezi nöbetçisine henüz göreve başlamadığından hiçbir yetkisi olmamasına rağ-
men tugaya gelecek tüm mesajları önce kendisinin göreceğini söylediği, sanığın ifadesinde 
saat 22.00 sıralarında darbeci birliklerin hareket edip kışladan çıkmaya başladıklarını be-
yan ettiği, sanığın gece boyunca harekât merkezinde bulunan darbeci suç ortakları N.K. 
ve D.S.A. ile sahadaki birliklerin koordinasyonunu sağladıkları, sanığın tamamen yetki-
siz ve kanunsuz olarak tugayda bulunan Akademi Ölçme ve Değerlendirme Şube Müdü-
rü D.S.A.’nın oradaki varlığını hiç yadırgamayıp sorgulamaksızın kalkışma faaliyetlerine 
birlikte devam ettikleri, her iki sanığın B.B.’nin  henüz ayrılış yaptığı akademiden irtibatlı 
oldukları, sanığın N.K. ile harekât merkezindeki bir pano üzerinde telsiz kanalları ve ele 
geçirilmeye çalışılan önemli noktalarla ilgili listeleme de yaptıkları, sanığın sahada dar-
beci faaliyet yürüten birliklerin başındaki ve darbeci komutanların koordinasyon amaçlı 
kurdukları “Yurtta Sulh Biziz” isimli whatsapp grubu üyeleri olan darbeci Ö.Ö., M.T., O.A. 
ve darbeci akademi personeliyle tüm gece irtibat halinde olduğu hatta sahadaki personele 
N.K. aracılığıyla darbecilerin ele geçirmeye çalıştıkları A-Haber televizyon kanalı binası 
başta olmak üzere işgal edilecek noktalarla ilgili konum bilgisi de paylaştıkları, Doğan 
Medya Center binasını ele geçirmeye çalışan darbecilere takviye amaçlı helikopterle yola 
çıkan darbecilerden faaliyet sırasında vurularak yaralanan iki darbeci kurmay öğrenci için 
ambulans ayarlanmasını da B.B.’nin  istediği, nizamiye sorumlusu N.G.’ye kalkışmanın de-
vam ettiği süre zarfında farklı zamanlarda nizamiyeye toplanan darbe karşıtı halkın dağı-
tılması için havaya ateş etmeleri, içeriye halkın ve polisin kesinlikle alınmaması yönünde 
emirler verdiği, sabah saatlerinde darbecileri engellemek amacıyla gelen kolluk güçlerinin 
de içeriye alınmaması talimatını verdiği, adeta İstanbul ilinin Avrupa yakasındaki kalkış-
ma eylemlerinin karargahı olarak kullanılan 66. Mekanize Piyade Tugayı Harekât Merke-
zi’ni kontrol altında tutan B.B.’nin  tüm tugayda ve dolayısıyla nizamiye bölgesinde olay 
gecesi boyunca her türlü darbeci emir ve talimatlar vererek darbe girişiminde fiilen önem-
li rol oynadığı, A-Haber televizyon kanalı binasının ele geçirilmesi amacıyla yola çıkan 
ancak yolların kapalı olması sebebiyle ters yönde gasp ettikleri bir otobüs ile Kartaltepe 
Kışlasından tugaya girmeye çalışan darbeci bir grubun, garip şekilde sivil bir otobüsle ve 
teçhizatlı şekilde geldiklerinden nizamiyede kendilerini kışlaya almak istemeyen tanık Ya-
vuz ŞENSOY’a hitaben harekât merkezindeki B.B.’nin  kendilerinden haberdar olduğunu 
söyledikleri, bu hususun da açıkça sanığın sahaya sürülen darbeci birliklerle irtibat ha-
linde olduğunu ve bunları koordine ettiğini gösterdiği, kendisine yardım edenlerle birlikte 
darbenin icra eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edilmiştir.

- Siyasi Kişilerin Gözaltına Alınması İçin Kurulan Enterne Timi: Firari sa-
nık M.N.Y.’nin talimatıyla FETÖ üyesi Ö.Ö.’in de dahil olduğu darbe girişimini planlayan 
grup tarafından eski başbakanlardan Ahmet DAVUTOĞLU, Bakan Numan KURTULMUŞ, 
eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir TOPBAŞ gibi siyasi kişilere ve üst düzey 
kamu yöneticilerine yönelik gözaltı faaliyetlerinin yapılmasının öngörüldüğü, İstanbul ili-
nin Avrupa yakasında yapılacak bu faaliyetleri Ö.Ö. ve kurduğu silahlı ekibin gerçekleştir-
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mesinin planlandığı, nitekim darbe girişimini planlayan ve icra eden sözde “Yurtta Sulh 
Konseyi” isimli illegal oluşumun İstanbul ayağını oluşturan darbecilerden sanık M.Y.’nin 
müdafi eşliğinde alınmış ifadesinde, Ö.Ö.’in bu enterne faaliyetinde bizzat görevlendirildi-
ğini açıkça beyan ettiği, sanığın da daha önceki savunmasında bu hususu doğruladığı, sa-
nığın önceki ikrarında belirttiği gibi tugay komutanı firari M.N.Y.’nin ajandasında enterne 
edilmesi planlanan kişilerin listesi tespit edilmiştir.

Belirtilen şekilde planlanmış enterne faaliyeti için olay gecesi sanık Ö.Ö.’in emir 
ve komutasında hazırlanan 4 Land Rover araç ve bir askeri kamyonda, tugay personeli, 
darbeci kurmay öğrenciler ile astsubay öğrencilerden oluşan tam teçhizatlı ekiple Bahçe-
lievler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı adresinde ve Bahçelievler ilçesinin değişik nok-
talarında eski başbakanlardan ve halen Ak Parti milletvekili olan, Ö.Ö.’in ifadesine göre 
gözaltına alınacaklar listesinde ismi bulunan Ahmet DAVUTOĞLU’nun kendisine ve birinci 
derece yakınlarına ait ikametler olduğunun tespit edildiği, bu bağlamda siyasi enterne 
timi olarak görevlendirilen darbeci birimin Ahmet DAVUTOĞLU’nu gözaltına almak için 
Bahçelievler ilçesine gittiklerinin sabit olduğu, sanıkların intikal sırasında darbeye karşı 
toplanan halk ve emniyet görevlilerince kesilen yollar sebebiyle görevlerini tamamlaya-
madan kışlaya dönmek zorunda kaldıkları, bu faaliyet sırasında darbecileri engellemek 
adına yolları kapatmak amacıyla bırakılmış polis araçlarının camlarını kırarak araçları 
çekip yolları açmaya çalıştıkları tespit edilmiştir.

- Bayrampaşa Emniyet Çevik Kuvvet Yerleşkesini Ele Geçirmeye Çalışan 
Darbeci Birliklere Takviyeye Gidilmesi Eylemi; Darbe girişimini gerçekleştiren “Yurtta 
Sulh Konseyi” isimli oluşumun İstanbul ayağını oluşturan darbecilerden olan ve bu olu-
şumun koordinasyon amacıyla olay gecesi kurduğu “Yurtta Sulh Biziz” isimli whatsapp 
grubunda da bulunan Y.S. ve F.S. ile birlikte hareket eden L.D.’nin olay günü de bu iki 
komutanının darbeci emirleri doğrultusunda Lojistik Destek Komutanlığında bulunan per-
sonelin kalkışma faaliyetine hazırlanmasını organize ettiği ve Baştabya Kışlası’nda perso-
nelin tertiplenmesini sağladığı, F.S.’nin emri doğrultusunda kışlanın emniyetini aldığı gibi 
İstanbul ilinde çeşitli noktaları ele geçirmek için kışladan çıkış yapacak ve darbe girişimin-
de kullanılacak zırhlı araçların hazırlanması ve gece saatlerinde olası arıza durumlarında 
kalkışma faaliyetinin devamlılığının sağlanması noktasında kullanılmak üzere ilgili bakım 
ve tamir personelinin de kışlada kalmasını emrettiği,

Tugay Komutan Yardımcısı darbeci Y.S.’nin darbe girişiminin başlamasıyla daha 
önceden alınan kararlar doğrultusunda emrindeki tanklar ve zırhlı araçlarla Bayrampaşa 
Çevik Kuvvet Yerleşkesi’ni ele geçirmek üzere kışladan çıkış yaptığı, sanığın kışladan ayrı-
lırken Baştabya Kışlasında emir ve komutayı L.D.’ye devrettiği 

Y.S. kışlayı terk ettikten sonra emir - komuta zincirine aykırı şekilde yetkiyi 
devralan L.D.’nin emir komutanın kendisinde olduğunu duyurarak kışladaki rütbelileri 
ve askerleri içtima alanında hazır şekilde bekletmeye başladığı, L.D. ile birlikte hareket 
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eden G.S.’nin de nizamiye bölgesinde darbeye karşı durmak için toplanan halk sebebiyle 
nizamiyeye takviye asker gönderdiği, bir müddet sonra darbecilerin ele geçirmeye çalış-
tıkları birçok noktada olduğu gibi Y.S.’nin gerçekleştirmeye çalıştığı Bayrampaşa Çevik 
Kuvvet Yerleşkesi’nin işgal girişimi faaliyetinde de darbecilerin halkın yoğun tepkisiyle 
karşılaştıkları ve takviye istemeye başladıkları, bu bağlamda darbeci Y.S.’nin de Baştabya 
Kışlası’nda emir komutayı devrettiği L.D.’yi arayarak takviye kuvvet göndermesini istedi-
ği, sanığın bu emir üzerine içtima alanında hazırda bekleyen askerlerin çıkışı için kendi-
sinden daha kıdemli üsteğmen G.S.’ye emir verdiği, çıkış için hazırda bekleyen askerlere 
silah ve mühimmat dağıtımı yapıldığı, hatta askerlerin şarjörlerine mermi doldurtulduğu, 
takviyeye gidecek kamyonlara da mühimmat yükletildiği, 2 subay, 2 astsubay, 3 uzman 
erbaş ile 39 er ve erbaştan oluşan tam teçhizatlı ekiple kendileri için hazırlanan 3 askeri 
kamyona bindikleri, “Bayrampaşa’yı takviyeye gidiyorsunuz” emri doğrultusunda G.S.’nin 
emir ve komutasında sanıkların 3 askeri kamyonla kışladan çıkarak Bayrampaşa Çevik 
Kuvvet Yerleşkesi’ni ele geçirmeye çalışan darbeci Y.S.’yi takviye etmek amacıyla intika-
le başladıkları ancak yolların darbe karşıtı halk tarafından kesilmiş olması ve toplanan 
kalabalığın tepkileri üzerine sanıkların kışlaya geri dönmek zorunda kaldıkları, sanık 
G.S.’nin yaşadıkları gelişmeleri Bayrampaşa Çevik Kuvveti ele geçirmeye çalışan darbeci 
komutanları Y.S.’ye bildirdiği, sanıkların kışlaya döndükten sonra sabah saatlerine kadar 
darbeci komutanları L.D.’nin emir ve komutasında darbe karşıtı eylemlere karşı Baştabya 
Kışlası’nın emniyetini sağlamaya devam ettikleri, sanıkların sabah saatlerinde darbecileri 
engellemek amacıyla harekete geçen Gazi Albay Davut ALA ve şehit Kurmay Albay Sait 
ERTÜRK’e herhangi bir destek de vermedikleri tespit edilmiştir.

- Vatan Caddesi Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesini Ele Geçirmeye Çalışan 
Darbeci Birliklere Takviyeye Gidilmesi; Yukarıda da açıkladığımız üzere darbe plan-
lama toplantılarında da bir arada faaliyet gösteren 66. Mekanize Kurmay Başkan Veki-
li darbeci O.A. ve F.S.’nin darbe girişiminin başlamasıyla emirlerindeki tanklar ve zırhlı 
araçlarla İstanbul Emniyet Müdürlüğünü ele geçirmek amacıyla Vatan Caddesi’ne hareket 
ettikleri, yolda emniyet kuvvetlerinin silahlı direnişiyle karşılaşan ve yolların kesilmesi 
sebebiyle yerleşkeye ulaşamayan darbecilerin Bezmialem Hastanesi önüne kadar ilerle-
yebildikleri, kontrolü sağlayamadıkları ve ilerleyemedikleri için derhal takviye istedikleri, 
M.T.’nin aldığı takviye emri doğrultusunda derhal ekibini hazırlamaya başladığı, ardından 
M.T.’nin emir ve komutasında darbeci kurmay öğrenciler ile astsubay öğrencilerden olu-
şan tam teçhizatlı ve mühimmatlı ekiple saat 23.45 sıralarında kışla içerisinde hazır bekle-
yen, darbe gecesi daha fazla asker alabilmesi için koltukları sökülmüş helikoptere bindik-
leri, darbeci kurmay öğrenciler tarafından sanıkların olası ölüm ve yaralanma durumları 
için astsubay öğrencilerin kan grupları ve yakınlarının numaralarının listesini yaptıkları, 
M.T.’nin, helikoptere binerlerken iniş sırasında ateş edebileceğini, bu sebeple kapısının 
açık bırakılması gerektiğini söylediği, helikopter motoru çalışırken de M.T.’nin darbe giri-
şimini gerçekleştiren “Yurtta Sulh Konseyi” isimli illegal oluşumun olay gecesi koordinas-
yon amacıyla kurdukları “Yurtta Sulh Biziz” isimli mesajlaşma grubunda, saat 23.49’da 7 
akademi personeli, 15 astsubay öğrencinin Vatan Yerleşkesi’ne takviye için helikopterde 



İSTANBUL DARBE ANA DAVASI İSTANBUL DARDE ANA DAVASI

142

hazır ve kalkmak üzere olduklarını, iniş sırasında ateş edebileceklerini bildirdiği, böylece 
helikopterle havalanan sanıkların Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi civarına birkaç kez iniş 
yapmaya çalıştıkları ancak emniyet güçlerinin ateş açması ve toplanan halk kitleleri se-
bebiyle iniş yapamadıkları, sanıkların yine iniş yapmaya çalıştıkları bir seferde M.T.’nin 
kendilerine engel olmaya çalışan halkın üzerine ateş açtığı ve kalabalık arasında bulunan 
Mehmet GÜDER’in başından isabet alarak şehit olmasına, Ali KARA’nın ise yaralanmasına 
neden olduğu tespit edilmiştir.

Sanıkların bu şekilde Emniyet Yerleşkesi civarına iniş yapamayınca Vatan Cad-
desi’nin arkasında bulunan Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine inebildikleri, 
burada astsubay öğrencilerin telefonlarından darbe girişimine ilişkin haberleri gördükleri, 
ayrıca rütbelilerden, karşı koyacak halka ve polise ateş etmeleri yönünde emir aldıkları, 
bir müddet sonra darbeci O.A. ve F.S.’nin ekibiyle bir araya gelebilmek amacıyla bahçesi-
ne indikleri okulun yanındaki Bezmialem Hastanesi’nin içerisinden Vatan Caddesi’ne çık-
maya çalıştıkları, hastane içerisinden geçerlerken hastane personeli, güvenlik görevlileri 
ve o sırada hastanede bulunan vatandaşlarımızın sanıkları engellemeye çalıştıkları an-
cak sanıkların hastane içerisinde etraflarındakileri tehdit ederek, önlerine çıkanlara silah 
doğrultarak ve hastane içerisinde havaya ateş ederek yollarına devam ettikleri, sanıkların 
dışarı çıktıklarında da halkın yoğun tepkisiyle karşılaştıkları ve yine havaya ateş ederek 
ilerleyebildikleri, M.T.’nin darbeci komutanlarına “Yurtta Sulh Biziz” WhatsApp grubun-
dan darbeci O.A. ve F.S. ile buluşamadıklarını, vatan grubuyla irtibata geçemediklerini, 
bunun imkānsız olduğunu, çok büyük bir grubun yaklaşmakta olduğunu bildirdiği, ardın-
dan kalabalıklaşan halk kitleleri sebebiyle takviye amacıyla gittikleri ekiple buluşamaya-
caklarını anlayan sanıkların hastane çıkışında durdurdukları bir minibüs ile kışlaya geri 
döndükleri, kışla girişinde de darbeye karşı toplanan halk kitleleriyle karşılaşan sanıkla-
rın tüm gece yaptıkları gibi ateş ederek kendilerine oluşturdukları koridordan kışlaya giriş 
yaptıkları tespit edilmiştir.

- A Haber Televizyon Kanalı Binasının İşgali Girişimi; Kalkışmanın en kanlı 
şekilde devam ettiği sıralarda Topkule Kışlası Harekât Merkezinde yetkisiz ve kanunsuz 
şekilde bulunan darbeci D.S.A.’nın darbeci komutanlarından aldığı anlık emirler doğrultu-
sunda, emrindeki darbeci kurmay öğrencilerden firari İ.M.S. ve R.E.’ye, A Haber televizyon 
kanalının ele geçirilmesi talimatını verdiği, sanık İ.Ş.’nin bu talimatı verenin D.S.A. olduğu 
yönünde sanığı teşhis ettiği gibi karargah binası kamera kayıtlarında da sanığın talimatı 
verirken görüntülerinin tespit edildiği, firari İ.M.S.’nİn aldığı talimat sonrasında kışla içe-
risinde “Yandaş medya A Haberi basmaya gidiyoruz, var mı gelecek cengaver?” şeklinde 
bağırarak eyleme katılacak darbecileri bir araya getirdiği, İ.M.S.’nin belirtilen şekilde ba-
ğırarak astsubay öğrencilerden adam topladığı, bu şekilde tam teçhizatlı olarak bir araya 
gelen darbeci kurmay öğrenciler ile tugay personeli, astsubay öğrencilerin nizamiyede top-
lanıp 3 askeri jipe bindikleri ve kamera görüntülerine göre saat 00.25 sıralarında kışladan 
çıkış yaptıkları, şoför erin beyanına göre yola çıkmak için kışla içerisinde hazırlandıkları 
sırada araca gelen rütbelilerin “A Haberi susturmaya gidiyoruz.” dedikleri, hazırlanıp A 
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Haber televizyon kanalını darbe girişimi kapsamında işgal etmek amacıyla tam teçhizatlı 
ve mühimmatlı olarak yola çıkan sanıkların, intikal sırasında darbeye karşı duran halk kit-
lelerince yolların kapatılmış olması sebebiyle üç kere durup toplanan kalabalığı dağıtmak 
üzere havaya ateş ederek yolu açtıkları, bu duraklamalardan TEM otoyolu Fatih Sultan 
Mehmet Köprüsü istikametinde Gaziosmanpaşa tır garajı mevkiinde yaşanan durakla-
mada yine sanıkların yolu kesen halkı dağıtmak için araçlardan silahlı şekilde indikleri, 
darbecilerin yolu kesen halk kalabalığına doğru ilerledikleri, burada halkla yolu açmala-
rı için tartıştıkları, halkın yolu açmamak için direnmesi ve geri adım atmaması üzerine 
sanıklardan birinin gerekirse vurun şeklinde emir verdiği, hemen ardından sanıklardan 
açılan ateş sonucunda yolu kesen ve darbeci askerlere karşı koyan silahsız halk içerisinde 
yer alan şehit Servet ASMAZ’ın karın bölgesinden aldığı isabetle yaralanıp yere düştüğü, 
Servet ASMAZ’ın yanında bulunan tanık Yasir KAYA ve diğer kişilerin şehide yardım etmek 
istedikleri ancak sanıkların silah doğrultarak şehide yardım edilmesini de bir müddet en-
gelledikleri, bu şekilde müdahalenin de engellenmesiyle hastaneye geç götürülen Servet 
ASMAZ’IN hayatını kaybederek şehit olduğu,  

Sanıkların şehit Servet ASMAZ’ın öldürülmesinden sonra kesilen yolları açama-
yacaklarını ve A Haber televizyon kanalı binasına ulaşamayacaklarını anlamaları üzerine 
yolun ters istikametine geçerek kışlaya geri dönmek üzere o sırada oradan geçmekte olan 
Ulusoy firmasına ait içerisinde yolcuları da bulunan otobüsü, silahlarını göstererek zorla 
durdurdukları, hatta otobüsü durdurmak için tabancayla havaya ateş ettikleri, tüm astsu-
bay öğrenci sanıkların da kendilerine tepki gösteren ve engellemeye çalışan halkı uzak-
laştırmak için hep birlikte havaya 2-3 el ateş ettikleri, ardından otobüsün önü kesilerek 
zorla durdurulmasıyla, A Haber televizyon kanalını ele geçirmek amacıyla yola çıkmış tüm 
sanıkların otobüsü, yolcuları, şoförü ve muaviniyle birlikte rehin alarak şoföre kendilerini 
kışlaya götürmelerini istedikleri, o sıralarda sanıkların çıkış yaptıkları Topkule Kışlası’nın 
önünde darbecileri engellemek için biriken halk kalabalığı sebebiyle sanıkların araların-
daki bağlantı yolu sayesinde içeriden Topkule Kışlası’na geçmek üzere Kartaltepe Kışlası 
nizamiyesine yöneldikleri tespit edilmiştir.

- Doğan Medya Center Binasını Ele Geçirmeye Çalışan Darbeci Birliklere 
Takviyeye Gidilmesi; Darbeci güçlerin olay gecesi ele geçirmeye çalıştıkları bir başka nok-
ta olan CNN TÜRK televizyon kanalının bulunduğu Doğan Medya Center binasındaki darbe-
cilerden takviye talebi gelmesi üzerine, 66. Mekanize Piyade Tugayı’nda yetkisiz ve kanun-
suz olarak bulunan darbeci akademi personelinin başındaki, M.T.’nin aldığı takviye emri 
doğrultusunda derhal ekibini hazırlamaya başladığı, ardından M.T.’nin emir ve komutasında 
darbeci kurmay öğrenci subaylardan oluşan tam teçhizatlı ve mühimmatlı ekiple saat 04.00 
sıralarında kışla içerisinde hazır bekleyen, darbe gecesi daha fazla asker alabilmesi için 
koltukları sökülmüş helikoptere bindikleri, M.T.’nin darbe girişimini gerçekleştiren “Yurtta 
Sulh Konseyi” isimli illegal oluşumun olay gecesi koordinasyon amacıyla kurdukları “Yurtta 
Sulh Biziz” isimli mesajlaşma grubunda, saat 04.00’da tam da eyleme katılan sanıkların sayı-
larıyla uyumlu şekilde on yedi kişi CNN TÜRK ‘e takviye amacıyla helikopterde hazır olduk-
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larına dair paylaşım yaptığı, sanıkların belirtilen takviye eylemine katıldıklarına dair sanık 
M.T.’nin paylaşımıyla uyumlu güvenlik kamerası görüntüleri ve sanıkların cep telefonlarının 
sinyal bilgilerinden yapılan baz istasyonu tespitleri ilgili dosyada mevcuttur.

Sanıkların havalandıktan kısa süre sonra Doğan Medya Center binasına ulaştıkla-
rı ancak burada hazır bekleyen emniyet güçleri tarafından aldıkları yoğun ateş sonucu iniş 
yapamadıkları, hatta helikopterdeki darbeci askerler M.K. ve V.D.’nin açılan ateş sonucu ya-
ralandıkları, M.T.’nin “Yurtta Sulh Biziz” mesajlaşma grubunda saat 04.14’den itibaren, iniş 
yapamadıkları, yoğun ateş aldıkları, biri kalçadan biri bacaktan olmak üzere iki kişinin ya-
ralandığı, ambulans hazırlanması gerektiği yönündeki gelişmeleri anlık paylaştığı, sanığın 
grupta belirttiği yaralanmaların M.K. ve V.D.’nin yaralanmalarıyla uyumlu olduğu,

Böylelikle takviye görevini tamamlayamayan sanıklar Topkule Kışlası’na geri 
dönmüşlerdir. O sırada darbecileri engellemek üzere kışlaya gelmiş Gazi Albay Davut ALA 
ve şehit Kurmay Albay Sait ERTÜRK’ün karşılaştıkları ambulansı durdurdukları, ambulan-
sın kapısı açıldığında M.Ç.’nin silahına davrandığı ancak Davut ALA ve ekibi tarafından 
darbecilerin elleri kelepçelenerek etkisiz hale getirildikleri, Gazi Albay Davut ALA yaralı-
ların ve onlara refakat eden M.Ç.’nin ellerini bağlatırken önceden aynı kışlada çalıştıkları 
için tanıdığı yaralı M.K.’nin Davut ALA’yı “senin için iyi olmaz bizi bırak” diyerek tehdit 
ettiği, daha sonra Davut ALA ve ekibinin karargah binasına doğru devam ettikleri, arka-
dan gelen polis memurlarınca elleri kelepçeli sanıkların ekip aracına alındıkları, ilerleyen 
dakikalarda kışla içerisinde yaşanan çatışmayı fırsat bilen M.Ç.’nin bir şekilde kelepçeleri 
çözüp yaralı suç ortaklarını da kurtararak V.D.’nin aracıyla yaralıları olay yeri ile hiçbir 
alakası olmayan, uzak mesafedeki İstinye Devlet Hastanesi’ne götürdüğü, burada yaralı 
sanıkların ilk aşamada kendilerini tedbiren farklı isimlerle tanıttıkları, M.Ç.’nin kışlanın 
yakınlarında mevcut olan Medipol, Arnavutköy Devlet Hastanesi veya normal prosedürde 
olduğu gibi Kasımpaşa Asker Hastanesi gibi birçok hastaneye rağmen uzak mesafedeki 
İstinye Devlet Hastanesi’ni tercih etmesinin tedbiren olay yerinden uzaklaşmak ve iz kay-
bettirmek amacıyla yapıldığının şüphesiz olduğu anlaşılmıştır. 

- Kışla İçerisinde Gerçekleşen Çatışma; Darbe gecesi boyunca 66. Mekanize Piyade 
Tugayından çıkan darbeci tanklar, zırhlı araçlar ve askerlerce İstanbul ili Avrupa yakasında 
birçok darbe teşebbüsü eyleminin gerçekleştirildiği, darbe teşebbüsünün karşısında durmak 
ve kışla güvenliğini sağlamak amacıyla hareket eden Kolordu Harekât Kurmay Başkanı Şehit 
Kurmay Albay Sait ERTÜRK ve Kışla Komutanı Gazi Albay Davut ALA’nın ilerleyen saatlerde 
Topkule Kışlası’na geldikleri, kışla içerisindeki kanunsuz durumu ve kalkışmada yaralanan 
darbeci kurmay öğrencileri gördükten sonra kışlaya ulaşan emniyet güçleriyle koordineli şe-
kilde kışla içerisindeki Atatürk heykelinin yukarısındaki top sahasının etrafından olacak şe-
kilde iki kanattan zırhlı araçların korumasında sabah saat 05.00 sıralarında karargâh bina-
sına doğru hareket etmeye başladıkları, bu sırada Davut ALA’nın kendisini duyacak şekilde 
darbecilere hitaben teslim olmaları yönünde çağrılar yaptığı, Davut ALA ve ekibinin darbe-
cileri durdurmaya yönelik hareketi sırasında karanlıkta kaçışanlar olunca her iki taraftan da 
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birkaç atışın yapıldığı, polis ekiplerinin nizamiyeden girişini haber alan ve silah seslerini de 
duyan harekât merkezindeki ve karargâh binasındaki D.S.A. ve M.T. önderliğindeki darbeci 
kurmay öğrenci sanıklar ile tugayın kendi personeli olan darbeci sanıklar havanın tam ola-
rak aydınlanmamış olmasından da yararlanarak kendilerini etkisiz hale getirmek amacıyla 
gelmekte olan Gazi Davut ALA ve şehit Sait ERTÜRK ile birlikte hareket eden emniyet perso-
neline yönelik tedbir almaya başladıkları, A.B.’nin Sulh Ceza Hakimi’nce yapılan sorgusunda 
nizamiyeden kışlaya polis girdiği haberinin gelmesi üzerine, emirlerindeki diğer darbecilerle 
birlikte karargâh binasından çıkan D.S.A. ve M.T.’nin kendilerini engellemeye gelen polis 
ve askerlere hitaben “dışarı çıkın” diye bağırdıkları, bu bağlamda silahlı ve tam teçhizatlı 
olan sanıkların boş olan sahra hizmet bölüğü, tank taburu ve harekât merkezinin bulundu-
ğu karargah binaları çevresinde, ayrıca tank tabur garajının tabur binası tarafındaki yolun 
kenarlarında ve Davut ALA’nın zırhlı araç korumasında hareket ettiği top sahası altındaki 
yolun kışla nizamiyesi tarafında bulunan yol kenarındaki ormanlık alan içerisinde olmak 
üzere konuşlandıkları, şehit Sait ERTÜRK’ün ekibiyle ilerlemekte olduğu top sahasının üst 
kısmındaki yolun ilerisindeki tank tabur binası ve karargâh binasının bulunduğu taraftan 
gelen darbecilere yönelik “Ben Sait Albay, teslim olun.” demesi üzerine D.S.A.’nın “Ben de 
albayım siz teslim olun.” şeklinde karşılık verdiği, top sahasının kışla nizamiyesi tarafından 
yaklaşmakta olan ve darbecilerle etrafı çevrilen Davut ALA ve yanındaki emniyet personeli-
nin de tekrar sanıklara yönelik teslim olun çağrıları üzerine alana yayılmış olan sanıkların 
dört bir yandan ateş etmeye başladıkları, saat 05.20 – 05.25 sıralarında başlayan çatışmanın 
yer yer yayılarak devam ettiği, yaşanan çatışmada kahraman polis memuru Serdar GÖK-
BAYRAK ve kahraman Kurmay Albay Sait ERTÜRK’ün vurularak şehit oldukları kahraman 
Gazi Davut ALA ile kahraman şehit Sait ERTÜRK ve kahraman Gazi Davut ALA’nın yanında 
çatışmaya katılan vatansever polis memurlarımız Ferdi AKYÜN, Veysel AKDAĞ, Muslahattin 
Murat BİLİK, Kemal Cavit ALPDEMİR ve Yaşar DEMİRAL’ın yaralandıkları, Mesut KARAMAN 
ve Bayram DİRLİK’in ise çatışmadan yara almadan kurtuldukları tespit edilmiştir.

66. Mekanize Piyade Tugayındaki çatışma haberini alıp sonradan kışlaya gelen 
emniyet güçlerinin yaralı arkadaşlarına yardım etmek ve şehitlerimizi almak amacıyla 
kışlaya girdikleri, kışla içerisinde beklemekte olan bir kısım darbeciler tarafından tekrar 
ateş açıldığı, Sanıkların tam çatışmanın başladığı vakitlerle uyumlu şekilde silahlanarak 
harekât merkezinin bulunduğu binadan çıkış yaparlarken, çatışma sonrasında da farklı za-
manlarda grup grup harekât merkezine dönüp saat 06.10 sıralarından itibaren aynı bina-
dan sivil şekilde kaçarlarken ve D.S.A.’nın çatışma başlamadan hemen önce silahlı olarak 
aynı bina çıkışında telefonla konuşurken tespit edilmiş güvenlik kamerası görüntüleri ile 
ilgili dosyada katılanlar ve tanıkların beyanlarının birbirlerini doğrular nitelikte oldukları, 
M.T.’nin dahil olduğu “Yurtta Sulh Biziz” isimli mesajlaşma grubunda kontrolü kaybettik-
lerini belirten darbeci komutanların saat 05.45 sıralarında darbe teşebbüsü faaliyetinin 
iptal olduğunu ve herkesin ya teslim olması ya da canını kurtarması gerektiği yönünde 
paylaşımların yapıldığı, söz konusu çatışmaya katılan sanıkların M.T.’ten haber aldıkları 
tam da bu paylaşımla uyumlu olacak şekilde saat 05.45 sonrasında saat 06:10’a kadar hızla 
sivil kıyafetlerini giyip tugaydan kaçtıkları anlaşılmıştır. 
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- YUNANİSTAN’A KAÇAN HELİKOPTERİN 66. MEKANİZE PİYADE TUGA-
YI’YLA İRTİBATI: 66. Mekanize Tugayı’na ait olmadığı halde darbeciler tarafından 15 
Temmuz darbe teşebbüsünde aktif olarak kullanılan dört adet helikopter 66. Mekanize Tu-
gayı’nda gece boyunca görev almış olup Vatan Caddesi’ne takviyeye giden, CNN Türk-Do-
ğan Medya Center binasının işgal girişimine destek veren ekipler başta olmak üzere aktif 
olarak görev almıştır. Bu helikopterlerden esasen 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığına 
ait olan Skorsky tipi askeri helikopter 66. Mekanize Piyade Tugayı’ndan ayrıldıktan sonra 
önce Riva’ya inmiş, akabinde 8 darbeci asker Yunanistan’a kaçmıştır.  

Bu olaylara ilişkin dava, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/140 esas sa-
yılı dosyası ile görülmektedir. C. Savcısı tarafından esas hakkında mütalaa sunulmuştur. 
Bu davada 146 sanık yargılanmakta olup davada aralarında Kurmay Albay Sait ERTÜRK, 
Komiser Yardımcısı Serdar GÖKBAYRAK ile sivil vatandaşlar Mehmet GÜDER ve Servet 
ASMAZ olmak üzere dört şehit ile aralarında olay tarihinde albay olan şimdi ise tuğgeneral 
rütbesi ile aktif görevde olan Davut ALA ile polis memurları Ferdi AKYÜN, Veysel AKDAĞ, 
Muslahattin Murat BİLİK, Kemal Cavit ALPDEMİR ve Yaşar DEMİRAL ile sivil vatandaşları-
mız Ali KARA, Abdurrahman BÖLÜK’ün de aralarında olduğu toplamda 27 gazi mevcuttur. 

B.2.13. İstanbul Valiliği’nin İşgali

Darbe teşebbüsü kapsamında İstanbul Valiliği de işgal edilmiştir. Darbenin bu 
olaya ilişkin icra hareketleri nedeniyle İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi 2016/286 esas 
sayılı dosyasıyla dava açılmıştır. Bu dosyadaki sanık sayısı 90 kişidir. 

15.07.2016 akşamı saat 20.30’da şüpheliler; M.U., M.E., İ.T., E.T. ve H.T.; şüpheli 
İ.T.’a ait araçla yanlarına kamuflajlarını da alarak sivil kıyafetlerle 47. Motorlu Piyade Alayı 
Metris Kışlası’na gelmişlerdir. Ardından kamuflajlarını giyerek S.C., tabur komutanı şüp-
heli R.K., Bölük Komutan Vekili şüpheli Teğmen S.E., şüpheli Albay N.A. ile haklarında ayrı 
dosyadan soruşturma yürütülen Hava Harp Akademilerinden gelen subaylar ile birlikte 
toplantıya katılmışlardır.

Toplantıda hazır olan subaylar S.C. tarafından İstanbul Valiliği, İst. Büyükşehir 
Belediyesi ve Ak Parti İl Binası’na gidecek şekilde üç kola bölünmüş ve İstanbul Valiliği’ne 
gidecek sanıkların emir komutası sanık Albay N.A.’ya verilmiştir.

Ayrıca S.E., sanıklar A.G. ve H.A.’ya bu işin ciddi olduğunu, sanık N.A.’ya yaklaş-
mak isteyen olursa yanında kalmalarını, N.A.’ya saldıran olursa önce ittirmelerini, halen 
devam ediliyorsa havaya sıkmalarını, buna rağmen devam eden olursa ayaklarına sıkma-
ları emrini vermiştir.
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N.A. komutasındaki sanıklar R.K., M.E., İ.T., E.T., H.T., S.E.; sanıklar A.K., Ü.M., 
C.S., M.U. beraberinde iddianamede isimleri yazılı 75 şüpheli er ile birlikte tam teçhizatlı 
bir şekilde saat 21.30 sıralarında 6 adet Land Rover araç ve 2 adet Unimog kamyon ile kış-
ladan çıkış yapmışlardır.

Sanıklar İstanbul Valiliği’ne saat 22.00-22.30 sıralarında gelmişler ve öncelikle 
Ankara Caddesi tarafında bulunan valiliğin önünde tıkama görevi yapan polis memurları 
Serdar ÇELİK ve Yıldırım KANER’in etrafını silahlarını doğrultmak suretiyle sarmışlardır.

N.A. bu polislere hitaben; “Ordu adına geliyoruz, buranın güvenliği bizden soru-
lur, silahlarınızı verin.” demiş; polislerin kendilerine böyle bir emir gelmediğini söyleme-
leri üzerine de “Buranın güvenliğini artık biz sağlayacağız, silahları verin, aksi takdirde 
sizin için iyi olmaz, bu saatten sonra direnmenin bir anlamı yok, etrafınıza baktıktan sonra 
bunu anlayacaksınız.” demiştir.

Devamında şüpheliler polislerin silahlarını ve kelepçelerini alarak başlarına 
nöbetçi bırakmış ve valilik protokol kapısı önüne gelmişler ve burada İstanbul Emniyet 
Müdür Yardımcısı C.D. tarafından durdurulmuşlar ve aralarında bir itiş kakış yaşanmıştır.

N.A., C.D.’ye “Silahları teslim edin zorluk çıkarmayın.” demiş, C.D. de henüz saa-
tin erken olması ve elinde yeterince emniyet gücü olmaması nedeniyle “Askerlerinize söy-
leyin, herkes kıpırdamadan beklesin, biz bir müzakere edelim.” demiştir. Buna karşılık R.K. 
“Ben buraya emir komuta zinciri içerisinde valiliğin güvenliğini almaya geldim, silahları 
teslim edin.” şeklinde karşılık vermiştir. C.D. silahları teslim etmeyeceğini söylemiş, “Siz 
bir köşede biz bir köşede güvenliği alalım.” diye teklifte bulunmuştur. 

Bu konuşmalar sırasında N.A. yanındaki 3 er ile birlikte valiliğin arka tarafında 
bulunan cami kapısını kırarak valiliğe giriş yapmıştır. Sesleri duyup bahçeye çıkan polis 
memuru tanık Erkan AÇIKGÖZ müdahale etmeye çalışmış ancak sanıklarca silah doğrul-
tup, diz çöktürülerek, gömleği de çıkarılıp, telefonu alınarak, etkisiz hale getirilmiş, sonra 
silahı olmadığı anlaşılınca gömleği ve telefonu geri verilmiştir.

Sanıklar valilik binasına girdikten sonra N.A. odalarda arama yapılması ve vali-
lik personelinin dışarı çıkarılması emrini vermiştir. Bunun üzerine, bir kısım vali yardım-
cısı odalarına kapıları kırılarak girilip arama yapılmıştır.

O sırada Emniyet Müdür Yrd. C.D. de direniş için esnafı ve emniyet, belediye, 
parti mensupları vs. arayarak halkın direniş için valilik önünde toplanmasını sağlamaya 
çalışmış ve sonuçta darbe girişimini engellemeye çalışan vatandaş sayısı 100’e ulaşınca 
C.D. vatandaşların bir kısmını valilik Marmaray çıkışına bir kısmını da cami tarafına yön-
lendirmiş ve şüphelilere baskı yapmalarını istemiştir. Ardından R.K.’nin yanına giderek 
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herhangi bir şekilde silah patlamaması, vatandaşın zarar görmemesi konusunda uyarıda 
bulunmuştur. Bunun üzerine Şüpheli R.K. “Askerlerine şarjör çıkarma talimatı verdiğini” 
söylemiştir. Tanık C.D. tarafından da askerlerin şarjör çıkardığı gözlemlenmiştir. Ancak bu 
arada yine R.K. tarafından emrindeki askerlerin bir kısmı valiliğin alt kısmına kaydırılıp 
set oluşturularak halkın geçmesi engellenmiştir.

C.D. barikattaki sanık askerlere barikatı açmaları hususunda sert bir şekilde 
bağırınca askerlerce barikat açılmış; halk açılan noktadan ilerlemeye başlayınca valilik 
içinde ve etrafında bulunan sanıklar İran Konsolosluğu tarafına kaçmaya başlamıştır.

Yolların açılması üzerine sanıklar askeri araçlarına binerek saat 01.30 sırala-
rında uzaklaşmaya başlamışlardır. Bu arada sanıklar M.İ., M.Ö., A.S. ve Y.G.valilik önünde 
emniyet güçlerince yakalanmıştır. Diğer sanıklar valilikten 3 adet Land Rover araç ve 2 
adet Mercedes Unimog kamyon ile yola çıkmışlardır.

Bu araçların içinde bulunan sanıklar Unkapanı Taksim istikametinde güvenlik güç-
lerince yakalanmış ve etkisiz hale getirilmiştir. Yakalananların üzerinde çok sayıda silah ve as-
keri mühimmat ele geçirilmiştir. Yakalama sırasında sanıklardan A.E. ve S.C.açılan ateş sonu-
cu askeri araçların içinde bulundukları sırada yaralanmış ve hastaneye intikal ettirilmişlerdir.

Sanık Yüzbaşı İ.T. komutasındaki diğer 12 şüpheli ise 47. Motorlu Piyade Alayına 
dönüş yapmışlar ancak kışlanın etrafı barikatla çevrili olduğu için içeri giriş yapamamış-
lardır. O sırada 155’e gelen ihbar sonucu oraya da polis ekipleri intikal etmiştir. Yalnız 
sanık İ.T. askerlerine telefon numarasını verip kışladan uzaklaştığı için kendisi olay gecesi 
yakalanamamış; sonradan Hakkâri Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı emrinde görev 
yaptığı sırada yakalanmıştır. 

Yine diğer tüm sanıklar eylem için valilikte bulunduğu sırada 66. Mekanize Pi-
yade Tugay Komutanlığında 1. Mekanize Piyade Karargâh Bölüğü’nde silah teknisyeni ola-
rak görev yapan Astsubay Y.Y., aynı birlikte tabur komutanı olan K.Y.’nin emri ile valiliğe 
takviye için gönderilmiş; sanık Y.Y. 2 GZPT ve beraberinde 20 asker ile seyir halinde iken 
Haliç Köprüsü civarında emniyet güçlerince durdurularak gözaltına alınmıştır. Bu olay için 
de sanık Y.Y. ve beraberindeki erler hakkında 2016/102606 Hz. K.Y. hakkında 2016/93347 
Hz. sayılı soruşturma dosyaları açılmıştır. Haliç Köprüsü’nde durdurulan takviye askerler 
hakkında; İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde 2016/10 e. sayılı dosya kapsamında 
yapılan yargılama neticesinde olay yerindeki tek rütbeli olan Y.Y.’ye ağırlaştırılmış müeb-
bet hapis cezası verilmiş, diğer tüm rütbesizler beraat etmiştir. Karar istinaf aşamasından 
geçerek onanmış olup; mahkûmiyet alan sanık vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.

90 sanıktan N.A., R.K. ve S.E., ana komuta kademesinde bulunan rütbeli subaylar 
olup, kalan sanıkların 5’i askeri öğrenci subaylar, 8’i erbaş, kalanı da rütbesiz erler olup; 
bunlardan 3 rütbeli komutan ve 5 askeri öğrenci subay ile 4 erbaş olmak üzere toplam 12 
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sanık tutuklu, diğerleri tutuksuz olarak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/286 e. 
sayılı davası kapsamında yargılanmaktadırlar.

02.03.2018 tarihli celsede dosyaya sunulan, savcılığın esas hakkındaki mütala-
asında özetle; “Rütbeli sanıklar N.A., R.K., İ.T., E.T., M.U., M.E., H.T., S.E., A.K., Ü.M., M.U., 
C.S.’nin dosya kapsamındaki tüm delillere göre işledikleri sabit görülen anayasal düzeni 
ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan  dolayı eylemlerine uyan  TCK’nun 309/1, 
3713 sayılı kanunun 5/1 ile TCK’nun 53/1, 63/1  maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırıl-
malarına; adı geçen sanıklar hakkında TCK’nun 311/1, 312/1 ve 314/2 maddelerinde tanım-
lanan suçlardan dolayı ayrıca ceza verilmesine yer olmadığına...”  şeklindedir.

B.2.14. Selimiye Kışlası ve Üsküdar Çevik Kuvvet’in İşgali

Bu olaylarla ilgili olarak açılmış olan dava İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinin 
2017/69 esas sayılı dosyasıyla yürütülmüş olup 04.04.2018 tarihinde karar verilmiştir. Dos-
yada 28 müşteki, 128 sanık mevcuttur.

 Tuğgeneral E.G.komutasındaki darbeciler, 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan 
menfur darbe teşebbüsünün İstanbul ayağını, İstanbul 1. Ordu Selimiye Kışlası’ndan yö-
netmeye çalışmışlardır. Bu kapsamda, Kuleli Askerî Lisesi’nden kurmay öğrencileri ve 2. 
Zırhlı Tugay’dan tanklarla ve zpt. lerle birlikte örgütlemiş oldukları subay, astsubay ve 
erlerden müteşekkil personeli, Selimiye Kışlası’na ulaşmalarını ve orada toplanmalarını 
temin etmişlerdir. 

 Selimiye Kışlası’nın karargâh bölümünü, darbenin İstanbul üssü ve koordine mer-
kezi olarak kullanmışlardır. Darbenin İstanbul ayağını bu karargâhtan sevk ve idare etmiş-
lerdir. Trakya ve Çanakkale’deki birliklerin İstanbul’a sevkini sağlamaya çalışmışlardır. 

1. Ordu Komutanı Ümit DÜNDAR ile kendilerine engel olarak gördükleri ve daha 
önceden planladıkları üst rütbeli komutanları derdest etmek için başta Fenerbahçe Ordu-
evi olmak üzere birçok yere ekiplerini göndermişlerdir. Onların derdest edilmesi emir ve 
talimatlarını vermişler, verilen emir ve talimatları uygulamışlardır. 

İstanbul’da İstanbul Valiliği’nin, Büyükşehir Belediye Başkanlığının, Emniyet 
Müdürlüğünün, köprülerin, hava alanlarının, basın yayın kuruluşları binalarının ve sair 
kamu ve özel sektör binalarının, Üsküdar Çevik Kuvvet’in, FSM ve 15 Temmuz Şehitler 
Köprüsü gibi daha birçok stratejik bölgelerin işgali için tanklı mekanize birlikleri buralara 
yönlendirmişler ve işgal etmeye teşebbüs etmişlerdir. 

İlgili dava dosyasının konusunu 1. Ordu, Selimiye Kışlası’ndaki eylemler, 2. Zırhlı 
Tugay Komutanlığından Selimiye Kışlası’na ve Üsküdar Çevik Kuvvet binasına sevk edilen 
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tanklar ve zpt.lerle bunlarda görev alan subay, astsubay ve erlerin, Kuleli Askeri Lisesin-
den Selimiye Kışlası’na sevk edilen zpt.ler ile subay, astsubay ve erlerin, 1. Ordu Komutanı 
Ümit DÜNDAR’ın derdest edilmesi için  Fenerbahçe Orduevi’ndeki evine yapılan baskın ve 
bu baskını yapan subay ve astsubay ile erlerin suça konu eylemleri oluşturmaktadır. 

 Kararda özetle:  

1- Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçu nedeniyle toplamda 54 adet 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiştir.  

2- Bir sivil sanık hakkında sadece örgüt üyeliğinden artırımla birlikte toplam 8 
yıl 9 ay hapis cezası verilmiştir. 

3- Üç sanık hakkında konut dokunulmazlığından artırımıyla ve 3713 sayılı Terörle 
Mücadele Kanunu 5/1 md. uygulamasıyla birlikte toplam 6 yıl 18 ay hapis cezası verilmiştir.

4- Katılan Sabri ÜNAL’a yönelik 1. tankı yöneten 2 sanığın eylemi, bir suçun iş-
lenmesini kolaylaştırmak veya yakalanmamak amacıyla kasten öldürmeye teşebbüs suçu 
olarak değerlendirilmiş ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiştir. Artırımda su-
çun değişmediği, ancak teşebbüs aşamasında kalmış olması ve takdiri indirim uygulanma-
sıyla bu 2 sanığa sonuç olarak ayrı ayrı, 10 yıl 10 ay hapis cezası verilmiştir. 

Aynı katılana yönelik 2 tankı yöneten 2 sanığa ise aynı gerekçelerle ağırlaştırıl-
mış müebbet hapis cezası verilmiştir. Artırım teşebbüs aşaması nedeniyle bu sanıklar için 
toplamda ayrı ayrı 11 yıl 8 ay hapis cezası verilmiştir.

B.2.15. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Lojistik Destek Merkezi 
İşgali

Bu başlık altında 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında 6. Motorlu Piyade Ala-
yı’nda görev yapan subay, astsubay, uzman çavuşlar ve erler ile bu unsurları komuta etmek 
için Kara Harp Akademilerinden kanunsuz bir şekilde görevlendirilen öğrenci subayların 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Üssü ile Arıcılar Camii’ni işgal girişimi ele 
alınacaktır. Bu eylemler nedeniyle İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/57 e. sayılı 
dosyasıyla açılmış olan dava derdesttir.

Bu kısımdaki beyanlarımıza başlamadan önce Lojistik Destek Merkezinin özellik-
lerini ve önemini belirtmek isteriz. Lojistik Destek Merkezi, ulaşım açısından merkezi bir 
konumda olup, Avrupa’nın en büyük kompleksidir. Sadece 3 bin metrekarelik mutfak alanı 
bulunan bu kompleks, tam donanımlı 8 mutfağıyla günlük 25.000 kişiye olağanüstü durum-
larda ise günlük 230.000 kişilik yemek üretme kapasitesine sahiptir. Bu bağlamda, bir darbe 
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girişiminde Lojistik Destek Merkezi’nin darbe sürecinde kendilerine ne kadar gerekli ve fay-
dalı olacağını bilmemeleri ve burayı ele geçirmeyi planlamamaları düşünülemez.

Zaman Skalası ile Darbeye Hazırlık

-15 Temmuz 2016, saat 16.00. 14/07/2016 tarihinde Hava Harp Okulu Komutanlı-
ğında yapılan planlama ve koordinasyon toplantısında silahlı darbe teşebbüsü kapsamında 
Kara Harp Akademisinde öğrenim gören öğrenci subayların da darbe teşebbüsü kapsamın-
da faaliyet gösterecek tugay ve alaylara takviye olarak gönderilmesine karar verilmiştir.

Kara Harp Akademilerinde baş hoca olarak görev yapan Albay A.Z.G., Binbaşı 
Ö.A., Yüzbaşı M.H.Ş., Yüzbaşı Y.S.D. ve Yüzbaşı L.G.’yi Binbaşı H.M.’e yönlendirmiş, olay günü 
saat: 16.00 sıralarında Binbaşı Ö.A., Yüzbaşı M.H.Ş., Yüzbaşı Y.S.D. ve Yüzbaşı L.G.’nin de ara-
larında bulunduğu bir grup öğrenci subay Binbaşı H.M.’in odasında toplanmış, Binbaşı H.M. 
burada toplananları bölümlere ayırmış ve görev yerlerine dağıtımlarını yapmıştır.

Binbaşı Ö.A., Yüzbaşı M.H.Ş., Yüzbaşı Y.S.D. ve Yüzbaşı L.G., öğretim görevlisi 
Binbaşı H.M. tarafından verilen talimat uyarınca olay tarihi olan 15/07/2016 günü saat 
19.00 sularında 6. Mekanize Piyade Alayı’nın bulunduğu HAsdal Kışlasına ulaşmış, niza-
miye kayıt defterine kaydedilmeksizin kışla içine alınmışlardır.

Sanıklar Binbaşı Ö.A., Yüzbaşı M.H.Ş., Yüzbaşı Y.S.D. ve Yüzbaşı L.G.’nin, 6. Me-
kanize Piyade Alayından Alay Komutanı N.G. ve eski Alay Komutanı M.K. tarafından emir-
lerine verilen Üsteğmen A.B., Uzman Çavuşlar F.A. ve M.T.men SEYHAN ve rütbesiz er per-
sonel ile birlikte saat 21.30 sularında 127112 plaka sayılı Unimog kamyon ve 127771 plaka 
sayılı Land araç ile 5 subay 2 uzman çavuş ve 14 er olmak üzere kışladan çıkış yapmışlardır.

Adı geçen sanıklar 22.08 sularında İ.B.B Lojistik Destek Merkezi’ne ulaşmışlar-
dır. Sanıklar Lojistik Destek Merkezi’nin etrafını kuşatmış, güvenlik noktasında bulunan 
personele silah doğrultarak etkisiz hale getirmiş, güvenlik noktasındaki kamera sistemi-
nin bağlı olduğu bilgisayarı devre dışı bırakmaya çalışmış, güvenlik noktasında görev ya-
pan personel ile tesisin muhtelif noktalarında görevli personelin telefon ve telsizini toplat-
mış, görevli personeli silah zoru ile tesisin konferans salonuna götürmüşlerdir.

Olay gecesi saat 01.04 sularında sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
çağrısı üzerine darbe girişimini öğrenen vatandaşlar Lojistik Destek Merkezi önünde top-
lanmış, giriş kapısını kırarak içeriye girmiş ve tesisi ele geçiren askeri personele tepki 
göstermişlerdir. Bunun üzerine sanıklar binayı terk etmekte bir süre direnmiş, binaya gi-
ren ve bina çevresini kuşatan kalabalığın yoğun tepki göstermesi üzerine Lojistik Destek 
Merkezi’ni terk ederek Hasdal Kışlasına geri dönmüşlerdir.
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6. Mekanize Piyade Alayı’nın yakınında bulunan Arıcılar Camisi’nde okunan se-
lanın kışla içerisinden de duyulması üzerine eski alay komutanı M.K.’nin  sanık Ö.A.’ya 
“Gidin şu hocanın dilini kesin getirin.” şeklinde talimat vermesi üzerine, sanık Binbaşı Ö.A. 
emir ve komutasında bulunan personel ile 127112 plaka sayılı Unimog araç ve 127771 plaka 
sayılı Land araç ile kışladan çıkış yaparak saat 02.31 sularında Arıcılar Camisi’ne ulaş-
mış, burada Binbaşı Ö.A.’nın emri üzerine himayesindeki personele caminin kuşatılması 
ve imamı bulmasını emrini vermiştir. Askerlerin cami imamını aradıkları sırada Arıcılar 
Camisi’nin etrafında vatandaşlarımız toplanmaya başlamış, toplanan kalabalığın tepki 
göstermesi üzerine sanıklar olay yerinden ayrılarak yeniden kışlaya dönmüşlerdir.

Lojistik Destek Merkezi Baskını Planlama – Amaç- Emir- Komuta

Kanlı darbe girişimi öncesi İstanbul’da yapılan toplantılarda darbenin İstanbul 
ayağında da her detayın ayrı ayrı düşünüldüğü ve planlandığı dosya kapsamından açık-
ça anlaşılmaktadır. Bu planlamalarda Lojistik Destek Merkezi de yer almıştır. Bunun en 
önemli kanıtlarından biri de darbecilerin kurmuş olduğu Whatsapp grubunda M.K. tarafın-
dan 15.07.2016 22:53:05 tarihinde8 “Lojistik destek üssü sayıları istiyor. 1.Ordu rapor 
düzenlerse uygun olur” şeklindeki görüşme kayıtlarıdır.

Bu görüşme kayıtlarının kalkışma esnasında darbeci askerlere yönelik lojistik 
destek sağlamak amacıyla yapıldığı ve bunun planlamasının darbenin İstanbul ayağında 
sorumlu sanıklarca önceden planlandığı açıktır. İş bu hususta katılan/müşteki beyanla-
rı dikkate alındığında sanıkların, 10.000 kişilik 3 çeşit yemek yapılması hususunda silah 
zoruyla baskı yaptıkları birden fazla katılanın birbiriyle uyuşan ifadeleriyle ortadadır. 
Bu husus da İstanbul 23.Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/57 e. sayılı dosyasında mevcut, 
14.08.2017 tarihli belgeden de anlaşılacağı üzere darbe gecesi Lojistik Destek Merkezinde 
hafta sonu olması dolayısıyla bin kişinin altında yemek hazırlığı yapılmışken sanıkların fa-
aliyetleri çerçevesinde 10.000 kişilik pirincin kilitli depodan çıkartılarak ıslatıldığı maddi 
bir gerçeklik olup bu hazırlığın ne için yapıldığı izahtan varestedir.

Bu hususlar sanıkların savunmalarının aksine amaçlarının; bir terör saldırısı 
veya terör tehdidini bertaraf etmek değil planlı ve organize olarak FETÖ/PDY terör örgütü-
nün emir ve talimatları doğrultusunda darbe girişimine katılmak suretiyle anayasal düze-
ni, TBMM’yi ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmak olduğunu göstermek-
tedir. Bu bağlamda sanıkların anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs 
etme, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engel-
lemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma suçlarını işledikleri izahtan vareste-
dir. 

8  İst. 14. Ağır Ceza Mahkemesi 2017/24 Esas sayılı dava dosyasındaki yargılamaya esas İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı-
nın 2017/17929 soruşturma numaralı iddianamesi sayfa 224
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Mahkemenizde yargılanan sanıklarının emir ve talimatları doğrultusunda hare-
ket eden Lojistik Davası sanıklarından Ö.A. Lojistik Destek Merkezi çalışanlarını silah zoru 
ile konferans salonuna götürmüştür. Burada katılanlara hitaben; “Türk Silahlı Kuvvetleri 
yönetime el koydu bize itaat edin, işbirliği yapın, kimse işinden ve hayatından şüphe et-
mesin, işinizde çalışmaya ve maaş almaya devam edeceksiniz, her şey daha güzel olacak 
bundan emin olabilirsiniz.” şeklinde söylemde bulunmuş, çalışanların telefonlarını toplat-
mıştır.

Lojistik Destek Merkezi davasında kovuşturmaları yapılan sanıkların eylemleri 
irdelendiğinde bu sanıkların M.K.  ve N.G. ile olan bağlantıları daha net bir şekilde görül-
mektedir. Ö.A. Harp Akademileri Komutanlığında öğrenci binbaşı olarak bulunduğu sırada 
15.07.2016 tarihinde akademide baş hoca olan A.Z.G.ve onun yönlendirmesi ile H.M. tara-
fından darbe girişimi kapsamında 6.Motorlu Piyade Alayı’nda görevlendirilmiştir. Şüpheli 
Ö.A. aldığı emir doğrultusunda 6.Motorlu Piyade Alayı’na gitmiştir, yukarıda olay kısmın-
da anlatıldığı üzere M.K. ve N.G. başkanlığında yapılan toplantıya katılmıştır. Bu toplantı-
da Lojistik Destek Merkezi’ne gidecek ekibin başında görevlendirilmiştir.

Harp Akademileri Komutanlığında öğrenci yüzbaşı olan M.H.Ş., Albay A.Z.G.ve 
onun yönlendirmesi sonucunda Binbaşı H.M. tarafından darbe girişimi kapsamında 6.Mo-
torlu Piyade Alayı’nda görevlendirilmiştir. M.H.Ş. 6.Motorlu Piyade Alay Komutanlığında 
M.K. ve N.G. başkanlığında yapılan toplantıda şüpheli Ö.A.’nın emir ve komutasında Lojis-
tik Destek Merkezi’nin ele geçirilmesi ve İstanbul’da darbe girişimine katılan tüm birlikle-
rin yemek ihtiyaçlarının sağlanmasında görevlendirilmiştir.

Yine Lojistik Destek Merkezi dosyasında yargılaması yapılan, Harp Akademileri 
Komutanlığından gelen öğrenci subayların hepsi M.K. ve N.G. ile yapılan darbe planlaması 
toplantısına katılmış ve aldıkları emirler doğrultusunda hareket etmişlerdir. 

Lojistik davası sanıklarının eylemleri ve harekât tarzları incelendiğinde, amaç-
ları; önceden yapılan plan ve görevlendirmeler doğrultusunda bir adet Unimog, bir adet 
Land, yeterince mühimmat ve etkili silahları yanlarında bulundurmak suretiyle Lojistik 
Destek Merkezi’ni ele geçirerek darbe faaliyetlerine katılan birlikler için yemek çıkarılma-
sını sağlamaktır. Bu planlamanın darbe gecesi Trakya’dan İstanbul’a yönlendirilen birlik-
lerin ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapıldığı ve bu planlamanın davamız sanıkla-
rınca gerçekleştirilen darbe toplantılarında yapıldığı izahtan varestedir.

Sonuç Olarak

“Asker kişiye cebir ve şiddet kullanarak T.C. Anayasası’nın öngördüğü düzeni 
veya Türkiye Büyük Millet Meclisini veya Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldır-
ma veya değiştirme amacına dönük olarak verilen herhangi bir emrin “askeri hizmete mü-
teallik” sayılması olanaklı olmadığı gibi bu tür bir emrin veriliş amacını bildiği halde emre 
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uyarak hareket eden astın cezai sorumluluğu kaçınılmazdır. Kaldı ki bu şekilde verilen bir 
emir aynı zamanda TCK’nin 309, 311 ve 312 maddelerinde tanımlanan adli suçları oluştur-
duğundan emri veren üstle birlikte, emrin hangi amaçla verildiğini bilen, bu nedenle de 
suç bilinç ve iradesine sahip olan astın da sorumlu olacağı kuşkusuzdur.” 9

Anayasal düzeni ihlal suçunu işlemek iradesi ile birlikte iştirak halinde hareket 
eden Lojistik Davası sanıkları ile işbu dava sanıklarının, amaç suçun işlenmesi sırasında 
işlenen ve amaç suçun yanı sıra bağımsız suç teşkil eden, amaç suç açısından öngörülebilir 
bir sonuç olan iştirak iradesinin kapsamı içinde kabul edilmesi gereken her bir müşteki-
ye karşı işlenen kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçu ile kamu malına zarar verme 
suçlarından sorumlu oldukları açıktır. İş bu suçların anayasal düzeni ihlal suçunu işlemek 
iradesinde birleşen sanıklarca öngörülebilir birer sonuç olduğu ve bu nedenle sanıkların 
meydana gelen hürriyeti tahdit suçları ile kamu malına zarar verme suçlarından TCK 37. 
maddesi kapsamında sorumlu olduklarının kabulü gerekmektedir. 

B.2.16. Bayrampaşa Çevik Kuvvet İşgali

15 Temmuz darbe girişiminin Bayrampaşa Çevik Kuvvet’in işgaline yönelik icra 
hareketleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 18/01/2017 tarih ve 2017/1980 
sayılı iddianamesi ile dava açılmıştır. Dava, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/25 
esas sayılı dosyası ile görülmüş, 13.12.2017 tarihinde karar verilmiştir.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/25 esas ve 2017/193 sayılı kararı ile 
toplam 58 sanıktan 40 sanık hakkında beraat kararı verilmiş, diğer 18 sanıktan Y.S., K.Y. ve 
K.K. hakkında TCK 309/1. maddesi gereği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası; bu sanıklar 
hakkında ayrıca kasten adam öldürme ve adam öldürmeye teşebbüsten; 15 sanık hakkında 
da  TCK 309/1 maddesi gereği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiş, bu 15 sanık 
hakkındaki cezalar TCK 62. maddesi uygulanmak suretiyle müebbet hapis cezasına çevril-
miştir. 

Yargılamaya ve karara konu somut olayla ilgili kısa bilgi vermek gerekirse; dar-
benin Bayrampaşa Çevik Kuvvet ayağında Ümit YOLCU isimli vatandaş, K.Y. isimli sanığın 
açmış olduğu ateş sonucu hayatını kaybetmiş, işgal girişimi sırasında darbeyi engellemeye 
çalışan 12 kişi de mağdur olmuş ve yaralanmıştır.

Darbe planlayıcıları İstanbul ilini birbirine yakınlığına göre A, B ve C diye üç 
farklı bölgeye ayırmışlar Bayrampaşa ilçesi de A bölgesi içerisinde yer almıştır. İstanbul 
ili Avrupa yakasında yer alan “Bayrampaşa Çevik Kuvvet’’ işgali girişimi, 66. Mekanize 
Piyade Tugay Komutanlığında görevli asker kişilerin iştirak ettikleri bir darbe/işgal giri-
şimidir. 

9  T.C İST. 23. AĞR. CEZA MAH. 2017/57 E. 2017/92 K. Sayılı kararı sayfa:73/86
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FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensupları, örgüt bünyesindeki “Yurtta Sulh Kon-
seyi” olarak adlandırılan illegal oluşum, kalkışma tarihi ve öncesinde İstanbul ili Maltepe 
ilçesinde bulunan General Nurettin Baransel Kışlası 2. Zırhlı Tugay Komutanlığında, Ye-
şilköy’de bulunan Hava Harp Okulu Komutanlığında ve Esenler’de bulunan 66. Mekanize 
Piyade Tugay Komutanlığında darbe kalkışması ile ilgili toplantılar gerçekleştirmişler ve 
hain darbenin İstanbul ili dahilindeki planlamasını yapmışlardır. Bahse konu toplantı ve 
planlamalar çerçevesinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı da darbe girişiminde 
aktif olarak görevlendirilmiştir. 

66. Mekanize Tugay Komutanlığı bünyesinde 1.Mekanize Piyade Tabur Komuta-
nı olan Yarbay K.Y., Tugay Komutanı M.N.Y. tarafından yapılan toplantıdan ve verilen emir-
ler sonrasında 14.07.2016 tarihinde personel astsubayından taburunun tüm isim listesini 
alarak hazırlıklara başlamıştır. 

Alınan emir ve direktifler sonrasında tüm hazırlıklar tamamlanarak 15.07.2016 
günü bazı araç ve askeri personel Kurmay Albay Y.S.’nin emir ve direktifleri doğrultusunda 
Bayrampaşa Çevik Kuvvet Yerleşkesi’ne hareket etmişlerdir.

66.Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı kışlasından önce şüpheli Asteğmen K.K. 
komutasında 11775 ve 117776 plakalı tanklar çıkmışlardır. Şüpheli K.K. tank komutanı, 
şüpheli Y.K. şoför, şüpheli B.K. nişancı, şüpheli er E.K. tank er, şüpheli astsubay E.T. tank 
komutanı, şüpheli B.A. tank şoförü, şüpheli Uzman Çavuş N.D. nişancı, şüpheli er E.O. tank 
eri olmak üzere toplam 8 şüpheli 2 tank ile Bayrampaşa Çevik Kuvvet Yerleşkesi’ne intikal 
etmiş,

Aynı şekilde şüpheli Üsteğmen B.K., şüpheli Uzman Çavuş C.A., şüpheli Uzman 
Çavuş Y.B. ve şüpheli Astsubay S.Ş. komutasında 117023, 117022,117018 ve 117028 plaka 
sayılı zırhlı muharebe araçları ile beraberindeki şüpheli erler ile birlikte Bayrampaşa Çe-
vik Kuvvet Yerleşkesi’ne intikal etmiştir. 

Kurmay Yarbay K.Y. Bayrampaşa Çevik Kuvvet Yerleşkesi’ne doğru intikal ettiği 
sırada Kurmay Albay Y.S. tarafından telefonla aranmış, Y.S. K.Y.’ye Çevik Kuvvet’e gidip po-
zisyon aldıklarında Çevik Kuvvet’te bulunan araçların dışarıya çıkışını engelleyecek şekil-
de tedbir almaları emrini vermiştir. Bunun üzerine Kurmay Yarbay K.Y. de şüpheli B.K.’ye 
her nizamiyenin önünde bir aracın konuşlanması emrini vermiştir.

15.07.2016 tarihinde saat 22.20 civarında, zırhlı araçlarla Bayrampaşa Çevik 
Kuvvet önüne ulaşan Y.S. ve K.Y. komutasındaki askeri personel, Çevik Kuvvet’i işgal sure-
tiyle teslim almaya çalışmışlardır. Olay yerinde bizzat K.Y. önce Çevik Kuvvet Müdürlüğüne 
vekâlet eden Selma GENÇKAYA’ya Çevik Kuvvet’in kendilerine teslim edilmesini istemiş, 
ardından da megafonla anons ederek ordunun yönetime el koyduğunu ve sıkıyönetim ilan 
edildiğini söylemiş ve bu çerçevede yine Çevik Kuvvet’in kendi yönetimlerine bırakılması-
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nı istemiştir. Çevik Kuvvet Müdürlüğüne o gece vekâlet eden personel Selma GENÇKAYA 
ve emrindeki personel bu işgale direnmiş, olay yerine gelen ve darbeye karşı direnen va-
tandaşların da yardımı ile Bayrampaşa Çevik Kuvvet işgali gerçekleştirilememiştir.  Darbe 
ve bu işgal girişimi sırasında zor kullanmak suretiyle emeline ulaşmak isteyen askeri per-
sonel ve özellikle K.Y. silah kullanmış, onu kullandığı ateşli silahlardan çıkan kurşunlarla 
Ümit YOLCU isimli vatandaş şehid olmuş ve yukarıda ifade ettiğimiz gibi 12 vatandaş da 
yaralanmış ve mağdur olmuştur. 

Y.S. ve K.Y. isimli darbecilerin bu darbe ve işgal teşebbüsleri gerek ayrıntılı ka-
mera görüntüleri ve gerek ise olay yerine gelerek darbeyi engellemeye çalışan vatandaşla-
rın telefonla çektikleri video görüntüleri ile sabit olmuştur. 

Yine bu işgal girişimine engel olmaya çalışan mağdur/müşteki beyanları ile ola-
ya ilişkin Çevik Kuvvet personeli tanıklıkları da hakikatin ortaya çıkmasına ve bu işgalin 
aydınlatılmasına katkıda bulunmuştur.

Bayrampaşa Çevik Kuvvet işgali girişimi, yukarıda belirtildiği gibi Yurtta Sulh 
Konseyi tarafından planlanmış, organize edilmiş bir girişimdir.

B.2.17. AKOM İşgali

Bu kısımdaki beyanlarımıza başlamadan önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
bünyesindeki Afet Koordinasyon Merkezinin önemini vurgulamakta fayda vardır. Afet 
Koordinasyon Merkezi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı kurumlar arasında 
iş bölümü, koordinasyon ve iş birliğini sağlamak İBB Başkanı ve İstanbul İl Afet ve Acil 
Durum Müdürlüğünden (AFAD) gelecek emirler doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesinin üzerine düşen görevleri koordine etmek amacıyla kurulmuştur. Gerek dosyamız 
iddianamesinde gerekse diğer darbe davalarındaki yargılamalarda AKOM işgalinin ama-
cının kamera görüntüleri üzerinde hâkimiyet sağlamak olarak bahsedilmiş ise de bu bi-
rimde aynı anda ulaşım ağı üzerindeki güncel trafik durumu 600 kamera ile AKOM’dan 
izlenebilmekte, ayrıca zoom ve hareket kabiliyetine sahip bu kameralar AKOM’dan yöne-
tilebilmektedir. Darbenin gece 03.00’da gerçekleşmesi halinde, darbeden haberdar olan 
vatandaşların tıpkı Mısır’da olduğu ve 15 Temmuz’da vatansever vatandaşlarımızın yaptığı 
gibi darbeye karşı yapılacak karşı koymaları darbeci askerler takip edip hızlı müdahale 
etme  imkānına sahip olabileceklerdi. Afet Koordinasyon Merkezi’nde, olağanüstü durum-
larda kullanmak üzere 2 farklı operatörden 24’ü sabit, 56’sı mobil olmak üzere toplam 80 
adet uydu telefonu bulunmaktadır. Afet durumlarında İstanbulluların haberleşme ihtiyacı-
nı karşılayabilecek her birinde 4’er uydu telefonunun bulunduğu 10 adet haberleşme aracı 
bulunmaktadır. Bu haberleşme araçları darbe faaliyetini engellemeye yönelik çalışmalar 
olduğu takdirde darbeci askerlerce kullanılabilirdi. Hava ulaşımının afet durumların-
da etkin olarak kullanılabilmesi amacıyla şehrin 100 noktasında helikopter pisti yapımı 
planlanmış, 72 helikopter pistinin yapımı tamamlanmıştır. Bu helikopter pistleri askerler 
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tarafından kontrol edilebilecekti. O gün kontrolü sağlamak için helikopterlerin ne kadar 
aktif olduğu aşikârdır. Buraların kontrolü de buradan sağlanmaktadır. Afet Koordinasyon 
Merkezi’nin bu gibi İstanbul’da gerçekleşebilecek acil durumlarda kullanılabilecek birçok 
imkânı bulunmaktadır.

Bu başlık altında 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında 6. Motorlu Piyade Ala-
yı’nda görev yapan subay, astsubay, uzman çavuşlar ve erler ile bu unsurları komuta etmek 
için Kara Harp Akademilerinde kanunsuz bir şekilde görevlendirilen subayların İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı AKOM’u İşgal girişimi ele alınacaktır.

Zaman Skalası ile Darbeye Hazırlık

-15 Temmuz 2016 N.G.’nin saat 15.15 sıralarında karargâh bölük astsubay yar-
dımcısı olan sanık S. P.’yi makamına çağırarak ona üsteğmen Y.S.’ye 20 adet G3 piyade 
tüfeği,100 adet şarjör ve 20 adet mühimmat yeleği vermesi yönünde emir verdiği, N.G.’nin 
üsteğmen Y.S.’ye de 2000 adet G3 mühimmatının hazırlanması emrini verdiği, bu emir ile 
birlikte kışlada kıta yükü mühimmat sorumlusu olarak görev yapan piyade astsubay sanık 
H.G.’nin 2000 adet G3 mühimmatını hazırlayarak üsteğmen Y.S.’ye teslim ettiği, sanık baş-
çavuş S.P.’nin de 20 adet G3 piyade tüfeği, 100 adet şarjör ve 20 adet mühimmat yeleğinin 
üsteğmen Y.S.’ye teslimi hususunda bölük astsubayı olan piyade astsubay sanık C.D.’ye 
emir verdiği, söz konusu malzemelerin sanık C.D. tarafından Üsteğmen Y.S.’ye teslim edil-
diği yapılan kovuşturma sonucu anlaşılmıştır.

Kara Harp Akademilerinde baş hoca olarak görev yapan Albay A.Z.G.’nin, Kur-
may Yarbay M.K., öğrenci yüzbaşılar L.A., R.D., M.F.G. ve H.Ö.’yü, Kara Harp Akademileri 
Komutanlığında öğretim görevlisi olan Binbaşı H.M.’e yönlendirmiş, olay günü saat: 16.00 
sıralarında yarbay M.K. ile H.Ö., R.D., M.F.G. ve L.A.’nın da aralarında bulunduğu bir grup 
öğrenci subay Binbaşı H.M.’in odasında toplanmış, Binbaşı H.M. burada toplananları bö-
lümlere ayırmış ve görev yerlerine dağıtımlarını yapmıştır.

Sanıklar M.K., H.Ö., R.D., M.F.G. ve L.A.’yı H.M. ile yaptıkları toplantıda silahlı 
darbe teşebbüsü kapsamında faaliyette bulunmak üzere 6.Motorlu Piyade Alayı’nda görev-
lendirilmiştir. Sanıklar aldıkları görev emirleri kapsamında saat 19.30 itibariyle 6. Motorlu 
Piyade Alayı’na varmışlardır.

M.K.’nin  AKOM’u işgale gidecek olan sanıkların emir komutasını sanık Yarbay 
M.K.’ye vermiş, sanık M.K.’nin emir ve komutasında, sanıklar M.F.G., H.Ö., R.D., L.A., AMM 
mangası nöbetçisi sanık Astsubay Ö.F.Ç., AMM mangasında görevli sanık erler; M.F., R.S., 
İ.E., M. K., İ. U. yolu göstermek için diğer sanıklara katılan sanık er H.İ.’nin eşliğinde sanık 
er E.K.’nın sevk ve idaresinde bulunan 127596 plaka sayılı Mercedes Unimog araç ile saat 
21.00 sıralarında kışladan çıkış yapmışlardır
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Adı geçen sanıklar saat: 21.15 sıralarında İSKİ Yerleşkesi itfaiye giriş kapısı önü-
ne gelmiş, girişte görevli güvenlik görevlilerini etkisiz hale getirip silahlarını ve telefonla-
rını alarak AKOM binasına girmiş, içeride bulunanları dışarıya çıkartarak binayı silah zo-
ruyla tahliye etmişlerdir. Bina içerisindeki kilitli odaların kapılarını kırarak arama yapmış, 
bilgisayarların ve elektronik eşyaların fişlerini çekmiş, sunucu odalarına girerek sistemi 
engellemeye çalışmış ve binaya zarar vermişlerdir.  

Devamında Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın kanlı darbe giri-
şimine karşı vatandaşlarımızı sokağa davet etmesi üzerine AKOM binasına gelen vatan-
daşların giriş kapısına yaklaştıkları esnada, sanıklar uyarı amacı ile havaya ateş ettikten 
sonra vatandaşlarımızı hedef alarak üzerlerine doğru ateş etmiş, açılan ateş sonucu birçok 
müşteki yaralanmıştır.

AKOM Baskını Planlama – Amaç - Emir - Komuta

Darbe faaliyetinin İstanbul ayağında görevlendirilen Kara Harp Akademisinde 
öğrenci subaylar; M.K., H.Ö., R.D., M.F.G. ve L.A. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasın-
da İstanbul Büyük Şehir Belediyesinin kontrolünde ve bünyesinde bulunan Afet Koordi-
nasyon Merkezi’nin kontrolünü eli geçirmeye çalışmışlardır. İşbu faaliyetlerini 6.Motorlu 
Piyade Alayında emir komutalarına girdikleri davamız sanıklarından N.G. ve M.K. koordi-
nesinde gerçekleştirdikleri gerek davamızda gerekse İstanbul 25.Ağır Ceza Mah. 2017/39 
esas sayılı dosyasındaki tanık ve sanık beyanları ile anlaşılmıştır.

Dosya kapsamında anlaşılacağı üzere darbe girişimi öncesi İstanbul ilinde ya-
pılan toplantılarda darbenin İstanbul ayağında her detayının ayrı ayrı düşünüldüğü ve 
planlandığı açıktır. Bu planlamalarda Afet Koordinasyon Merkezi’nin de yer aldığının en 
büyük kanıtı darbecilerin kurmuş olduğu Whatsapp grubunda M.K. tarafından 15.07.2016 
21:35:51 tarihinde “6.alay akom Çıktı Varmak Üzere”10 şeklindeki görüşme kayıtlarıdır.

Yine aynı grupta darbenin İstanbul ayağının komutasından sorumlu rütbeli 
şahıslardan olan M.K.’nin  “AKOM kontrol altına alındı. Çok acil havacıların teknik 
ekibini istiyorlar. Görüntü izlemeyi kesmek için”, 21:57:12 de “Kendileri yapamıyor. 
Uğraşıyorlar.”, 21:57:58‘de M.K. +90 (0530) 723 79 47 “, 21:57:58 de “Lütfen yayın kesimi 
için teknik ekibi arasın”, 22:21:01 de “ Belediyeden yüksek seviyedeki M.T. bey itaat 
ediyor. İBB’yi halledeceğim diyor. bana zarar vermesinler diyor.+90 (532) 294 94 73”,  
22:29:39’da “AKOM’da görüntüler tamamen kesildi. Kontrol altına alındı.”,  23:52:46’da 
“Sıkıyönetim emrinde KKK emrine denilenlere ne işlem yapılacak?”,  02:17:13 ‘de 
“AKOM’da tehdit bertaraf edildi.”, 02:40:54’de “İş makinelerini AKOM’a yaklaştırı-
yorlar. Arkadaşlar ateş ediyor.” şeklindeki paylaşımları ve devamında yazdığı mesajları 

10  İst. 14. Ağır Ceza Mahkemesi 2017/24 Esas sayılı dava dosyasındaki yargılamaya esas İstanbul Cumhuriyet Başsavcılı-
ğının 2017/17929 soruşturma numaralı iddianamesi sayfa 215
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AKOM’daki darbe faaliyetini yürüten darbeci sanıklardan aldığı bilgiler dâhilinde ilettiği 
ve bu bağlamda planlama yaptığı, AKOM sanıklarının bu emirler doğrultusunda darbeden 
haberdar olarak hareket ettiği izahtan varestedir. 

AKOM’u işgale gelen sanıklar bina içerisinde kilitli odaların kapılarını kırarak 
içeri girip arama yapmış, bilgisayarların ve elektronik eşyaların fişlerini çekmiş, sunucu 
odalarına girerek sistemi engellemeye çalışmışlardır. AKOM davasında yargılanan sanık 
M.K., komutalarındaki erler ile birlikte AKOM’da bulunan toplantı odasının kilitli olan ka-
pılarını kırarak içeri girmiş ve İstanbul genelinde görüntü alan kamera ve ekranları devre 
dışı bırakmaya çalışmışlardır. Bu esnada toplantı odasında görüntü alan kameraya Sanık 
M.K.’nin “Komutanım binayı emniyete aldık, teknik ekip lazım çok acil. Elimden 
geleni yapıyorum ama teknik bilgi lazım. Tamam, ama toplu gelsinler.” şeklinde-
ki görüşmesi yansımıştır. AKOM davasının iddianamesine de giren bu husus başlı başına 
sanıkların birbirleriyle bağlantılı emir komuta zinciri içerisinde hareket ettiğinin somut 
kanıtıdır. 

AKOM davasında kurmay öğrenci sanıklar aldıkları emirler doğrultusunda; 
“yüksek inisiyatif, görev komutası, Ne gerekiyorsa yap! Ateş açmada tereddüt yok, 
toparlanmalarına fırsat verme yok, kararsızlık yok! Law,v.s deyip geri durma! Emir 
verilmeden görev mahalli terk edilmeyecek, Telefon kullanımı (önce ve sonra) dik-
kat! Kontrol altına alınan yerdeki bilgi ve evrak güvenliği” gibi emirleri AKOM’da 
uygulamıştır.

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Sa-
raçhane’deki yerleşkesine yönelik işgal girişimi sırasında aktif rol alan M.T.’ nin faaliyetleri 
dikkatlice incelenmelidir. İst. 26. Ağır Ceza Mahkemesi 2017/208 esas sayılı dosyasında 
yargılaması devam eden olay günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sivil Savunma Sekre-
teri olan M.T.’ nin faaliyetleri incelendiğinde kendisinin de darbenin İstanbul ayağını yö-
neten şahısları daha önceden tanıdığı, darbeci askerler ile koordineli olduğu tüm dosya 
kapsamından anlaşılmaktadır. M.T. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında kalkışma gi-
rişiminin daha ilk saatlerinde darbeci askerler ile AKOM binasında karşılaşmış ve faaliyeti 
engellemeye yönelik bir çalışma yapmadığı gibi, darbeci askerler ile koordineli bir şekilde 
hareket etmiştir. Davamız sanıklarından M.K. ve olay tarihinde tankçı Kurmay Albay rütbe-
sini haiz 6. Motorlu Piyade alay Komutanı N.G. çapraz sorgusunda; olay tarihinde İBB Sivil 
Savunma Sekreteri olan M.T.’yi tanıdığını, kendisini 14 Temmuz günü alay devir teslim töre-
ninde M.K.’nin tanıştırdığını beyan etmiştir. Bu bağlamda İBB ve bünyesindeki kurumların 
darbe girişiminde sanıklarca önemli olduğu aşikârdır.

AKOM’u işgale gelen sanıklar askeri teçhizatlı, silahlı ve mühimmatlı olarak fa-
aliyetlerini icra etmiştir. Bu girişimi engellemek üzere gelen halkın üzerine ateş ederek öl-
dürmeye teşebbüs etmiş, binaya hasar vererek kamu malına zarar vermiş ve silahla kamu 
görevlilerini tehdit etmişlerdir. Albay N.G. 15.07.2017 günü saat 15.15 sıralarında 20 adet 
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G3 piyade tüfeği, 100 adet şarjör ve 20 adet mühimmat yeleği ile 2000 adet G3 mühimma-
tını hazırlatmış, saat 16.00 sıralarında askerlerin çarşı ve evci izinlerini iptal ettirmiştir. 
M.K. ve N.G. gelen öğrenci subay ve öğretim görevlileri ile toplantı yaparak son talimatları 
kendilerine vermişlerdir.

Sonuç Olarak: “Asker, kişiye cebir ve şiddet kullanarak T.C. Anayasası’nın 
öngördüğü düzeni veya Türkiye Büyük Millet Meclisini veya Türkiye Cumhuriyeti Hükü-
metini ortadan kaldırma veya değiştirme amacına dönük olarak verilen herhangi bir em-
rin “askeri hizmete müteallik” sayılması olanaklı olmadığı gibi, bu tür bir emrin veriliş 
amacını bildiği halde emre uyarak hareket eden astın cezai sorumluluğu kaçınılmazdır. 
Kaldı ki bu şekilde verilen bir emir aynı zamanda TCK’nun 309, 311 ve 312 maddelerinde 
tanımlanan adli suçları oluşturduğundan emri veren üstle birlikte, emrin hangi amaçla 
verildiğini bilen, bu nedenle de suç bilinç ve iradesine sahip olan astın da sorumlu olacağı 
kuşkusuzdur.”11 

Anayasal düzeni ihlal suçunu işlemek iradesi ile birlikte iştirak halinde hareket 
eden AKOM davası sanıkları ile işbu dava sanıklarının, amaç suçun işlenmesi sırasında 
işlenen ve amaç suçun yanı sıra bağımsız suç teşkil eden, amaç suç açısından öngörülebilir 
bir sonuç olan iştirak iradesinin kapsamı içinde kabul edilmesi gereken her bir müşteki-
ye karşı işlenen kasten yaralama suçu ile kamu malına zarar verme suçlarından sorumlu 
oldukları açıktır. İş bu suçların anayasal düzeni ihlal suçunu işlemek iradesinde birleşen 
sanıklarca öngörülebilir birer sonuç olduğu ve bu nedenle sanıkların meydana gelen ya-
ralama suçları ile kamu malına zarar verme suçlarından TCK 37. maddesi kapsamında so-
rumlu olduklarının kabulü gerekmektedir.

B.2.18. Mahmutbey Gişeleri İşgali

Darbe teşebbüsünün icra hareketleri kapsamında Mahmutbey gişelerinin işga-
line yönelik eylemler nedeniyle İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/115 esas sayılı 
dosyası ile dava açılmıştır. 10’u tutuklu olmak üzere davanın sanık sayısı 36’dır.

Mahmutbey gişeler ve Ispartakule’de 15.07.2016 tarihinde FETÖ tarafından ger-
çekleştirilen darbe girişimine ilişkin eylemler, 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında 
görevli subay, astsubay, uzman çavuş ve erler tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu komutan-
lığın içerisinde tank ve zırhlı araçları barındırması nedeniyle darbe girişimi kapsamında 
İstanbul Avrupa yakasında terör örgütü üyelerince en etkin kullanılan birliklerden biridir. 
14.06.2017 tarihinde yine 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında söz konusu kışlanın 
tugay komutanı ve halen firari olan eski Tuğgeneral M.N.Y.’nin  “Buradan çıkacak bir kısım 
birliklerin Mahmutbey gişeler ve Ispartakule yol ayrımına hakim olarak,  İstanbul’a TEM 
otoyolundan girişin engellenmesi ve darbe girişimine Trakya’dan katılacak birliklerin ge-

11  T.C İST. 23. AĞR. CEZA MAH. 2017/57 E. 2017/92 K. Sayılı kararı sayfa:73/86
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çişinin sağlanması”  yönündeki görevlendirmesi neticesi; 15.07.2016 akşamı 66. Mekanize 
Piyade Tugay Komutanlığında görevli rütbeli askerler; E.M. ve S.S.B. komutasında iki ayrı 
koldan hareket gerçekleştirilmiştir.

Sanık E.M.; Üsteğmenler Z.B. ve Üsteğmen G.Ş.’ye kendisini takip ederek Mah-
mutbey gişelerine gelmelerini emretmiş; bu emir üzerine sürücüsü Er U.Y. olan 117206 pla-
ka sayılı Land Rover araçla, içinde A.Y.E., D.Ç., Y.U. ve İ.A. ve S.Ş. saat 21.30-22.00 sıraların-
da intikale başlamışlardır. 

Aynı anda Z.B. komutasında bulunan ve içinde M.Ö., E.G. ve V.D.’nin bulunduğu 
GZPT ile; G.Ş. komutasında olup, içerisinde, M.O.K., D.S. ve F.Ü., M.T.ve Y.S.’nin bulunduğu 
GZPT de intikale başlamıştır. 

Diğer yandan, K.Y. de önce S. S.B.’ye 2 ZMA ile birlikte Mahmutbey gişelerine git-
me emri vermiş, akabinde ise Ispartakule TEM yol ayrımına giderek, İstanbul girişine araç 
geçişine izin vermemesi ve gelen araçları Ispartakule’ye yönlendirmesi emrini vermiştir.  
Bu kapsamda S. S.B. komutasında, sürücülüğünü D.S.’in yaptığı ve içerisinde C.Ö., Ö.G., 
F.P., F.Y., S.F., S.C. ve S.Ç.’nin bulunduğu ZMA ile D.Y. komutasında, sürücülüğünü H.B.’nin 
yaptığı, içerisinde C.K., M.A., Ö.M., R.Ö.Ç., S.Ü., İ.P., M.K.ve F.İ.’nin bulunduğu ZMA ile inti-
kale başlanmıştır.

E.M. ve beraberinde yer alan saat 23.10 sıralarında İstanbul-Edirne yönünden 
Mahmutbey gişelerine gelmişlerdir. Zırhlı araçlarda bulunan MG-3 ve uçaksavar silahları-
nın namluları istasyona bakacak şekilde istasyonun karşısında durmuşlardır. İlgili dosya 
tanığı polisler Tuncay AYAN, Fahri EMEK ve Hasan Hüseyin GEDİK darbecilerin yanlarına 
gelmişler ve E.M. ile tanık Komiser Yard. Tuncay AYAN arasında birliklerin karşıya geç-
mesi konusunda kısa bir diyalog geçmiştir. Bu diyalogda E.M. “Dost kuvvet olarak tak-
viyeye geldiklerini” söyleyip, yolu açmalarını istemiş; olumsuz cevap alınca da tankları 
bariyerlerin üstünden sürerek geçirmeyi teklif etmiş; Tuncay AYAN ise cevaben “Bariyerler 
paletlerini tıkar geçemezsin” demiştir. Darbeciler Ispartakule istikametine doğru intika-
le başlamışlardır. Akabinde Tuncay AYAN Şube Müdürü tanık polis Mustafa KOÇYİĞİT’i 
arayarak talimatlarını sormuş ve o da darbecilere kesinlikle inanmamalarını, dost kuvvet 
olmadıklarını, kendilerinin bu yönde taleplerinin olmadığını ve kendilerine böyle bir bilgi 
verilmediğini bildirmiştir.

E.M. ve beraberindekiler Ispartakule Kavşağı’ndan dönüş alarak Mahmutbey 
gişelerine doğru intikale başlamışlardır. Darbeciler ilerledikleri sırada vatandaşların tep-
kilerine rağmen gişelere 500-600 metre kalana kadar ilerlemişler, ancak yoğun tepkiler 
üzerine, burada araçlarından inmek zorunda kalmışlardır. E.M. polislere trafiği açmaları 
konusunda emri vermek için yaya olarak gişelere doğru yürümeye başlamış, daha son-
ra vatandaşlar ve polis memurları nezaretinde gişelere getirilmiş ve orada da tanık polis 
Tuncay AYAN tarafından sorulan “Kaç personeli, kaç aracı, ne tür silahları olduğu” soru-
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larına cevap vermiştir. Tanık Komiser Yard. Emre ÖZDİKEN ve yanındaki polisler E.M.’ye 
beraberindeki subayları aramasını, teslim olmaya ikna etmesini, kendilerinin darbecileri 
mutlaka alacağını, zorluk çıkarmaları halinde kendilerinin de zor kullanacaklarını söyle-
miştir. Bu kararlılık karşısında E.M. tanık Tunay AYAN’a “Darbe yapmaya geldiklerini, 
amaçlarının istasyonu alıp, Hadımköy’de kalan birliğin sevkini buradan sağlamak 
ve Avrupa yakasındaki geçişleri kontrol altına almak olduğunu” beyan etmiştir. Bu 
emri komutanlarından aldığını, kendilerini bırakmalarını ve kışlaya dönmelerine izin ver-
melerini istemiştir. Hatta bu arada tanık polis Mustafa KOCAOĞLU ile yalnız kaldığında, 
polis memuru ona, ailesinin ve çocuklarının kendi yaptığı hata yüzünden mağdur olacağını 
söyleyerek neler olduğunu anlatmasını istemiş; bunun üzerine E.M. “Evet darbeden ha-
berim vardı. Burayı kontrol altına almaya gelmiştik. Ben de cemaattenim.” şeklinde 
itirafta bulunmuştur. Karakolda iken kendisini arayan ve o sırada İstanbul Emniyet Mü-
dürlüğünü işgale giden darbeci birliğin içinde olan E.O.’ya da polis kamerası kaydı altında 
iken; silahlarını bırakıp, polise teslim olmalarını telkin etmiştir.

E.M. ve beraberindeki darbeciler, vatandaşların ve tanık polislerin müdahale ve 
engellemeleri neticesi teslim olmak zorunda kalmışlar; diğer darbecilerden G.Ş., tanık po-
lis İbrahim BİLEN’in beyanına göre, kendilerini teslim almaya gelen polislere önce “biz size 
teslim olmayız” şeklinde karşı çıkarak fiziki olarak direnmiş, askerlere de asla silahlarını 
teslim etmemelerini” söylemiştir. 

Öte yandan; S.S.B. ve D.Y. komutasındaki 2 adet ZMA, saat 22.30 sıralarında Tem 
otoyolu Edirne-İstanbul yönünde Ispartakule kavşağına gelmiş ve erler komutanları B. 
ve Y’nin emriyle zırhlı araçlardan inerek silahlarını tam dolduruşa almışlar ve çev-
reye konuşlandırmışlardır. S.Ç.’nin ifadesine göre S.B. erlere “acımak yok, kimsenin 
gözünün yaşına bakmayacaksınız, hiçbir yere kaçmayacaksınız, benim emrimden 
çıkmayacaksınız” şeklinde emir vermiştir.

Darbeciler Edirne yönünden gelen sivil araçları Ispartakule çıkışına yönlendi-
rip, İstanbul içine girişini yasaklamışlardır. S.B. bu araç sürücülerine “İstanbul’a girişler 
yasaklandı, can güvenliğiniz için Edirne tarafına gidin.” şeklinde bildirimde bulun-
muştur. O sırada vatandaşlar darbecilere telefonlarından darbe girişimine dair haberleri 
göstererek, tepki göstermişler ve darbecilerin üzerine yürümeye başlamışlardır. Bu esnada 
yine Er S.Ç.’nin ifadesine göre S.B. erlere dönerek “Siz işinize bakın, arkanıza dönme-
yin, yoksa sizlere sıkarım.” şeklinde bildirimde bulunarak erlerin araçlara binmelerini 
engellemiştir. Vatandaşların sayısı artıp, çember içinde kalınca da piyade tüfeği ile havaya 
birden çok sayıda ateş etmiştir. Vatandaşların yoğun çabası ve mücadelesi sonunda S.B. 
erlere araçlara binmeleri ve İstanbul yönüne intikal etmeleri emrini vermiş; bir süre İstan-
bul yönüne devam ettikten sonra da vatandaşlar tarafından durdurulmuş ve gelen polis 
ekiplerine teslim edilmişlerdir.



İSTANBUL DARBE ANA DAVASI İSTANBUL DARDE ANA DAVASI

163

Aynı akşam İstanbul Emniyet Müdürlüğünü işgale giden ve yakalanan askerler-
den O.A. üzerinden çıkan telefondaki WhatssApp’da “Yurtta Sulh” grubundaki yazışmalar 
da ilgili davanın iddianamesindeki olgu ve delilleri desteklemekte olup; darbecilerin o gece 
İstanbul’da boğaz köprüleri ve diğer noktalarla birlikte İstanbul’un batı girişi olan Mah-
mutbey gişeler girişini de işgal etmek istediği hususu netleşmiştir.

Dosyadaki 36 sanıktan, toplam 10 sanık tutuklu, diğerleri tutuksuz olarak İs-
tanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/115 e. sayılı davası kapsamında yargılamaları 
yapılmaktadır. 

B.2.19. Çengelköy-Vaniköy-Kuleli Askerî Lisesi

Darbenin icra hareketleri çerçevesindeki Çengelköy-Vaniköy-Kuleli Askerî Lise-
si’ndeki faaliyetleri nedeniyle de İstanbul 32 Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/229 e. sayılı 
dosyası ile dava açılmıştır. Bu davada 8 kişi şehit olmuştur. Davanın 195 müştekisi, 16 
mağduru, 103 sanığı mevcuttur.

Darbe öncesi yapılan toplantıda Kuleli Askeri Lisesi Komutanlığının kontro-
lünün Kara Kuvvetleri Kurumsal Gelişim Projelerinin hazırlandığı şube Müdürü Kurmay 
Albay M.D. ’ye verilmiştir. 2.Zırhlı Tugay Komutanlığında darbenin planlanmasına ilişkin 
12.07.2018 tarihinde yapılan toplantıya Kulesi Askeri Lisesi Komutanlığına atanan M.Ç. 
katılmıştır.

Yapılan toplantılarda darbe faaliyetinin ifşa olmaması için personel ve birlikleri 
hangi gerekçelerle çağrılması gereği ve görev alanlarına hangi gerekçelerle sevk edilmeleri 
gerektiği konuşulmuştur. Seçenek olarak kolluk kuvvetlerinin toplumsal olaylarda destek-
lenmesi (KOKTOD) faaliyetleri kapsamında tatbikat yapılacağı ve İstanbul ilindeki muhalif 
bölgelerde terör eylemi ihbarı alındığı gerekçeleri üzerinde durulmuştur. İstanbul Anadolu 
yakasında bulunan Boğaz Köprüsü ve FSM köprülerinin ayaklarının kontrol ve sorumlu-
luğu, Çengeköy, Vaniköy ve okul çevresi Kuleli Askeri Lisesi Komutanlığına verilmiştir. 
2. Zırhlı Tugay Komutanlığının zırhlı araçlarla faaliyeti takviye etmesi kararlaştırılmıştır. 

15.07.2018 günü sabah saatlerinde okul Komutanı Kurmay Albay M.Ç.’nin ta-
limatı ile darbe kalkışması kapsamında alınan kararların uygulanmasını sağlamak için 
okulda görevli tüm rütbeli personel okula çağrılmıştır.

Yine İstanbul ilinde ikamet eden öğrenciler önceki okul komutanı M.A.’nın yolcu 
edilmesiyle ilgili olarak kokteyl düzenlendiği söylenerek okula çağrılmıştır.

2.Zırhlı Tugay Komutanlığından gönderilen 4 Unimog 18.13’te Kuleli’ye giriş yap-
mıştır. Saat 20.00’da alarm verilmesi üzerine aşağıda bahsi geçen tüm rütbeliler, askeri öğ-
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renciler, er ve eratın kamuflajlı bir şekilde içtima alanında toplanmış, toplanan personele 
rastgele G-3 dağıtılmıştır.

 Burada Kurmay Albay M.Ç. tüm askeri personele hitaben bir konuşma yapmış 
“Ordu yönetime el koymuştur, herkes emirlere riayet edecektir, etmeyen rütbeli, asker fark 
etmez ellerinden silahları alınıp gereği yapılsın.” şeklinde sözler söylemiştir.

Saat 21.27’de Unimoglar okuldan çıkış yapmış, 22.11’de de asker ve öğrenciler 
okuldan yaya ayrılmıştır.

Tüm bu süreçte emir ve komutanın Kurmay Albay M.Ç.’de olduğu, askeri perso-
nelin aşağıda belirtildiği gibi dağıldığı tespit edilmiştir.

1-Kurmay Albay M.Ç.’nin emir ve komutasında, Binbaşı M.A. ve diğer 5 rütbeli 
ile birlikte yanlarına toplam 34 asker ve öğrenci alarak Çengelköy Polis Merkez Amirliği 
bölgesine gitmek ve kontrol altına almak,

2- T.Ö., A.T., İ.G.’nin emir ve komutasında 27 askerin Boğaziçi Köprüsü bölgesine 
gitmek ve kontrol altına almak,

3-Albay M.K.’nin emir ve komutasında toplam 24 asker ve rütbelinin Anadolu 
Hisarı, Göksu Mah, Shell Petrol İstasyonu ve Atatürk Cad. bölgesine gitmek ve kontrol 
altına almak,

4-Kurmay Albay M.A.’nın emir ve komutasında 65 asker, öğrenci ve rütbelinin 
kuleli askeri lisesi önü, içerisi, çevresi ve Vaniköy bölgesinde bulunmak ve kontrol altına 
almak,

5- A.U., M.H.E, B.K. emir ve komutasında 27 askerle FSM Köprüsü bölgesine git-
mek ve kontrol altına almak,

Ayrıca eski okul komutanı Kurmay Albay M.A. darbe sürecinde tüm süreci ta-
kip ettiğinden suç tarihinde Ankara ve İstanbul’da bulunan şahısların iletişimini sağlayan 
Yurtta Sulh Whatsap Grubunu takip edip görev ve sorumluluk alanları ile ilgili bilgiler 
paylaşarak yazışmalar yaptığı anlaşılmıştır.

Suç tarihinde; 
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Beykoz Atatürk Caddesi ve Shell Petrol bölgesinde toplam 34 kişiyi kasten öldür-
meye teşebbüs ettikleri, 2 kişiyi yaraladıkları, 1kişiyi özgürlüğünden yoksun bıraktıkları,

Çengelköy bölgesinde 7 kişiyi kasten öldürdükleri, 85 kişiyi kasten öldürmeye 
teşebbüs ettikleri, 46 kişiye yönelik mala zarar, 5 kamu malına zarar verme, 24 kişiyi öz-
gürlüğünden yoksun bırakma,4 kişiyi kasten yaralama,

Vaniköy bölgesinde 1 kişiyi kasten öldürme,17 kişiyi öldürmeye teşebbüs,1 kişi-
ye mala zarar verme,

Kuleli Askerî Lisesi önünde 8 kişiyi özgürlüğünden yoksun kılma,1 kişiyi yarala-
ma,1 işyeri dokunulmazlığını ihlal suçları işlendiği tespit edilmiştir.

Yine tarihinde 22.10 civarı bir grup asker Boğaziçi Köprüsü’nü trafiğe kapatılmış

Darbe başarısız olması sonucu 06.42’de Boğaz Köprüsü’ndeki askerler ve öğren-
ciler teslim olmuş,

09.33’te Kuleli Askeri Lisesinde öğrenciler gözaltına alınmış,

09.56’da FSM Köprüsü trafiğe açılmıştır. 

B.2.20. Sat Komutanlığı

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/161 esas sayılı dosyasıyla ilgili dava; 
15 Temmuz günü gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe girişiminin İstanbul ili, Beykoz 
ilçesi Sat Komutanlığı ve Mahrem İmamlarla ilgili ayağıdır. Bu davada 42’si tutuklu, 10’u 
tutuksuz olmak üzere toplam 52 sanık yargılanmaktadır. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan, TBMM ve 65. Hükümetin suçtan zarar gören/müdahil olarak katıldığı bu kal-
kışma da darbenin İstanbul ayağı ile ilgili faaliyet gösteren Yurtta Sulh Konseyi’ne bağlı 
olarak hareket etmiş; çalışma, planlama, fiili kalkışma ve organize işlemleri de aynı mer-
kezden sevk ve idare edilmiştir. 

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensupları, örgüt bünyesindeki Yurtta Sulh Kon-
seyi olarak adlandırılan illegal oluşum, kalkışma tarihi ve öncesinde İstanbul ili Maltepe 
ilçesinde bulunan General Nurettin Baransel Kışlası 2. Zırhlı Tugay Komutanlığında, Ye-
şilköy’de bulunan Hava Harp Okulu Komutanlığında ve Esenler’de bulunan 66. Mekanize 
Piyade Tugay Komutanlığında darbe kalkışması ile ilgili toplantılar gerçekleştirmişler ve 
hain darbenin İstanbul ili dahilindeki planlamasını yapmışlardır.  



İSTANBUL DARBE ANA DAVASI İSTANBUL DARDE ANA DAVASI

166

İstanbul ilinde darbecilerin Deniz Kuvvetleri yapılanması, Deniz Kuvvetleri Ko-
mutanlığına bağlı SAT ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı personeli olan askerlerin darbe 
girişimi faaliyetleri, faaliyet gösteren mahrem nitelikli “imam- abi” tabir edilen sivil un-
surlarından da talimat almak suretiyle aynı merkez yani Yurtta Sulh Konseyi tarafından 
yönetilmiştir.

SAT ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlığının teşkilatlanmasına değinmek gere-
kirse; SAT Komutanlığının doğrudan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Başkanlığına 
bağlı olarak ilimiz Anadolu Kavağı bölgesinde, Kurtarma ve Sualtı Komutanlığının ise ili-
miz Kasımpaşa semtinde konuşlu bulunan Kuzey Deniz Saha Komutanlığına bağlı olarak 
yine ilimiz Beykoz ilçesinde, bağlılarından SEMK’in aynı birlik içerisinde, SAS Grup Komu-
tanlığının Beykoz ilçesi Riva, Kurtarma Grup Komutanlığının ise Beykoz ilçesi Umuryeri 
bölgesinde konuşlu olarak faaliyetlerini yürütmektedir.

Yukarıda mahkemesi ve numarası yazılı dosya içerisinde yer alan, SAT Komu-
tanlığı tarafından hazırlanan 15/12/2016 tarihli idari tahkikat raporundan anlaşılacağı 
gibi, 15 Temmuz 2016 günü saat 17.00’da darbeye kalkışma girişimine katılan SAT, SAS 
ve sivil olabileceği değerlendirilen personelin birlikte toplanmaya başladığı, saat 17.45’te 
kalkışma girişimine katılan Astsubay Başçavuş H.Ç.’nin Karargah Nöbetçi Astsubaylığı 
görevini Astsubay Üstçavuş E.Ö.’ye devrettiği, saat 17.45-18.00 sıralarında nöbetçi subayı 
Deniz Binbaşı T.İ.’nin güvenlik merkezinde bulunan nöbetçi subaylığı kasasından ordonat 
ambarlarına ait anahtarları aldığı ve kalkışmaya iştirak eden personele verdiği, saat 18.10 
sıralarında hırsızlık bahanesiyle nöbetçiler dahil tüm erlerin nöbetçi subayı tarafından ye-
mekhanede toplandığı ve erlerin sözlü ifadelerinin alındığı, saat 18.45’de Astsubay Kıdem-
li Başçavuş M.F.’nin cephanelik bölgesindeki güvenlik kameralarını bozmak/değiştirmek 
suretiyle devre dışı bıraktığı, saat 19.00 sıralarında kalkışma girişimine katılan Astsubay 
Kıdemli Başçavuş M.F.’nin hazır tim nöbetini Topçu Astsubay Başçavuş Ö.D.’ye devrettiği, saat 
19.00-20.30 arasında kalkışma girişimine katılan personellerin kullanacakları malzeme-
leri ordonat ambarlarından ve diğer personelin şahsi dolaplarından malzeme sandıkların-
dan temin ettiği, saat 20.42’de kalkışma girişimine katılan personel/şahısların üç askeri 
ve üç sivil araç ile birlikten ayrılmış, müteakip günlerde görev araçlarının Atatürk Havali-
manında bulunmuş ve birliğe intikal ettirilmiştir. 15 Temmuz gecesi saat 23.15 sıralarında 
kalkışma girişimi kapsamındaki çeşitli faaliyetlere iştirak eden diğer personel/şahısların 
birlikten ayrıldığı, akabinde birliğin emniyete alındığı, 15 Temmuz 2016 günü birlik nöbet-
çi subaylığı nöbet değişimine ilişkin olarak o dönemde nöbetleri planlayan Deniz Binbaşı 
T.İ.’nin Deniz Yüzbaşı A.S.’dan makam ve mevkii itibari ile kıdemli olması nedeniyle resmi 
hiçbir müracaatta bulunmayarak mevzuata aykırı nöbet değişikliği yaptığının tespit edil-
diği anlaşılmıştır.  

12-17 Temmuz 2016 tarihleri arasında Sualtı Savunma Grup Komutanlığı Hafif 
Silah Ambarının giriş/çıkış kayıtlarına ait kamera görüntüleri incelenmiş ve giriş çıkışlar 
tespit edilmiştir. 
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İlgili komutanlık ambarından pek çok silah ve mühimmatlar usulsüz bir şekilde 
çıkarılmıştır.

Silahlardan bir kısmı şüpheliler C.S.ve H.E. tarafından Riva bölgesinde götürü-
lerek gömülmüştür.

Darbe girişiminin başarısız olmasından sonra Kd.Çvş. L.Ö., Üçvş. B.Ö., Kd. Çvş. 
H.Y., Bçvş. A.G., Dz.Bnb. M. Ç., Üçvş. O. D. ve Kd.Çvş. Ş. Ö., Kd.Çvş.L.Ö.’nün Ümraniye’de 
bulunan evine gitmişlerdir.

Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı ile SAT Komutanlığında görevli bir kısım askeri 
personel SAT Komutanlığından aldıkları mühimmat ve silahlarla Ankara’da bulunan Akın-
cılar Ana Jet Üssüne intikal ederek darbe girişimine iştirak etmişlerdir. Bu intikallerle ilgili 
belgeler ve kayıtlar İstanbul 23.Ağır Ceza Mah. 2017/161 esas sayılı dosyasında mevcuttur. 
Bu dosya sanıklarının gerek idari tahkikatlarda ve gerek ise –mahkeme huzuru hariç- tüm 
aşamalardaki beyanları 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimine nasıl ve ne surette iştirak 
ettiklerini açıkça ortaya koymaktadır. Dosya sanıklarının bahse konu davanın devam etti-
ği İstanbul 23. Ağır Ceza Mah. 2017/161 e. sayılı dosyada yaptıkları savunmalarda önceki 
ifadelerini inkâr etmiş olsalar da bu savunmaların belli bir merkezden yönetilen birbirini 
tekrar eden savunmalar olduğu görülmektedir. Sanıkların evvelki beyanları ile darbe gece-
sine dair hareket alanlarını gösterir telefonlarının baz verileri de örtüşmektedir.  

15 Temmuz gecesi yaşanan hain kalkışmanın Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 
bağlı SAT ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı ayağı yukarıda belirttiğimiz gibi Yurtta Sulh 
Konseyi tarafından sevk ve idare edilmiştir.
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IV- SANIKLARIN 
HUKUKİ DURUMLARI 

VE HAKLARINDAKİ 
DELİLLER
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IV- SANIKLARIN HUKUKİ DURUMLARI VE HAKLARINDAKİ DELİLLER

MUHAKEME SAFAHATI VE ADİL YARGILANMA HAKKI

Adil Yargılanma Hakkı Kavramı ve Niteliği:

Ceza muhakemesinin maksadı; maddi gerçeğin hukuka uygun olarak ortaya çı-
karılarak adaletin sağlanmasıdır. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması suç fiili tespit edilip 
suç işleyen failler cezalandırılacaktır. Tarih boyunca suç ve ceza hukukunda keyfî muame-
leleri engellemek için ceza muhakemesinde bazı haklar ve kurallar ihdas edilmiştir.

Adalet en basit tabiriyle kanunlar ve nizam ile hak sahibinin hakkını alması, ko-
ruması; suç işleyenin cezasız kalmaması, herkesin kanun ve hukuk önünde aynı muame-
leye tabi tutulmasıdır. Kınalızâde Ali Efendi’nin Daire-i Adalet’inde belirttiği üzere “Adldir 
mûcib-i salâh-ı cihan / Bütün dünyanın düzenini temin eden adalettir.” Bu sebeple yargıla-
manın adil olması devlet için bir görev, vatandaş içinse bir haktır.

Ülkemizde adil yargılanmaya ve adil muhakemeye dair Osmanlı döneminde ge-
rek şer’i hukuk gerekse örfî hukuk çerçevesinde asırlardır uygulanan kaideler bilhassa 
Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye ile yazılı hale getirilmiştir. Mer’i hukukta ise adil yargılanma 
hakkı gerek anayasa ile gerekse kanunlarla güvence altına alınmış ve Türkiye’nin de taraf 
olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasal Haklar Söz-
leşmesi gibi bazı sözleşmelerde de düzenlenmiştir.

Adil Yargılanma Hakkının Kapsamı:

Tüm bu kaynaklar çerçevesinde bakıldığı zaman adil yargılanma hakkının genel 
niteliğe sahip, çerçevesinde birçok hakkı kapsamına alan bir hak olduğu görülecektir. Adil 
yargılanma hakkının kapsamındaki haklar şunlardır:

1. Muhakeme Hakkı

2. Kanunla Kurulmuş, Bağımsız ve Tarafsız Yargı Yerinde Yargılanma Hakkı

3. Makul Sürede Yargılanma Hakkı

4. Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkı

- Silahların Eşitliği İlkesi
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- Çelişmeli Yargılama İlkesi

- Kanıtların Kabulü ve Değerlendirilmesi

- Yargılamaya Etkili Katılma Hakkı

- Gerekçeli Karar Hakkı

5. Aleni Yargılanma Hakkı ve Aleni Karar Hakkı

6. Masumiyet Karinesi

7. Asgari Şüpheli / Sanık Hakları

- İsnat Edilen Suçu Öğrenme Hakkı

- Savunma için Yeterli Zaman ve Kolaylıklara Sahip Olma Hakkı

- Bizzat, Müdafi Vasıtasıyla veya Adli Yardımla Savunma Hakkı

- Tanık Dinletme ve Tanık Sorgulama Hakkı

1- Muhakeme Hakkı

 Kamu davasının açılmasında ceza siyaseti açısından ana hatları ile iki prensip 
bulunmaktadır. Bunlar mecburîlik ve takdirîlik sistemleridir.12 Mecburîlik ilkesinin kabul 
edildiği sistemlerden olan Ceza Hukukumuzda suç şüphesi olan durumlarda soruşturma-
ya başlanarak delilleri toplanır ve suç işlendiği yönünde yeterli şüphe olması durumunda 
iddianame düzenlenerek kamu davası açılır. Ceza muhakemesi açısından mahkeme hak-
kı suçtan zarar görenin ve sanıkların mahkemeye rahatça ulaşabilmesini güvence altına 
almaktadır. Dava konusu yargılamalarda sanıklar taleplerini gerek yazılı olarak 
gerekse duruşmalarda sözlü olarak ifade edebilmişlerdir. Sanıklar mahkemede sa-
vunmalarını Powerpoint slayt gösterileri ile saatler ve hatta günler sürecek şekilde 
yapmışlardır. Sözleri kesilmemiştir. Buna rağmen sanıklar birçok defa savunma 
haklarının kısıtlandığını ifade etmişlerdir. Bu yaklaşımın iyiniyetli bir yaklaşım 
olduğu kanaatinde değiliz.   Ayrıca sanıklar açısından mahkemeye erişim hakkı 
çerçevesinde itiraz ve temyiz gibi iç hukuk yolları açık ve uygulanabilirdir.

12  Bknz. Nurullah Kunter, Feridun Yenisey, Ayşe Nuhoğlu, Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, İstan-
bul, 2006, ss.174-175; Feridun Yenisey, Ayşe Nuhoğlu, Ceza Muhakemesi Hukuku, 2015, s.689
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2. Kanunla Kurulmuş, Bağımsız ve Tarafsız Yargı Yerinde Yargılanma Hakkı 

Yürütülecek tüm ceza davaları kanunla kurulmuş, bağımsız, tarafsız mahkeme-
lerde görülmelidir. Ceza Hukukunun temel ilkelerinden olan ve adil yargılanma hakkı kap-
samında olan tabiî hakimlik ilkesi suçun işlenmesinden önce davayı görecek yargı yerinin 
kanun tarafından belirlenmesi olarak tanımlanabilir. Bu ilke Avrupa İnsan Hakları Sözleş-
mesi’nin 6/1 maddesiyle Anayasa’nın 37.maddesinde teminat altına alınmıştır.

Ülkemizde daha önce kurulu bulunan Devlet Güvenlik Mahkemeleri, Özel Yetkili 
Mahkemeler gibi olağanüstü ve istisnai mahkemeler kaldırılmıştır. 15 Temmuz darbe girişimine 
dair yargılamalar kanunla kurulmuş, bağımsız ve tarafsız mahkemelerde gerçekleştirilmektedir. 

Davada sanıkların fiilleri ilgili kanun hükümleri çerçevesinde kurulmuş olan mah-
kemelerde, yine daha önceden belirlenmiş usul kurallarına göre yürütülmektedir. Yargıla-
malar esnasında olağanüstü KHK’ları ile alınan bazı güvenlik tedbirleri geniş ve kapsamlı 
yargılamaların gerektirdiği durumlardan kaynaklıdır. Aksi iddialar dayanaktan yoksundur.

Hâkim atamaları sonucunda atama tarihinden önce gerçekleşen uyuşmazlıklara 
bakılması bu ilkeyi zedelemeyecektir. Anayasa Mahkemesi de bir kararında bu hususu 
şu şekilde vurgulamaktadır: “Belirli bir olay, kişi veya toplulukla sınırlı olmamak kaydıyla 
yeni kurulan bir mahkemenin veya kurulu bulunan bir mahkemeye yeni atanan hâkimin 
kurulma veya atanma tarihinden önce gerçekleşen uyuşmazlıklara bakması kanuni hâkim 
güvencesine aykırılık teşkil etmez.”13

Mahkemenin bağımsız olması, yargı yerlerinin, davada, önlerindeki mesele hak-
kında, hiçbir yürütme organından veya başka bir yerden kaynaklanan bir engelleme, baskı 
veya hukuka aykırı bir etkileme olmaksızın, maddi vakıaları temel alarak, hukuka uygun 
ve tarafsız bir şekilde karar verme özgürlükleri; tarafsızlık ise davanın çözümünü etkile-
yecek bir önyargı, tarafgirlik ve menfaatin olmaması, özellikle mahkemenin veya üyele-
rinden bazılarının taraflara karşı, onların leh ve aleyhinde bir duygu veya çıkara sahip 
olmamasıdır.14 

Yargılamayı yürüten hâkimin taraflardan birine yönelik önyargılı ve taraflı bir 
tutumunun, kişisel bir kanaatinin veya menfaatinin, bu bağlamda kişisel bir taraflığının 
söz konusu olduğunu ortaya koyan bir delil bulunmadığı ve bu husus kanıtlanmadığı müd-
detçe, tarafsız olduğunun bir karine olarak varsayılması zorunludur.15 Aksi iddialar daya-
naktan yoksundur.

13  Anayasa Mahkemesi, 2014/164 E, 2015/12 K. 14.01.2015 tarihli kararı
14  Sibel İnceoğlu, Adil Yargılanma Hakkı, s.38; Feyyaz Gölcüklü, Şeref Gözübüyük, s 282; Abdullah Çelik, Adil Yargılanma 
Hakkı AYM Raporu, s. 56, § 61
15  Abdullah Çelik, Adil Yargılanma Hakkı AYM Raporu, s. 57, § 62



İSTANBUL DARBE ANA DAVASI İSTANBUL DARDE ANA DAVASI

173

3. Makul Sürede Yargılanma Hakkı

Yargılama süresinin makul olup olmadığı, davanın şartlarına göre değerlendiril-
melidir. Bu sebeple makul süre hesaplanırken dosya kapsamı, davanın karmaşıklığı, yargı-
lamanın kaç dereceli olduğu, yargılamaya intikal eden maddî vakıalar ve ispat araçlarından 
oluşan dava malzemesinin veya uygulanacak hukuk kurallarının karmaşık olması; tarafla-
rın genel olarak yargılama sürecindeki tutumu, yargılama sürecinin uzamasındaki etkisi ve 
usûlî haklarını kullanırken gereken dikkat ve özeni gösterip göstermedikleri, yetkililerin tu-
tumları gibi davanın niteliği ve niceliğine ilişkin çeşitli kriterler dikkate alınmalıdır. İdalov 
v. Rusya kararında da belirtildiği üzere sadece “devlete atfedilebilecek gecikmeler”, makul 
sürede yargılama yönünden başarısız olunduğu sonucuna varmayı haklı kılabilir.16

Bu ilke açısından dava konusu olaya baktığımızda; Türkiye genelinde 15 
Temmuz gecesi icra edilen darbe girişimi fiillerinin tamamı tek bir suç oluşturduğu 
halde davaların sürüncemede kalıp uzun yıllar devam etmemesi için bütün sanık-
ların yargılandığı tek bir dava değil, makul sayıda sanıkların yargılandığı birçok 
dava açılmıştır. Bu şekilde yargılamaların makul sürede bitirilmesi amaçlanmıştır. 
Nitekim bazı davalar neticelendirilmiştir. 

Bu çerçevede ani olarak oluşan olağanüstülüklerin makul sürede yargılamanın 
sınırlarını genişleteceğini vurgulamak gerekir. Örneğin AİHM, Buchholz v. Almanya dava-
sında, toplam 4 yıl 9 ay süren iş uyuşmazlığına ilişkin bir yargılamada, Almanya’da 1970’li 
yıllarda ortaya çıkan ekonomik kriz nedeniyle işten çıkarmalara ilişkin davalarda anormal 
artış olması nedeniyle yargılamanın karara bağlanmasında yaşanan gecikmenin makul 
sürede yargılanma hakkını ihlal etmediğine; Kępa v. Polonya davasında toplamda 8 yıl 4 ay 
süren bir yargılamada, (ilgili davanın temyiz aşamasında 1 yıl 6 ay hiçbir işlem yapılmak-
sızın beklemesine rağmen) başvurucuların yargılamanın uzamasına yol açan eylemleri de 
göz önünde bulundurularak Yargıtay’ın iş yükünün artmasından kaynaklanan gecikmenin 
bu hakkı ihlal etmediğine; Vincent Lynch v. Birleşik Krallık davasında toplamda 4 yıl 6 ay 
süren bir yargılamada 2003 Aralık ayında yürürlüğe giren bir kanun sonrasında bir anda 
çok sayıda başvurunun gelmesi, tek bir davanın karara bağlanması için yaklaşık bir yıl sü-
recin başlamasının gecikmesi, 2005–2007 yılları arasında söz konusu kanun kapsamında 
öncelikle görülmesi gereken binin üzerinde davanın karara bağlanması gibi nedenlerle 
başvurucunun davasının karara bağlanmasında yaşanan gecikmenin makul sürede yargı-
lanma hakkını ihlal etmediğine karar vermiştir.17

Bu sebeple tarafların da yargılamayı uzatmaya yönelik davranışlardan kaçınması 
ve kendisine tanınmış olan usuli hakları kullanırken dikkat ve özen göstermesi gereklidir.

16  İdalov/Rusya [BD], B. No: 5826/03, 22/05/2012, § 186
17  Abdullah Çelik, Adil Yargılanma Hakkı AYM Raporu, s. 89, § 65
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Makul sürenin hesabında esas alınacak sürenin başlangıcı, kişiye suç işlediği 
iddiasının yetkili makamlar tarafından bildirilmesi veya isnattan ilk olarak etkilendiği gü-
venlik tedbirlerinin uygulanma anı; esas alınacak sürenin bitiş tarihi ise ceza yargılama-
sında sürenin sona erdiği tarih, suç isnadına ilişkin nihai kararın verildiği tarihtir.

4. Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkı

Hakkaniyete uygun yargılanma hakkı, yargılama faaliyetinde silahların eşitliği 
ve çelişmeli yargı ilkelerini kapsamına alan bir haktır. AİHM’de Rowe ve Davis v. Birleşik 
Krallık kararında bu hususu vurgulamıştır. Bunların yanında duruşmada bulunma hakkı, 
gerekçeli karar hakkı, kanıtların kabulü ve değerlendirilmesine dair ilkeler de bu hak kap-
samında güvence altına alınmıştır.

a- Silahların Eşitliği İlkesi:

Silahların eşitliği ilkesi, yargı makamı önünde tarafların hakları bakımından 
tam bir eşitliğin olması, savunmanın iddia makamı ile eşit bir şekilde davasını hazırlama 
ve sunma konusunda makul olanaklara sahip olması ve bu eşitlik ile olanakların yargılama 
boyunca sürmesini ifade eder. AİHM Kress/Fransa kararında silahların eşitliği ilkesinin 
“taraflardan her birinin, karşı tarafa göre önemli bir dezavantaja uğramadan iddia ve sa-
vunmalarını ileri sürebilmesini” gerektireceğini ifade etmiştir.18

Ayrıca DEMİRCİOĞLU’na göre silahların eşitliği ilkesi, adil bir yargılama ya-
pılabilmesinde üç temel sonucu ortaya çıkarmaktadır: İlk olarak silahların eşitliği ilkesi 
sayesinde devletin yargı fonksiyonu, kişi lehine sınırlandırılmakta ve yargının doğru ve 
adil işlemesi sağlanmaktadır. İkinci olarak yargılamaya katılanların salt bir obje olması 
önlenmekte ve yargılama işlemlerinde daha etkin olmaları sağlanmaktadır. Son olarak da 
silahların eşitliği ilkesi ile adil bir yargılamanın yapılması sağlanmakta ve kanuna uygun 
bir yargılama yapılabilmesi temin edilmektedir. 19

b-  Çelişmeli Yargılama İlkesi:

Bu ilke silahların eşitliği ilkesinin tamamlayıcısıdır. Ceza Hukuku açısından tüm 
taraflara, gösterilen kanıtlar, beyanlar ve teknik raporlar hakkında bilgi sahibi olma ve 
bunlarla ilgili görüş bildirebilme çelişmeli yargı ilkesi olarak ifade edilmektedir. Bu sebep-
le mahkemece tarafların dinlenilmemesi, delillere karşı çıkma imkânı verilmemesi, yargı-
lama faaliyetinin hakkaniyete aykırı hale gelmesine neden olabilecektir.20 Ancak AİHM’in 

18 Kress/Fransa [BD], B. No: 39594/98, 7/06/2001, § 72
19 Yaşar Demircioğlu, Medeni Usul Hukukunda İnsan Hakları ve Adil Yargılanma Güvenceleri, Yetkin Yayınları, Ankara 2007, 
s. 136
20  İlgili AİHM kararları için bknz. Ruiz-Mateos/Spain, §63; Feldbrugge/Netherlands, § 44
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Rowe ve Davis/ Birleşik Krallık kararında da vurgulandığı üzere bazı sınırlamalar yapıla-
bilmesi mümkündür. Davada çelişmeli yargılama ilkesi çerçevesinde sanıklara kanıtlar, 
beyanlar ve teknik raporlar hakkında bilgi sahibi olma ve bunlarla ilgili görüş bildirebilme 
imkânı verilmiştir.

c- Kanıtların Kabulü ve Değerlendirilmesi

Yargılama makamları taraflarca ileri sürülen iddiaları ve gösterdikleri delilleri 
gereği gibi incelemek zorundadır, aksi durum hakkaniyete uygun yargılanmaya aykırılık 
teşkil edecektir. AİHM delillerin yerindeliği incelemesi yapmamakta, bu konunun ulusal 
yargı organlarının takdirinde olduğunu belirtmekte ve bu sebeple elde edilen deliller dâhil 
olmak üzere yargılamayı bir bütün olarak inceleyip bu çerçevede ilgilinin adil yargılanma 
hakkının ihlâl edilip edilmediğine karar vermektedir.21 Ayrıca AİHM, delillerle ilgili olarak, 
başvurucuya delillerin gerçekliğine itiraz etme ve kullanılmalarına karşı çıkma fırsatı ve-
rilip verilmediğini esas almaktadır.22 Bu manada esas olan, delilin keyfî ve açıkça dayanak-
tan yoksun olacak şekilde sanık aleyhine kullanılmaksızın, yargılamanın bir bütün olarak 
adil yapılmasıdır.

Yargılamalarda delillerle ilgili sanıklara delillerin gerçekliğine itiraz etme ve kul-
lanılmalarına karşı çıkma fırsatı verilmiş, ancak delillerin yerindeliği noktasında mahke-
me, takdirini kullanmıştır.

d- Yargılamaya Etkili Katılma Hakkı (Duruşmada Bulunma Hakkı)

Suçla itham edilen herkes, iddiayı duymak, karşı koymak ve savunmasını sun-
mak üzere, huzurda bulunarak yargılanma hakkına sahiptir.

AİHM Stanford/Birleşik Krallık kararında “Etkili katılım, genel olarak, sadece sa-
nığın duruşmada bulunma hakkını değil, duruşmayı izleme ve konuşulanları duyma hak-
kını da içerir. Bu haklar çelişmeli usul için de zımni olarak zaten vardır…” demek suretiyle 
bu hakkı çelişmeli yargılama ilkesi ile bağlantılı olarak ele almıştır.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) 20 Eylül 2011’de Resmî Gazete’de ya-
yınlanan yönetmelikle yürürlüğe giren, UYAP Bilişim Sistemi’nde ses ve görüntünün aynı 
anda elektronik ortamda iletildiği, kaydedildiği ve saklandığı teknolojik bir sistemdir. İlgili 
yönetmeliğin 4.maddesinde sistem için gerekli standartlar sıralanmıştır. Buna göre:

21 Barbera Messegue ve Jabardo/İspanya, B.No:10590/83, 6/12/1988, §68; Khan/Birleşik Krallık, 12.05.2000, B.No: 
35394/97, § 34
22 Bykov/Rusya, 10.03.2009, B.No: 4378/02, § 90; Khodorkovskiy ve Lebedev/Rusya, 25.07.2013, B.No: 11082/06, 
13772/05, § 700
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(1) Görüntü ile sesin aynı anda güvenli bir şekilde iletilebilmesi ve kaydedilebil-
mesi gerekir.

(2) Görüntü, ilgilinin yüz ifadelerini, vücut hareketlerini, tavır ve davranışlarını 
gözlemlemeye; ses, ilgilinin duygularını anlamaya ve söylediklerini anlaşılır şekilde dinle-
meye imkân verecek nitelikte olur.

(3) Bilgi, belge ve delillerin elektronik ortamda anında iletilebilmesi gerekir. 

Sanığın kendini savunma hakkından faydalanmasının en önemli koşulu sanığın 
savunmasını yapabilmesi için mahkeme önünde hazır bulunma olanağına sahip olmasıdır. 
Yargılamalar esnasında bütün sanıkların savunmaları mahkemede hazır bulunmak sure-
tiyle alınmıştır. SEGBİS sistemi ile duruşmalara bağlanan sanık M.D.  muhakeme safaha-
tında zaman zaman duruşmada bulunma hakkının ihlal edildiğine dair iddialarda bulun-
sa da bu iddiaları dayanaktan yoksundur. Zira sanık D. yargılandığı diğer davalar hariç 
oturumlara katılma imkânı bulmuştur. Mezkûr sanığın yargılandığı davaların 15 Temmuz 
hain darbe girişimi yargılamalarında geniş kapsamlı davalar olduğu düşünüldüğünde her 
iki davanın duruşmalarında zaman zaman çakışma olması pek tabii mümkündür. Bu se-
beplerle genel anlamda duruşmada hazır bulunma hakkını ihlal edecek bir durum, duruş-
mada bulunmasını engellemeye yönelik bir kast mevzubahis değildir. Kaldı ki çok sanıklı 
davalarda kendisini ilgilendirmeyen başka bir sanığın savunması esnasında duruşmada 
bulunmaması bu ilkeyi ihlal etmez.

e- Gerekçeli Karar Hakkı

Yargılama adaleti (yargılamanın doğruluğu ve adilliği) konusunda olumlu bir 
yargının oluşmasında her türlü yargı kararının gerekçeli olması önemli bir etkendir.23 Keza 
Anayasamızın 141.maddesinin üçüncü fıkrasında da “Bütün mahkemelerin her türlü karar-
ları gerekçeli olarak yazılır” hükmü yer almaktadır. Bu çerçevede muhakemenin tamam-
lanmasının ardından kurulacak hüküm gerekçeli bir karar ile desteklenmelidir.

5. Aleni Yargılama Hakkı ve Aleni Karar Hakkı

Ceza davalarında yargılamanın aleni yapılması adil yargılanma hakkı açısından 
esas bir noktayı teşkil etmektedir. Somut davada bütün duruşmalar aleni bir şekilde ya-
pılmıştır.

Üst mahkemelerde (istinaf, temyiz) hukukilik denetimi yapıldığı için yargılama-
ların duruşmasız yapılması aleniyet ilkesini zedelemeyecektir. Ayrıca aleni yargılamanın 

23  Yahya Zabunoğlu, Adil Yargılanma Hakkı ve Adil Yargılama Yapma Görevi”, Yeni Türkiye İnsan Hakları Özel Sayısı II, S. 
22, Temmuz-Ağustos 1998, s.940
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yanında AİHS’nin 6. maddesindeki “karar alenî olarak verilir» ibaresi doğrultusunda hük-
mün de alenî olarak verilmesi gerekmektedir.

6. Masumiyet Karinesi

Masumiyet karinesi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 11. maddesinde şu 
şekilde düzenlenmiştir: “Bir suç işlemekten sanık olan herkes, savunması için kendisine 
gerekli bütün tertibatın sağlanmış bulunduğu açık bir yargılanma ile kanunen suçlu oldu-
ğu tespit edilmedikçe masum sayılır. Hiç kimse, işledikleri sırada milli veya milletlerarası 
hukuka göre suç teşkil etmeyen fiillerden veya ihmallerden ötürü mahkûm edilemez. Bu-
nun gibi, suçun işlendiği sırada uygulanan cezadan daha şiddetli bir ceza verilemez.”

Keza masumiyet karinesi AİHS’nin 6. maddesinde; “Bir suç ile itham edilen her-
kes, suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar suçsuz sayılır.” Anayasa’nın 38.maddesi-
nin 4.fıkrasında ise “suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz” de-
nilmek suretiyle güvence altına alınmıştır. Masumiyet karinesi kural olarak, hakkında bir 
suç isnadı bulunan ve henüz mahkûmiyet kararı verilmemiş kişileri kapsayan bir ilkedir. 

Özellikle somut olay açısından maddi gerçeğin ortaya çıkması için çalışan müda-
hil/katılan vekili avukatların ve müdahillerin sanıkların suç teşkil eden fiillerine ve sanık-
lara yönelik ifadeleri masumiyet karinesinin ihlalini teşkil etmeyecektir. Zira faillerin ce-
zalandırılması suçtan zarar görenler ve mağdurlar açısından adaletin ve adil yargılamanın 
bir gereği olduğu için savların katılan vekilleri tarafından serbest ve yerine göre hararetli 
bir biçimde müzakeresini gerektirir. 

Aslolan mahkemenin masumiyet karine çerçevesinde hareket etmesidir. Yar-
gılamaların da aleni olması sebebiyle açıkça görülmüştür ki mahkeme heyeti yargılama 
süresince masumiyet karinesi çerçevesinde hareket etmiş ve bunu da duruşmalarda sık 
sık vurgulamıştır.

7.Asgari Şüpheli/Sanık Hakları

a. İsnat Edilen Suçu Öğrenme Hakkı

Soruşturma aşamasındaki suçlar açısından CMK 145 doğrultusunda şüpheliler 
çağrı kağıdı ile isnat edilen suçu öğrenecektir. Suçüstü halleri sonucu tutukluluk kararının 
alındığı Sulh Ceza Hakimliği kararı ile de sanık isnat edilen suçu önceden öğrenmiş olacak-
tır. Bu öğrenmenin yanı sıra ayrıca iddianamenin sanığa tebliği gerekmektedir. Kovuşturma 
aşamasındaki suçlarda iddianamenin sanığa tebliği ile sanık isnat edilen suçu öğrenecektir.
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AİHS’nin 6. maddesinin (3) numaralı fıkrasının (a) bendinde hakkında bir suç 
isnadında bulunulan kişinin “Kendisine karşı yöneltilen suçlamanın niteliği ve sebebinden 
ayrıntılı olarak haberdar edilmek” hakkı kişinin savunmasını hazırlayabilmesi için getiril-
miş bir güvencedir.

Engel ve Diğerleri/Hollanda kararında AİHM suç isnadı kavramının “yargılama-
nın iç hukuktaki sınıflandırması, yargılamanın niteliği, muhtemel cezanın derecesi ve ağır-
lığı” olmak üzere üç kriter dikkate alınarak yorumlanması gerektiğini ifade etmektedir.24

Sanıkların Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hiyerarşisi çerçevesinde terör örgütü si-
lahlı eylemlere giriştikleri; ayrıca anayasal düzeni, seçilmiş hükümet ve meclisi ortadan kal-
dırmak için çeşitli ve yoğun eylem ve faaliyette bulunduklarını gösteren somut deliller mevcut-
tur. İddianamenin CMK 170. maddede yer alan gerekli hususları ihtiva ettiği açıktır. Sanıklara 
yönelik suç isnadı AİHM içtihatları çerçevesinde “yargılamanın iç hukuktaki sınıflandırması, 
yargılamanın niteliği, muhtemel cezanın derecesi ve ağırlığı” kriterleri gözetilerek yapılmıştır.

b. Savunma İçin Yeterli Zaman ve Kolaylıklara Sahip Olma Hakkı

AİHS’nin (3) numaralı fıkrasının (b) fıkrasında şüpheliye/sanığa, savunmasını 
hazırlaması için yeterli “zaman” ve “imkân” tanınmasını güvence altına alınmaktadır. Şüp-
heli/sanık, uygun bir yolla ve savunmasına ilişkin argümanlarını yargılamayı yapan mah-
keme önünde ortaya koyabilmek böylelikle yargılama sonucunu etkileyebilmek yönünden 
kısıtlamaya tabi olmaksızın, “savunmasını organize etme imkânı”na sahip olmalıdır.25

Ancak AİHM bu hakkı mutlak olarak değerlendirmemiş, bazı sınırlandırmalar da 
öngörmüştür. Örneğin Natunen/Finlandiya kararında mahkeme “Hak mutlak olmayıp bazı 
istisnai hâllerde -özellikle delillere erişimin- sınırlandırılması mümkün olabilir” demiştir.26

Ayrıca yine AİHM içtihatları çerçevesinde Gregacevic/Hırvatistan kararında 
şüphelinin/sanığın yeterli zamana sahip olup olmadığının değerlendirilmesinde, özellikle 
dikkate alınacak hususların “yargılamanın niteliği, davanın karmaşıklığı ve yargılamanın 
aşaması” olduğu belirtilmektedir.27

Bu çerçevede iddianamenin sanıklara tebliğ edildiği, duruşmalarda kanuni hak-
ları hatırlatıldığı, müdafiden faydalanabildikleri, isnatlara karşı savunma yapabildikleri, 
isnat edilen suçlama ile ilgili olarak yeterince bilgilendirildikleri için etkili savunma yapa-
madıkları yönünde bir iddia öne sürmeleri açıkça temelsiz olacaktır.

24  Engel ve Diğerleri/Hollanda, § 82
25  Gregacevic/Hırvatistan, B. No:58331/09, 10/07/2012, § 51
26  Natunen/Finlandiya, B.No: 21022/04, 31/3/2009, § 40
27  Gregacevic/Hırvatistan, § 51
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c. Bizzat, Müdafi Vasıtasıyla veya Adli Yardımla Savunma Hakkı

AİHS’nin (3) numaralı fıkrasının (c) fıkrası gereğince, bir suç isnadı altında bu-
lunan kişi savunma hakkının kullanılmasında, kendisini bizzat savunma, seçtiği bir mü-
dafi yardımından yararlanma ve bir müdafi tayin etme  imkānından yoksun ise ve gerekli 
görülürse re’sen atanacak bir müdafi yardımından yararlanma olmak üzere üç ayrı hakka 
sahiptir.

Sanığın suçlama karşısındaki öznel konumuyla birlikte hukuk bilgisinin yeter-
sizliği nedeniyle, demokratik toplumların güvenliği için son derece önem taşıyan savunma 
hakkının salt kişisel çabalarla yürütülmesi olanaksızdır. Sanığın mahkeme önünde avukat 
yardımıyla savunulması, toplumsal bir zorunluluk olarak doğmuştur.28

AİHM’e göre savunma hakkının etkin bir şekilde kullanma imkânını sağlayan 
müdafi yardımından yararlanma hakkı aynı zamanda adil yargılanma hakkının diğer bir 
unsuru olan “silahların eşitliği” ilkesinin de gereğidir.29 Somut davada muhakeme süresin-
ce sanıklar müdafilerinden etkin bir şekilde yararlanmışlardır.

d. Tanık Dinletme ve Tanık Sorgulama Hakkı

Sanıkların davaları için ilgili olduğunu düşündükleri tüm tanıkları çağırma ve 
sorgulamalarına izin verilmelidir. Ancak bu mutlak bir hak değildir. Mahkeme tanığın be-
yanlarının dosyayla ilgili olmaması ve maddi gerçeğin ortaya çıkmasına hizmet etmeyece-
ği durumlarda tanığın çağrılmasına izin vermeyebilir. Zira bu hususta karar verme yetkisi 
mer’i hukuku uygulayan, yargılama konusu olayı bilen ve yargılamayı yürüten mahkemeye 
aittir.

Somut davada sanıklar zaman zaman yargılamaları çarpıtmak için Genel Kur-
may Başkanı, Kuvvet Komutanları gibi yargılamaya ve maddi gerçeğin ortaya çıkmasına 
katkı sağlamayacak kişilerin tanıklığına başvurulması istemlerinde bulunmuştur. Hakkın 
esas amacı, sanığın “aynı koşullar altında” ve “silahların eşitliği ilkesi”ne uygun olarak 
tanık dinletme talebinde bulunabilmesini sağlamak iken işbu davada bu taleplerin yargı-
lamayı uzatmaya ve çarpıtmaya yönelik olduğu açıktır.

28  Güney Dinç, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Göre Adil Yargılanma Hakkı, İzmir Barosu Yayınları, s. 199
29  Pakelli/Federal Almanya, B.No: 8398/78, 25/4/1983
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8.Somut Dava Açısından Adil Yargılanma Hakkına Dair Dikkate Alınacak 
Bazı İlke ve İmkanlar

a. Sanıklar İçin Kanun Yollarının Açıklığı

Kanun yolunun açık olması da adil yargılamanın bir formudur. Kanun yolu, bir 
yargı yeri tarafından verilen ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülen bir kararın, kural ola-
rak başka bir yargı yeri tarafından incelenmesini sağlayan hukuki yoldur. Kanun yolunun 
amacı, yargı yerleri tarafından verilen kararların, kural olarak başka bir yargı yeri tarafın-
dan denetlenmesine imkân tanınmak suretiyle daha güvenceli bir yargı hizmeti sunmak-
tır. Kanun yoluna başvuru hakkı, muhakeme hakkı çerçevesinde adil yargılanma hakkının 
kapsamı içerisindedir. 

b. Dosyalar Birleştirilmesi Uyuşmazlığı ve Non Bis İn İdem İlkesi

Dosyaların birleştirilmesi iddiaları da sık sık sanıklar tarafından öne sürülmek-
tedir. Yargıtay Ceza Genel Kurulu “birleştirme uyuşmazlığı” hakkında yine sanıkların ana-
yasal düzene karşı işlemiş oldukları suçlardan dolayı yargılandıkları davaya dair vermiş ol-
duğu kararında bu hususu açıklığa kavuşturmaktadır. Yargıtay’a göre 5271 sayılı CMK’nın 
‘Bağlantılı Davalar’ başlığı altında bu konuyu düzenleyen 8. 9, 10 ve 11. madde hükümleri 
incelendiğinde, kamu davaları arasında irtibat bulunmasının birleştirmeyi zorunlu kılma-
dığı, bu hususta mecburiyet ilkesinin geçerli olmadığı ve davaların birleştirilmesinde bağ-
lantı yanında yarar da bulunması gerektiği ifade edilmiştir.  Dosyaların safahatının farklı 
olduğu, çok sanıklı olduğu, kapsamlı olduğu hususları göz önüne alındığında sanıkların 
birleştirme taleplerinin kabul edilmesi aleyhlerine olacaktır. Zira dosyalar birleştirildiğin-
de yargılamanın uzayacağı ve karara bağlanmasının güçleşeceği, bu durumda da adil yar-
gılanma hakkının ihlâline neden olabileceği de nazara alınmalıdır.30

Dosyalar, yargılamaların uzaması ve karara bağlanma hususunda güçlük çekile-
bileceği bu sebeple de adil yargılanma hakkı ihlal edilebileceğinden dolayı birleştirilme-
miştir. Somut davada yargılanan tüm sanıklar darbe kalkışmasında görevlendirildikleri 
alanlar dışında darbe girişiminin yöneticisi ve İstanbul ayağının organizatörü sıfatıyla İs-
tanbul darbe ana davasında yer almaktadır. Yani farklı fiiller farklı yargılamalara konu 
yapılmıştır. Bundan dolayı Non Bis İn İdem (aynı fiilden dolayı iki kez yargılama olmaz) 
ilkesinin ihlal edildiği söylenemez.

30  Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2017/16-1013 K. 2017/528 T. 12.12.2017
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c. Tutukluluk Süresinin Kanunlara Uygunluğu

694 sayılı Olağanüstü Hal Düzenlemesi’nde Bazı Düzenlemeler Yapılması Hak-
kında Kanun Hükmünde Kararname’nin 141.maddesi ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Ka-
nunu’nun (CMK) “tutuklulukta geçecek süre” başlıklı 102.maddesinin ikinci fıkrasına “...üç 
yılı...” ibaresinden sonra gelmek üzere, “TCK’nın İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, 
Beşinci, Altıncı ve Yedinci bölümünde tanımlanan suçlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele 
Kanunu kapsamına giren suçlarda “beş yılı” ibaresi eklenmek suretiyle 2 yıl olan tutuklu-
luk süresinin “devletin güvenliğine karşı suçlar”, “anayasal düzene ve bu düzenin işleyişi-
ne karşı suçlar”, “milli savunmaya karşı suçlar” ve “devlet sırlarına karşı suçlar ve casus-
luk” suçları ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar açısından 5 yıla kadar 
uzatılabileceği hükme bağlandı. Bu mevzuat hükmüne rağmen tutukluluk süreleri henüz 2 
yıl dahi olmamıştır. Bu sebeple tutukluluk süresi makul süreyi aşmamıştır.

9. Olağanüstü Hâlde Adil Yargılanma Hakkı

Olağanüstü hâl devletin, milletin, kurulu anayasal düzenin dıştan veya içten 
açıkça tehdit veya tehlike altında olduğu durumlarda ilan edilmektedir. Adil yargılama 
hakkına koşulların zorunluluk gerektirmesi ve orantılı olması halinde sınırlama getirilebi-
leceği de gerek AİHS’de gerekse öğretide kabul edilmektedir. Taraf devletlerin olağanüstü 
hallerde yükümlülükleri askıya alması AİHS’nin 15. maddesinde düzenlenmiştir.

Madde 15:

Olağanüstü hallerde yükümlülükleri askıya alma:

1. Savaş veya ulusun varlığını tehdit eden başka bir genel tehlike halinde 
her Yüksek Sözleşmeci Taraf, durumun kesinlikle gerektirdiği ölçüde ve uluslara-
rası hukuktan doğan başka yükümlülüklere ters düşmemek koşuluyla, bu Sözleş-
me’de öngörülen yükümlülüklere aykırı tedbirler alabilir.

2. Yukarıdaki hüküm, meşru savaş fiilleri sonucunda meydana gelen ölüm hali 
dışında 2. maddeye, 3. ve 4. maddeler (fıkra 1) ile 7. maddeye aykırı tedbirlere cevaz vermez.

Maddenin ikinci fıkrasında sözleşmede 6.maddede düzenlenen adil yargılanma 
hakkı açıkça yer almadığı için bu hak yönünden olağanüstü hallerde bazı tedbirler alınma-
sını cevaz verildiği anlaşılmaktadır.

Türkiye’nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşme-
si de olağanüstü durumda yükümlülük azaltmayı öngörmektedir:
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Madde 4:

Olağanüstü durumlarda yükümlülük azaltma

“…ulusun yaşamını tehdit eden olağanüstü bir durumun meydana gelmesi 
ve bunu resmen ilan etmeleri halinde, durumun zorunluluklarının kesinlikle ge-
rektirdiği ölçüde, uluslararası hukuktan doğan diğer yükümlülüklerine aykırı düş-
meyecek ve ırk, renk, cinsiyet, dil, din, toplumsal köken gibi sebeplerle ayrımcılık 
içermeyecek şekilde, bu Sözleşmedeki yükümlülüklerinde azaltma yapan tedbirler 
alabilir.”

Bu çerçevede 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü halin yar-
gılamalardaki etkisinin, geçmiş olağanüstü hâl uygulamalarının aksine ziyadesiyle sınırlı 
olduğu aşikârdır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne taraf dev-
letlerin ulusal varlığı tehdit eden açık bir olağanüstü tehlike durumunun olup olmadığına 
karar vermede “geniş bir takdir alanına” sahip olduğunu vurgulamaktadır. “Zira o anın 
ivedi gereksinimleriyle doğrudan ve sürekli ilişki içinde olmaları nedeniyle ulusal yetki-
liler hem böyle bir durumun varlığına hem de ondan kurtulmak için gerekli yükümlülük 
azaltmalarının niteliği ve kapsamına karar verirken uluslararası yargıca göre daha elveriş-
li konumdadır. Bu sorun bakımından Avrupa Sözleşmesi’nin 15/1 maddesi ulusal yetkilile-
re geniş bir takdir alanı bırakmaktadır.”31

Bu çerçevede olağanüstü hâl durumunun varlığına ve durumdan kurtulmak için 
gerekli yükümlülük azaltmalarının niteliği ve kapsamına haiz olan millî yetkililerce tutuk-
luluk süresi, zorunlu müdafi hazır bulunmasa da kararın açıklanabileceği gibi bazı düzen-
lemeler yapılması AİHM içtihatlarına ve uygulamasına aykırılık teşkil etmeyecektir.

10. Sonuç

AİHM uygulamasıyla da sabit olduğu üzere yargılamanın adil yargılanma hakkı 
çerçevesinde olup olmadığı, yargılamanın “bütünü” dikkate alınarak değerlendirilmekte-
dir.32

Yukarıda da izah ettiğimiz üzere olağanüstü hallerde ve olağanüstü hâl rejimle-
rinde birçok uluslararası sözleşme milletin ve devletin varlığını tehlikeye düşüren durum-
larda bazı haklara dair sınırlamalar getirmektedir. Kanunların ve anayasanın düzenlediği 
hususlarda eylemleri nedeniyle ortaya çıkacak sonuçları makul bir düzeyde öngörebilecek 

31  Judgement of the European Court of Human Rights of 18 January 1978 Case of Ireland v. the United Kingdom, p. 52, §207
32  Al-Khawaja ve Tahery/Birleşik Krallık [BD], B. No: 26766/05, 22228/06, 15/12/2011, §144
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olan; 15 Temmuz hain darbe girişiminin İstanbul ayağını yürüterek anayasal düzene kar-
şı eylemlerde bulunan ve olay gecesi İstanbul’da gerçekleşen katliamların emrini veren 
sanıklar yukarıda izah ettiğimiz nedenlerle yargılama süresince adil yargılanma hakkı 
çerçevesinde olan haklarından ziyadesiyle faydalanmış, adil ve hakkaniyetli bir şekilde 
yargılanmışlardır.

SANIKLARIN KOKTOD (KOLLUK KUVVETLERİNİ TOPLUMSAL OLAYLARDA 
DESTEKLEME) SAVUNMALARININ GEÇERSİZLİĞİ

Cumhuriyet tarihinin gördüğü en büyük ihanet olan 15 Temmuz 2016 gecesi ya-
şanan darbe girişimine istinaden derdest bulunan ana davada, sanıkların, mahkeme huzu-
runda vermiş oldukları ifadelerin geneli itibariyle temel dayanağını teşkil eden ana unsur, 
Kolluk Kuvvetlerinin Toplumsal Olaylarda Desteklenmesine ilişkin olarak yasal mevzuata 
ifadesini bulan ve kamuoyuna kısaca KOKTOD olarak yansıyan düzenleme olup; mezkûr 
düzenleme, dayanağını 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11’inci maddesinden almak-
tadır.

Söz konusu kanun maddesi incelendiğinde ise:

Valilerin, bir ilin mülkî âmiri sıfatıyla, o il sınırları içinde bulunan özel ve genel 
niteliği haiz tüm kolluk kuvvetlerinin ve de teşkilâtının da âmiri bulunduğu;

Bu sıfatları dolayısıyla da valilerin, suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve gü-
venliğini korumak için gereken tüm tedbirleri almakla mükellef bulunduğunu; güvenlik 
güçlerinin de valiler tarafından verilen emirleri derhâl yerine getirmek ile yükümlü olduğu; 

Keza, il sınırları içerisinde, huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının ve kamu 
esenliğinin sağlanması hususunda, önleyici kolluk yetkisinin de valilerin ödev ve görevle-
ri arasında yer aldığı yasal olarak hükme bağlanmıştır. Kanun’un 11’inci maddesinin (d) 
bendinde : “Valiler, ilde çıkabilecek veya çıkan olayların, emrindeki kuvvetlerle önlenme-
sini mümkün görmedikleri veya önleyemedikleri; aldıkları tedbirlerin bu kuvvetlerle uy-
gulanmasını mümkün görmedikleri veya uygulayamadıkları takdirde, diğer illerin kolluk 
kuvvetleriyle bu iş için tahsis edilen diğer kuvvetlerden yararlanmak amacıyla, İçişleri 
Bakanlığından ve gerekirse Jandarma Genel Komutanlığının  (o tarihte mer’i, an itibariyle 
mülga) Kara Kuvvetleri Komutanlığının sınır birlikleri dâhil olmak üzere, en yakın Kara, 
Deniz ve Hava Birlik Komutanlığından, mümkün olan en hızlı vâsıtalar ile müracaat ederek 
yardım isterler. Bu durumlarda, ihtiyaç duyulan kuvvetlerin İçişleri Bakanlığından veya 
askerî birliklerden ya da her iki makamdan talep edilmesi hususu, yardım talebinde bulu-
nan vali tarafından takdir edilir. Valinin yardım istemi, geciktirilmeksizin yerine getirilir. 
Acil durumlarda, bu istek sonradan yazılı şekle dönüştürülmek kaydıyla sözlü olarak ya-
pılabilir. Vali tarafından askerî birliklerden yardım istenmesi hâlinde, muhtemel olaylar 
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için istenen askerî kuvvet, valinin görüşü alınarak olaylara hızla el koymaya uygun yerde, 
cereyan eden olaylar için ise, olay yerinde hazır bulundurulur. 

Olayların niteliğine göre, istenen askerî kuvvetin çapı, vali ile koordine edilerek, 
askerî birliğin komutanı tarafından, görevde kalış süresi, askeri birliğin komutanı ile ko-
ordine edilerek vali tarafından belirlenir.  Askerî kuvvetin müstakilen görevlendirilmesi 
durumunda, verilen görev, askerî kuvvet tarafından kendi komutanının sorumluluğu al-
tında ve onun emir ve talimatlarına göre, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu’nda 
belirtilen yetkiler ile kolluk kuvvetlerinin genel güvenliği sağlamada sâhip olduğu yetkiler 
kullanılarak yerine getirilir…” hükmüne yer verilmektedir.

Yukarıda zikredilen yasal hükümler incelendiğinde, sanıkların savunmalarının 
aksine, herhangi bir toplumsal olayın tezahürü ve bunlara ilişkin müdahalede, eldeki mev-
cut Emniyet (Polis) Teşkilâtı Kuvvetleri’nin yetersiz kalması hâlinde, askerî birliklerin dev-
reye sokulması, bunların sevk ve koordinasyonu ile kullanılmasına ilişkin tüm hususlarda 
tek yetkinin, mahallin en büyük mülkî âmiri sıfatıyla valilerde olduğu açıkça görülmekte-
dir.

Yine, sanıkların savunmalarında ısrarla vurguladığı bir diğer yasal düzenleme 
ise, aynı kanunun 11’inci maddesinin (J) bendinde ifadesini bulan ve 6722 sayılı kanunun 
12’nci maddesi ile getirilen mevzuat hükmüdür. 23 Haziran 2016 tarihinde kabul edilerek, 
darbe gecesinden bir gün önce, 14 Temmuz 2016 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak 
yürürlülüğe giren ilgili kanun hükmünün tetkikinde ise: 

“Genel kolluk kuvvetlerinin imkân ve kabiliyetlerini aşan durumlarda, te-
rörle mücadele için gerekli olması veya terör eylemlerinin kamu düzenini ciddî şekil-
de bozması hâlinde, İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla 
Türk Silahlı Kuvvetleri görevlendirilebilir. Bakanlar Kurulu kararında, görevin kap-
sam ve süresi, görev alanı, istihbarat yetkisinin kapsamı, destek silâhlarının kullanımına 
yönelik tahditler, görevlendirilen birliklerin mülkî âmirler ve genel kolluk kuvvetleri ile iliş-
kileri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından alınması gereken tedbirler, icra edilecek 
görevlerin plânlanması ve izlenmesi ile gerek görülen diğer hususlar gösterilir. Görev-
lendirilecek Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerinin çapı, teşkilâtı, konuşlandırılacağı 
yerler, emir komuta ilişkileri, kuvvet kaydırılması ve bu kapsamda gerekli görülen 
diğer hususlar Genelkurmay Başkanlığı tarafından belirlenir.

Görevlendirilen Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri ve personeli, kendi ko-
mutanının sorumluluğu altında ve onun emir ve talimatlarına göre 4/1/1961 tarihli 
ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu’nda belirtilen yetkiler ile kolluk 
kuvvetlerinin genel güvenliği sağlamada sâhip olduğu yetkileri kullanarak verilen görev-
leri yerine getirir. Bu fıkra uyarınca illerde icra edilecek görevler kapsamında askerî bir-
likler ile genel kolluk kuvvetleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları arasındaki işbirliği, 
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koordinasyon ve gözetim valiler tarafından yerine getirilir. Askerî birliklerin belirli 
görevleri genel kolluk kuvvetleriyle birlikte yapması hâlinde komuta, sevk ve idâre 
askerî birliklerin en kıdemli komutanı tarafından üstlenilir.

Yetkili birlik komutanının bu fıkra kapsamında verilen görevleri yerine 
getirirken ihtiyaç duyduğu istihbarat bilgileri, istihbarat birimleri tarafından yetki-
leri kapsamında öncelikle toplanır ve gecikmeksizin paylaşılır. Bu fıkra kapsamın-
da icra edilen operasyonlarda, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde güvenlik 
kuvvetlerinin elinden kaçmakta olan kişilerin izlenirken girdikleri konuta, işyerine 
veya kamuya açık olmayan kapalı alanlar ile bunların eklentilerine can veya mal 
güvenliğinin sağlanması ya da kişinin yakalanması amacına münhasır olmak üze-
re, yetkili birlik komutanının yazılı emriyle girilebilir. Birlik komutanının kararı 
yirmi dört saat içinde hâkim onayına sunulur…” hükmüne yer verildiği görülmektedir.

Yukarıda açıklandığı üzere, bahse konu kanun hükümleri göz önüne alındığın-
da, sanıkların savunmalarının aksine, terörle mücadelenin gerekli kıldığı ve terör eylemle-
rinin kamu düzenini ciddî şekilde bozduğu durumlarda, İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEK-
LİFİ ve nihâyetinde alınacak BAKANLAR KURULU KARARI ile Silahlı Kuvvetleri’nin 
görevlendirilebileceği ifade edilmiş;

Yine (D) bendindeki düzenlemeyle muvazi surette, askerî birliklerin devreye so-
kulması, bunların sevk ve koordinasyonu ile kullanılmasına ilişkin tüm hususlarda tek 
yetkinin, yine mahallin en büyük mülkî âmiri sıfatıyla valilerde olduğu tartışmasız bir bi-
çimde hükme bağlanmıştır.

Kanunun 11’inci maddesi’nin (D) ve (J) bentlerinin mukayesesinde ise esasen her 
iki bent arasında ciddî bir farklılık bulunmadığı; temel nüansın, tek bir vilâyet ile birden 
ziyade vilâyet arasında bir ayrıma gidildiği ve bilhassa, terörle mücadelenin ön plâna çık-
tığı iç güvenlik bölgelerine ilişkin olarak BAKANLIK TEKLİFİ ve de BAKANLAR KURULU 
KARARINA ilişkin ilâve bir düzenlemeye gidildiği görülmektedir.

Dolayısıyla, sanıkların darbe girişimine ilişkin konusu suç teşkil eden eylemleri-
ne, hukukî açıdan (bir nebze olsun) mesnet kılmaya çalıştıkları mezkûr yasal düzenleme-
lerin; hiçbir şekil ve de surette savunmalarını haklı çıkarmadığı, çıkarmayacağı açıktır.

Zira, darbe girişimi öncesinde Bakanlar Kurulu tarafından alınan ve kamuoyuna 
duyurulan herhangi bir karar ve keza, olay günü de İstanbul Valisi Vasip ŞAHİN tarafından 
bu hususa ilişkin olarak verilen bir talep, izin ve/veya talimat mevzubahis değildir. 

Bu itibarla, bahse konu beyan ve iddiaları esasen, sanıkların, kendileri aleyhine 
birer delil teşkil ettiği kesin bir biçimde ortadadır.
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Bir diğer önemli husus ise, bidayette, kamuoyunda EMASYA olarak bilinen ve 07 
Temmuz 1997 ilâ 04 Şubat 2010 tarihleri arasında mer’i bulunan Emniyet Asayiş Yardım-
laşma Protokolü’nde mevcut bulunan “Askerî Birlik Komutanı’na sevk ve idare konusunda 
re’sen tanınan müdahale etme yetkisi” ise, zikredilen Şubat 2010 itibariyle ilga edilmiş 
olmakla; sanıkların bu hususa yönelik muhtemel beyan ve keza, iddialarının da hukuken 
mesmû bulunmadığı, izahtan varestedir.

Ayrıca değinmek gerekir ki; Türk Silahlı Kuvvetleri, 15 Temmuz gecesindeki dar-
be girişimine, “8 bin 651 asker elbiseli hain teröristin” katıldığını açıklamıştır. Açıklama-
da, “Bu sayının TSK personel mevcudunun yüzde 1,5’ine tekabül ettiği, dolayısıyla TSK’nın 
kahır ekseriyetinin bu hain girişime şiddetle karşı çıktığı zaten sayılar üzerinden de görül-
mektedir” denilmiştir.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, “TSK içerisinde yuvalanmış, 
büyük çoğunluğu asker elbisesi taşıyan illegal çete mensubu hain teröristler (FETÖ) tara-
fından, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen alçakça, kahpece gerçekleştirilen men-
fur darbe girişimine katılanlar ve kullandıkları devlet malı harp, silah, araç ve gereçleri 
belirlenmiştir” ifadelerine yer verilmiştir.

Açıklamada şöyle denilmiştir:

“Milletimize, değerlerimize, yüce Meclisimiz başta olmak tüm kurumlarımıza 
asker elbisesi taşıyan illegal çete mensubu hain teröristlerin (FETÖ) sayısının, bin 676’sı 
erbaş-er, bin 214’ü askeri öğrenci olmak üzere 8.651 olduğu, bu sayının TSK personel mev-
cudunun %1,5’ine tekabül ettiği, dolayısıyla TSK’nın kahır ekseriyetinin bu hain girişime 
şiddetle karşı çıktığı zaten sayılar üzerinden de görülmektedir.”

Darbe girişiminde kullanılan silah, araç ve malzeme oranları ise şöyle açıklan-
mıştır:

“Uçaklarda yüzde 7 (35 uçak bunun 24’ü muharip uçak), helikopterlerde yüzde 8 
(37 helikopter bunun 8’i taarruz helikopteri), tank ve zırhlı araçlarda yüzde 2,7 (246 zırhlı 
araç bunun 74’ü tank), gemilerde yüzde 1, (3 gemi), hafif silahlarda yüzde 0,7 (3992 adet 
hafif silah).”

KOKTOD’da askeri liseler, harp okulları, askeri okullar, tank, muharip uçak 
ve silahlı helikopterin görev almaması gerekir. KOKTOD “Kolluk Kuvvetlerini Toplum-
sal Olaylarda Destekleme Timlerinin” teşkili ve görevlendirilmesine ait plan esasları 
ile Ülke sathında darbe teşebbüsüne fiilen katılan askeri birlik, kurum, komutanlık ve 
bunların kullandıkları silah, araç ve gereç listeleri ile KOKTOD kapsamında olmadığı 
Türk Silahlı Kuvvetleri açıklamasından da net bir şekilde görülmektedir.
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Özetlemek gerekirse; KOKTOD savunması darbeyi planlayan sanıkların, darbe-
nin başarısız olmasına istinaden geliştirdikleri bir savunma argümanıdır. Zira birinci ola-
rak bütün darbeciler bu tür bir savunma yoluna gitmişlerdir. Bu aynı zamanda örgütsel bir 
tavrın, örgütün sanıklara emrettiği savunma şeklidir. 

İkinci olarak ilgili mevzuatta da açıklandığı üzere KOKTOD’un özü askerin polise 
yardımından ibarettir. Halbuki 15 Temmuz darbe gecesi kolluk kuvvetlerine yardıma gitti-
ği savunması yapan darbeciler, işgal etmeye gittikleri köprüler, kamu binaları ve kavşak-
larda bulunan kolluk kuvvetlerinin (polislerin) silahlarını, silah zoruyla ve ölümle tehdit 
ederek almışlardır. Nitekim 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü işgal için yola çıkmış olan 
darbeciler daha köprüye varmadan yolda rastladıkları polislerin silahlarını zorla almış ve 
polisleri öldürmekle tehdit etmişlerdir. 

Son olarak KOKTOD, mevzuatının özündün de anlaşılacağı üzere askeri unsur-
ların terör olaylarında veya toplumsal olaylarda kolluk kuvvetlerine (polislere) yardım et-
mesinden ibarettir. Dünyanın her yerinde görüldüğü üzere bir ülkede gerçekleşen toplum-
sal olaylar veya terör olayları bir veya en çok birkaç şehir merkezinde olur. 15 Temmuz 
gecesinde ise darbeciler ülke genelinde bulunan il ve ilçelerin meydanlarını, köprülerini, 
kamu binalarını işgal etmişlerdir. 15 Temmuz gecesi bir tek terör olayı veya toplumsal olay 
olmadığı gibi darbe isnadı ile yargılanan sanıkların bir tanesi bile bir toplumsal olaya veya 
terör olayına rastladığını ve müdahale ettiğini iddia dahi etmemiştir.

“YURTTA SULH BİZİZ” İSİMLİ WHATSAPP GRUBUNDAKİ YAZIŞMALAR:

Darbe girişimi öncesi planlama toplantılarına katılan ve girişim gününde ise fiilî 
görevler üstlenmekle yerine getiren sanıklar arasındaki iletişim ve koordinasyonu sağla-
mak için firari sanık M.M.Ç. tarafından sözde Yurtta Sulh Konseyi’nden ismini alan “Yurtta 
Sulh Biziz” isimli Whatsapp grubunun olay günü faaliyetlerin başlamasıyla birlikte saat 
21.15’de kurulduğu, olay günü İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasını işgal etme faaliyeti 
yürütmekte iken yakalanan 66’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personeli O.A.’dan 
ele geçirilen cep telefonunun incelenmesi sonucunda tespit edilmiş olup Whatsapp gru-
bundaki yazışmaların şu şekilde olduğu anlaşılmaktadır:

“Yurtta Sulh Biziz” isimli Whatsapp haberleşme programı 
grubu görüşmeleri ‘ 

Başlangıç Saati: 15/07/2016 21:15:00(UTC+3)

Son Etkinlik: 16/07/2016 09:36:2 l(UTC+3)

(M.M.Ç.)
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(Başlangıç: To: 905065015096@s.whatsapp.net Osman Zaman Dam-
gası: 15/07/2016 21:15:00(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: 905065015096@s.whatsapp.net joined ‘

Başlangıç: From: 905426421799@s.whatsapp.net Zaman Damgası: 
15/07/2016 21:15:00(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: 905426421799@s.whatsapp.net created the group “Yurtta sulh”)

(M.M.Ç.)

Başlangıç: From: 905426421799@s.whatsapp.net Zaman Damgası: 15/07/2016 
21:15:18(UTC+3) Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Ben bnb murat celebioglu

(M.M.Ç.)

Başlangıç: From: 905426421799@s.whatsapp.net Zaman Damgası: 
15/07/2016 21:15:29(UTC+3) Kaynak Uyg,: WhatsApp Gövde: Toplu duyuru-
ları buradan yapacagim

(M.K.)

Başlangıç: From: 905419012230@s.whatsapp.net Zaman Damgası: 
15/07/2016 21:16:29(UTC+3) Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Ali rlght

(O.A.)

Başlangıç: To: 905065015096@s-whatsapp.net Osman Zaman 
Damgası: 15/07/2016 21:16:58(UTC+3) Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Ok

(M.M.Ç.)

Başlangıç: From: 905426421799@s.whatsapp.net Zaman Damgası: 
15/07/2016 21:17:23(UTC+3)
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Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Önemli gelişmeleri buradan bil-
diriseniz ankaraya ileteceğim

(Ö.Ö.)

Başlangıç: From: 90507531835 l@s. whatsapp.net G-4 Özkan

Zaman Damgası: 15/07/2016 21:’17:40(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Ok

(E.G.)

Başlangıç: From: 905322935849@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 21:17:56(UTC+3)

 Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Ok

(Z.Ö.)

Başlangıç: From: 905457149759@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 2i:19:39(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Her mesaja cevap verilmesin 
dinlemede kalınsın lütfen.. Dikkat dağılıyor 

(M.T.)

Başlangıç: From: 905443681428@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 21:22:13(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Ok

(M.M.Ç.)

Başlangıç: From: 905426421799@s.whatsapp.net 
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Zaman Damgası: 15/07/2016 21:22:40(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Tugg ozkan aydogdu 0 (533) 619 
91 66

(M.M.Ç.)

Başlangıç: From: 905426421799@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 21:26:06(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: E5 ve TEMden İstanbul disina 
cikan trafik serbest birakilacak, İstanbul içine giren; trafik engellene-
cek ve geri cevirilecek

(A.Z.G.)

Başlangıç: From: 905076284219@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 21:28:58(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Alınması gerekenlerin derhal 
alınması...

(M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net 

M. Alb Zaman Damgası: 15/07/2016 21:29:22(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: 6 başladı.

(M.M.Ç.)

Başlangıç: From: 905426421799@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 21:30:02(UTC+3)
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Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Zeki albim siz akademide misi-
niz? F.I.’nın desteginiE ihtiyaci var

(M.M.Ç.)

Başlangıç: From: 905426421799@s,whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 21:30:12(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Ekibini ikna edemiyor

(M.M.Ç.)

Başlangıç: From: 905426421799@s.whatsapp.net Zaman Damgası: 
15/07/2016 21:30:28(UTC+3) Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Zafer ozleble-
bici akademide misin

(A.Z.G.)

Başlangıç: From: 905076284219@s.whatsapp.net Zaman Damgası: 
15/07/2016 21:31:07(UTC+3) Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Ok yardıma gi-
diyoruz..

(M.A.)

Başlangıç: From: 905334905583@s.whatsapp.net Zaman Damgası: 
15/07/2016 21:32:06(UTC+3) Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Köprüler için 
de aynısı geçerli mi murat 

(M.A.)

Başlangıç: From: 905334905583@s.whatsapp.net Zaman Damgası: 
15/07/2016 21:32:16(UTC+3) Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Giriş çıkış?

(A.Z.G.)

Başlangıç: From: 905076284219@s.whatsapp.net Zaman Damgası: 
15/07/2016 21:32:20(UTC+3) Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Fatih nizami-
yedeki durağa gel
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(M.Y.)

Başlangıç: From: 90553413335 l@s.whatsapp.net Zaman Damgası: 
15/07/2016 21:32:58(UTC+3) Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Fatih ve ekibiy-
le görüşüldü. Sorun yok

(A.Z.G.)

Başlangıç: From: 905076284219@s.whatsapp.ııet Zaman Damgası: 
15/07/2016 21:33:3 l(UTC+3) Kaynak Uyg.: WhatsApp 

Gövde: Ok normall devam ediyoruz

(M.M.Ç.)

Başlangıç: From: 905426421799@s.whatsapp.net Zaman Damga-
sı: 15/07/2016 21:33:33(UTC+3) Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Komutanim 
sahsi fikrim evlerine gitsinler 

(M.A.)

Başlangıç: From: 905334905583@s.whatsapp.net Zaman Damgası: 
15/07/2016 21:33:52(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Ok 

(M.M.Ç.)

Başlangıç: From: 905426421799@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 21:34:27(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: 2 ve 66 yolda trafik nedeniyle 
problem yasiyorlar mi?

(O.A.)

Başlangıç: To: 905065015096@s.whatsapp.net Osman 

Zaman Damgası: 15/07/2016 21:34:5î(UTC+3) 
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Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Evet henüz çıkmadık 

(M.M.Ç.)

Başlangıç: From: 905426421799@s .whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 21:35:40(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: M.alb.im 2 ve 66 yer

 (M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net Müsliim Alb 

Zaman Damgası: 15/07/2016 21:35:51(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: 6.Alay AKOM çıktı varmak üzere 

(M.M.Ç.)

Başlangıç: From: 905426421799@s. whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 21:36:27(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: ...yerlerini aldıktan sonra evle-
rine geri gönderil diye duşunduk 

(M.Y.)

Başlangıç: From: 905534133351@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 21:43:30(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Fatih durum: pozitif? negatif?

(M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net M. Alb 
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Zaman Damgası: 15/07/2016 21:45:02(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: AKOM’a müdahale edildi. En-
terne ediliyor. Personel emrimize uyuyor. Birazdan kontrol altına alı-
nacak

(M.A.)

Başlangıç: From: 905334905583@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 21:45:19(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: 1 köprünün avrupada geçiş kıs-
mı durduruldu 

(M.A.)

Başlangıç: From: 905334905583@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 21:45:40(UTC+3)

                    Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: 1.köprünün avrupa 
istikameti durduruldu

                    (M.A.)

Başlangıç: From: 905334905583@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 21:46:06(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: 2.kopru polis noktasına girildi. 
Sorun gözükmüyor 

(A.Z.G.)

Başlangıç: From: 905076284219@s. whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 21:50:10(UTC+3)
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Kaynak Uyg.: WbatsApp Gövde: Hadimkoy takviye ekibi kimle 
irtibata gececek konuşulan isim orada yok 

(A.Z.G.)

Başlangıç: From: 905076284219@s/whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 21:50:34(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Kapida bekliyorlar

(M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net Müslıim Alb 

Zaman Damgası: 15/07/2016 2I:53:08(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: TRT Radyo yolda

(M.M.Ç.)

Başlangıç: From: 905426421799@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 21:54:09(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: E. pasami ariyoruz

(M.M.Ç.)

Başlangıç: From: 905426421799@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 21:54:20(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: M.E.’nin telefonu kimde var

(M.Y.)

Başlangıç: From: 905534133351@s.whatsapp.net 
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Zaman Damgası: 15/07/2016 21:55:13(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: E. paşa arandı. Kapıları açtıra-
cak ve M.E. ile görüşüyor

(E.G.)

Başlangıç: From: 905322935849@s.whatsapp.net Zaman Damgası: 
15/07/2016 2i:55:49(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WlıatsApp Gövde: 05058018532

(M.Y.)

Başlangıç: From: 90553413335 İ@s.whatsapp.net

Zaman Damgası: 15/07/2016 21:56:36(UTC+3)

  Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: HAK K alındı. H.köy ekibi takip 

(M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net M. Alb Zaman 
Damgası: 15/07/2016 21:56:56(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: AKOM kontrol altına alındı. Çok 
acil havacıların teknik Ekibini istiyorlar. Görüntü izlemeyi kesmek için

(M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net M. Alb 

Zaman Damgası: 15/07/2016 21:57:12(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Kendileri yapamıyor. Uğraşıyorlar 

(M.A.)

Başlangıç: From: 905334905583@s .whatsapp.net
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 Zaman Damgası: 15/07/2016 21:57:16(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: 2.koprude polisler emirleri din-
liyorlar. Sorun yok 

(M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net M. Alb 

Zaman Damgası: 15/07/2016 21:57:4!(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: M.K. : +90 (530) 723 79 47 

(M.K.)

Başlangıç; From: 905413121329@s.whatsapp.net M. Aib 

Zaman Damgası: 15/07/2016 21:57:58(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Lütfen yayın kesimi için teknik 
ekip arasın.

(Y. S.)

Başlangıç: From: 905556146768@s.whatsapp.net Yusuf Alb Şahsi 

Zaman Damgası: 15/07/2016 21:58:33(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Olojm

(M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp,net M. Alb 

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:02:05(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: TRT TV yola çıktı

(Ö.Ö.)
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Başlangıç: From: 90507531835 l@s.whatsapp.net G-4 Özkan

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:04:26(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Bayrampaşa yolda

(Ö.O.) +

Başlangıç: From: 905075318351@s.whatsapp.net G-4 Özkan 

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:04:49(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Havalimanı çıkıyor 

(M.M.Ç.)

Başlangıç: From: 90542642İ799@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:05:34(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: İstanbul emniyet mudur yardimci-
lari arandi, bilgilendirildi, buyuk bolumu itaat diyor

(U.Ş.)

Başlangıç: From: 905383979588@s.wlıatsapp.net U. Alb 

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:06:25(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Emniyet Md Yrdc ları Emre itaat 
ediyor. Polis arkadaşlarıma iletiniz. Gözlerinden öpüyorum.

(M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s,whatsapp.net M. Alb 

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:06:4 l(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: LDÜ yolda 
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(E.G.)

Başlangıç: From: 905322935849@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:09:16(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: 1nci or.k. hemen alinmali isi 

(M.M.Ç.)

Başlangıç: From: 905426421799@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:1 l:53(UTC+3)

 Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Hadimkoy hazir mi, ankaradan 
soruyorlar 

(E.G.)

Başlangıç: From: 905322935849@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:12:26(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Lütfen ordu komutanini alin. Ne 
oluyor diye

(A.Z.G.)

Başlangıç: From: 905Û76284219@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:12:52(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Alademi takviye ekibi hadim-
koyde 

(E.G.)

Başlangıç: From: 905322935849@s.whatsapp.net 
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Zaman Damgası: 15/07/2016 22:12:58(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Hadimkoy hazir  

 (M.M.Ç.)

Başlangıç: From: 905426421799@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:13:19(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: M.Ç.nin telefonu?

(E.G.)

Başlangıç: From: 905322935849@s, whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:16:44(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Hadimkoy akman1 kislasina gi-
dilecek

 (M.A.)

Başlangıç: From: 905334905583@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:17:07(UTC+3)

 Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: 1.or k. Sürekli kuleli k.nini arı-
yor. Bilgi.

(A.Z.G.)

Başlangıç: From: 905076284219@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:18:16(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Hadimkoy konum gönderecek-
ti?
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(U.Ş.)

Başlangıç: From: 905383979588@s.whatsapp.net U. Alb 

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:18:34(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Mürsel telefonlara çıkma 

(E.G.)

Başlangıç: From: 905322935849@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:19:17(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Konum gönderildi sabah iki adet 

(M.A.)

Başlangıç: From: 905334905583@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:19:40(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: K. Beni arıyor. (Muammer). Cik-
miyorum 

(S.C.)

Başlangıç: From: 905326353688@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:19:41(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: K.B. sürekli arıyor. Cevap ver-
miyorum.

(M.M.Ç.)

Başlangıç: From: 905426421799@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:19:49(UTC+3)
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Kaynak Uyg.: WhatsApp Ekler:#l :chats\Whats App\attach-
ments74\b605e64f299ec617b2c2b6d0001 fdd68.jpg Gövde: (0542 642 17 99 
numaralı telefonu kullanan Bnb Mehmet M. Ç.

şahsın (jpg) formatında atmış olduğu resim dosyasında coğra-
fi konum bilgisinin bulunduğu tespitle ekran alıntısı tespit tutanağına 
konulmuştur)

(M.T.)

Başlangıç: From: 905443681428@s.whatsapp.net

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:20:08(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: 66?

(M.T.)

Başlangıç: From: 905443681428@s.whatsapp.net

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:20:27(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Konum?

(M.N.Y.)

Başlangıç: From: 905338102740@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:21:01(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: 66 yolda

(M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net M. Alb 

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:21:15(UTC+3)
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Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Belediyeden yüksek seviyedeki 
M.T. Bey itaat ediyor. İBB’yi halledeceğim diyor. Bana zarar vermesin-
ler diyor. +90 (532) 294 94 73

(S.C.)

Başlangıç: From: 905326353688@s.wbatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:21:31(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: 10 dak. içide valilik birliği çıkıyor.

(Ö.Ö.)

Başlangıç: From: 905075318351@s.whatsapp.net G-4 Özkan 

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:23:51(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Habertürk de j köprüyü kapattı 
dışında yayın yokmuş 

(Ö.K.)

Başlangıç: From: 905300490266@s.whatsapp.net Ö.K. Alb 

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:24:27(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: 212 geçildi 

(E.G.)

Başlangıç: From: 905322935849@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:26:4i(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Ümit paşaya 4 akademi öğrencisi 
gönderdim ancak yardim almalilar enterne 
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(K.Y.)

Başlangıç: From: 90506806651 l@s.whatsapp.net K.Y.

Zaman Damgası: 15/07/2016 22;28:20(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Bayrampaşa niz. Görüşmeler de-
vam ediyor sıkıntı yok

(M.M.Ç.)

Başlangıç: From: 905426421799@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:28;50(UTC+3)

Kaynak Uyg,: WhatsApp Gövde: Kadir yb.im bayrampada hallo-
lunca haber verin ankaradan haber bekliyolar 

(K.Y.)

Başlangıç: From: 90506806651 l@s.whatsapp.net K.Y. 

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:29:30(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Bayrampaşa ok sayılır. Çıkış ya-
pamazlar 

(M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s. whatsapp.net M. Alb 

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:29:39(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: AKOM’da görüntüler tamamen 
kesildi. Kontrol altına alındı 

(M.M.Ç.)
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Başlangıç: From: 905426421799@s. whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:32:32(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: İstanbul iem md boğaz köprüsüne 
geliyor, ivedi tutuklanmasi gerekiyor 

(M.A.)

Başlangıç: From: 905334905583@s, whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:32:52(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Talimat verildi. Bekliyorlar

(M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net M. Alb 

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:36:51(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Lojistik Destek Üssü kontrol al-
tına alındı. Yarın sabahtan itibaren Anadolu ve Avrupa yakasındaki 
tüm birliklerimizin yemek ihtiyacı için planlama yapıyoruz. Ben genel 
resmi bilmediğim için, genel resmi bilen bir arkadaşın LDÜ’ye gitmesi 
gerekiyor. LDÜ askerimizin üç öğün yemek ihtiyacını karşılarız diyor.

(M.M.Ç.)

Başlangıç: From: 905426421799@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:39:01 (UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Köprüleri iki yönde acalim, her-
kese evine gitmesini söyleyelim
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(S.C.)

Başlangıç: From: 905326353688@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:40:24(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Valilik birliği yolda

(S.C.)

Başlangıç: From: 905326353688@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:40:41(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: İBB yolda

(M.M.Ç.)

Başlangıç: From: 905426421799@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:41:28(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: 66dan bilgi alabilir miyiz, tem 
ve e5i istanbuldan cikis yönünde açma, girişi geri çevirme yönünde 
tedbir var mi

(O.A.)

Başlangıç: To: 905065015096@s.whatsapp.net Osman 

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:41:32(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: İl emniyet yolda 

(M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.ııet M. Alb 

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:41:42(UTC+3)
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Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: İL AF AD Md. Valilikte sorun çık-
maz dedi. Edremit’ten İstanbul’a dönmek istiyor. Faaliyeti destekliyor. 
Gelişime müsaade edilebilir mi diye soruyor.

(M.A.)

Başlangıç: From: 905334905583@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:42:54(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: 1.or.k birinci köprüye geldi. 600 
700 m. Kala geri hareket ederek anadolu istikametinde kacti

(M.N.Y.)

Başlangıç: From: 905338102740@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:42:56(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: NTV köprüler j. tarafından ka-
patıldı diye haber veriyor..

(M.D. )

Başlangıç: From: 905422508639@s.whatsapp.net

 Zaman Damgası: 15/07/2016 22:43:33(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Köprüler açılsın. Polisler geçmesin 

(Ö.K.)

Başlangıç: From: 905300490266@s.whatsapp.net Ö.K. Alb 

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:44:1 l(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Havaalanı ana girişi ve b kapısı 
ok. İtaat var.
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(M.D. )

Başlangıç: From: 905422508639@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:44:30(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: 1 ordu k.nı alın

(M.K.)

Başlangıç: From: 905309747325@s.whatsapp.net M.K. Zaman Dam-
gası: 15/07/2016 22:44:36(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Atatürk havaalani girişindeyiz

 (M.D. )

Başlangıç: From: 905422508639@s .whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:44:37(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Maltepe cezaevine misafir gidi-
yor karşılansın

 (M.M.Ç.)

Başlangıç: From: 905426421799@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:44:48(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Köprüler acilacak ancak polis-
lee geçmeyecek 

(M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net M. Alb Zaman 
Damgası: 15/07/2016 22:44:5 l(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: TRT Radyo kontrol altına alındı.
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(M.K.)

Başlangıç: From: 905309747325@s.whatsapp.net M.K. Zaman Dam-
gası: 15/07/2016 22:44:55(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Burdaki polisler işbirligi yapıyor 

(U.Ş.)

Başlangıç: From: 905383979588@s.whatsapp.net U. Alb 

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:44:58(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Mürsel köprüyü aç ortaya Zh 
araç koy polisler geçmesin

(M.A.)

Başlangıç: From: 905334905583@s.wbatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:45:13(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Alındı

(M.K.)

Başlangıç: From: 905309747325@s.whatsapp.net M.K. Zaman Dam-
gası: 15/07/2016 22:45:15(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Amirleri de gelecek bekliyoruz 

(M.D. )

Başlangıç: From: 905422508639@s.wbatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:46:2S(UTC+3)                                     Kay-
nak Uyg.: WhatsApp Gövde: Atatürk havaalanında zırhlı araç var mı, yok-
sa ivedi gönderelim 



İSTANBUL DARBE ANA DAVASI İSTANBUL DARDE ANA DAVASI

210

(M.Y.)

Başlangıç: From: 905534133351@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:46:39(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: H.köy acele etsin. HAK K ulaştı, 
itaat ediyor, içeride oturuyorlar

 (M.M.Ç.)

Başlangıç: From: 905426421799@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:47: İ8(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: 1 or k kuleliden alinacak, heli-
kopter oraya gelecek

(E.G.)

Başlangıç: From: 905322935849@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:48:26(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Ordu k alindi mi

(M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s.wlıatsapp.net M. Alb 

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:48:4l(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: TRT TV’ye müdahale ediliyor 

(K.Y.)

Başlangıç: From: 90506806651 l@s.whatsapp.net K.Y. 

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:50:04(UTC+3)
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Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Tanklar b.paşada

(M.A.)

Başlangıç: From: 905334905583@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:51:02(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: 1.or k. Kuleliye kendisimi geli-
yor. Birileri enterne ettimi 

(E.G.)

Başlangıç: From: 905322935849@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:52:13(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Halen serbest

(M.A.)

Başlangıç: From: 905334905583@s.whatsapp.net

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:52:25(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Ok

(M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net M. Alb 

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:53:05(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Lojistik destek üssü sayıları is-
tiyor. 1.Ordu rapor düzenlerse uygun olur

(M.K.)

Başlangıç: From: 905309747325@s.whatsapp.net M.K. 



İSTANBUL DARBE ANA DAVASI İSTANBUL DARDE ANA DAVASI

212

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:54:08(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Atatürk hava limani tamam. 
Hava limanina girişler yasaklandı. Cikislar serbest 

(U.Ş.)

Başlangıç: From: 905383979588@s.whatsapp.net U. Alb 

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:54:42(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Sayı 20000 Trakya birlikleri dahil 

(Ö.K.)

Başlangıç: From: 905300490266@s.whatsapp.net Ö.K. Alb 

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:55:02(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Var 3 Tnk 4 zma var

(S.C.)

Başlangıç: From: 905326353688@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:55:53(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: AKP il teşkilat yolda

(U.Ş.)

Başlangıç: From: 905383979588@s.whatsapp.net U. Alb 

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:56:15(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: GEÇİRMEYİN ATEŞ SERBEST 

(O.A.)
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Başlangıç: To: 905065015096@s.whatsapp.net Osman 

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:56:56(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Bayram Paşa’dan polis gönder-
mek istiyorlarmış tıkayın

 (K.Y.)

Başlangıç: From: 90506806651 î@s. whatsapp.net K.Y. 

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:57:18(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Tıkandı

(M.M.Ç.)

Başlangıç: From: 905426421799@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:57:33(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Bayrampasdan bir tane bile po-
lis çıkmayacak

(K.Y.) 

Başlangıç: From: 90506806651 l@s.whatsapp.net K.Y. 

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:57:40(UTC+3) 

Kaynak Uyg,: WhatsApp Gövde: Ok

(M.D.)

Başlangıç: From: 905422508639@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:58:35(UTC+3) 
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Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Bayrampaşadan kesinlikle polis 
çıkmayacak

(M.D. )

Başlangıc: From: 905422508639@s.whatsapp.net

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:59:16(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Govde: AKP TEŞKİLATLARINI DURDU-
RUN NE GEREKİYORSA

(K.Y.)

Başlangıç: From: 905068066511@s.whatsapp.net K.Y. 

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:59:22(UTC+3)

                  Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Ok. Tank kapattı. Emn.
md. emrini bekliyorlar.

 (M.D. )

Başlangıç: From: 905422508639@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:01:28(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: TÜM ZIRHLI UNSURLAR SAHA-
YA İNSİN 

 (K.Y.)

Başlangıç: From: 905068066511@s.whatsapp.net K.Y. ZamanDam-
gası; 15/07/2016 23:02:35(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Ok. 3 gzpt emn. Gönderildi. Bora 
ütğm

(M.N.Y.)
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Başlangıç: From: 905338102740@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:03:22(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Başbakan açıklama yapıyor..

(K.Y.)

Başlangıç: From: 90506806651 l@s.whatsapp.net K.Y. 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:04:45(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Bayrampaşa da sıkıntı yok

(O.A.)

Başlangıç: To: 905065015096@s.whatsapp.net Osman 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:05:38(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Vatan cad trafik tıkandı ilerli-
yemiyoruz

(M.K.)

Başlangıç:From:90541312I329@sAvhatsapp.netM.Alb ZamanDam-
gası: 15/07/2016 23:06:51(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Taksim Meydanı yola çıktı

(E.G.)

Başlangıç: From: 905322935849@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:07:23(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Ordu k alindi mi

(M.A.)
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Başlangıç: From: 9Û5334905583@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:07:36(UTC+3) Kaynak Uyg.: What-
sApp Gövde: Kuleliye henüz gelmedi

(M.A.)

Başlangıç: From: 905334905583@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:08:03(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Mürseli kontrol edemiyorum di-
yerek davet ettim 

(E.G.)

Başlangıç: From: 905322935849@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:08: U(UTC+3)

 Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Or kh ns gelebilir mi

(E.G.)

Başlangıç: From: 905322935849@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:08:21(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Gelmesin sakin

(S.C.)

Başlangıç: From: 905326353688@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:09:13(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: İBB KONTROL altında sorun yok.

(E.G.)
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Başlangıç: From: 905322935849@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:12:50(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Trakya birlikleri mesaj çekildi

(Ö.F.Ö.)

Başlangıç: From: 905057440675@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:13:57(UTC+3) Kaynak Uyg.: 

WhatsApp Gövde: Sıkıyönetim direktifi geldi

(E.G.)

Başlangıç: From: 905322935849@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:14:28(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Ordi k alindi  mi

(M.A.)

Başlangıç: From: 905334905583@s.whatsapp.net Zaman Damgası: 
15/07/2016 23:14:36(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde:2.koprude avrupa istikame-
tinden gelen bir sivil otobüs bizim birimlerimizin ötesinde yolu kapat-
mis. Kontrol ediyoruz. Bilgisi olan varmı bu konuda

(U.C.)

Başlangıç: From: 905066920055@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:14:55(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Sakarya valilik binası kontrole 
alınıyor
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(M.M.Ç.)

Başlangıç: From: 905426421799@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:15:18(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Uğur alb.im tradifı kontrol alti-
na aldinz mi

(U.C.)

Başlangıç: From: 905066920055@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:16:38(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Sakarya il emniyet müdürü bilg-
lendirildi ancak tanımadığını valiye bilgi vereceğini söyledi

(U.C.)

Başlangıç: From: 905066920055@s.whatsapp,net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:17:04(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: Jandarmaya emir verildi teyit edicem

(M.M.Ç.)

Başlangıç:From: 905426421799@s.whatsapp.net Zaman Damgası: 
15/07/2016 23:17:26(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Jandarma alsin kimutanim, is-
tanbula trafik gelmesin

(U.C.)

Başlangıç:From: 905066920055@s.whatsapp.net Zaman Damgası: 
15/07/2016 23:17:54(UTC+3)
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Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Vali hendekte düğüne gittiğin-
den müdahale edilemedi

 (U.C.)

Başlangıç: From: 905066920055@s.whatsapp.net Zaman Damgası: 
15/07/2016 23:18:01(UTC+3) Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Tamam

(O.A.)

Başlangıç: To:905065015096@s.whatsapp,net Osman Zaman Dam-
gası: 15/07/2016 23:18:05(UTC+3)

Kaynak Uyg,: WhatsApp Gövde: Vatana giremiyoruz hava deste-
ğin ihtiyaç var 

(O.A.)

Başlangıç: To: 905065015096@s.whatsapp.net Osman 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:18:21(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Y 

(S.C.)

Başlangıç: From: 905326353688@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:18:42(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Valilik direnmeye çalışıyor. Gö-
rüşme devam ediyor.

(U.C.)

Başlangıç: From: 905066920055@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:19:10(UTC+3)
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Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Emniyet müdürüne mukavemet 
gösteeilmesi istendi. Olumsuz olabilr 

(M.A.)

Başlangıç: From: 905334905583@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:19:23(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: 1 otobüs çevik kuvveti durdur-
duk. İtaat ediyorlar. TF. Lerini aldık. Yol kontrolünü beraber yapıyrz

(Ö.K.)

Başlangıç: From: 905300490266@s.whatsapp.net Ö.K. Alb 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:20:05(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Atatürk havalimanı kontrol ku-
lelerine çıkılmak üzere. Sadece inişlere musadee edilecek.

(N.Z.A.)

Başlangıç: From: 905312775695@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:20:1 l(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: K. Çekmece tarafında yapılabi-
lecek birşey var mı? 1 mobil tim hazır 

(M.A.)

Başlangıç: From: 905334905583@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:20:54(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: 1.or k. Ndan haber varmi. Kule-
liye gelmedi henüz. Helikopter geldi. Hazır bekliyor.
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(U.C.)

Başlangıç: From: 905066920055@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:21:10(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsAppGövde: Vali ve emniyet muduru muhte-
melen beraberler. Görüldüklerinde gerekl tedbir alınacak şekilde emir 
verildi

(U.Ş.)

Başlangıç: From: 905383979588@s.whatsapp.net U. Alb 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:22:16(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: 1nci or K ndan haber alamıyoruz

(M.M.Ç.)

Başlangıç: From: 905426421799@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:24:02(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Zeki albim istanbula araç sok-
mayin

(M.M.Ç.)

Başlangıç: From: 90542642i799@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:24:10(UTC+3)

 Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Cikislari hizlandiralim

(M.M.Ç.)

Başlangıç: From: 905426421799@s.whatsapp.net 
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Zaman Damgası: 15/07/2016 23:24:35(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Uğur albim sizin orda trafik ke-
sildi mi

(S.C.)

Başlangıç: From: 905326353688@s. whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:26:49(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: AKP İstanbul il teşkilatı kontrol 
altında. Eterneler yapılıyor.

(O.A.)

Başlangıç: To: 905065015096@s.whatsapp.net Osman 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:28:22(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: İl emniyete Ateş etmeyip planlıyorum

(O.A.)

Başlangıç: To: 905065015096@s.whatsapp.net Osman 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:28:31(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Başka çare yok

(M.A.)

Başlangıç: From: 905334905583@s.whatsapp,net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:28:35(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: 1.kopruye müdahale hazırlığı 
var. Polis tarafından. Zh. Polis aracı yaklaşıyor. Zh. Araç desteğine ih-
tiyaç var
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(M.A.)

Başlangıç: From: 905334905583@s.whatsapp.net

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:28:42(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Ya da helikopter

(A.Z.G.)

Başlangıç: From: 905076284219@s.whatsapp.net

 Zaman Damgası: 15/07/2016 23:30:06(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WlıatsApp Gövde: Or k tlf caliyor acmiyor konum 
bulunamazmi

(Ö.Ö.)

Başlangıç: From: 905075318351@s.whatsapp.net G-4 Özkan Zaman 
Damgası: 15/07/2016 23:31:35(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: E5 açtık

(Ö.Ö.) _

Başlangıç: From: 905075318351 @s.whatsapp.net G-4Özkan Zaman 
Damgası: 15/07/2016 23:31:4İ(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Şimdi rahatlayacak

(E.G.)

Başlangıç:From: 905322935849@s.whatsapp.net Zaman Damgası: 
15/07/2016 23:32:24(UTC+3) Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Or k kopru ci-
varinda

(M.K.)
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Başlangıç:From: 905466860061@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:33:29(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Yol beni durdurdular

(M.K.)

Başlangıç: From: 90546686006l@s.whatsapp.net Zaman Damgası: 
15/07/2016 23:33:59(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Silahla Ateş ettim yaralıları var 
sike açıldılar

(M.K.)

Başlangıç:From: 905466860061@s.whatsapp.net Zaman Damgası: 
15/07/2016 23:34:07(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Devam ediyorum

(M.M.Ç.)

Başlangıç:From: 905426421799@s.wlıatsapp.net Zaman Damgası: 
15/07/2016 23:34:16(UTC+3) Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Mehmet devam

(M.K.)

Başlangıç:From: 905466860061@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:34:16(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Optimum oradayım

(M.K.)

Başlangıç: From: 905466860061@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:34:40(UTC+3) 
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Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: TAVİZ TEREDDÜT YOKTUR 

(S.C.)

Başlangıç: From: 905326353688@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:35:03(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: AKP il teşkilatı önünde halk yo-
ğunluğu var . Ateş açılıyor . ZPT VEya tank ihtiyacı var

(M.M.Ç.)

Başlangıç: From: 905426421799@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:35:08(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Osman abi gereken yapılacak 

(M.K.)

Başlangıç: From: 905309747325@s.whatsapp.net 

M.K. Zaman Damgası: 15/07/2016 23:35:13(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Atatürk hava limani kuledeyiz, 
inişlere izin veriyoruz. Kalkışlar iptal (M.M.Ç.))

Başlangıç: From: 905426421799@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:35:30(UTC+3)

 Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: M.albimayakin zh.li birlik var mi 

(U.C.)

Başlangıç: From: 905066920055@s.whatsapp.net 
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Zaman Damgası: 15/07/2016 23:36:30(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Istanbula gidiş kontrol altinda

(M.A.)

Başlangıç: From: 905334905583@s.wiıatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:36:35(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: 1.kopru için lazım Zh. Araç 

(M.M.Ç.)

Başlangıç: From: 905426421799@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:36:37(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Sadik albim önce havaya ateş 
edelim

(M.A.)

Başlangıç: From: 905334905583@s.whatsapp,ııet 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:36:44(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: 2.kopru için de

(M.K.)

Başlangıç: From: 905466860061@s.whatsapp.ııet 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:37:40(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: SAKIN TEREDDÜT ETMEYİN 
ÇAKIN 



İSTANBUL DARBE ANA DAVASI İSTANBUL DARDE ANA DAVASI

227

(S.C.)

Başlangıç: From: 905326353688@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:37:43(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Tmm 

(M.K.)

Başlangıç: From: 905309747325@s.whatsapp.net M.K. 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:37:55(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: inişlere izin vermiyorum. Teyit 
edermisiniz 

(U.C.)

Başlangıç: From: 905066920055@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:38:05(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Ancak sakaryaya gelmek iste-
yen çocuklu aileler trafikten dolayı mağdur. Yardımcı olmaya çalışılı-
yor

(M.A.)

Başlangıç: From: 905334905583@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:39:24(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Parti göç pasanin cebine ihtiya-
cım var

 (M.K.)
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Başlangıç: From: 905309747325@s.whatsapp.net M.K. 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:40:01(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Doğan 4.4 askeri uçak kalkmak 
için bekliyor. Ataturkte. Kalkmaya izin vereyim mi

(M.M.Ç.)

Başlangıç: From: 905426421799@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:40:37(UTC+3)

Kaynak Uyg.: W3ıatsApp Gövde: Askeri uçak kalksin, inişlere 
izin verin komutanim 

(M.Y.)

Başlangıç: From: 905534133351@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: i5/07/2016 23:40:47(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: 05306620464 partıgöç paşa

(M.M.Ç.)

Başlangıç: From: 905426421799@s.whatsapp.net

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:41;02(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: inenler evine gitsin diye anons 
yapilsin

(S.C.)

Başlangıç: From: 905326353688@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:41 ;05(UTC+3)
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Kaynak Uyg,: WhatsApp Gövde: İstanbul valiliği kontrol altına alın-
mak üzere 

(S.C.)

Başlangıç: From: 905326353688@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:41:24(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Polis valilikte direnmekten vaz-
geçti.

(M.D. )

Başlangıç: From: 905422508639@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:42:10(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Yollarda sadece müzahir unsur-
ları durdurun. Bir de emniyeti 

(Ö.Ö.)

Başlangıç: From: 905075318351@s.whatsapp.net G-4 Özkan 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:42:56(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Kom küprü çıkışlarını açmaz-
sak yol tıkanıyor takviye birlikler gelemez 

(Ö.Ö.)

Başlangıç: From: 90507531835 l@s.whatsapp.net G-4 Özkan 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:43:14(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Kontrollü çıkış gerekli
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(M.A.)

Başlangıç: From: 905334905583@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:43:17(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Alindi

(Ö.Ö.)

Başlangıç: From: 90507531835 l@s.whatsapp.net G-4 Özkan 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:43:25(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Yoksa trafik açılmaz

(Ö.Ö.)

Başlangıç; From: 90507531835 l@s.whatsapp.net G-4 Özkan 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:44:20(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: E5 ankara ist açılması lazım po-
lisler tıkamış 

(M.D. )

Başlangıç: From: 905422508639@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:44:27(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: İstanbul moda deniz kulübüne mü-
dahale lazım. Generaller var.derdest edilecek.

(M.K.)

Başlangıç: From: 905309747325@s.whatsapp.net M.K. 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:44:55(UTC+3)
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Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Atatürk inişler serbest. Askeri 
uçak kalkıyor.

(M.M.Ç.)

Başlangıç: From: 905426421799@s.whatsapp.net

 Zaman Damgası: 15/07/2016 23:45:24(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Özkan nerede tikali

 (M.M.Ç.)

Başlangıç: From: 905426421799@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:45:46(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Sabiha gökçene ulasilmak uZere

(A.Z.G.)

Başlangıç: From: 905076284219@s.wbatsapp.net

 Zaman Damgası: 15/07/2016 23:46:00(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: 5 ve 2 kor birliklerine istanbulu 
takviye görevi verildi 

(S.C.)

Başlangıç: From: 905326353688@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:46:53(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: M. İstanbul il teşkilat Başkanmı 
almak üzereyiz. Bekletiyorum. Dışarı kalabalık. Sonra ne yapabiliriz.

(Ö.Ö.)



İSTANBUL DARBE ANA DAVASI İSTANBUL DARDE ANA DAVASI

232

Başlangıç: From: 90507531835l@s.whatsapp.net G-4 Özkan 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:47:54(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WlıatsApp Gövde: Yenıbosnadan ankara yönüne 
doğru 

(U.Ş.)

Başlangıç: From: 905383979588@s.whatsapp.net U. Alb 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:47:57(UTC+3)

Kaynak Uyg.: W3ıatsApp Gövde: Askeri uçak kalksın

(M.D. ) 

Başlangıç: From: 905422508639@s.whatsapp.net

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:48:3 8(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: Arkadaşlar Moda deniz kulübünde Hava kuvvet k. Abi-
din Ünal Var. 

(Ö.Ö.)

Başlangıç: From: 90507531835 l@s.whatsapp.net G-4 Özkan Zaman 
Damgası: 15/07/2016 23:49:01(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhaîsApp Gövde: Edirne ist açık

(M.T.)

Başlangıç: From: 905443681428@s,whatsapp.net Zaman Damgası: 
15/07/2016 23:49:16(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: 7 akademi 15 astsb öğrenci vata-
na takviye için helikopterde. Motor çalıştı kalkmak üzereyiz.
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(M.M.Ç.)

Başlangıç: From: 905426421799@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:49:32(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Osman vatanda durum ne

(M.M.Ç.)

Başlangıç: From: 905426421799@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:49;47(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Mehmet turk hb k kalabilir misjiz

(M.M.Ç.)

Başlangıç: From: 905426421799@s.whatsapp.net Zaman Damgası: 
15/07/2016 23:49:54(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Yakinda inecek yer var mi

(M.T.)

Başlangıç: From: 90544368İ428@s.whatsapp.net Zaman Damgası: 
15/07/2016 23:50:22(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Acele edersek halkın ortasında-
ki boşluğa yetişebilirmisiz 

(M.T.)

Başlangıç: From: 905443681428@s.whatsapp.net Zaman Damgası: 
15/07/2016 23:50:47(UTC+3) Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Gerekirse hlk.
den ateş edeceğiz

(N.B.)
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Başlangıç:From: 905372424466@s.whatsapp.net Zaman Damgası: 
15/07/2016 23:50:56(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Taksime takviye istiyoruz kala-
balik toplanıyor

 (M.T.)

Başlangıç: From: 905443681428@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:52:19(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhaîsApp Gövde; Havadayız 

(S.C.)

Başlangıç: From: 905326353688@s.whatsapp.nei 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:52:25(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Ak parti il teşkilatına acil takvi-
ye ihtiyacı var. Helikopter olabilir .Halk gittikçe çoğalıyor.

(M.T.)

Başlangıç: From: 905443681428@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:52:33(UTC+3)

 Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Vatan için

(M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@S-whatsapp.net M. Alb 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:52:46(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Sıkıyönetim emrinde KKK emri-
ne denilenlere ne işlem yapılacak?
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(Ö.K.)

Başlangıç: From: 905300490266@s.whatsapp.net Ö.K. Alb 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:54:15(UTC+3)

Kaynak Uyg,: WhatsApp Gövde: Havaalanı b kapisi nda gösteri-
ye havaya atış yapılıyor

(M.M.Ç.)

Başlangıç: From: 905426421799@s.whatsapp.net

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:54:33(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: KOMUTANİM HALKİ SİLAHL-
NDİRDİKLARİ BİLGİSİ GELDİ, HALK ÜSTÜNÜZE GELİRSE TERESSUT-
SUZ ÖNCE HAVAYA SONRA YERE SONRA ÜSTLERİNE ATEŞ EDECEĞİ

(M.K.)

Başlangıç: From: 905419012230@s,whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:57:20(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Imkb ok

(M.K.)

Başlangıç: From: 905419012230@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:57:31(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Enterne ok

 (M.K.)

Başlangıç: From: 905419012230@s.whatsapp.net 
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Zaman Damgası: 15/07/2016 23:57:40(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Full kontrol

 (U.C.)

Başlangıç: From: 905066920055@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:59:38(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Valiliğe girildi. Kontrol altında 
polislerle de uymaları için görüşülüyor 

(U.Ş.)

Başlangıç: From: 905383979588@s.whatsapp.net U. Alb 

Zaman Damgası: 16/07/2016 0Q:02:28(UTC+3)

Kaynak Uyg,: WhatsApp Gövde: AKP İL TŞK BÖLGESİNDE ÖNA-
YAK OLANLARI VURUN 

(U.C.)

Başlangıç: From: 905066920055@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 00:02:47(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Vali konutuna gitmiş olabilir. 
Tankları bekliyorum. Gelince tedbir almaya çalışacağız.

(U.C.)

Başlangıç: From: 905066920055@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 00:04:15(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WİıatsApp Gövde: Jandarma personel yok deyip 
ağırdan alıyor. Merkezden ikazı



İSTANBUL DARBE ANA DAVASI İSTANBUL DARDE ANA DAVASI

237

(U.C.)

Başlangıç: From: 905066920055@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 00:04:21 (UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WlıatsApp Gövde: Gerekebilir

 (U.C.)

Başlangıç: From: 905066920055@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 00:05:20(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WlıatsApp Gövde: 4 tank ve 1 gzpt geldi. Şu anda 
valiliğe doğru gönderildi

(Ö.K.)

Başlangıç; From: 905300490266@s.whatsapp.net Ö.K. Alb 

Zaman Damgası: 16/07/2016 00:05:33(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WlıatsApp Gövde: Atatukte öz hrk direniş var.

(Ö.K.)

Başlangıç: From:905300490266@s.whatsapp.net Ö.K. Alb Zaman 
Damgası: 16/07/2016 00:05:44(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Takviye gerek

(M.D. )

Başlangıç: From: 905422508639@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 00:1 l:17(UTC+3)
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 Kaynak Uyg.: WhatsAppGövde: ASKERİ KUVVETLERE KARŞI 
SİVİL KALKIŞMALARA SERT ŞEKİLDE MÜDAHALE EDİLECEK.

 (M.D. )

Başlangıç:From: 905422508639@s.wiıatsapp.net Zaman Damgası: 
16/07/2016 00:12:07(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: MÜZAHİR YAYIN ORGANLARI SUSTURULACAK 

(U.Ş.)

Başlangıç: From: 905383979588@s.whatsapp.net U. Alb Zaman 
Damgası: 16/07/2016 00:14:07(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WlıatsApp .

Gövde: MÜZAHİR YAYIN ORGANLARINI HAVA KUVVETLERİ 
VURMALI TALİMAT VERİN

(M.A.)

Başlangıç:From: 905334905583@s.whatsapp.net Zaman Damgası: 
16/07/2016 00:14:54(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: 1.koprudeki arkadaşlarda polis 
Telsizi var. Polisler anons yapmışlar. Otobüs ve kamyonlarla yollar ti-
kanacak.birlik takviyesi engellenecek diye. Bilgi.

(A.Z.G.)

Başlangıç:From: 905076284219@s.whatsapp.net Zaman Damgası: 
16/07/2016 00:17:16(UTC+3) Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Kozyatagina 
doğru 20 polis araci gitmiş bilgi 

(U.Ş.)

Başlangıç: From: 905383979588@s.whatsapp.net U.Alb Zaman 
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Damgası: 16/07/2016 00:18:21(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: ACİL HAVACILAR DEVREYE 
GİRMELİ 

(Ö.K.)

Başlangıç: From: 905300490266@s.whatsapp.net Ö.K. Alb Zaman 
Damgası: 16/07/2016 00:19:21(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Atatürk havalimanı yaya brl tkv 
gerek 

(S.C.)

Başlangıç:From: 905326353688@s.whatsapp.net Zaman Damgası: 
16/07/2016 00:19:36(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Ak parti il teşkilatında 3-4 bin 
kişi var . Destek gerek.

(M.A.)

Başlangıç:From: 905334905583@s.whatsapp.net Zaman Damgası: 
16/07/2016 00:19:39(UTC+3) Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: 2 tank 2 zpt 2 
nci köprüye ulaştı. Sorun yok

 (M.Y.)

Başlangıç: From: 905534133351@s.wh,atsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 00:20:32(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Havadan G. Alb basın için eki-
bin intikal halinde olduğunu söyledi.

(M.D. )

Başlangıç: From: 905422508639@s.wlıatsapp.net 
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Zaman Damgası: 16/07/2016 00:20:36(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: TOPLANAN KİTLELERE VE AS-
KERİ KUVVETLERE KARŞI DURAN POLİSLERE SİLAHLA, TANKLARLA 
SERT ŞEKİLDE MÜDAHALE EDİLECEK.

(M.D. )

Başlangıç: From: 905422508639@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 00:21:07(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WlıatsApp Gövde: S. albayım mekan neresi

 (S.C.)

Başlangıç: From: 905326353688@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 00:21:20(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WlıatsApp Gövde: Makam 

(M.D. )

Başlangıç: From: 905422508639@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 00:22:07(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Akp il başkanlığını diyorum.ne-
rede 

(M.Y.)

Başlangıç: From: 905534133351@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 00:23:23(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Selimiye 4 ZPT giriş yaptı 



İSTANBUL DARBE ANA DAVASI İSTANBUL DARDE ANA DAVASI

241

(M.D. )

Başlangıç: From: 905422508639@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 00:23:36(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Kuvvetleri etkin kullanalım. 
Takviye bekleyen noktaları takviye etmek lazım 

(S.C.)

Başlangıç: From: 905326353688@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 00:23:47(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Unkapanı köprüsünü geçince, 
taksim istikametinde, sol tarafta, Haliç’in yanında.

(A.Z.G.)

Başlangıç: From: 905076284219@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 00:24:48(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: 66 tug k ist il emniyeti çekiyor-
muş ???

(A.Z.G.)

Başlangıç: From: 905076284219@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 00:25:28(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Tb k na emir vermiş durdu selim 
bilgi verdi

   (M.D. )

Başlangıç: From: 905422508639@s.whatsapp.net 
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Zaman Damgası: 16/07/2016 00:25:36(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: İstanbul kriz merkezinde vali, ordu 
k. Ve 23.tüm varmış.

(M.T.)

Başlangıç: From: 905443681428@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 00:25:56(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Vatan civarına indik ekibi bul-
maya calisiyoruz 

(U.C.)

Başlangıç: From: 905066920055@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 00:26:35(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde:İnternette Gnkur.Bşk. tutuklandı 
şeklinde haberler olduğu söylenerek personel etkilenmeye çalışılıyor.

(U.C.)

Başlangıç: From: 905066920055@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 00:26:48(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Tedbir alınabilir mi 

(Ş.Ç.)

Başlangıç: From: 905077307699@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 00:26:5 l(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Sabiha Gökçen sivil trafikten 
dolayı nizamiyeye giremiyoruz ayrıca Pöh çatışacağız diyormuş jandar-
maya sivil trafiği hemen açıp çatışacağız
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(U.C.)

Başlangıç: From: 905066920055@s-whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 00:28:52(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Polisler sivil halkı kullanıyor as-
kere karşı mukavemet var. Havadan destek olabulir mi

(U.Ş.)

Başlangıç: From: 905383979588@s.wlıatsapp.net U. Alb 

Zaman Damgası: 16/07/2016 00:32:47(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Arkadaşlar her şey planlandığı 
gibi devam ediyor

(U.Ş.)

Başlangıç: From: 905383979588@s.wlıatsapp.net U. Alb

Zaman Damgası: 16/07/2016 00:34:03(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: BU TVLERİN SUSTURULMASI 
GEREKİYOR

(U.C.)

Başlangıç: From: 905066920055@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 00:34:36(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Sakaryada camilerden anons 
yapıp halkı topluyorlar ve ilçelerden de çağırıyorlar. Destek ihtiyacı 
var.

(U.C.)

Başlangıç: From: 905066920055@s,whatsapp.net 
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Zaman Damgası: 16/07/2016 00:38:20(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Jandarma bölge kurmay baska-
ni sakarya jandarmaya emirlerin dinlenilmemesi için emir vermiş

(U.C.)

Başlangıç: From: 905066920055@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 00:38:38(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WîıatsApp Gövde: Halk birliklerin üzerine geloyor

 (U.C.)

Başlangıç: From: 905066920055@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 00:38:48(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WbatsApp Gövde: Acil destek lazim 

(M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net M. Alb 

Zaman Damgası: 16/07/2016 00:38:53(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WlıatsApp Gövde: Taksim’de halk “En büyük asker 
bizim asker” tezahüratı yapıyor.

(U.Ş.)

Başlangıç: From: 905383979588@s.whatsapp.net U. Alb 

Zaman Damgası: 16/07/2016 00:39:48(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Gaza gelip silahlarınızı bırak-
mayın 
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(S.C.)

Başlangıç: From: 905326353688@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 00:40:00(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Özel tv lerin susturulması gere-
kiyor.

(M.D. )

Başlangıç: From: 905422508639@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 00:40:59(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: ARKADAŞLAR, ÇOK ŞÜKÜR AN-
KARA VE İSTANBULDA BİRÇOK HEDEF ELE GEÇİRİLDİ.TRTDE BİLDİRİ 
OKUNDU. AYNEN DEVAM. HAREKÂTIMIZA KARŞI DURANLARA SERT 
KARŞILIK VERİLECEK.EMİR BUDUR.

(M.D. )

 Başlangıç: From: 905422508639@s.whatsapp.net 

 Zaman Damgası: 16/07/2016 00:41:56(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsAppGövde: ABİLER, bulunduğu noktalarda 
durması ihtiyaç olmayan birlikler            diğer noktalara kaydırılmalı        

(M.T.)

Başlangıç:From:90544368142-8@s.whatsapp.net Zaman Damgası: 
16/07/2016 00:42:58(UTC+3)

Kaynak Uyg: WhatsAPP Gövde: Birlesemiyoruz

(M.T.)
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Başlangıç: From: 905443681428@s.whatsapp.ııet Zaman Damgası: 
16/07/2016 00:43:08(UTC+3) Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Vatan grubu 
nerede?

(M.T.)

Başlangıç: From: 905443681428@s.whatsapp.net Zaman Damga-
sı: 16/07/2016 00:43:24(UTC+3) Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Bezmialem 
Hastanesi önündeyiz

(U.Ş.)

Başlangıç: From: 905383979588@s.whatsapp.net U. Alb Zaman 
Damgası: 16/07/2016 00:43:28(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WiıatsApp Gövde: İrfan Taksime gidebilirseniz gidin

(M.M.Ç.)

Başlangıç: From: 905426421799@s.whatsapp.net Zaman Damga-
sı: 16/07/2016 00:43:36(UTC+3) Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: O.A. cep 0 
(506) 501 50 96

                   (M.T.)

Başlangıç: From: 905443681428@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 00:43:40(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WlıatsApp Gövde: Çok büyük grup bize yaklaşıyor

  (U.C.)

   Başlangıç: From: 905066920055@s.whatsapp.net 

  Zaman Damgası: 16/07/2016 00:44:05(UTC+3)

  Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Polis ve halk birleşti. Valilikte 
personele teslim ol çağrısı yapiyorlar.             Destek ihtiyacı var. Kuv-
vetimiz yeterli değil.
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 (M.M.Ç.)

Başlangıç: From: 905426421799@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 00:44:44(UTC+3) Kaynak Uyg.: 

WhatsApp Gövde: Mehemt turk O.A.yi ara 

(M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net M. Alb 

Zaman Damgası: 16/07/2016 00:45:30(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Taksim’e takviye ihtiyacı var. 
Zırhlı araç gönderilebilir mi?

(M.D. )

Başlangıç: From: 905422508639@s.whatsapp.net Zaman Damgası: 
16/07/2016 00:46:18(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WlıatsApp Gövde: Birlikler Havaalanları ve mey-
danları iyi tutmalı.Kesinlikle buralar tutulmalı. Birlikler geri çekilme-
yecek,

(M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s,whatsapp.net M. Alb 

Zaman Damgası: 16/07/2016 00:46:55(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde; Taksim’e takviye bir kol gönde-
riyoruz.

(U.Ş.)

Başlangıç: From: 905383979588@s.whatsapp.net U. Alb 

Zaman Damgası: 16/07/2016 00:47:08(UTC+3)
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Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Meydanlar kesinlikle boşaltıl-
mayacak 

(U.C.)

Başlangıç: From: 905066920055@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 00:48:19(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Sakaryada acil destek ihtiyacı 
var. Halk tanklara ds müdahale etmeye çalışıyor

(M.K.)

Başlangıç: From: 905466860061@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 00:49:29(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: SABİHA GÖKÇEN DİREK SAĞA SOLA ATEŞ EDİN

(M.K.)

Başlangıç: From: 90546686006l@s. whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 00:49:37(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Sıkıntı ar orda 

(M.K.)

Başlangıç: From: 905466860061@s.whatsapp.ııet 

Zaman Damgası: 16/07/2016 00:50:22(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Halkı kullanması sıkıntı olmasın
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 (M.A.)

 Başlangıç: From: 905334905583@s.whatsapp.net 

 Zaman Damgası: 16/07/2016 00:51:06(UTC+3) 

 Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Çengelköy de direnen 4 kişiyi vurduk

 (M.A.)

 Başlangıç: From: 905334905583@s.whatsapp.net 

 Zaman Damgası: 16/07/2016 00:51:09(UTC+3) 

 Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Sorun yok

 (U.C.)

 Başlangıç: From: 905066920055@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 00:51:25(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Acil hava desteği sakarya için

 (Y.S.)

 Başlangıç: From: 905556146768@s.whatsapp.net Yusuf Alb Şahsi

 Zaman   Damgası: 16/07/2016 00:53:15(UTC+3)

 Kaynak Uyg.: WlıatsApp Gövde: 66 tug. K.ligni devraldim çekil-
miyoruz Allah Yardimcimiz olsun 

(U.Ş.)

Başlangıç: From: 905383979588@s.whatsapp.net U. Alb 

Zaman Damgası: 16/07/2016 00:53:38(UTC+3)
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Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Allah yardımcınız olsun

(M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net Müsiüm Alb 

Zaman Damgası: 16/07/2016 00:56:25(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: K.ım yandaş medya

(M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net Müsiüm Alb 

Zaman Damgası: 16/07/2016 00:56:32(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Devam ediyor

(E.G.)

Başlangıç: From: 905322935849@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 00:59:09(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: 2 nci kor k birlikleri göndermi-
yorum diyor

(E.G.)

Başlangıç: From: 905322935849@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 01:00:52(UTC+3

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Kk. Gnkur emri dedik mesaj 
çekmiştik. Go dermeyeceğim dedi   

       (M.K.)                            
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Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net M. Alb 

Zaman Damgası: 16/07/2016 01:02:05(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: TRT TV’den Taksim Meydanına 
kuvvet kaydırıyoruz.

(M.T.)

Başlangıç: From: 905443681428@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 01:02:06(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: O.A. numara?

(M.M.Ç.)

Başlangıç: From: 905426421799@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 01:02:39(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: O.A. cep 0 (506) 501 50 96

(U.C.)

Başlangıç: From: 905066920055@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 01:02:41(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Ege ordu harekât merkezini 
arayıp emrimiz olmadan hareket etmeyin diyormuş

(M.M.Ç.)

Başlangıç: From: 905426421799@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 01:03:06(UTC+3)
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Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Fatih aonmez de orda 0 (506) 
771 12 16 

(N.Z.A.)

Başlangıç: From: 905312775695@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 01:03:31(UTC+3)

Kaynak Uyg.; WhatsApp Gövde: Çamlıca daki antenlere müdahele 
edilmeli acilen 

(U.C.)

Başlangıç: From: 905066920055@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 01:03:42(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Dinlemiyoruz. Ancak birlikler 
zor durumda. Vatandaş valiliğe girdi

(U.Ş.)

Başlangıç: From: 9053839795S8@s.whatsapp.net U. Alb 

Zaman Damgası: 16/07/2016 01:05:10(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Birlikler olduğu yerde kalsın

(M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net M. Alb

Zaman Damgası: 16/07/2016 01:05:33(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Yenişafak 1.0r.K.’mn açıklama-
sını verdi 
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 (M.T.)

Başlangıç: From: 905443681428@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 01:06:50(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Vatan grubuyla irtibata geçemi-
yoruz

(M.T.)

Başlangıç: From: 905443681428@s.whatsapp.net

Zaman Damgası: 16/07/2016 01;06:59(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: İlk ind8gimizde görüşmüştük

(M.T.)

Başlangıç: From: 905443681428@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 01:07:10(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Buluşması  imkānsız demişlerdi

(M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net M. Alb 

Zaman Damgası: 16/07/2016 01:07:25(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Taksim’e Zh. araç ihtiyacı var 
Osman 

(U.C.)

Başlangıç: From: 905066920055@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 Ql:08:05(UTC+3) 
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Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Sakaryada acil destek lazim

(M.D. )

Başlangıç: From: 905422508639@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 01:09:32(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Uğur kontrol edemiyorsan çekil.

(M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net M. Alb 

Zaman Damgası: 16/07/2016 01:10:09(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: TRT Radyoda çatışma. Karşılık 
veriliyor. Zh. birlik Takviye lazım.

(U.C.)

Başlangıç: From: 905066920055@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 01:10:22(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Yollar kapali çekilmekte zor 
ama deniyecegiz

(U.Ş.)

Başlangıç: From: 905383979588@s.whatsapp.net U. Alb 

Zaman Damgası: 16/07/2016 01:ll:30(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: VATANI GEREKİYORSA VURUN 

(M.D. )

Başlangıç: From: 905422508639@s.wlıatsapp.net 
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Zaman Damgası: 16/07/2016 01:12:04(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Çekilme sadece Sakarya’daki birli-
ğimiz için. Diğer unsurlar aynen devam 

(M.A.)

Başlangıç: From: 905334905583@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 01:13:06(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: 2.koprude sorun var

(M.A.)

Başlangıç: From: 905334905583@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 01:13:07(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WlıatsApp Gövde: Acil helikopter desteği lazim

(M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net M. Alb 

Zaman Damgası: 16/07/2016 01:13:48(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Radyoya destek Zh araç

(M.K.)

Başlangıç: From: 9054î3121329@s.whatsapp.net M. Alb 

Zaman Damgası: î 6/07/2016 01:14:22(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Osman gönderebilir misin?
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(M.K.)

Başlangıç: From: 905413 Î21329@s.whatsapp.net M. Alb 

Zaman Damgası: 16/07/2016 01:14:47(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Taksim’e Zh araç

(M.D. )

Başlangıç: From: 905422508639@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 01:15:59(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: VVhatsApp Gövde: Havaalanından dönüş olmamalı

(M.M.Ç.)

Başlangıç: From: 905426421799@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 01:17:1 l(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Vatan emniyete acilen zirhli 
araçlarla ateş eşilmesi lazim

(M.M.Ç.)

Başlangıç: From: 905426421799@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası:    16/07/2016 01:17:27(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: O.A.ya ve F.S.e ulasmiyorum 

(M.M.Ç.)

Başlangıç: From: 905426421799@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 01:17:37(UTC+3) 
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Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Mehmet turk nerdesin

(U.Ş.)

Başlangıç: From: 905383979588@s.whatsapp.net U. Alb 

Zaman Damgası: 16/07/2016 01: 17:38(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Çamlıca tepesini gören tanklar an-
tenleri vursunlar 

(S.C.)

Başlangıç: From: 905326353688@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 01:30:39(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Trakya’dan takviyeler gelmeli.

(A.Z.G.)

Başlangıç: From: 905076284219@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 01:3 i :11 (UTC+3)

 Kaynak Uyg.: WlıatsApp Gövde: 1 or khna Hava araci

(A.Z.G.)

Başlangıç: From: 905076284219@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 01:31:3 5(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Gonderilrse cnn vs adam gön-
derebiliriz

(M.A.)

Başlangıç: From: 905334905583@s.whatsapp.net 
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Zaman Damgası: 16/07/2016 01:32:1 l(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WlıatsApp Gövde: 1 VE 2 NCİ KÖPRÜYE HLKP LA-
ZİM. 1NCİ KÖPRÜDE 20 -30 KİŞİ BİZİM TARAFIMIZDAN VURULDU. 
AMA 2.KOPRUDE ARKADAŞLAR ZORDA.HLKPTER LAZİM

(M.D. )

Başlangıç: From: 905422508639@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 01:39:18(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Emri iletiyorum: ATEŞLE TOPLA-
NANLARA KARŞILIK VERİLECEK. ATEŞ AÇILAN TOPLULUKLAR DAĞILIYOR.

  (M.A.)

   Başlangıç: From: 905334905583@s.whatsapp.net 

 Zaman Damgası: 16/07/2016 01:40:18(UTC+3) 

  Kaynak Uyg.:  WhatsApp Gövde: Camilerden merkezi yayın ya-
pıyorlar

(A.Z.G.)

Başlangıç: From: 905076284219@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 01:40:41(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: 66 K. birliklrine çekilin falan 
demiş tedbir??

(M.A.)

Başlangıç: From: 905334905583@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 01:40:53(UTC+3)
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Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Halkı Galyana getiryrlar. Kes-
menin bi yolu yokmu 

(M.D. )

Başlangıç: From: 905422508639@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 01:41:47(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: BİRLİKLER AYNI ŞEKİLDE EN 
SERT ŞEKİLDE MÜDAHALE EDECEK.

(A.Z.G.)

Başlangıç: From: 905076284219@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 01:42:26(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WlıatsApp Gövde: Ntv için ekip gitti, selimiyeye 
hava araci olursa medyaya müdahale edecek ekip var 

(M.D. )

Başlangıç: From: 905422508639@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 01:43:17(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: İYİ GİDİYOR. ALLAH YARDIMCINIZ 
OLSUN.

(M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.neî M. Alb 

Zaman Damgası: 16/07/2016 01:44:08(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Taksim’de çevrilmişler. Bizim-
kiler Ateş ediyor.

(A.B.)
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Başlangıç: From: 905054648539@s-whatsapp.net G -3 A.B. 

Zaman Damgası: 16/07/2016 01:44:1 l(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WlıatsApp Gövde: Borsa İstanbul da kötü durum-
dayüz

 (M.M.Ç.)

Başlangıç: From: 905426421799@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 01:44:13(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Buyuk harflerle yaZilanlar an-
karadan M.D.  alb.in yazdiklaridir

(A.Z.G.)’

Başlangıç: From: 905076284219@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 01:45:34(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Köprülerdeki kapama trafik sı-
kıntısı oluyor birlikler takviyeye ve müdahaleye gidemiyor?

(U.C.)

Başlangıç: From: 905066920055@s.whatsapp.net Zaman Damgası: 
16/07/2016 01:46:38(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Ege or.k. telefonla ariyor. Cevap 
vermeye gerek var mi 

(M.Y.)

Başlangıç: From: 905534133351@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 01:47:27(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WİıatsApp Gövde: Gerek yok K,nım
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(Z.Ö.)

Başlangıç: From: 905457149759@s.whatsapp.net Zaman Damgası: 
16/07/2016 01:47:37(UTC+3) Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: 65 den 2 Mknz 
1 mot bl yola çıkıyor

(U.C.)

Başlangıç: From: 905066920055@s.whatsapp.net Zaman Damgası: 
16/07/2016 01:47:40(UTC+3) Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: tamam

(M.A.)

Başlangıç: From: 905334905583@s.whatsapp.net Zaman Damgası: 
16/07/2016 01:57:23(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: 2.koprude durum kötü. Acil 
hlkp desteğine ihtiyaç var 

(A.B.)

Başlangıç: From; 905054648539@s.whatsapp.net G -3 A.B. Zaman 
Damgası: 16/07/2016 02:02:20(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: İMKB düşmek üzere

(A.B.)

Başlangıç: From: 905054648539@s.whatsapp.net G -3 A.B. Zaman 
Damgası: 16/07/2016 02:02:39(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Kapıları kirdilar

(M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net M. Alb Zaman 
Damgası: 16/07/2016 02:02:44(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Yayınları kesmemiz lazım
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(A.B.)

Başlangıç: From: 905054648539@s.whatsapp.net G -3 A.B. Zaman 
Damgası: 16/07/2016 02:02:45(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Yardim

(A.B.)

Başlangıç: From: 905054648539@s.whatsapp.net G -3 A.B. 

Zaman Damgası: 16/07/2016 02:03:28(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Gerekiyor

(M.D. )

Başlangıç: From: 905422508639@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 02:04:08(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: ARKADAŞLAR TEREDDÜT EDİL-
MEDEN MÜDAHALE EDİLECEK

 (U.Ş.)

Başlangıç: From: 905383979588@s.whatsapp.net U. Alb 

Zaman Damgası: 16/07/2016 02:04:19(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Trakya birlikleri yolda

(M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net Müsiüm Alb 

Zaman Damgası: 16/07/2016 02:05:26(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Taksim’e yardım.
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(M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net Müsîüm Alb 

Zaman Damgası: 16/07/2016 02:05:35(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Yayın kesilemiyor mu?

(U.Ş.)

Başlangıç: From: 905383979588@s.whatsapp.net U. Alb 

Zaman Damgası: 16/07/2016 02:06:06(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WbatsApp Gövde: Kesmeye çalışıyoruz

(M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s.wbatsapp.net Müsiüm Alb 

Zaman Damgası: 16/07/2016 02:07:13(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: AKOM’da tehdit bertaraf edildi.

(C.D.)

Başlangıç: From: 905356624230@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 02:07:27(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Erdal paşa ne diyor ya.

(M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net Müsiüm Alb Za-
man Damgası: 16/07/2016 02:13:30(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: ARICILAR CAMİSİNİ SUSTURU-
YORUZ.
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(U.C.)

Başlangıç: From: 905066920055@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: î6/07/20î6 02:16:48(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: 15 personeli polis valilikteki ka-
rakola alip savci getirmiş. Silahlarini almaya calisiyorlar. Valilikteki 
diğer personelle bağlantı kesildi. Burada durum kritik

(U.Ş.)

Başlangıç: From: 905383979588@s.whatsapp.net U. Alb 

Zaman Damgası: 16/07/2016 02:28:12(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Yusuf Alb durum nedir 

(M.A.)

Başlangıç: From: 905334905583@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 02:33:50(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: 2.kopruyu kaybetmek üzereyiz 

(M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net M. Alb 

Zaman Damgası: 16/07/2016 02:34:50(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Yalan haberlere devam ediyorlar

(A.Z.G.)

Başlangıç: From: 905076284219@s.whatsapp.net 
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Zaman Damgası: 16/07/2016 02:36:23(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Selimiyede 2 tank 2 zpt bekliyor 
ama?

(M.Y.)

Başlangıç: From: 905534133351@s.wlıatsapp.net

 Zaman Damgası: 16/07/2016 02:37:12(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WbatsApp Gövde: Ankara’dan gelen talimat: ATEŞ 
EDİLECEK 

(C.D.)

Başlangıç: From: 905356624230@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 02:37:47(UTC+3)

Kaynak Uyg,: WhatsApp Gövde: 5. Kor. K. İstenen takviyelere 
müsaade etmediği gibi 100 kişilik sb. Asb. Ve uzm. Lardan oluşan ekip 
kurulmasi emrini verdi. Muhtemelen karşı hareket için gönderecek.

(A.Z.G.)

Başlangıç: From: 905076284219@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 02:37:55(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Selimiyede 3 sb 11 asker hali 
için hazır

(M.D. )

Başlangıç: From: 905422508639@s.whatsapp.net

Zaman Damgası: 16/07/2016 02:40:42(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WlıatsApp Gövde: TEKRAR EMRİ İLETİYORUM. 
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TOPLANAN KALABALIKLAR ATEŞLE DAĞITILACAK

 (M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net M. Alb Zaman 
Damgası: 16/07/2016 02:40:54(TJTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: İş makinelerini AKOM’a yaklaştırı-
yorlar. Arkadaşlar Ateş ediyor.

(U.Ş.)

Başlangıç: From: 905383979588@s.whatsapp.net U. Alb Zaman 
Damgası: 16/07/2016 02:42:40(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: ATEŞ’LE KARŞILIK VERİN, YAK-
LAŞTIRMAYIN

(M.K.)

Başlangıç: From: 905466860061@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 02:43:17(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: SAHADA BİRİ OLARAK ATEŞ 
KALABALIĞA ATEŞ EDİYORUM BEKLİYORUM. TEKRAR TEKRAR

(M.K.)

Başlangıç: From: 905466860061@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 02:43:25(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Kontrollü kullanın

(M.K.)

Başlangıç: From: 90546686006 l@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 02:43:32(UTC+3) 
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Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Dağılıyorlar

(M.K.)

Başlangıç: From: 90546686006l@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 02:44:05(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WbatsApp Gövde: 10-15 KİŞİ PERT İNSİYATİF KAY-
BETME YOK 

(M.A.)

Başlangıç: From: 905334905583@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 02:52:08(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Kulelide yoğun çatışma var. 
Gruba ateş ediyrz

 (M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net M. Alb Zaman 
Damgası: 16/07/2016 02:52:12(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Taksim’de durum kritik

(M.D. ) 

Başlangıç: From: 905422508639@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 02:52: İ3(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde; ATEŞLE KARŞILIK VERİLEN KA-
LABALIKLAR DAĞILIYOR. ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN.

(M.K.)

Başlangıç: Eroin: 905413121329@s-whatsapp.net M. Alb 
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Zaman Damgası: 16/07/2016 02:54:49(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsAppGövde: Taksim’deki takviye Beşiktaş 
lojmanına gitmiş 

(M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s-whatsapp.net M. Alb 

Zaman Damgası: 16/07/2016 02:54:55(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Uçaklar uçuyor 

(M.A.)

Başlangıç: From: 905334905583@s.wlıatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 02:57:33(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: 2.kopruyu arkadaşlar tahliye 
ediyor. Kulelide yoğun çatışma var beykoz istikametinde 

(M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net M. Alb 

Zaman Damgası: 16/07/2016 02:57:56(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Özel harekât gelmiş taksime. Hv 
desteği?

(M.A.)

Başlangıç: From: 905334905583@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 02:58:34(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Uçaklar bizim uçaklar degilmi 
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(M.K.)

Başlangıç: From: 90546686006l@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 02:59:40(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Yeşil 

(M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net M. Alb 

Zaman Damgası: 16/07/2016 02:59:45(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: Polis AKOM’a operasyon yapacakmış. Hv desteği ola-
maz mı

(M.K.)

Başlangıc: From: 90546686006l@s-whatsapp.net

Zaman Damgası: 16/07/2016 02:59:45(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Govde: Yes

(M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net M. Alb

Zaman Damgası: 16/07/2016 03:00:00(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Taksim ve AKOM’a

(M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net M. Alb Zaman 
Damgası: 16/07/2016 03:01:24(UTC+3)
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Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Durum kritik

(A.B.)

Başlangıç: From: 905054648539@s,whatsapp.net G -3 A.B. Zaman 
Damgası: 16/07/2016 03:02:42(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: İMKB tekrar kontrol sağlandı

 (A.B.)

Başlangıç: From: 905054648539@s.whatsapp.net G -3 A.B. Zaman 
Damgası: 16/07/2016 03:02:51(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Halk dagitildi

(M.K.)

Başlangıç: From: 90546686006l@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 03:02:58(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Acıbadem kontrol iyi

(A.B.)

Başlangıç: From: 905054648539@s.whatsapp.net G -3 A.B. Zaman 
Damgası: 16/07/2016 03:03:08(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Polisten de artık çok ses cikmi-
yor 

(A.B.)

Başlangıç: From: 905054648539@s.wlıatsapp.net G -3 A.B. Zaman 
Damgası: 16/07/2016 03:03:30(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Muhimmatimiz var moraller 
yüksek
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(M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net M. Alb Zaman 
Damgası: 16/07/2016 03:08:05(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Taksim TRT radyo polis Zh araç-
ları sarmış 

(M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net M. Alb Zaman 
Damgası: 16/07/2016 03:08:12(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WlıatsApp Gövde: Hv desteği

(M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net Mtislüm Alb Za-
man Damgası: 16/07/2016 03:08:23(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Sürekli gaz atıyorlar

(M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net M. Alb Zaman 
Damgası: 16/07/2016 03:10:49(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: Uçak taksimde alçak uçuş yapsın 

(M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp,net M. Alb Zaman 
Damgası: 16/07/2016 03:12:37(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WlıatsApp Gövde: Taksim zorda

(M.K.)
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Başlangıç: From: 9054İ3121329@s.whatsapp.net M. Alb Zaman 
Damgası: 16/07/2016 03:13:25(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Taksim’de askeri almışlar

(M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net M. Alb Zaman 
Damgası: 16/07/2016 03:İ6:34(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Taksim radyo gazve çok halk 

(M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net M. Alb Zaman 
Damgası: 16/07/2016 03:17:41(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WlıatsApp Gövde: Taksim çok kötü

(M.A.)

Başlangıç: From: 905334905583@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 03:19:24(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: 2.kopruye uçakla hv taarruzu 
değerlendirebilir mi 

(M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net M. Alb Zaman 
Damgası: 16/07/2016 03:21:53(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Taksim dayanamıyoruz diyor 

(U.Ş.)

Başlangıç: From: 905383979588@s.whatsapp.net U. Alb Zaman 
Damgası: 16/07/2016 03:28:09(UTC+3)
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Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Gücümüz yettiğince arkadaşlar 

(M.A.)

Başlangıç: From: 905334905583@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 03:34:25(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: 2.kopru uçak ?

(U.Ş.)

Başlangıç: From: 905383979588@s.whatsapp.net U. Alb 

Zaman Damgası: 16/07/2016 03:34:40(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: M.?

(M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net M. Alb 

Zaman Damgası: 16/07/2016 03:34:54(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Radyonun önünde asker vurulmuş 

(M.K.)

Başlangıç: From: 905413İ21329@s.whatsapp.net M. Alb 

Zaman Damgası: 16/07/2016 03:35:15(UTC+3)

Kaynak Uyg,: WhatsApp Gövde: Ambülans çağırtıyoruz

(M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net M. Alb 

Zaman Damgası: 16/07/2016 03:37:16(UTC+3)
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Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde:112 cevap vermiyormuş

(M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net M. Alb 

Zaman Damgası: 16/07/2016 03:37:42(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Bacağından.

(M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net M. Alb 

Zaman Damgası: 16/07/2016 03:37:49(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Sıkıntılıymış

(U.C.)

Başlangıç: From: 905066920055@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 03:39:58(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Sakaryada dozerle ana kışlaya 
girmeye calisiyorlar durum kritik

(M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s.wlıatsapp.net M. Alb 

Zaman Damgası: 16/07/2016 03:42:12(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Taksimle irtibat için batarya so-
runu

(M.K.)

Başlangıç: From: 9054İ3121329@s.whatsapp.net M. Aîb Zaman 
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Damgası: 16/07/2016 03:42:26(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Uçaklar az önce üç defa Ateş etti

(M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net M. Alb Zaman 
Damgası: 16/07/2016 03:42:48(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Nereye bilmiyoruz

(A.Z.G.)

Başlangıç: From: 905076284219@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 03:43:09(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WlıatsApp Gövde: Anadolu yakası gibi

(M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net M. Alb Zaman 
Damgası: 16/07/2016 03:47:24(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp  Gövde:Uçaklar yaramış taksime. Şu an 
sakinmiş

 (M.A.)

Başlangıç: From: 905334905583@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 03:48:01(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Aynısını 2.kopruye yapabilirmiyiz

(M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net M. Alb Zaman 
Damgası: 16/07/2016 03:48:39(UTC+3)
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Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Uçaklar moral icon önemli

(M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net M. Alb Zaman 
Damgası: 16/07/2016 03:49:43(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Hava aydınlanınca Hv desteği 
artırılabilir mi 

(M.K.)

Başlangıç: From: 90546686006l@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 03:51;49(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Benim buraya kobra geldi

(M.K.)

Başlangıç: From: 905466860061 @s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 03:51:54(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Yardım

(M.K.)

Başlangıc: From: 905413121329@s.whatsapp.net Muslum Alb

Kaynak Uyg,: WhatsApp Gövde: Taksim ekibi yakatanmis? deni-
yor. Teyide çalışıyoruz 

(M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net M. Alb Zaman 
Damgası: 16/07/2016 03:54:38(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Taksim ekibi yakalanmış
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(M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net M. Alb Zaman 
Damgası: 16/07/2016 03:55:03(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Geri kalanlar radyoya binaya 
gidiyor 

(U.Ş.)

Başlangıç: From: 905383979588@s-whatsapp.net U. Alb Zaman 
Damgası: 16/07/2016 03:58:30(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WlıatsApp Gövde: Takviyeler çıktı

(U.C.)

Başlangıç: From: 905066920055@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 04:00:02(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Halk polisten beni istiyor

(U.C.)

Başlangıç: From: 905066920055@s.wbatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 04:00:1 l(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Ateş acalim mi

(U.C.)

Başlangıç: From: 905066920055@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 04:00:23(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Sayilari cok fazla
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(M.T.)

Başlangıç: From: 905443681428@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 04:00:27(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde:17 kişi Cnn e takviye için heli-
kopterde kalkmak üzereyiz 

(U.C.)

Başlangıç: From: 905066920055@s .whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 04:01:01(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Bizim valilikteki adamlarin hep-
sini hslk ezip polise teslim etmiş (U.C.)

Başlangıc: From: 905066920055@s.whatsapp.net

Zaman Damgası: 16/07/2016 04:01:52(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Polisler halka engel olmaya ca-
lisiyor ama zor 

(M.K.)

Başlangıç: From: 905466860061@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 04:02:1 l(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: EZİN YAKIN TAVİZ YOK 

(A.Z.G.)

Başlangıç: From: 905076284219@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 04:02:30(UTC+3) 
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Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Hadi mehmt 

(U.C.) 

Başlangıç: From: 905066920055@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 04:02:32(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Ateş acarsak uc bes vururuz 
ama içeri girişi engelleyemeyiz (M.K.)

Başlangıç: From: 905466860061@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 04:02:35(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Benim burda kobra şu an yok 
sanırım 

(M.K.)

Başlangıç: From: 905466860061@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 04:02:57(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: ETRAFI SARMAYA ÇALIŞIYOR 
ÇATIŞMAYA DEVAAAMM 

(U.Ş.)

Başlangıç: From: 905383979588@s.whatsapp.net U. Alb 

Zaman Damgası: 16/07/2016 04:03:22(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Takviyeler yolda

(M.K.)

Başlangıç: From: 90546686006 l@s.\vhatsapp.net 
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Zaman Damgası: 16/07/2016 04:04:42(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Moral bozmak yok kanımızın 
son damlasına kadar devam 

(C.D.)

Başlangıç:From:905356624230@s.whatsapp.net

Zaman Damgası: 16/07/2016 04:06:40(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsAppGövde: Lüleburgaz’dan bir Taburu gön-
deriyorum. Bir tank Taburu da hazırlanıyor

(M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net M. Alb 

Zaman Damgası: 16/07/2016 04:07:55(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Komutanım taksime lazım

(C.D.)

Başlangıç: From: 905356624230@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 04:08:08(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WlıatsAppGövde: Bir taburla da kışla emniyeti ve 
Lüleburgaz da muhtemelen olaylara karşı tutuyorum

(C.D.)

Başlangıç: From: 905356624230@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 04:08:32(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: 47 istemiş ona gidecek.
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(U. Ş.)

Başlangıç: From: 905383979588@s.whatsapp.net U. Alb 

Zaman Damgası: 16/07/2016 04:08:41(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsAppGövde: Kışla emniyetine gerek yok komu-
tanım

(C.D.)

Başlangıç: From: 905356624230@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 04:09:10(UTC+3)           

 Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Tamam onu   da gönderirim.

(M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net M. Alb 

Zaman Damgası: 16/07/2016 04:09:2l(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Taksim önemli komutanım

(C.D.)

Başlangıç: Fronı: 905356624230@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 04:09:49(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Tamam ben yerimde duralım mı

(U.Ş.)

Başlangıç: From: 905383979588@s.whatsapp.net U. Alb 

Zaman Damgası: 16/07/2016 04:12:20(UTC+3)
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Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Birliklerin tamamı çıksın komu-
tanım mümkün olduğunca

(M.K.)

Başlangıç: From: 905466860061 @s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: .16/07/2016 04:12:42(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Topçunun Tugayda mühimmatı 
var mı?

(M.K.)

Başlangıç: From: 905466860061@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 04:12:49(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Veya havan?

(U.Ş.)

Başlangıç: From: 905383979588@s.whatsapp.net U. Alb 

Zaman Damgası: 16/07/2016 04:13:05(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Var

(M.K.)

Başlangıç: From: 90546686006l@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 04:13:16(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Denene bilir

(M.K.)

Başlangıç: From: 905466860061@s.whatsapp.net 
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Zaman Damgası: 16/07/2016 04:13:50(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Genel alanlara

(M.K.)

Başlangıç: From: 905466860061@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 04:14:28(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: HIkp Makinalı yüklenebilir

(M.K.)

Başlangıç: From: 905466860061@s.whatsapp.net

 Zaman Damgası: 16/07/2016 04:14:34(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Kobra olmamada

(M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net M. Alb 

Zaman Damgası: 16/07/2016 04:14:42(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Tmm söylüyorum

(M.T.)

Başlangıç: From: 905443681428@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 04:14:43(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Cnn son yaklaşmada yoğun atış 
aldik

(M.K.)
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Başlangıç: From: 905466860061@s.wlıatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 04:14:48(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: illa HHH gerek yok

(M.T.)

Başlangıç: From: 905443681428@s.whatsapp,net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 04:14:49(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Vurulanlar var

(M.T.)

Başlangıç: From: 905443681428@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 04:15:06(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: 66da hemen araç saglik ekibi

(M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net Müsİiim Alb 

Zaman Damgası: 16/07/2016 04:15:06(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Taksim’e hlk Ateş desteği?

(M.T.)

Başlangıç: From: 905443681428@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 04:15:15(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Hazır edilsin

(M.T.)
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Başlangıç: From: 905443681428@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 04:15:34(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WlıatsApp Gövde :1 kalçadan

(M.T.)

Başlangıç: From: 905443681428@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 04:15:39(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde:1 bacaktam

(M.K.)

Başlangıç: From: 90546686006l@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 04:17:54(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Hlkp içinde piyade tüfekli 
Ada’mda olur 

(M.K.)

Başlangıç: From: 90546686006l@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 04:18:08(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Askerleri vurmasın yeter

(U.Ş.)

Başlangıç: From: 905383979588@s.whatsapp.net U. Alb 

Zaman Damgası: 16/07/2016 04:20:16(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Allah yardımcınız olsun
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(A.Z.G.)

Başlangıç: From: 905076284219@s.whatsapp.net Zaman Damgası: 
16/07/2016 04:25:00(UTC+3) Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: E. paşa resmi 
tel eklense.

(M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net M. Alb Zaman 
Damgası: 16/07/2016 04:26:26(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: Taksim’de durum çok kritik 

(M.T.)

Başlangıç: From: 905443681428@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 04:26:34(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Kışlada ambulansta arkadaşlar

(M.T.)

Başlangıç: From: 905443681428@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 04:27:08(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Bağcılar medipol olur mu?

(M.T.)

Başlangıç: From: 905443681428@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 04:27:35(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Mermi kalçada duruyor
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(M.T.)

Başlangıç: From: 905443681428@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 04:27:56(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Diğerinde biraz kanama

(M.M.Ç.)

Başlangıç: From: 905426421799@s.whatsapp.net 

Zamaıı Damgası: 16/07/2016 04:27:58(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Eklenmedi mi

(M.T.)

Başlangıç: From: 905443681428@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 04:28:22(UTC+3) Kaynak Uyg.: What-
sApp Gövde: 66da cerrahi müdahale yok

(M.M.Ç.)

Başlangıç: From: 905426421799@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 04:28:27(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Tabi ki götürsünler

(M.Y.)

Başlangıç: From: 905534133351@s.whatsapp,net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 04:28:35(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WlıatsApp Gövde: Götürülsün
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(M.T.)

Başlangıç: From: 905443681428@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 04:29:38(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Askeri ambulans

(M.T.)

Başlangıç: From: 905443681428@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 04:29:45(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Cikariyoruz

(M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net M. Alb 

Zaman Damgası: 16/07/2016 04:30:03(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Radyo binası da kritik durumda 

(M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net M. Alb 

Zaman Damgası: 16/07/2016 04:32:28(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Sadece radyo binasındakiler 
kaldı.

(M.K.)

Başlangıç: From: 9054İ3121329@s.whatsapp.net M. Alb 

Zaman Damgası: 16/07/2016 04:36:02(UTC+3)
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Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Radyo binasına dört taraftan sı-
zıyorlar.

(M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net M. Alb 

Zaman Damgası: 16/07/2016 04:37:19(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Hlkp

(M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net Miisİüm Alb 

Zaman Damgası: 16/07/2016 04:42:57(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Taksim’e Hv ağardığında Hv 
desteği 

(E.G.)

Başlangıç: From: 905303144745@s.whatsapp.net Zaman Damgası: 
16/07/2016 04:44:06(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: 905303144745@s.\vhatsapp.net changed the subject to 
“Yurtta sulh Biziz”

(M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net M. Alb 

Zaman Damgası: 16/07/2016 04:45:37(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Uçaklar nereye attı?

(M.A.)
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Başlangıç: From: 905334905583@s-whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 04:46:17(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Kuleli sallandı. Camlicami

(M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s. whatsapp.net M. Alb 

Zaman Damgası: 16/07/2016 04:46:42(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Hasdal’dan da yakın duyuldu

 (M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net M. Alb 

Zaman Damgası: 16/07/2016 04:50:13(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Taksim kötü

(M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net M. Alb 

Zaman Damgası: 16/07/2016 04:54:39(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WlıatsApp Gövde: Taksim radyo çok köyü

(M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s. whatsapp.net M. Alb 

Zaman Damgası: 16/07/2016 04:54:49(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Taksim radyo çok kötü

(M.K.)
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Başlangıç: From: 905413121329@s.whatsapp.net M. Alb 

Zaman Damgası: 16/07/2016 04:57:19(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Cevap istiyorlar

(C.D.)

Başlangıç: From: 905356624230@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 05:01:08(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Lüleburgaz çıkışında polis bari-
kat kurmuş bizimkiler çatışmaya girebilir.

(M.K.)

Başlangıç: From: 90546686006l@s,whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 05:05:31(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Acıma yok

(M.K.)

Başlangıç: From: 905466860061@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: ! 6/07/2016 05:05:52(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Acımak hale düşmeyin

(M.K.)

Başlangıç: From: 905466860061@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 05:09:55(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Tugay’la bağlantı yok?
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(M.K.)

Başlangıç: From: 90546686006 l@s. whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 Q5:09:59(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: 2 Zh

(C.D.)

Başlangıç: From: 905356624230@s .whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 05:28:10(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Öldürülen general var mı

(C.D.)

Başlangıç: From: 905356624230@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 05:31:38(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Habertürk te darbeci bir gene-
ral öldürüldü diyor.

(M.A.)

Başlangıç: From: 905334905583@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 05:34:58(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: 1. Köprünün anadolu yakasında 
polislerde hareketlilik var 

(M.A.)

Başlangıç: From: 905334905583@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 05:35:08(UTC+3) 
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Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: 1 toma vuruldu

(M.T.)

Başlangıç: From: 905443681428@s,whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 05:35:19(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: 66ya polis girdi catisiyoruz

(M.A.)

Başlangıç: From: 905334905583@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 05:35:22(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Halkı boşaltıyorlar

(M.M.Ç.)

Başlangıç: From: 905426421799@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 05:36:47(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApP Gövde: Komutanim biz de hayatta kal-
maya calisiyoruz 

(M.A.)

Başlangıç: From: 905 3 34905 5 83 @s. whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 05:37:10(UTC+3) Kaynak Uyg.: What-
sApp Gövde: Ankara nasil

(M.M.Ç.)

Başlangıç: From: 905426421799@s.whatsapp.net Zaman Damgası: 
16/07/2016 05:37:51 (UTC+3)
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Kaynak Uyg.: WhatsApP Gövde: Herkes hayatta nasil kalabilo-
yorsa öyle yapsın 

(M.M.Ç.)

Başlangıç: From: 905426421799@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 05:38:08(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Mehmet turk tedbir al abi

(M.M.Ç.)

Başlangıç: From: 905426421799@s.whatsapp.net Zaman Damgası: 
16/07/2016 05:38:19(UTC+3) Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Can kaybermeyin

(M.T.)

Başlangıç: From: 905443681428@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 05:38:30(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Catisiyoruz ölü polis var

(M.M.Ç.)

Başlangıç: From: 905426421799@s.whatsapp.net Zaman Damgası: 
16/07/2016 05:38:32(UTC+3) Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Ankaradan te-
yit ettim

(M.T.)

Başlangıç: From: 905443681428@s.whatsapp.net Zaman Damgası: 
16/07/2016 05:38:46(UTC+3) Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Yani?

(M.M.Ç.)

Başlangıç: From: 905426421799@s.whatsapp.net Zaman Damgası: 
16/07/2016 05:39:05(UTC+3) Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Teslim olun
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(M.A.)

Başlangıç: From: 905334905583@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 05:39:06(UT03) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Yılanın başını aldilarmi

(M.M.Ç.)

Başlangıç: From: 905426421799@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 05:39:26(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Veya kacin

(M.A.)

Başlangıç: From: 905334905583@s, whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 05:39:50(UTC+3) Kaynak Uyg.: What-
sApp Gövde: Murat kuleli?

(M.A.)

Başlangıç: From: 905334905583@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 05:41:05(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: l.koprudekiler?

(T.Ö.)

Başlangıç: From: 905066896056@s.whatsapp.net

 Zaman Damgası: 16/07/2016 05:41:22(UTC+3)

 Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Evet
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(M.A.)

Başlangıç: From: 905334905583@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 05:41:44(UTC+3)

 Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: M. hal tarzı?

(M.K.)

Başlangıç: From: 90546686006l@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 05:42:17(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WbatsApp Gövde: 1 Ordu’ya gideyim mi?

(M.M.Ç.)

Başlangıç: From: 905426421799@s,whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 05:43:02(UTC+3) Kaynak Uyg.: Wbat-
sApp

Gövde: Komutanim nasil hayatta kalabilecekseniz 

(M.M.Ç.)

Başlangıç: From: 905426421799@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 05:43:31(UTC+3)

 Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: 65 için de geçerli

(C.D.)

Başlangıç: From: 905356624230@s,whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 05:44:01(UTC+3)
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Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Benim Lüleburgaz dan gönder-
diğim tabur polis barikat İni aşamadı. Polisler tabur Komutanini tutuk-
lamis

(M.K.)

Başlangıç: From: 905413121329@s,whatsapp.net M. Aîb 

Zaman Damgası: 16/07/2016 05:44:26(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Diğerleri 

(E.G.)

Başlangıç: From: 905303î44745@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 05:45:56(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: V F

 (C.D.)

Başlangıç: From: 905356624230@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 05:46:10(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Bir tane tabur komutanına kor. 
K. Müdahale etti. Çıkmıyorum diyor. Bu durumda diğerinin komutan 
vekili bu işi beceremez. Hiç çıkamaz.

(M.M.Ç.)

Başlangıç: From: 905426421799@s-whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 05:46:22(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Komutanim cikmasin

(M.A.)
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Başlangıç: From: 905334905583@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 05:47:10(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Murat faaliyet iptal mi

(M.M.Ç.)

Başlangıç: From: 905426421799@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 05:47:24(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: iptal komutanim

(C.D.)

Başlangıç: From: 905356624230@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 05:47:29(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Bir an önce yukarılardan asi-
metrik bir şeyler yapılmalı. Yoksa aşağıda problemi büyüyebilir.

(M.A.)

Başlangıç: From: 905334905583@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 05:47:35(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Ayriliyoruz

(C.D.)

Başlangıç: From: 905356624230@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası; 16/07/2016 05:48:03(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Hangi faaliyet



İSTANBUL DARBE ANA DAVASI İSTANBUL DARDE ANA DAVASI

299

(C.D.)

Başlangıç: From: 905356624230@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 05:48:13(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Tumu mü

(M.M.Ç.)

Başlangıç:From:905426421799@s.whatsaP

Zaman Damgası: 16/07/2016 05:48:22(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Evet ayrilin komutanım

(C.D.)

Başlangıç: From: 905356624230@s. whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 05:48:32(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Yani

(M.M.Ç.)

Başlangıç: From: 905426421799@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 05:48:36(UTC+3) 

Kaynak Uyg.:WhatsApp Gövde: Evet komutanim faaliyet iptal

(C.D.)

Başlangıç: From: 905356624230@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 05:48:47(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Nereye ayrılalım



İSTANBUL DARBE ANA DAVASI İSTANBUL DARDE ANA DAVASI

300

(M.A.)

Başlangıç: From: 905334905583@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 05:48:52(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Ok

(C.D.)

Başlangıç:From:905356624230@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 05:49:02(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Kacalim mi

(M.M.Ç.)

Başlangıç: From: 905426421799@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 05:49:06(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Komutanim hayatta kaiin

(M.M.Ç.)

Başlangıç: From: 905426421799@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 05:49:10(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Tercih sizin

(M.M.Ç.)

Başlangıç: From: 905426421799@s,whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 05:49:16(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Biz karar vermedik henüz
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(M.M.Ç.)

Başlangıç: From: 905426421799@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 05:49:26(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Ama lokasyonumuDan ayrildik

(M.M.Ç.)

Başlangıç: From: 905426421799@s.wlıatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 05:53:39(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Grubu kapatiyorum, mesajları 
silin isterseniz

(A.Z.G.)

Başlangıç: From: 905076284219@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 05:54:24(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: Parola?

(A.Z.G.)

Başlangıç: From: 905076284219@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 05:54:33(UTC+3) 

Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: 4

(O.Ö.)

Başlangıç: From: 905413304540@s.whatsapp.net 

Zaman Damgası: 16/07/2016 06:35:21(UTC+3)
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Kaynak Uyg.: WhatsAppGövde: Tiran yurt dışına kaçtı, herkes 
DEVAM edecek, tüm dostların iş başında olmaları gerekiyor, acilen 
herkese duyurun, televizyonlar sizi etkilemesin

MÜSNET SUÇ VE SANIKLARIN DURUMLARI

İddianamede sanıklarla ilgili özetle;

DARBE GİRİŞİMİ ÖNCESİNDE VE GİRİŞİM GÜNÜ İSTANBUL İLİ PLANLA-
MASI ve EYLEMLERİ İLE İLGİLİ GENEL NİTELİKLİ TESPİT VE BEYANLAR

- Şüpheli M.Y.’nin müdafi huzurunda verdiği beyan ve teşhisleri ile ek ifadeleri,

- 2’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı Kamera Görüntü Tespitleri

- 2’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı Telsiz Görüşmeleri

- Hava Harp Okulu Kamera Görüntü Tespitleri- Nizamiye Giriş Kayıtları

- İstanbul İli Faaliyetlerinin Hazırlığına Dair Sanık Ve Tanık Beyanları

- GSM Hatlarının Olay Tarihlerindeki Baz Verdikleri Yerlere Göre Yapılan Analiz 
Çalışmaları 

- 1’nci Ordu Komutanlığının İstanbul ili garnizonu dahilinde darbe girişimine 
katıldığı tespit edilen askeri birliklerin telsiz muhabere ve araçlarına ait takip sistemi ka-
yıtlarının olduğu EHHAS telsizlerine ait iz takip bilgileri ile araç takıp sistemlerine ait 
bilgiler,

- Sanık ifadeleri ve dosyadaki tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde 

Ülke çapında gerçekleştirilen darbe girişimi faaliyetlerinin İstanbul ili ile ilgili 
kısmıyla ilgili görevin Ankara ili Keçiören ilçesinde FETÖ/PDY mensubu N.G. isimli şahsın 
ve Kurmay Albay O. Ö.’nün evinde yapılan toplantılar sonucunda Genelkurmay Başkanlı-
ğı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığında yuvalanan terör örgütü mensupları merkezli icrası 
planlanan darbe girişimini İstanbul ilindeki faaliyetleri açısından M.D.  başta olmak üze-
re M.Y., O.Ö., M.M.Ç. ve U.Ş.’nin irtibat ve koordinasyon timi olarak görevlendirildikleri, bu 
aşamadan sonra adı geçen kişilerin İstanbul iline gelerek 2’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı ve 
66’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve Hava Harp Okulu Komutanlığında yapılan 
toplantıları koordine ettikleri, E.G.başta olmak üzere M.Y. ve İstanbul ilinde konuşlu sayılan 
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askeri birliklerde görev yapan askeri personelin E.G.ile kendisiyle askeri hiyerarşi ve birlik 
sevk kabiliyeti gereği aynı konumda bulunan Ö.A., M.N.Y. ile F.A.’nın darbe planlamasından 
İstanbul’da yapılan toplantılardan önce haberdar olduklarının anlaşıldığı, yine yapılan top-
lantılar sonucunda Kara Harp Akademisi öğrencilerinin İstanbul ili genelinde kontrol altına 
alınacak her noktaya gruplar halinde takviye edilmesi kararının alındığı, takviyenin amacı-
nın yetişmiş rütbeli personel olan akademi öğrencilerinin sevk ve idarede görev alarak faa-
liyetin kolaylaştırılması olduğu, olay günü her noktaya gönderilecek grubu belirleme, sevk 
edilmelerini sağlama ve faaliyetlerinin emrini verme işini toplantılara katılan Kara Harp 
Akademisi Öğretim Başkanı Albay A.Z.G.’nin ifa ettiği anlaşılmakla, ülke genelinde darbe 
girişimini gerçekleştiren Yurtta Sulh Konseyi’nin İstanbul ili ayağını oluşturan şüphelilere 
olay tarihindeki mevcut görevlerine göre yer verildiğinde, konseyin; 

F.A.  - Tümgeneral, Hava Harp Okulu Komutanı

M.N.Y.- Tuğgeneral, 66’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanı

Ö.A.- Tuğgeneral, 2’ncı Zırhlı Tugay Komutanı

E.G.- Tuğgeneral, 1’nci Ordu Komutanlığı Harekât Yarbaşkanı

M.D. - Kurmay Albay, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurumsal Dönü-
şüm (eski ismi Proje Yönetim) Şube Müdürü

U.Ş.- Kurmay Albay, Kahramanmaraş 5’ncı Zırhlı Tugay Komutan 
Yardımcısı

O.Ö.-Hava Savunma Kurmay Albay, Cizre 172’nci Zırhlı Tugay Ko-
mutan Yardımcısı

A.Z.G., Kurmay Albay, Kara Harp Akademisi Öğretim Başkanı

M.M.Ç.- Kurmay Binbaşı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurumsal 
Dönüşüm (eski ismi Proje Yönetim) Şube Müdürlüğü Proje Destek Kısmı’nda 
izleme ve araştırma subayı

M.Y.- Kurmay Binbaşı, Kara Harp Akademisi Öğretim Elemanı

Yukarıda isim ve olay tarihi itibariyle görevleri belirtilen kişilerden oluştuğu, 
darbe girişiminin silahlı kuvvetlerimizdeki emir- komuta zincirinden kopuk olarak, terör 
örgütünün bir eylemler dizisi olduğu açıkça anlaşılan somut olayda girişim öncesinde dü-
zenlenen toplantılara katılarak eylemlerin planlamasına iştirak eden, eylemleri organize 
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eden ve girişim günü girişimi başlatan, görev taksimatı yapan veya birlikleri sevk eden 
konsey üyesi şüphelilerin terör örgütüyle arasında süreklilik ve çeşitlilik arz edecek şe-
kilde organik bağ bulunduğu, öte yandan örgütün amacına uygun biçimde İşleyişini sağ-
layan, örgüt üyelerine görev veren, emir ve idare yetkisine sahip olan konumlarına göre 
örgüt faaliyetlerini düzenleme ve görevlendirme yetkisini haiz yönetici vasfında oldukları, 

Ayrıca darbe girişimi öncesi yapılan toplantılarda darbe girişimine karşı çıkan-
lara ateş edileceği ve karşıt gördükleri askeri yetkililerin enterne edileceği hususlarının 
kararlaştırılması, “Yurtta Sulh Biziz” grubundaki görüşme içeriklerinde toplanan kitlelere 
ve askeri kuvvetlere karşı duran polislere silahla, tanklarla sert şekilde müdahale edile-
ceği, muhalif gördükleri yetkililerin enterne edileceği hususlarının yer alması ile’ girişim 
kapsamındaki faaliyetlerin gruba rapor olarak sunulması bir arada değerlendirildiğinde 
konsey üyesi olan şahısların İstanbul ilinde darbe girişimi faaliyetleri kapsamında darbeci 
askeri kanadın hakimiyetinin sağlanması amacıyla işlenen öldürme, öldürmeye teşebbüs, 
yaralama, hürriyeti tahdit, yağma, özel şahıslara ve kamuya ait mallara zarar verme suç-
larının eylemleri üzerinde ortak hakimiyet sağlayan ve azmettiren konum unda sorumlu 
oldukları, darbe girişimi toplantılarına katılan ve aynı gerekçelerle terör örgütüyle arala-
rında süreklilik ve çeşitlilik arz edecek şekilde organik bağ bulunup örgüt üyesi konumun-
da bulunan diğer şüphelilerin ise faaliyet kapsamında darbeci askeri kanadın hakimiyeti-
ni sağlamak için emniyet altına almayla görevlendirilenlerin görevlendirildikleri bölgede 
“sevk-i idare ettikleri, birliklerin işlediği ve kendilerinin azmettirdiği suçlardan, sayılanlar 
dışındaki konumda bulunan ve terör örgütüyle organik bağı tespit edilemeyen şüphelile-
rin ise darbe girişimi planlamasına ve olay günü girişimine genel olarak katılmalarından 
dolayı sorumlu olup eylemi örgüt adına işledikleri, örgütün deşifresine yönelik beyan ve 
tespitlerden anlaşılacağı üzere görev ve rütbesi ne olursa olsun örgüt mensubu asker şa-
hısların örgütsel tabirle “şakirt” tabir edildikleri, örgütün sivil ve asker yönetici unsurları-
nın emrinde olduklarının anlaşıldığını, 

Sanıkların Darbe Girişimi Faaliyeti Kapsamında İstanbul İlinde İşlenen Başlıca 
Suçların İse

Kasten Öldürme Suçu Bakımından

Soruşturma sürecinde elde olunan veriler, yakınlarının müşteki ve bir kısminin 
olaylar sırasında yanında şahısların tanık sıfatıyla alınan ifadeleri ile haklarında tanzim 
olunan otopsi- ölü muayene ve olay tutanakları içerikleri nazara alındığında İstanbul ilinde 
darbe girişimi faaliyeti kapsamında darbeci askerlere karşı koymaya çalışan (89) kişinin 
hayatını kaybettiği, bunlardan (2)’sinin asker şahıs, (5)’inin emniyet mensubu, (82)’sinin 
sivil vatandaş olduğu, darbeci askerlere karşı koymak isterken ateşli silahla veya tankla/
sair askeri araçla ezilmek suretiyle vahşice katledildiklerinin anlaşıldığı,
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Belirtilen verilere göre olaylar sırasında öldürülenlerin bölge bazlı ve öldürülme 
şekline göre tarifi yapıldığında;

-Darbeci askerlerin işgal ettikleri 15 Temmuz Şehitler (Boğaziçi) Köprüsü’nün 
Anadolu yakası tarafı giriş kısmında meydana gelen olaylarda Münür ALKAN, Kemal TO-
SUN, Şeyhmus DEMİR, Cemal DEMİR, Abdullah Tayyip OLÇOK, Erol OLÇOK, Askeri 
ÇOBAN, Onur KILIÇ, Batuhan ERGİN, Kemal EKŞİ, Mehmet Ali KILIÇ, Ayşe AYKAÇ, 
Mehmet YILMAZ, Samet USLU, Mehmet KARAASLAN, Onur Ensar AYANOĞLU, Re-
cep BÜYÜK, Recep GÜNDÜZ, Cengiz HASBAL, Timur AKTEMUR, Lokman OKTAY, 
Çetin CAN, Köksal KARMİL, Mahmut COŞKUNSA, Muhammet AMBAR, Barış EFE, 
Sevgi YEŞİLYURT, Mustafa KAYMAKÇI, Yılmaz ERCAN, Muharrem Kerem YILDIZ, 
Şenol SAĞMAN, Salih ALIŞKAN’ın ateşli silahla mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı, 
Akın SERTÇELİK ve Burhan ÖNER’in ise ezilme nedeniyle genel beden travması sonucu,

-Darbeci askerlerin işgal ettikleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önünde 
meydana gelen olaylarda Ahmet KARA, İlhan VARANK, Adil BÜYÜKCENGİZ, Murat 
KOCATÜRK, Şuayip SEFEROĞLU, Tahsin GEREKLİ, Yunus Emre EZER, Tolga ECE-
BALIN, Ramazan SARIKAYA, İbrahim YILMAZ, Erkan PALA, Ömer CANKATAR, Me-
tin ARSLAN ve Haki ARAS’ın ateşli silahla mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı,

-Darbeci askerlerin İşgal ettikleri Kadıköy ilçesi Acıbadem semtinde bulunan 
Türk Telekom binası içinde meydana gelen olaylarda Murat MERTEL, Muhammet Fazlı 
DEMİR, Orhun GÖYTAN, Şirin DİRİL, Murat NAİBOĞLU ve Mete SERTBAŞ’ın ateşli 
silahla mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı,

-Darbeci askerlerin yollan işgal ettikleri ve burada bulunan Polis Merkezi Amirli-
ğini işgale teşebbüs ettikleri Çengelköy bölgesinde meydana gelen olaylarda Kader SİVRİ, 
Gökhan ESEN, Mustafa CAMBAZ, Fatih DALGIÇ, Murat AKDEMİR, Halil KANTARCI, 
Burak CANTÜRK ve Osman YILMAZ’ın ateşli silahla mermi çekirdeği yaralanmasına 
bağlı,

-Darbeci askerlerin yolları işgal ettikleri Esenler eski hal yolu Edirne istikame-
ti ve İSTOÇ civarı TEM Otoyolu üzerinde meydana gelen olaylarda Vedat BARCEĞCİ ve 
Ahmet KOCABAY’ın ateşli silahla mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı, Hüseyin KISA, 
Türkmen TEKİN, Muhammet AKSU, Mehmet Şefik Şefkatlioğlu’nun tankla ezilme ne-
deniyle genel beden travması sonucu,

-Darbeci askerlerin işgal ettikleri Harbiye semtinde bulunan TRT binası önünde 
meydana gelen olaylarda Fahrettin YAVUZ, Murat DEMİRCİ ve Jouad MERROUNE’in 
ateşli silahla mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı,
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-Darbeci askerlerin işgal ettikleri İstinye semtinde bulunan İMKB binası önünde 
meydana gelen olaylarda Fatih SATIR ve Mehmet Şevket UZUN’un ateşli silahla mermi 
çekirdeği yaralanmasına bağlı, 

-Sabiha Gökçen Havalimanı’nı işgal etmek isteyen Hava Harp Okulu unsurların-
dan oluşan darbeci askerlerin durdurulduğu Tuzla ilçesi Orhanlı gişeleri üzerinde meyda-
na gelen olaylarda Ozan ÖZEN, Mustafa, DİREKLİ, Yalçın ARAN, Erdem DİKER, İhsan 
YILDIZ, Vahit KAŞÇIOĞLU’nun ateşli silahla mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı,

-Darbeci askerlerin İstanbul ilindeki faaliyetlerinin merkez üslerinden biri olan 
66’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Topkule Kışlası önünde darbecilere müdahale 
etmek isteyen ve çatışan Sait ERTÜRK, Halit Yaşar MİNE ve Serdar GÖKBAYRAK’ın 
ateşli silahla mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı,

-Darbeci askerlerin işgal ettikleri Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün Anadolu 
yakası tarafı giriş kısmında meydana gelen olaylarda Hasan KAYA’nın ateşli silahla mer-
mi çekirdeği yaralanmasına bağlı, İsmail KEFAL’in künt kafa travmasına bağlı, Şükrü 
BAYRAKÇI’nın köprü yolu üzerindeki Ümraniye Çakmak Köprüsü civarında tankla ezilme 
nedeniyle genel beden travması sonucu,

-Darbeci askerlerin işgal etmeye çalıştıkları Vatan Caddesi üzerinde bulunan İs-
tanbul Emniyet Müdürlüğü yakınındaki Ak Parti Fatih İlçe Başkanlığı önünde meydana 
gelen olaylarda Mehmet GÜDER’in ateşli silahla mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı,

-Darbeci askerlerin işgal ettikleri Atatürk Havalimanı pistinde meydana gelen 
olaylarda Mahir AYABAK’ın ateşli silahla mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı,

-Darbeci askerlerin yolları işgal ettikleri Gaziosmanpaşa bölgesi TEM Otoyolu 
üzerinde meydana gelen olaylarda meydana gelen olaylarda Servet ASMAZ’ın ateşli silah-
la mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı,

-Darbeci askerlerin işgal etmeye teşebbüs ettikleri Bayrampaşa ilçesinde bulu-
nan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü binası önünde meydana gelen olaylarda Ümit YOL-
CU’nun ateşli silahla mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı öldürüldükleri,

Eylem sonucu şehit edilenlerden Mehmet Şevket UZUN, Kemal TOSUN, Ser-
dar GÖKBAYRAK, Münür ALKAN ve Ozan ÖZEN’in emniyet personeli, Sait ERTÜRK ve 
Halit Yaşar MİNE’nin asker şahıs oldukları, Fatih DALGIÇ’ın ise olay tarihinde müstafi 
sayılan polis memuru konumunda olduğundan kamu görevlisi sayılamayacağı, ayrıca öl-
dürme olaylarının amaç suç olan ve icrasına başlanan kalkışma suçlarının, güvenlik güç-
leri ve sivil vatandaşların kendilerine karşı koyması nedeniyle işlenememesinden somut 
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olayda duyulan infialle, ayrıca önceden darbe girişimi toplantılarında ve Whatsapp gru-
bunda tebliğ edilen karar gereği tasarlanarak işlendiği, bu halde tasarlayarak, bir suçu 
işleyememekten dolayı duyduğu infialle ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle 
kasten öldürme suçunun (7), tasarlayarak, bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infial-
le kasten öldürme suçunun ise (82) kez işlendiğinin kabulünün gerektiği, 

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu Bakımından

Darbe girişiminin günü saat 20.10 sıralarında faaliyetlerinin başlaması akabinde 
ülke genelindeki tüm askeri birliklere gönderilen sıkıyönetim direktifi ekinde sözde atama 
kararlarına görev yaptıkları Kuvvet Komutanlığı emrinde görevlendirilen asker şahısla-
rın askeri cezaevlerine kapatılmak veya ülke genelinde darbeci hava unsurlarının mer-
kez üssü konumundaki Ankara ilinde bulunan Akıncılar Hava Üssüne götürülmek üzere 
hürriyetlerinden alıkonuldukları, bu halde olarak 1’inci Ordu Komutanı Ümit DÜNDAR’ın 
kaçırılmaya teşebbüs edilmesi

Olay tarihinde 1’nci Ordu Komutanlığı görevini yürüten Orgeneral müşteki Ümit 
DÜNDAR’ın darbeci asken kanat tarafından hazırlanan sözde atama listesine göre mevcut 
görevine son verilerek Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevlendirildiği, 

Başta, E.G.olmak üzere darbeci unsurların ele geçirdiği 1’inci Ordu Komutanlığı 
Harekât Merkezinde bulunan E.G.ve A.Z.G.’den alınan talimatla Harp Akademileri Komu-
tanlığında öğrenci subay olan M.K., B. A. Ç., M. İ.ve M.A.A.’nın silahlı ve teçhizatlı şekilde 
saat 22.30 sıralarında müşteki Ümit DÜNDAR’ın Fenerbahçe Orduevi sahasında bulunan 
konutuna gittikleri ve içeridekilere sorarak ve ev içerisinde dolaşarak müştekiyi aradıkları 
ancak bulamadıklarından dolayı ayrılarak görevli oldukları 1’inci Ordu Harekât Merke-
zi’ne geri döndükleri, müştekinin ise kendisini kaçırmaya gelen askeri unsurlar gelmeden 
15-20 dakika kadar önce İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın yaşanan olayla-
rı haber vermesi üzerine kendisiyle buluşmak üzere konutundan ayrıldığı, darbeci askeri 
kanadın kullandıkları “Yurtta Sulh Biziz” isimli whatsapp grubunda müştekinin durumu 
ve yerini sürekli olarak sorguladıkları ancak ulaşamadıklarından kaçırma eylemini ger-
çekleştiremedikleri, kaçırma eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı, suçların faillerin ye-
rine getirdiği asker şahıslık şeklindeki kamu görevinin sağladığı kolaylıkla, bu nedenle ve 
müşteki üzerinde egemenlik kurabilecek durumda iken işlendiğinin kabulü gerektiği, bu 
şekilde müşteki Ümit DÜNDAR’a karşı cebir kullanarak silahla, birden fazla kişi tarafından 
birlikte, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu görevinin sağladığı nüfus kötüye 
kullanılmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs etme ile cebir kullanmak 
suretiyle gece vakti, silahla, kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ve 
birden fazla kişi tarafından birlikte konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarının işlendiği,
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2. Deniz Harp Akademisi Komutanı Tayyar ERTEM’in kaçırılmaya teşebbüs edilmesi 

Olay tarihinde Deniz Harp Akademisi Komutanlığı görevini yürüten Tuğamiral 
müşteki Tayyar ERTEM’in darbeci askeri kanat tarafından hazırlanan sözde atama liste-
sine göre mevcut görevine son verilerek Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevlen-
dirildiği, Saat .23.40 sıralarında ve devamında Harp Akademileri Komutanlığı personeli 
subaylar olan M.Ö.Ç., M. B., E. Ü., S. A. ve E. E. müştekiyi tutuklamak amacıyla işyerinde 
makam odasında arama yaptıkları, E.Ü. ve S. A., M.Ö.Ç. ve M.B.’nin ayrıca müştekinin Harp 
Akademileri Komutanlığı sahasında bulunan konutuna silahlı ve teçhizatlı bir şekilde gi-
derek evde müşteki Tayyar ERTEM’in eşi Emel ERTEM olduğu halde silah çekerek ve zor 
kullanarak evde arama yaptıkları E.Ü’nün kendisiyle telefonda konuşan müşteki Tayyar 
ERTEM’e kendisini tutuklamaya geldiklerini söyledikleri, evde arama yapan şahısların ise 
müştekinin eşine “Komutanı alacağız, Tayyip’in askeri olmasaydınız.” şeklinde sözler sarf 
ettikleri, şahısların müştekiye ulaşamadan yakalandıkları, kaçırma eyleminin teşebbüs 
aşamasında kaldığı, suçların faillerin yerine getirdiği asker şahıslık şeklindeki kamu gö-
revinin sağladığı kolaylıkla, bu nedenle ve müşteki üzerinde egemenlik kurabilecek du-
rumda iken işlendiğinin kabulü gerektiği, bu şekilde müşteki Tayyar ERTEM’e karşı cebir 
kullanarak, silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte, kişinin yerine getirdiği kamu görevi 
nedeniyle, kamu görevinin sağladığı nüfus kötüye kullanılmak suretiyle kişiyi hürriyetinden 
yoksun kılmaya teşebbüs etme ile müştekiler tayyar ertem ve emel ertem’e karşı cebir kullan-
mak suretiyle gece vakti, silahla, kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle 
ve birden fazla kişi tarafından birlikte konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarının işlendiği,

3. Harp Akademileri Komutanı Tahir BEKİROĞLU’nun kaçırılması

Olay tarihinde Harp Akademileri Komutanlığı görevini yürüten Korgeneral müşte-
ki Tahir BEKİROĞLU’nun darbeci askeri kanat tarafından hazırlanan sözde atama listesine 
göre mevcut görevine son verilerek Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevlendirildiği, 

Müştekinin Harp Akademileri Komutanlığı sahasında yer alan konutunda bu-
lunmakta iken saat 21.00 sıralarında emir subayı olan Binbaşı F.I. ile koruma astsubayları 
E.K. ve O.Ş.’nin konut önüne geldikleri, emir subayının kamuflajlı, eğitim kıyafetli ve silah-
lı olduğu kapıyı emir subayının çaldığı ve kapı önünde açan müştekiye sert bir ses tonuyla 
“Genelkurmay Başkanımız Org.Hulusi AKAR’ın emriyle Yurtta Sulh Konseyi yönetime el 
koymuştur” diyerek emri soran müştekiye emri Genelkurmay Harekât Merkezi’nden U. 
Albay diye birinden aldığını beyan ettiği, ayrıca yine emredici bir üslupla müştekiye kıya-
fetleri giymesini ve Hadımköy Askeri Cezaevi’ne gideceklerini söylediği, şahısların müşte-
kiyi alarak söz konusu yere götürerek cezaevine koydukları, müştekinin sabah saatlerine 
kadar tutulduğu ve darbe girişiminin başarısız olması üzerine serbest kaldığı, bu şekilde 
müşteki Tahir BEKİROĞLU’na karşı cebir kullanarak, silahla, birden fazla kişi tarafından bir-
likte, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye 
kullanılmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun işlendiği,
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4. Deniz Harp Okulu Komutanı Mesut ÖZEL’in kaçırılması

Olay tarihinde Deniz Harp Okulu Komutanlığı görevini yürüten Tümamiral müş-
teki Mesut ÖZEL’in darbeci askeri kanat tarafından hazırlanan sözde atama üstesine göre 
mevcut görevine son verilerek Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevlendirildiği, 
müştekinin saat 21.00 sıralarında konutunda bulunduğu sırada saat 22.30 sıralarında okul 
nöbetçi amiri C. A. tarafından aranarak önemli bir mesaj olduğunu, bizzat görmesi gerek-
tiğini söyleyerek karargaha davet ettiği ve Binbaşı M.K. olduğu halde bir araç gönderece-
ğini söylediği, bunun üzerine hazırlanan müştekinin gelen araca bindiği, aracı Yüzbaşı 
S.B.Ü.’nün kullandığı, aracın bir süre sonra karargaha gitmek üzere hareket etmesi aka-
binde birden durduğu ve arka koltukta oturan müştekinin her iki yanına üsteğmenler İ.D. 
ile İ.H.T.’nin bindiği, şahısların müştekinin ağzını bantlayarak ellerini plastik kelepçeyle 
kelepçeledikleri, bu sırada M.K.’nin müştekiye dönerek “Komutanım sıkıyönetim ilan edil-
di. TSK yönetime el koydu ve sizi güvenli bir yere götürme talimatı aldım” dediği ve şahıs-
ların araçla müştekiyi Maltepe Askeri Cezaevi’ne götürdükleri ve koydukları, müştekinin 
burada tutulduğu ve darbe girişiminin başarısız olması üzerine serbest kaldığı, bu şekilde 
müşteki Mesut ÖZEL’e karşı cebir kullanarak birden fazla kişi tarafından birlikte, kişinin y 
erine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu görevinin sağladığı nüfus kötüye kullanılmak su-
retiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun işlendiğinin anlaşıldığı,

Sair suçlar bakımından 

-Darbe girişiminin başlamasıyla birlikte Saat 21.50 sıralarında 15 Temmuz Şehit-
ler (Boğaziçi) ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinin tank, zpt, kamyon vb. askeri araçlarla 
intikal eden silahlı askeri unsurlar tarafından işgal edilerek trafiğin kesilmesi suretiyle 
araç geçişlerinin durdurulduğu, bu şekilde belirsiz sayıdaki kişiye karşı zincirleme olarak ce-
bir kullanılarak kara ulaşım araçlarının hareket etmesinin engellendiği veya araçların hareket 
hâlinde iken durdurularak kara ulaşım araçlarının alıkonulması suçunun (2) kez işlendiği,

-23’üncü Motorlu Piyade Alay Komutanlığı unsurlarının Samandıra Gişeler ve 
E-5 karayolu üzerinde yer alan Kartal Köprüsü’nün bulunduğu noktalara gelerek trafiği 
İstanbul şehir merkezi yönüne doğru durdurdukları, bu şekilde belirsiz sayıdaki kişiye karşı 
zincirleme olarak cebir kullanılarak kara ulaşım araçlarının hareket etmesinin engellendiği 
veya araçların hareket hâlinde iken durdurularak kara ulaşım araçlarının alıkonulması suçu-
nun (2) kez işlendiği,

-Saat 22.30 sıralarında Atatürk Havalimanı anayol kontrol noktasında askeri zırhlı 
araçların gelerek konuşlandığı, liman giriş yolunun trafiğe kapatıldığı, araçlardan inen asker-
lerin “ihtilal olduğu, yönetime el koyduğu’ şeklinde anonsta bulundukları, limanın A kapısında 
zırhlı araçtan inen rütbeli askerlerin iç hatlar CİP hava tarafından (apron kısım) kara tarafı CİP 
içerisine girişi yaptıkları ve smart kulesine çıkarak işgal ve 00.15’te dış hat hariç tüm iç hat 
seferlerini iniş ve kalkış olarak iptal ettikleri, anlatılan şekilde belirsiz sayıdaki kişiye karşı 
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zincirleme olarak cebir kullanarak hava ulaşım aracının hareket etmesini engellemek sure-
tiyle hava ulaşım araçlarının alıkonulması suçunun işlendiği, Sabiha Gökçen Havalimanının 
ele geçirilmesi için de askeri birlik sevk edildiği ancak söz konusu yere darbe girişimi karşıtı 
eylemler nedeniyle intikal edilemediği için girişimin başarısız olduğu ve ele geçirilemediği, 
suçun teşebbüs aşamasında kaldığı, bu şekilde anlatılan şekilde belirsiz sayıdaki kişiye karşı 
zincirleme olarak cebir kullanarak hava ulaşım aracının hareket etmesini engellemeye teşeb-
büs etmek suretiyle hava ulaşım araçlarının alıkonulmasına teşebbüs suçunun işlendiği,

-Devam edem olaylarda teçhizatlı ve silahlı askeri unsurların 16/07/2016 günü 
saat 03.30 sıralarında Beşiktaş ilçesi Abbasağa Mahallesi Sungurlar İşhanı No:45 adresin-
de bulunan Bein Medya Grubu’na ait ulusal ölçekte yayın yapan Digitürk televizyon kanalı 
binası, saat 02.30 sıralarında Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.’ye ait Göztepe Mahalle-
si 34204 Bağcılar/İstanbul adresinde bulunan  içerisinde ulusal ölçekte yayın yapan CNN 
Türk ve Kanal D televizyon kanallarının bulunduğu Doğan Medya Center binasını işgal 
ettikleri ve televizyon yayınlarını engelledikleri, bu şekilde gece vakti, cebir kullanmak su-
retiyle, silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye 
kullanılmak suretiyle işyeri dokunulmazlığını ihlal ve yayın organlarının yayınının hukuka ay-
kırı bir şekilde engellenmesi suretiyle haberleşmenin engellenmesi suçlarının işlendiği,

-16/07/2016 günü saat 01.55 sıralarında Harp Akademileri personeli olan teçhi-
zatlı ve silahlı askeri unsurların Beşiktaş ilçesi Ulus semtinde bulunan TRT binasına heli-
kopterle geçiş sağlamak amacıyla Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:47 Ümraniye/
İstanbul adresinde bulunan Casper Bilgisayar Sistemleri A.Ş’ye ait Casper Plaza binasına 
zor kullanmak suretiyle girerek bina çatısına gelen helikoptere bindikleri, bu şekilde gece 
vakti, cebir kullanmak suretiyle, silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin 
sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işyeri dokunulmazlığını ihlal suçunun işlendiği, 

-Takip eden olaylarda kamu hizmeti veren, kamu kurum ve kuruluşu niteliğindeki 
Beşiktaş ilçesi R.çeşme Mahallesi Ahmet Adnan Saygun Caddesi No:83 adresinde yer alan 
TRT Ulus binasının, 02.00 sıralarında, Şişli ilçesi Harbiye semtinde bulunan TRT Harbiye 
radyo binasının, Güzeltepe Mahallesi 34060 Eyüp adresinde bulunan İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi binasının, saat 21.30 sıralarında, Valilik binasının 
saat 23.00 sıralarında, Akşemsettin Mah. Akşemsettin Bulvarı No:138 Eyüp adresinde bulu-
nan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi binasının, saat 22.00 sıraların-
da ve Saraçhane semtinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasının, saat 
23.30 sıralarında Üsküdar ilçesi Acıbadem Caddesi üzerinde bulunan Türk Telekom Anadolu 
Yakası Bölge Müdürlüğü binasının, takip eden saatlerde teçhizatlı ve silahlı askeri unsurlar 
tarafından işgal edildiği veya bir yerlere giriş-çıkışın engellendiği, bu şekilde cebir kullanıl-
mak suretiyle sayılan kamu binaları işgal edilerek kamu faaliyetinin yürütülmesine ve kamu ku-
rumlarında sunulan hizmetlerden yararlanılmasına engel olunmak suretiyle silahla, birden fazla 
kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle kamu 
hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunun (7) kez işlendiği,
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-Saat 23.15 sıralarında Sütlüce, İmrahor Cad. No:46 Beyoğlu adresinde bulunan 
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasının işgal edilmesi amacıyla S.C.’nin komutanlığını 
yaptığı ve sevk ettiği 47’nci Motorlu Piyade Alay Komutanlığına ait silahlı, zırhlı ve teç-
hizatlı askeri unsurlarca bina etrafının sarıldığı, işgal görevi için sevk edilen unsurların 
komutasının Kara Harp Akademilerinden bu iş için görevlendirilen Binbaşı F.Ş.’de olduğu, 
unsurlardan bir kısmının bina içerisine girdiği, bina etrafının sarıldığı ve kimsenin geçi-
şine izin verilmediği, takip eden süreçte bina etrafında toplanan sivil vatandaşların karşı 
çıkması ve kolluk görevlilerinin müdahalesiyle askeri unsurların işgale son vermek zorun-
da kaldığı, sabaha doğru kolluk görevlilerince olay yerine getirilen otobüslerle birliklerine 
gönderildiği, bu süreçte binanın işgal altında kaldığı, bu şekilde cebir kullanılmak suretiyle 
belirli bir zaman diliminde siyasi partinin binası işgal edilerek ve bu suretle faaliyetlerinin 
engellenmesi suretiyle silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladı-
ğı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi suçunun 
işlendiğinin anlaşıldığı,

İstanbul ilinde işlenen diğer suçlarla ilgili başka soruşturma evrakları üzerinden 
tasnif, tespit ve tahkikat eksikliğini ikmal çalışmalarının devam etmekte olduğu, bitirildi-
ğinde, bu iddianameyle açılan kamu davasıyla birleştirme talepli ek iddianamede anlatıla-
cağı belirtilerek hazırlanan iddianame mahkemeye gönderilmiştir. Mahkemece iddianame 
kabul edilerek yargılama aşamasına başlanmıştır.

Yargılama Aşaması

Sanıkların yargılama aşamasındaki savunmaları ve yargılama safahati sanıklar-
la ilgili kısımda her bir sanık için ayrı ayrı değerlendirilecek olup ilgili bölümde ayrıntılı 
anlatılacaktır.

Cumhuriyet Savcısının Esas Hakkındaki Mütalaası

Cumhuriyet Savcısı 25.01.2018 tarihli esas hakkındaki mütalaasında; 

“Mütalaamız (4) kısımdan oluşmakta olup birinci kısımda 15/07/2016 tarihli 
darbe girişimi ve darbe girişimi eylemlerinin FETÖ/PDY bağlantısı, ikinci kısımda darbe 
girişimi öncesinde ve kalkışma günü İstanbul ili planlaması ve eylemleri, üçüncü kısımda 
darbe girişimi faaliyeti kapsamında İstanbul ilinde işlenen ve kamu davasına konu edilen 
suçlara değinildikten sonra, son kısımda sanıkların bireysel durumları ve haklarında tat-
biki istenen ceza maddeleri açıklanacaktır.
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1.15/07/2016 TARİHLİ DARBE GİRİŞİMİ VE KALKIŞMA EYLEMLERİNİN 
FETÖ/PDY BAĞLANTISI:

15/07/2016 günü tarihi sayısız şan ve zaferlerle dolu, misyonu ülkemizi dıştan 
gelebilecek olan her türlü tehdide karşı savunma görevi üstlenmek olan ve yaptırım gü-
cünü Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’ndan alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içerisine diğer 
devlet kurumları gibi yıllar süren bir süreçte sızmış, bu şekliyle ülkemiz için başlıca tehdit 
unsuru olan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)’na mensup 
asker ve bu askerleri yönlendiren örgütün “abi-imam” tabir edilen sivil unsurları yöneti-
minde mevcut anayasal demokratik düzeni hedef alan ve meşru hükümeti devirme amaçlı 
darbe girişimi gerçekleştirilmiş ancak Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağ-
rısı üzerine başta milletimizin ve güvenlik güçlerimizin demokrasiye sahip çıkarak feraset-
le dik duruşu ve karşı koyması neticesinde başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

Terör örgütü lideri Fetullah GÜLEN (GÜLEN)’in “Esnek olun, sivrilmeden can da-
marları 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..., Arkadaşlarımız o sahada kabiliyetlerini ge-
liştirmeli, müktesabatlarını geliştirmeli, esas ve zannediyorum iki yanlı olmaları itibariyle 
de sergileyecekleri performans ile de daima takdir toplayacaklardır. Yani bu bizim cepheyi 
öğrenmeleri lazım arkadaşların. Yani bizim hukuk sistemimizi didik didik etmelidirler, biz 
bir taraftan çalışıp onların istifade edeceği şekle getirmeliyiz, onu öyle formule etmeliyiz, 
öyle tertip ve tenkide tabi tutmalıyız..., Dünyada satın alınmayacak adam yoktur. Sadece 
fiyatları farklıdır. Birini az fiyata birini çok fiyata alırsın...” şeklinde ve benzer talimatlarıy-
la devlet kurumlarına sızan kamu görevlisi görünümlü FETÖ/PDY mensupları bir kaç yıllık 
süreç içerisinde ülkemizde istikrarsızlık yaratarak, devletimizi tüm kademeleriyle ele geçi-
rip kendi mensuplarından olmayanların tasfiye edilmesi ve nihayetinde mevcut hükümeti 
devirme amacı doğrultusunda; bilindiği gibi özellikle 07/02/2012 tarihli Milli İstihbarat 
Teşkilatı Müsteşarı Hakan FİDAN’a yönelik kurgu delillerle ve usule aykırı yöntemle soruş-
turmaya girişilerek tutuklanmaya çalışılması başta olmak üzere, 2013 yılı Haziran ayında 
gerçekleşen ve kamu düzenini tehdit eden Gezi Parkı eylemlerinin provoke edilmesi ve 
şiddetinin artırılması, güvenlik ve istihbarat birimlerini hedef alan ve kamuoyunda (sözde) 
“Selam Tevhid Örgütü” adıyla bilinen soruşturma süreci ve doğrudan hükümet görevlileri-
ni hedef alan 17-25 Aralık 2013 tarihli sözde yolsuzluk soruşturmalarında örgütün mevcut 
anayasal düzeni ortadan kaldırma amaç ve hedefi etkin rol oynamış, bu girişimlerin başa-
rısızlıkla sonuçlanması üzerine en geniş çaplı silahlı eylemi olan darbeye kalkışmışlardır.

15 Temmuz gecesi başlayan darbe teşebbüsü sırasında, Türk Silahlı Kuvvetleri 
içerisindeki FETÖ mensubu silahlı teröristlerce F-16 savaş uçakları ve savaş helikopterleri 
kullanılarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Polis Özel 
Harekât Merkezi, Ankara Emniyet Müdürlüğü Ana Binası, Milli İstihbarat Teşkilatı Yer-
leşkesi, televizyon, radyo, internet gibi yayınların sağlandığı TURKSAT uydu haberleşme 
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binası, Jandarma Genel Komutanlığı ana binası ile çeşitli askerî birimlere ve sivil halkın 
bulunduğu alanlara bombalı ve silahlı saldırılar yapıldığı,

Darbe yaparak devlet yönetimini ele geçirmek isteyen FETÖ mensuplarının mev-
cut anayasayı yürürlükten kaldırmak istedikleri, TRT Televizyonunda FETÖ’ye mensup şa-
hıslarca televizyon sunucusuna silah zoruyla okutulan sözde “Yurtta Sulh Konseyi” bildiri-
sinde yeni bir anayasanın hazırlanacağının açıkça beyan edildiği,

Darbe teşebbüsünü gerçekleştiren teröristlerin, serbest ve demokratik yöntem-
lerle seçilmiş milletvekillerinden oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisini savaş uçaklarıyla 
bombaladıkları, meclis binasına bomba atıldığı anda milletvekillerinin bu binada toplantı 
halinde oldukları ve toplantının televizyonlarda canlı olarak yayınlandığı, savaş uçakla-
rından atılan bombalar sonucu Hacı Bayram TÜRKOĞLU isimli milletvekili ile meclis çalı-
şanlarından ve güvenliği sağlayan polislerden oluşan 20 civarında kişinin yaralandıkları, 
eylemi gerçekleştiren teröristlerin meclis binasına bomba atarak toplantı halinde bulunan 
milletvekillerinin toplantı yapmalarını ve dolayısıyla yasama organının görevini yapması-
nı engellemeye kast ettikleri,

Askeri darbenin gerçekleştiği tarihte darbeci teröristler tarafından suikast ama-
cıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın bulunduğu ote-
le baskın yapıldığı, kendilerinin sadece on beş dakika önce otelden ayrıldığı için suikast 
girişiminden kurtulduğu, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Binali YILDIRIM be-
raberindeki kişilerle İstanbul’dan Ankara’ya karayolu ile gitmekte iken FETÖ mensubu bir 
kısım darbeci asker tarafından yolda iken konvoyuna silahlı saldırıda bulunulduğu, konvo-
yun yolunu değiştirmesi ve silahla karşılık verilmesi sayesinde Başbakan’ın da suikast giri-
şiminden kurtulduğu, FETÖ mensubu askerlerin gerçekleştirmeye çalıştıkları darbe girişimi 
öncesinde bakanları rehin almaya karar verdikleri, Başbakan ve Bakanları görevlerinden al-
mak istedikleri ve hükümetin görev yapmasını engellemeye çalıştıkları, öte yandan, TRT’de 
terör örgütüne mensup şahıslarca televizyon sunucusuna silah zoruyla okutulan kalkışma 
bildirisinde de “siyasi iktidara el çektirildiği» yani hükümetin ortadan kaldırıldığının açıkça 
beyan edildiği, ayrıca darbeci askerler tarafından illere gönderilen sıkıyönetim direktifinde 
de bu hususun teyit edildiği, mevcut kamu görevlileri yerine hemen hemen tamamı asker-
lerden oluşan yeni kişilerin sözde atandıkları, Ankara Polis Özel Harekât Merkezine savaş 
uçaklarıyla yapılan bombalı saldırıda, 55 polis memuru şehit olurken, birçok polis memu-
runun da yaralandıkları, aynı şekilde Kızılay Meydanı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM 
binası önü, Ankara Emniyet Binası önü, TÜRKSAT uydu haberleşme binası önünde toplanan 
ve darbeyi protesto eden sivil halka ateş açıldığı ve birçok sivilin de şehit edildikleri, İstanbul 
ilinde Boğaz köprülerinde darbeye karşı direnen sivil halkın üzerine hedef gözetilerek ateş 
açıldığı, bunun sonucunda birçok sivilin şehit edildiği ve çok sayıda kişinin de yaralandıkla-
rı, darbeci teröristler tarafından, haberleşmeyi sağlayan ve televizyon yayını yapan resmi ve 
özel kurumların da hedef alındıkları ve işgal edildikleri,
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Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri 
Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanı, Jandarma Genel Komutanı ve birçok askeri birlik 
komutanı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanı’nın darbeciler 
tarafından rehin alındıkları, savaş uçaklarıyla, ses hızını aşacak şekilde şehirlerin üzerin-
de alçak uçuşlar yapılmak suretiyle bomba etkisi oluşturulduğu ve sivil halkın darbeciler 
tarafından baskı altına alınmaya çalışıldığı bilinmektedir.

Dosyamızın konusunu oluşturan İstanbul ilinde gerçekleşen kalkışma eylemle-
rinde ise; kamu binaları ve köprüler işgal edilmiş veya bu yerlere işgal teşebbüsünde bu-
lunulmuş, darbe yanlısı olmayan ve kendisine “ Yurtta Sulh Konseyi” ismini veren darbeci 
askeri kanat tarafından yurt genelindeki askeri birliklere gönderilen sıkıyönetim direktifi 
ekindeki sözde atama kararlarına göre görev yaptıkları Kuvvet Komutanlığı emrine görev-
lendirilen asker şahıslardan Harp Akademileri Komutanı Korgeneral Tahir BEKİROĞLU ve 
Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut ÖZEL kaçırılarak askeri cezaevlerine kapa-
tılmış, Deniz Harp Akademisi Komutanı Tuğamiral Tayyar ERTEM ve 1’nci Ordu Komutanı 
Orgeneral Ümit DÜNDAR kaçırılmaya çalışılmış, darbenin gerçekleşmesine direnen sivil 
vatandaşlar ile güvenlik güçlerine tankla veya ateşli silahlarla vahşice ateş açılması veya 
tankla ezilmesi sonucu yaralanma ve ölüm olayları gerçekleşmiş, bir kısım vatandaşları-
mızın ve kolluk görevlilerinin silahları veya sair eşyaları yağma edilerek hürriyetlerinden 
alıkonulmuş, kamuya ve özel şahıslara ait mallar zarar görmüştür.

İstanbul ilinde işlenen şahsa karşı suçlar konusunda istatistik olarak; darbe  giri-
şimine katılan askerlerin eylemleri sonucu 2’si asker, 5’i polis, 82’si sivil şahıs olmak üzere 
toplam (89) kişinin hayatlarını kaybettikleri, ilk tasnifler sonucundan elde edilen verilere 
göre kolluk görevlileri dahil (719) kişiye karşı hedef gözetmeksizin silahla veya tankla ateş 
açılarak öldürülmelerine teşebbüs edildiği, eylemlerin yöneldiği mağdurlardan (685)’inin 
yaralandıkları, (34)’ünün yara almadan kurtulduğu, (155) şahsın yaralama kastıyla gerçek-
leştirilen eylemlerin mağduru oldukları, kolluk görevlileri dahil (148) şahsa karşı yağma ve 
hürriyeti tahdit eyleminin gerçekleştiği, (214) özel şahsa ait mal ile askeri kurumlara ait 
olanlar hariç (25) ana kalem kamu malının zarar gördüğü tespit edilmiştir.

Öldürme olayları hariç diğer suçlar açısından olayların sayısal çokluğu, geniş 
çapta ve alanda vuku bulmaları, delil durumunun değişkenlik göstermesi, resmi makamla-
ra müracaat sayıların artmasıyla bunların tek elde derlenmesi ve darbe girişimi nedeniyle 
vuku bulup bulmadıklarının tespiti işlemlerinin aldığı zaman ve tahkikat eksikliklerinin 
giderilmeye devam edilmesi nedenleriyle olayların iddianamelerinin hazırlanmasına de-
vam edildiği, bu nedenle kamu davasına esas iddianamede ve dolayısıyla esas hakkındaki 
mütalaamıza  İstanbul ilindeki darbe girişimi eylemleri kapsamında şahsa karşı işlenen 
suçlardan yalnızca kasten öldürme suçları ile belirli başlı sair suçlar konu edilmiştir.

Darbe girişiminin gerçekleştiği 15/07/2016 gecesi görsel ve sosyal medyada 
“Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki bir grubun darbe girişiminde bulunduğu, bu 
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bağlamda İstanbul ilinde Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin asker kişiler ta-
rafından geçişe kapatıldığı, İstanbul ve Ankara illerinde savaş uçaklarının alçaktan uçuş 
yapmaya başladıkları, Ankara ilinde bulunan Genelkurmay Başkanlığı Karargah Binası 
çevresinde silah sesleri duyulduğu, İstanbul Atatürk Havalimanının tanklarla gelen asker-
ler tarafından ele geçirildiği, bir grup asker kişinin zırhlı araçlarla Sabiha Gökçen Hava-
limanı’na doğru ilerledikleri” yolunda bir takım haberlerin yayıldığının görülmesi üzeri-
ne Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış ve darbe girişimi faaliyetlerinin 
devam ettiği aynı süreçte İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne önce sözlü, sonrasında faks 
yoluyla yazılı olarak darbe girişimine katılan tüm asker şahısların yakalanarak gözaltına 
alınmaları talimatı verilmiş, verilen talimat doğrultusunda İstanbul ili genelinde aynı gün 
ve devam eden süreçte darbe girişimine iştirak eden yaklaşık 2000 kadar asker ve asker 
şahıslarla irtibat halinde olan terör örgütü mensubu sivil şahıs yakalanmış ve haklarındaki 
soruşturma evrakları, yargılamaların etkin ve hızlılığını temin açısından eylemlerin ger-
çekleştirildiği bölgeler veya konularına görev tasnif edilmiştir.

Darbe girişimine katılan sanıkların terör örgütüyle bağlantıları ve terör örgütü 
lideri GÜLEN’in darbe girişimindeki rolünün tespiti açısından iddianamede ayrıntılı anla-
tılan darbe girişiminin terör örgütünün eylemler dizisi olduğunu gösteren delillere genel 
olarak değinmekte fayda bulunmaktadır.

Öncelikle FETÖ lideri GÜLEN’in 19/03/2016 tarihinde Pensilvanya’daki malika-
nesinde üzerinde ilk defa giydiği hâki renk (asker yeşili) bir pardösü ile kameraların kar-
şısına geçtiği ve canlı olarak yayınlanan, açık kaynaklarda “SIFIR SORUN(!) - BAMTELİ” 
başlığıyla yer alan sözde vaazında; komutan anlamına gelen “SERKAR” ve TSK içerisinde-
ki örgüt yapılanmasının bildiği örgüt içi şifre olan “KAPADOKYA” kelimelerini kullanarak 
TSK bünyesindeki örgütsel faaliyetleri koordine eden hainlere yönelik yaptığı kalkışma 
çağrısı ve başarısız darbe girişimi sonrasında 22/07/2016 tarihinde yaptığı “Hak Yolun Sa-
bırlı Yolcuları Olun” başlıklı sözde vaazında başarısız olan kalkışmayla ilgili olarak sabırlı 
olunması, örgüt mensuplarının yerlerinde dimdik durmaları talimatlarını içeren ve zaferin 
geleceğini müjdeleyen sözlerinin silahlı kalkışmanın bir FETÖ eylemi olarak cereyan et-
tiğini açıkça göstermektedir. Ayrıca ülkenin muhtelif yerlerinde darbe girişimine iştirak 
eden ve yakalandıktan sonra özgür iradeleriyle avukat huzurunda darbe girişiminin terör 
örgütüyle bağı konusunda beyanda bulunan terör örgütünün asker ve sivil unsuru olan 
şahısların ifadeleri incelendiğinde; terörist eylemi gerçekleştiren Halil İbrahim YILDIZ 
avukatının katılımı ile hiçbir baskı altında kalmadan özgür iradesi ile verdiği 04/08/2016 
tarihli ifadesinde özetle; Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Tuğamiral rütbesiyle görev yaptığını, 
Üsteğmen rütbesindeyken FETÖ yapılanmasına katıldığını, 15 Temmuz 2016 tarihindeki 
darbe girişiminden önce 9 günlük bayram tatilinde Ankara’da bir kısım askerlerle birlik-
te darbe planlamasına ilişkin toplantı yaptıklarını, bu toplantıya Adil ÖKSÜZ isimli FETÖ 
imamının (yöneticisinin) katıldığını, toplantıda Adil ÖKSÜZ’ün kendilerine “ben bu çalış-
maları Amerika’ya gidip GÜLEN Hocama sunacağım” dediğini, darbe planlaması yapılan 
toplantıda darbeye karşı olan bir kısım generalleri rehin alma görevinin kendisine verildi-
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ğini, kendisinin de darbe girişimi sırasında bu generallerden ikisini rehin aldığını beyan 
ettiği, bu ifadeden ve Adil ÖKSÜZ’ün Amerika seyahatlerinden, GÜLEN’in, Adil ÖKSÜZ ara-
cılığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki örgüt mensubu askerlere 15/07/2016 tarihinde 
darbe gerçekleştirmeleri konusunda talimat verdiği anlaşılmaktadır.

A.K. avukatının katılımıyla hiç bir baskı altında kalmadan özgür iradesi ile ver-
diği 14/08/2016 tarihli ifadesinde özetle; Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki birim-
de Albay rütbesi ile görev yaptığını, askeri lise yıllarından itibaren FETÖ olarak tanınan 
örgütün içerisinde yer aldığını, bu örgütün lideri olan GÜLEN ile iki kez yüz yüze görüştü-
ğünü, askeri lise öğrencisi iken yaptığı bu görüşmelerden birisinde GÜLEN’in kendisine 
“BAKİ” kod ismini verdiğini, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe öncesinde 
FETÖ’ye mensup askerlerle Ankara’da toplantı yaptıklarını, kendisine Ankara Güvercin-
lik’te bulunan bir kısım generalleri rehin alarak darbe girişiminin merkezi olan Akıncılar 
Hava Üssü’ne götürme görevi verildiğini, kendisine ve kendisi gibi Türk ordusunda görev 
yapan değişik rütbedeki darbeye katılan subaylara GÜLEN’in Türkiye’de bulunan örgüt yö-
neticileri aracılığı ile talimatlar verdiğini, kendilerinin de aldıkları bu talimatlar doğrultu-
sunda hareket ederek 15 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişiminde bulunduklarını beyan 
etmiştir. Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan Orgeneral Hulusi AKAR’ın 19/07/2016 
tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına rızasıyla ve mağdur sıfatıyla verdiği ifadesin-
de; darbeci askerler tarafından rehin alındıktan sonra, darbecilerin karargâh olarak kul-
landıkları Akıncılar Hava Üssü’ne götürüldüğünde, FETÖ üyesi olan darbeci askerlerden 
H.E.’nin kendisine “...dilerseniz, sizi kanaat önderimiz Fetullah GÜLEN ile görüştürürüz...” 
dediğini belirtmiştir. Bu ifadeden de GÜLEN’in darbe teşebbüsünün yöneticisi olduğu en 
ufak bir şüphe götürmeyecek şekilde anlaşılmaktadır. 

Genel Kurmay Başkanı yaveri olarak görev yapan Piyade Yarbay L.T. avukatı-
nın katılımıyla, hiçbir baskı altında kalmadan, özgür iradesi ile verdiği 18/07/2016 tarihli 
ifadesinde; kendisinin 15/07/2016 tarihi öncesinde Yarbay rütbesiyle Genel Kurmay Baş-
kanının emir subayı olarak görev yaptığını, FETÖ üyesi olduğunu, bu örgütle askeri lise yıl-
larından itibaren irtibatının bulunduğunu, askeri lise ve Harp Akademisi dönemleri dahil 
bugüne kadar örgüt tarafından görevlendirilen “abi” tabir edilen farklı kişilerle haftalık ve 
aylık örgütsel toplantılar yaptığını, bu toplantılarda kendisinin ve örgütten görevlendirilen 
“abilerinin” kod adı kullandıklarını, kendisinin “Ahmet” kod adını kullandığını, örgütsel 
görüşmelerde bu şekilde gizliliğe riayet ederek örgüt deyimiyle “ tedbir” uyguladıklarını, 
örgütsel olarak kendisinin bağlı bulunduğu Murat kod adlı abinin talimatıyla Genel Kur-
may Başkanı ve Genel Kurmay İkinci Başkanı’nın odasına dinleme cihazı yerleştirdiğini, 
haftalık olarak 2 ya da 3 adet boş dinleme cihazlarını Murat kod adlı abiden alarak ses kay-
dıyla dolu cihazları ona teslim ettiğini, bu şekilde yıllarca örgüt adına ses kaydı ve dinleme 
faaliyeti yaptığını, 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilecek olan darbe teşebbüsünden bir 
gün önce yapılan darbe planlamalarında kendisine Genel Kurmay Başkanı Hulusi AKAR’ın 
etkisiz hale getirilmesini kolaylaştırma görevi verildiğini, bu görevin icrası ile ilgili olarak 
örgütte “abi” konumunda bulunan “Adil” ve “Selahattin” kod isimli şahıslarla görüştüğü-
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nü, onların kendisine gizlilik konusunda sıkı sıkı talimatlar verdiklerini, 15/07/2016 günü 
saat 21.00 sıralarında örgüt mensubu diğer askerlerle birlikte hareket ederek Genelkur-
may Başkanı’nı makam odasında rehin aldıklarını, rehin alma sırasında kendisinin elinde 
silah bulunduğunu, daha sonra Orgeneral Hulusi AKAR’ı özel kuvvetlerden oluşturulmuş 
örgüt mensubu askerlere teslim ettiklerini, onların da Orgeneral Hulusi AKAR’ı helikop-
terle darbe girişiminin sevk ve idaresinin yapıldığı Akıncılar Hava Üssü’ne götürdüklerini 
belirtmiştir.

M.U., avukatının katılımıyla hiç bir baskı altında kalmadan özgür iradesi ile 
verdiği 21/07/2016 tarihli ifadesinde özetle; Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özel Kalem 
Müdürlüğünde Başbakan’a gelen davetiyeleri özel kalemine sunma görevini yürüttüğünü, 
terör örgütünün mensubu olup örgüt içinde “abi” tabir edilen konumda bulunduğunu, de-
ğişik yerlerde ve kademelerde örgüt adına sorumlu olduğu sivil ve asker kişilere örgütsel 
eğitim verdiğini, 2010 yılından itibaren Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki asker kişilere 
“abilik” yaparken “Murat” kod adını kullanmaya başladığını, ayrıca örgüte fınansal kay-
nak sağlamak amacıyla örgüt tarafından “himmet” olarak adlandırılan para topladığını, 
topladığı paraları örgüt içinde kendisinden üst konumda olan “Selahattin” kod adlı örgüt 
mensubuna verdiğini, 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbeye kalkışma eyleminde Genelkur-
may Başkanı Hulusi AKAR’ın emir subayı olan ve Hulusi AKAR’ın darbe girişiminde bulu-
nan kişilerce esir alınması eylemine doğrudan katılan L.T.’nin itiraflarında belirttiği gibi 
adı geçen kişinin sorumlu abisi konumunda olduğunu, Genelkurmay Başkanları ve İkinci 
Başkanlarının dinlenmesi amacıyla odalarına kendisinin verdiği talimatlar doğrultusunda 
L.T.’nin “radyo” tabir edilen ses kayıt cihazlarını yerleştirip cihazları doldurduktan sonra 
geri getirdiğini, kendisinin de ses kayıtlarını emir ve talimat aldığı “Selahattin” kod adlı 
kişiye verdiğini, darbeye teşebbüs eyleminden bir gün önce 14/07/2016 tarihinde kendisi 
evinde yokken, “Selahattin” kod adlı kişi ile darbeye teşebbüs eylemine katılan askerler-
den “Ahmet” kod adlı L.T. ve “Salih” kod adlı Yarbay G’nin kendi evinde darbe ile ilgili 
toplantı yaptıklarını eşinin kendisine söylediğini, 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen bu 
terör eylemini FETÖ mensuplarının planlayıp gerçekleştirdiklerini beyan etmiştir.

D.A. avukatının katılımıyla hiç bir baskı altında kalmadan özgür iradesi ile verdiği 
20/07/2016 tarihli ifadesinde özetle; askeri lise yıllarından itibaren FETÖ mensupları ile irti-
batının olduğunu, kendisi gibi helikopter pilotu olan ve kendisi ile aynı askeri birlikte görev 
yapan Yarbay E.B. ve Binbaşı S.A.’nın Ankara Emniyet Müdürlüğüne, Yarbay M.T. ve Binbaşı 
T.F.Ç.’nin Milli İstihbarat Teşkilatı yerleşkesine helikopterlerle ateş ettiğini konuşmalardan 
duyduğunu, bu kişilerin de FETÖ’ne mensup olduklarını belirtmiştir.

Terörist eylemi gerçekleştiren İ.A. avukatının katılımıyla hiç bir baskı altında 
kalmadan özgür iradesi ile verdiği 27/07/2016 tarihli ifadesinde özetle; Türk Silahlı Kuv-
vetlerinde Kara Pilot Yarbay rütbesi ile görev yaptığını, küçük yaşlardan itibaren FETÖ 
bünyesinde bulunduğunu, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilecek olan darbe girişi-
mi öncesi kendisi gibi pilot olan bir takım subaylarla Ankara ili Yenimahalle ilçesinde top-
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lantı yaptıklarını, darbe gecesinde kendisinin kullandığı helikopterle Ankara’da değişik 
sivil hedeflere atışlar yapıldığını belirtmiştir.

Kalkışma kapsamında Marmaris’te Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın 
Recep Tayyip ERDOĞAN’a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimiyle ilgili olarak, Cum-
hurbaşkanı’nın koruma polislerinden Murat BAYRAK 28.07.2016 tarihinde verdiği ifade-
sinde; otele saldıran teröristlerin kendilerine “Hani lan inlerimize girecektiniz, biz sizin 
inlerinize girdik, nerde o hırsız, çabuk söyleyin nereye gitti, ne zaman ayrıldı, nereye gi-
diyor, şu an nerede?” diye sorular sorduklarını, bir polis memurunun Cumhurbaşkanının 
kaldığı yer olarak teröristleri 1922 numaralı villaya götürdüğünü, teröristlerin bu villanın 
giriş kapısını ve içini otomatik silahlarla taradıklarını belirtmiştir.

Bu terörist eylemi gerçekleştirenlerden; 

S.E., avukatının katılımı ile hiç bir baskı altında kalmadan özgür iradesi ile ver-
diği ifadesinde, Z.K.’nın Cumhurbaşkanını arayıp bulamamaları üzerine Cumhurbaşkan-
lığı koruma polislerine “Cehennemi yaşatacağız size, bunlar daha yeni başlıyor, hırsızın 
piçleri, Allah ve kitaptan bahsetmeyin, millete yaptığınızın hesabını vereceksiniz, hani in-
lerimize girecektiniz, hırsızın evlatları, kafanızı kaldırdığınızda sîzleri öldürürüz, nerede o, 
hangi helikopterle gitti, hangi havalimanına inecek ne zaman kalktı helikopter?” dediğini 
beyan etmiştir.

İ.Y., avukatının katılımı ile hiçbir baskı altında kalmadan özgür iradesi ile verdi-
ği ifadesinde, “Çiğli’den bizimle birlikte gelen özel kuvvet ekibinden birinin ‘Hırsız nereye 
gitti, Cumhurbaşkanı nereye gitti, hani inimize girecektiniz?’ şeklinde sorular sorduğunu 
duydum.” demiştir.

Ö.F.G., avukatının katılımı ile hiç bir baskı altında kalmadan özgür iradesi ile 
verdiği ifadesinde, “Ben bir kısım polise yerde yüzükoyun yatarlarken ayaklarını açmala-
rını isteyerek ayağımla bacaklarını birbirlerinden ayırdım. Bu sırada içerisinde bulundu-
ğum ekipten birisi ‘inimize girecektiniz, hani nerede biz sizin ininize girdik nerede lan o 
şerefsiz, nereye gittiler, hırsızın çocukları ’ şeklinde bağırıyordu. Ancak bu bağıranın kim 
olduğunu bilmiyorum, kaçış sırasında Özel Kuvvetler içerisinde bulunan ve isminin İsmail 
olduğunu öğrendiğim bir yüzbaşı orada bulunan tüm şahıslara hitaben açıkça ‘aranızda 
hizmet hareketinden olmayan var mı?’ şeklinde sordu. Ancak buna kimse cevap vermedi. 
Ben soruya anlam verememekle birlikte sessiz kalmayı tercih ettim” demiştir. 

S.E., İ.Y. ve Ö.F.G.’nin ifadelerinde geçen “Hani inimize girecektiniz?” sözünün 
Cumhurbaşkanının FETÖ’ye yönelik yaptığı çeşitli konuşmalarında sarf ettiği “İnlerine gi-
receğiz” şeklindeki sözlerine karşılık olarak FETÖ mensubu bu şahıslar tarafından kin ve 
intikam saikiyle söylendiği şüphesizdir.
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Marmaris’te olay mahallinde bulunan helikopterdeki teröristlerden H.G. yardım 
için otele gelen polis memurlarının silahla ateş etmeleri sonucu yaralanmıştır. Bu şahıs 
daha sonra tedavi için götürüldüğü İzmir ilinde bulunan hastanede yapılan üst aramasında 
“H.E. Duaları” başlıklı, “Sultan veya zalimden korkunca, Allahu Ekber Allahu Ekber, Allah 
bütün mahlukatından üstündür, Allah benim korktuğum ve sakındığım şeylerden azizdir. 
Kulun Tayyip Erdoğan’ın şerrinden, ordularının, etbaının ve taraftarlarının şerrinden, cin 
ve insanların şerrinden kendinden başka ilah olmayan ve semayı, yerin üzerine izni olmak-
sızın düşmekten alıkoyan Allah ‘a sığınırım (...)” şeklinde bir kağıt ele geçirilmiştir.

Sosyal medyada yayınlanan bir çok yazılı ve görsel metinlerde FETÖ mensupları-
nın örgüt yöneticisi olan GÜLEN için dini bir tabir olan Hoca Efendi tabirini kullandıklarının 
herkes tarafından bilindiği, H.G.’den ele geçirilen bu kağıttaki H.E. Duaları’ başlıklı kağıttaki 
H.E harflerinin Hoca Efendi anlamına geldiği ve GÜLEN’in kastedildiği anlaşılmıştır.

Terörist eylemi gerçekleştiren sanıklardan Z.K., avukatının katılımı ile hiç bir 
baskı altında kalmadan özgür iradesi ile verdiği ifadesinde özetle;

“FETÖ yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğünü, sadece kod adını bildiği bir 
“abi” ile sürekli olarak görüştüğünü, bu kişinin askeriye ile ilgili konularda kendisinden 
bilgi aldığını, hatta kendi askeri birliğindeki olaylarla ilgili kendisinden önce bu şahsın 
bilgi sahibi olduğunu, personel atamaları konusunda da atama öncesinde bilgi sahibi oldu-
ğunu, görüşmekte olduğu “abi”sinin kendisine 1 dolarlık banknot verdiğini, bu parayı Ame-
rika’da bulunan GÜLEN’in gönderdiğini, bereket olsun diye bu parayı cüzdanında taşıması 
gerektiğini söylediğini, FETÖ örgütünün “tedbir” anlayışıyla hareket ettiğini, örgüt üyele-
rinden kimsenin kimseyi tanımadığı daha doğrusu hiçbir hizmet erbabının, bağlı olduğu 
ağabeyi dışında kimseyi tanımadığı bir güvenlik sisteminin bulunduğunu, eyleme katılan 
özel kuvvetler personelinin, Cumhurbaşkanlığı korumalarına hitaben “Burayı cehenneme 
çevireceğiz, hırsızın çocukları, ininize girdik.” şeklinde bağırarak sözler söylediklerini duy-
duğunu, eylemin akabinde kaçtıkları esnada bir dinlenme molası sırasında İ.Y’nin kendi-
lerine dönerek “Burada hizmet hareketinden olmayan var mı?” diye sorduğunu, kimseden 
cevap gelmediğini, bu konuşma olduğu sırada 18 kişi olduklarını, diğer 5 kişinin daha önce 
aralarından ayrıldıklarını” belirtmiştir.

FETÖ mensubu askerler, örgüt içinde kendilerine emir talimat veren örgüt üyele-
rini “abi” olarak adlandırmaktadırlar. FETÖ kendisini Türkiye’de “Hizmet Hareketi” olarak 
tanımlamaktadır. Nitekim yazılı ve görsel medyada bu yönde çok sayıda materyal vardır, 
ifadelerde geçen “Hizmet Hareketi” tabirinden Cumhurbaşkanı’na suikast girişiminde bu-
lunan FETÖ’ye mensup kişileri kastettikleri açıkça anlaşılmaktadır. Nitekim yakalanan 
şahıslardan M.D., Z.K. ve Y.E.’nin üzerlerinde, örgüt elebaşı Fetullah GÜLEN tarafından 
okunduğu veya dokunulduğu için örgüt mensuplarına bereket ve başarı getireceğine ina-
nılan, dolayısıyla gerçekleştirdikleri terörist eylemin başarıya ulaşması arzusuyla taşıdık-
ları birer Amerikan Doları ele geçirilmiştir.
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/61972 sayılı soruşturma evrakı üzerin-
den yürütülen soruşturmada gizli tanık olarak ifadesine başvurulan ve darbe girişimi önce-
si Ankara ilinde bir evde planlama toplantısına katılan asker şahıslardan “ŞAPKA” takma 
isimli gizli tanık ifadesinde özetle; söz konusu toplantıda Kurmay Albay B.A., Tuğgeneral 
M.P., Havacı Tümgeneral G.Ş.A., Denizci Amiral Ö.F.H. ile terör örgütünün sözde imamla-
rını gördüğünü, toplantılar devam ederken bir süre sonra eve 15 Temmuz sonrası yazılı ve 
görsel medyada çıkan haberlerden gördüğü kadarı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde “imam” 
diye adı geçen Adil ÖKSÜZ’ün geldiğini, şahsın sürekli olarak evin diğer katlarında geze-
rek villada bulunan ve yapılacak olan askeri darbe ile ilgili çalışmaları yürüten diğer örgüt 
mensupları ile görüşmeler yaptığını, ayrıca kılınan vakit namazlarının sonrasında bazen 
dini konular ile ilgili sohbetvari konuşmalar yaptığını, 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 kuvvet-
lerle halen cezaevlerinde tutuklu bulunan cemaat mensubu kişilerin vakit kaybetmeksizin 
cezaevlerinden çıkartılmak olduğunu söylediğini, yine başka bir konuşmasında “Arka-
daşlar biraz önce içerideki odadan büyüğümüzle görüştüm. Sizlere selamı var.” dediğini, 
bu konuşmasında büyüğümüz diye bahsetmiş olduğu kişinin örgüt lideri Fetullah GÜLEN 
olduğunu orada bulunan herkesin anladığını, yine bir başka konuşmasında “Arkadaşlar 
ben Cumartesi veya Pazar İstanbul’da olacağım, oradan yurt dışına uçacağım, bir aksilik 
olmazsa Salı günü büyüğümüzle görüşüp Çarşamba veya Perşembe döneceğim.” dediğini, 
çalışmalar esnasında halka rağmen söz konusu silahlı darbe girişiminin başarı ile sonuç-
lanamayabileceği görüşü dile getirildiğinde Adil ÖKSÜZ tarafından orada bulunan herkese 
“Bu tür olumsuz düşüncelerle şeytanı içimize karıştırmayalım, Allah’ın yardımı ile bu iş 
olumlu sonuçlanacaktır.” şeklinde söylemde bulunduğunu beyan etmiştir.

15 Temmuz 2016 gecesi kalkışma en kanlı şekilde devam ederken FETÖ men-
suplarına, sırasıyla saat 22.39’da “Değerli abiler, şu an askerler yönetime 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 stratejiyle hareket edip bizi her yerden bilgilendirin. Düzgün not yazın.. Askere diren-
mesin arkadaşlar. Direnenlerin direncini kırsınlar. Özellikle özel harekâtta ve çeviktekiler 
askere teslimiyet gösterip menfilerin direnci kırılsın.”, saat 22.40’da “Abiler emniyetten 
gelen emirleri yerine getirmemeliler. “, saat 22.44’te “Abiler emniyetten gelen emirleri ye-
rine getirmemeliler. Herkes Genelkurmaya gitsin, devreler birbirleriyle bağlantı kursun, 
zincir kursunlar, haberdar olmayan kalmasın, emekliler dahil”, saat 22.45’te “silahını alıp 
Genelkurmaya gitsin” ve saat 22.45’te “ Ankara’da muvazzaf ve emekli olan kim varsa sila-
hını 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.” şeklinde gönderilen telefon mesajlarında örgüt üyelerinin açıkça darbe 
girişiminin başarıya ulaşması için çalışmaları talimatlarının verildiği görülmektedir.
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Hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2016/83836 sayılı evrakı üzerinden dar-
be girişimine iştirak ettiğinden bahisle soruşturma yürütülmekte olan Su Altı Taarruz Ko-
mutanlığında Astsubay M.A’Nın avukat huzurunda 12/09/2016 alınan ifadesinde tarihinde 
kollukça özetle; 

”15/07/2016 günü aynı birlikte görev yaptığı Astsubay Kıdemli Başçavuş M.Ö’nün 
özel bir görev çıktığını, kendilerinin de birazdan çıkacağını, kendisinin de kendileriyle bir-
likte gelmesi gerektiğini söylemesi üzerine hazırlık yaparak yakın muhabere teçhizatını 
aldığını, üç araçta 18 personel olmak üzere Yeşilköy Askeri Havalimanı’na gittiklerini, saat 
22.00 sıralarında havalimanına ulaştıklarında kapıdaki nizamiye görevlisine M.F. isimli 
personelin SAT’dan geldiklerini ve okul komutanının bilgisi olduğunu söylemesi üzerine 
içeriye girdiklerini, araçtaki malzemeleri CASA tipi uçağa yükleyerek 00.00 sıralarında 
havalandıklarını, uçak inmeden yaklaşık onbeş dakika kadar önce M.Ö.’nün Ankaraya 
Akıncılar Üssü’ne ineceğimizi söylediğini, uçak Akıncılar Üssü’ne indikten sonra M.Ö.’ye 
görevin mahiyetini tekrar sorduğunda koruma görevi yapacaklarını söylediğini, daha son-
ra yanlarına bir Yarbay’ın gelerek, kendileriyle birlikte gelen Ö.C.’ye nizamiyelerde koru-
ma amaçlı desteğe ihtiyaçlarının olduğunu, terör saldırısı beklendiğini söylediğini, M.Ö.
nünise kendilerini üç gruba ayırdığını, .... Saat 03.00 sıralarında Yarbay rütbesinde bir 
şahsın yanlarına gelerek üç kişiye ihtiyacı olduğunu söylemesi üzerine kendisi, üsteğmen 
M.A. ve astsubay F.K.’nin sivil araca binerek üs içerisinde bir binaya götürüldüklerini, içe-
ride öncelikle üç tane tam teçhizatlı özel kuvvetler askeri personeli gördüğünü, bunların 
kendilerine içeride rehinelerin olduğunu, kendilerine görev çıktığı için ayrılmak zorunda 
olduklarını ve rehinleri bekleme görevinin kendilerinin devralması gerektiğini söylediği-
ni, içeride kim olduğunu sorduklarında ise Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki ÇOLAK, 
Kara Kuvvetleri Personel Daire Başkanı, 2 Albay ve 1 Yarbay’ın olduğunu öğrendiklerini, 
rehinelerin bulunduğu odaya girdiklerinde el ve ayakları bağlı şekilde durduklarını gördü-
ğünü, kendileriyle ilgilenip kelepçelerini gevşettiğini,....saat 05.00 sıralarında üsteğmen 
M.A.’nın ne olup bittiğini öğrenmek için yanlarından ayrıldığını, kendisinin de Astsubay 
F.K.’ye bina içerisinde durma talimatı verdiğini ve bina dışına çıktığını, burada gördüğü 
tulum kıyafetli bir personele üsse sürekli inen uçak ve helikopterleri sorduğunda kendi-
sine İNŞALLAH ALACAĞIZ dediğini, neyi alacağını sorduğumda İNŞALLAH HOCAMIZIN 
İZNİYLE ALACAĞIZ” dediğini, kendisinin hocanın kim olduğunu sorduğunda şahsın HOCA-
EFENDİ diye cevap verdiğini, şahsın bunu demesi üzerine FETULLAH GÜLEN’i kastettiğini 
anladığını” beyan etmiştir. İstanbul ilindeki darbe girişimi faaliyetlerini organize eden as-
ker şahıslardan olan Kara Harp Akademisi öğretim üyesi sanık M.Y.’nin Ankara’da gerçek-
leştirdikleri darbe toplantısının yapıldığı yer olarak Keçiören’de gösterdiği evde yapılan 
araştırmada dikkat çekici olarak terör örgütünün finans kuruluşu olan Bank Asya’ya ait (8) 
adet dekont bulunduğu, ev sahiplerinden N.G. hakkında yapılan araştırma sonucunda ise 
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca 
hazırlanan 25/01/2017 tarih ve 2259516-24067 sayılı yazı ekindeki rapora göre; N.G. ve eşi-
nin Asya Katılım Bankası’na örgüt liderinin talimatlarıyla örgüte destek olmak adına yük-
lü miktarda para yatırdıklarının tespit edildiği gibi ayrıca M.G. isimli şahsın münhasıran 
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terör örgütü mensuplarınca kullanılan kriptografik haberleşme sistemlerinden “BYLOCK 
Talk And Chat” programı kullanıcısı olduğunun belirlendiği terör örgütünün sözde Hava 
Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına geçmişte mensup olan emekli Hava Yarbay G.D.’nin 
Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2017/3030 sayılı evrakı üzerinden yürütülen soruşturma 
kapsamında 07/11/2015 ve 31/12/2016 tarihli ifadelerinde özetle;

‘GÜLEN cemaatiyle ortaokul birinci sınıfta iken tanıştığını, evlerine gidip gelir-
ken hocalardan sohbetler dinlediklerini, bir süre ilişkisi koptuktan sonra 1982 yılında Hava 
Harp Okulu’na kayıt yaptırdığını, 1983 yılında devre arkadaşı S.K. vasıtasıyla yeniden yapı-
lanma içerisine girdiğini, bu şahsın kendisinin okulda bulunduğu 6’ncı bölüğün sorumlusu 
olduğunu, cemaatten bilgilerin bu şahıs tarafından getirildiğini ve onun tembihlemesiyle 
Hava Harp Okulu içerisinde GÜLEN’den bahsedilirken etraftan anlaşılmaması için ‘Kap-
tan’ kod isminin kullanıldığını, bir gün okulun 3. veya 4. sınıfında iken S.K. tarafından GÜ-
LEN’in İstanbul iline geleceğini ve öğrencilerle konuşma yapacağını, herkesin mazeretsiz 
olarak katılması gerektiğini söylemesi üzerine okuldan kendisi, Ş.U., H.E., A.G., U.B.’nin 
da içerisinde olduğu grubun sohbet toplantısına katıldığını, burada GÜLEN’in kendilerine 
‘bizim işimiz çok uzun soluklu bir iş, acele etmeyin ve kendinizi belli etmeyin. Askeriyede, 
maarifte, emniyette, yargıda ve bunların en etkin yerlerinde yerimizi alacağız. En az 20-30 
sene sonra harekete geçtiğimizde kimsenin yapacak bir şeyi kalmayacak zaten’ dediği-
ni” şeklinde, öğrencilikten göreve atandığı süre içerisinde dikkat çekici olarak ise “2000 
yılında Ankara’da Hava Kuvvetleri Psikolojik Harekât Kısım Amirliği’ne atandığında ken-
disi gibi cemaat mensubu S.B.’nin İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yaptığını, onunla 
tekrar görüşmesi ve cemaatle bağlantısının Ankara’da göreve başladıktan sonra olduğu-
nu, S.B.’nin kendisine ordu içerisinde cemaat mensuplarının varlığının belirli olmaması 
için GÜLEN’in ‘içki içebilirsiniz, amirinizin bütün işlerini halledin ki sizden vazgeçmesin’ 
gibi talimatlarını kendisine ilettiğini, 2006 yılında emekli olmaya yakın Hava Kuvvetleri 
Komutanlığının bahçesinde S.B. ile yaptığı bir sohbette şahsın kendisine ‘cemaat olarak 
silahlı kuvvetlerde Tümgeneral seviyesine gelindi, KAPTAN emir verdiğinde aynı anda ha-
vaya kalkacak bir çok F16’mız var’ dediğini” beyan ettiği, G.D.’nin darbe girişiminden önce 
vermiş olduğu ifadesinde geçen ve örgüt lideri GÜLEN ile öğrencilik yıllarında sohbet top-
lantısına giden ve talimat alan şahıslar sorgulandığında; U.B.’nin darbe girişimi sırasında 
Etimesgut/Ankara 11’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı olarak görev yaptığı, darbeci 
askeri kanat tarafından hazırlanan sözde atama listesine göre mevcut görevinin devamına 
karar verildiği, H.E.’nin darbe girişimi sırasında Akıncı/Ankara 4’ncü Ana Jet Üs Komutanı 
olarak görev yaptığı, bahsi geçen sözde atama listesine göre mevcut görevinin devamına 
karar verildiği ve Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı olarak atandığı, A.G.’nin darbe girişimi 
sırasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanı olarak gö-
rev yaptığı, sözde atama listesine göre mevcut görevinin devamına karar verildiği, Ş.U.’nun 
darbe girişimi sırasında Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Teknoloji ve Koordinasyon Yar-
dımcısı olarak görev yaptığı, sözde atama listesine göre mevcut görevinin devamına karar 
verildiği ve Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı olarak atandığı, adı geçen şahısların tamamının 
darbe girişimi soruşturmaları kapsamında tutuklandıkları, özellikle H.E.’nin komutanlığı-
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nı yaptığı üssün darbe girişiminde en aktif rollerden birini oynadığı, Muhtelif evraklar üze-
rinden yürütülen darbe girişimi soruşturmalarımız kapsamında yapılan yakalama, arama 
ve el koyma işlemleri neticesinde darbe teşebbüsüne katıldığı için tutuklanarak cezaevine 
gönderilen bir kısım terör örgütüne mensup asker ve örgütün sivil kanadı olan “abi” tabir 
edilen şahıslardan, yakalandıklarında kollukça veya tutuklandıktan sonra konuldukları 
cezaevinde yapılan üst aramalarında, terör örgütü lideri GÜLEN tarafından sözde bereket 
veya başarı getirmesi için örgüt üyesi kişilere gönderdiği ve örgütsel bağlılığı simgeleyen 
(1) ABD Doları banknot paraların ele geçirildiği, bu şahıslardan en dikkat çekici olanların 
İstanbul ilinde darbe girişimi planlamasında ve faaliyete geçirilmesinde önemli görevler 
üstlenen 2’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral sanık Ö.A. (darbeci askeri kanat tarafın-
dan hazırlanan sıkıyönetim direktifi ekindeki atama kararlarına göre İstanbul Sıkıyönetim 
Komutan Yardımcısı olarak atanmıştır), 1’inci Ordu Harekât Yarbaşkanı Tuğgeneral sanık 
E.G.(aynı atama kararına göre mevcut görevinin devamına karar verilmiştir) ve İstanbul İl 
Jandarma Komutanı G.S. (aynı atama kararına göre İstanbul Jandarma Bölge Komutanı ola-
rak atanmıştır) olduğu, ayrıca sanık E.G.’ye bağlı olarak darbe gecesi Selimiye Kışlası’nın 
emniyetinin sağlanmasında önemli rol oynayan bylock kullanıcısı Binbaşı N.K. olmak üze-
re darbeye iştirak eden çok sayıda askerin FETÖ bağlantılarına ilişkin bulgu ve bilgilerin 
mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Yukarıda ayrıntılı olarak anlatılan deliller ile darbe girişiminin planlaması ve 
oluş şekline ilişkin benzer doğrultudaki İstanbul ilinde darbe girişimine iştirak eden ve 
Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmalar kapsamında beyanları alınan te-
rör örgütünün asker, polis ve sivil unsurlarından olan diğer şahıslar R.Ç., İ.C., Ç.A., H.E., 
K.I., Ö.D., A.Z., Ö.Y., N.M., E.P., M.A., M.Ö., R.Ş., Ö.B., M.B.ve Y.C.’nin özgür iradeleriyle avu-
kat huzurunda alınan ifadeleri bir arada değerlendirildiğinde; Yaklaşık kırk yıllık süreçte 
sinsice devlet teşkilatlarında her birinin birbirini tanımayacağı ve kademeli olarak “abi-i-
mam” tabir edilen hiyerarşik üste bağlı olacak şekilde hücre tipi yapılanmayla örgütlenen 
FETÖ/PDY’nin örgütlenme şekli, çoğunluğu kamu görevlisi görünümündeki militan modeli 
ve dini duyguları istismar ederek toplumda sempati oluşturmaya yönelik nihai amacına 
ulaşma yöntemi nazara alındığında devletimizin varlığı ve bağımsızlığı ile rejimin temeli 
olan cumhuriyetimizin anayasamızda vücut bulan temel ilkelerini tehdit eden en tehlikeli 
terör örgütü olduğu, darbe girişiminin de terör örgütünün bir faaliyeti olarak örgüt lideri 
GÜLEN’in “bizim işimiz çok uzun soluklu bir iş, acele etmeyin ve kendinizi belli etmeyin. 
Askeriyede, maarifte, emniyette, yargıda ve bunların en etkin yerlerinde yerimizi alacağız. 
En az 20-30 sene sonra harekete geçtiğimizde kimsenin yapacak bir şeyi kalmayacak zaten 
“ şeklindeki yukarıda yer verilen talimatında ifade edildiği gibi uzun zaman öncesinden 
örgütün anayasal düzeni değiştirme amacı doğrultusunda planlandığı ve örgütçe şartlar 
itibariyle en uygun görülen zamanda hücre tipi örgütlenme modeline uygun olarak, terör 
örgütünün lideri GÜLEN ve üst yönetimince planlandıktan sonra hayata geçirilmesi için 
“abi-imam” tabir edilen yönetici vasfını haiz sivil unsurları vasıtasıyla alt kademelerde yer 
alan devletin silahlı gücünü kullanmaya yetkili asker şahıslardan oluşan hücrelere gizli ve 
şifreli olarak iletildiği, örgüt yöneticilerince iletilen talimatı koşulsuz olarak uygulayan, 
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yıllar gelen süreçte bu duruma göre şartlanmış militan unsurlarınca da eyleme geçirildiği 
ve darbe girişiminin GÜLEN’in emir ve talimatları doğrultusunda hareket eden silahlı kuv-
vetler içerisindeki FETÖ üyeleri tarafından gerçekleştirildiği, Türkiye’de darbe planlaması 
yapıldıktan sonra planlar onaylanmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’nin Pensilvanya 
eyaletinde yaşayan GÜLEN’e götürüldüğü, kendisinin darbe planına onay verdikten sonra 
darbe girişiminde bulunulduğu, GÜLEN’in darbe teşebbüsünü gerçekleştiren ve sivil halkı 
katleden FETÖ lideri olarak hem darbe teşebbüsünden hem de sivillerin ölüm ve yaralama-
larından birinci derecede sorumlu olduğu hukuki kanaatine varılmıştır.
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2. DARBE GİRİŞİMİ ÖNCESİNDE VE KALKIŞMA GÜNÜ İSTANBUL İLİ PLAN-
LAMASI ve EYLEMLERİ

Soruşturma ve kovuşturma aşamasında toplanan itirafçı sanıklar ve tanıkların 
ifadeleri ile yapılan tespitler bir arada değerlendirildiğinde; ülke çapında vuku bulan darbe 
girişimi faaliyetlerinin ağırlıklı olarak İstanbul ve Ankara illerinde yoğunlaştığı, en çok 
insan kaybı ve mal zararının bu yerlerde verildiği, Genelkurmay Karargahı, Kuvvet Ko-
mutanlıkları ile önemli ve stratejik konumu haiz askeri birliklerin iki ilde konuşlu olma-
sının yoğunlaşma nedeni olarak değerlendirildiği, kendisini “Yurtta Sulh Konseyi” olarak 
adlandıran darbeci askeri kanadın da İstanbul ve Ankara ili planlamasına önem vererek 
15/07/2016 tarihi öncesinde Ankara ilinde faaliyetlerin organizasyonu ve planlaması için 
FETÖ’ne müzahir şahısların evlerinde toplantılar yaptığı, bu kapsamda İstanbul ili faaliyet 
planlamasının Ankara İlinde yapılmasını müteakiben verilen emir doğrultusunda İstan-
bul ilindeki faaliyetleri organize eden şahıslardan olan Harp Akademileri Komutanlığında 
öğretim elemanı olarak görev yapmakta iken darbe girişimi öncesi 2016 yılı atamalarıyla 
Ankara ilinde konuşlu 28’nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına tabur komutanı ola-
rak atanıp görevine başlamayan Yarbay sanık M.Y.’nin 19/07/2016 ve daha geniş kapsamlı 
30/11/2016 tarihli müdafii huzurunda alınan ifadelerinde darbe girişimi öncesi ve günü 
yaşananlara dair, darbe girişiminin İstanbul ili ayağını aydınlatacak itiraflarda bulunduğu, 
alınan ifade içeriklerine göre; 

- 11/07/2016 günü sabah saatlerinde M.Y.’nin atandığı birlik olan 28’nci Meka-
nize Piyade Tugay Komutanlığında tabur komutanı olarak çalışan devresi Kurmay Yarbay 
E.T. tarafından telefonla aranarak katılış işlemlerinin erken yapılması ile ilgili bir konuda 
görüşmek istediğini söyleyerek Ankara’ya acil olarak çağrıldığı, M.Y.’nin E.T.’nin çağrısı-
na uyarak aynı gün akşam saat: 18.00-19.00 sıralarında Ankara iline gittiği, burada AŞTİ 
otogarından E.T. tarafından karşılandığı, ikilinin araçla Ankara Merkez Ordevi’nde gidip 
orada bulunan Yarbay E.T.’yi de alarak Çaldıran Mahallesi 494. Cadde Hidayet Apartmanı 
No:46/11 Keçiören/ANKARA adresinde bulunan FETÖ’ye mensup ve halen firari konumda 
bulunan N.G. ve eşi M.G. isimli sivil şahısların ikamet ettiği eve gittikleri,

-Adresi belirtilen evde Kara Kuvvetleri Personel Başkanlığında görev yapan an-
cak darbe girişimi gecesi 28’nci Mekanize Piyade Tugay Komutanı olarak görevlendirilen 
Tuğgeneral A.K., Genelkurmay Başkanı Genel Sekreteri Kurmay Albay O.Y., Silahlı Kuvvet-
ler Yüksek Sevk ve İdari Akademisinde müdavim olan Kurmay Albay B.A., 28’nci Mekanize 
Piyade Tugayı Komutanlığında Kurmay Başkanı olan Kurmay Yarbay S.K., aynı yerde tabur 
komutanlarından olan Kurmay Yarbay N.B.’nin bulunduğu, saat 00.30 sıralarında Kurmay 
Yarbay E.Y.’nin de eve gelerek toplantıya dahil olduğu,
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-Toplantıya katılan personelin çoğunun M.Y.  tarafından Harekât ve İstihbarat 
Ana Bilim Dalı’nda Harekât derslerine giren öğretim elemanı olarak dış konferansçı ola-
rak geldiklerinden dolayı tanındığı, yine bir kısmının Türk Silahlı Kuvvetleri’nde herkes 
tarafından tanınan bilinen personel olup kritik görev yerlerinde çalıştıklarından herkesçe 
itimat edildikleri,

-Toplantı sırasında Kurmay Albaylar B.A. ve O.Y. tarafından Türk Silahlı Kuvvet-
leri’nin topyekün bir şekilde yönetime el koyacağı, sıkıyönetim ilan edileceği, faaliyetin 
de bilinmesi gereken prensibine göre gizlilik içerisinde yürütüleceğinin deklare edildiği, 
faaliyette Ankara ile İstanbul arasında irtibat ve koordinasyon timine ihtiyaç duyulduğu, 
İstanbul’daki gelişmelerin Silahlı Kuvvetler Komuta Harekât Merkezi’ne ve Kara Kuvvetle-
ri Harekât Merkezi’ne aktarılması gerektiğini ifade ederek M.Y.’yi bu işle görevlendirdik-
leri, yine şahısların bu ilk toplantının sadece tanışma ve konuyla ilgili ilk bilgilendirme 
olduğunu söyledikleri,

-Ankara Şehir Haritası üzerinden faaliyetin detaylı planlanmasının müteakip 
günlerde Tuğgeneral A.K. ve tugay personeli ile birlikte olacağının ifade edildiği, Ankara 
ile ilgili şehir haritasının ikiye bölünerek yarısından Etimesgut’taki zırhlı birliklerin, diğer 
yarısından ise 28’nci Mekanize Piyade Tugayı’nın sorumluluk sahası olarak belirlendiği, 
takip eden gece saat 03.30 sıralarında toplantının bittiği, toplantı esnasında hiç kimsenin 
alınan kararlara itiraz etmediği, M.Y.’nin toplantı bitimini müteakip söz konusu evde kal-
dığı,

-Takip eden günün öğlen saatlerinde Kurmay Albay B.A.’nın hemen çıkmaları 
gerektiğini söyleyerek M.Y.’yi uyandırdığı ve kendi arabasıyla darbe girişiminin İstanbul 
planlamasını koordine eden şahıslardan olan Kara Kuvvetleri Kurumsal Gelişim Projele-
ri’nin hazırlandığı Şube Müdürü Kurmay Albay M.D.  ile buluşacakları yere götürdüğü, 
M.Y.  tarafından söz konusu yerin sonradan teşhis edilemediği, bu yerde Kurmay Albaylar 
M.D. , U.Ş. ve Cizre ilçesi Garnizon Komutanı Kurmay Albay O.Ö.ile buluştukları, buluşma-
nın akabinde M.Y.’nin bu şahısların buluşma noktasına geldiği araca bindiği, şahısların 
hep birlikte O.Ö.’nün kullandığı değerlendirilen eve geçtikleri, eve bilahare M.D.  ile aynı 
birlikte görev yapan M.M.Ç.’nin     de geldiği, buluşmayla birlikte yapılan ve gece yarısına 
kadar süren toplantıda M.D. ‘nin şahıslara İstanbul iliyle ilgili planlamayı genel olarak an-
lattığı, bu kapsamda darbe girişimi sırasında kontrol altına alınacak noktalardan Anadolu 
yakasında olanların 2’nci Zırhlı Tugay, 23’ncü Motorlu Piyade Alay, Tuzla Piyade Okulu ve 
Kuleli Askeri Lisesi Komutanlıkları, Avrupa yakasında olanların 66’ncı Mekanize Piyade 
Tugay, 6’ncı ve 47’nci Motorlu Piyade Alay Komutanlıkları tarafından kontrol edileceğinin 
kararlaştırıldığı,

-Anlatım sırasında şahısların önlerinde bulunan İstanbul şehir haritasında Hava 
Harp Okulu tarafından kontrol edilecek noktalar hariç tüm noktaların fosforlu kalemle 
işaretli olduğu, bunların ise Anadolu yakasında; Sabiha Gökçen Havalimanı, köprülerin 
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Anadolu ayakları, Türk Telekom genel merkezi, Tem ve E-5 bağlantı yollarının bulunduğu 
birkaç nokta, Üsküdar Çevik Kuvvet Müdürlüğü, Avrupa yakasında; Atatürk Havalimanı, 
Bayrampaşa Çevik Kuvvet Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Valiliği, 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü şeklinde darbe girişimi sırasında hakimiyet sağlamak için 
kritik önemde olan noktaların bulunduğu yerler olduğu, sayılan birliklerin kontrol edeceği 
nokta ve bölgelerin dışındaki bölgelerin ise Hava Harp Okulu unsurları tarafından kontrol 
edileceğinin yine M.D.  tarafından deklare edildiği,

-M.D. ‘nin anlattığı planlamayla ilgili 2’nci Zırhlı Tugay ve 66’ncı Mekanize Pi-
yade Tugayı tugay komutanları ile ilgili birlik komutanlıkları ( 23, 6 ve 47’nci Alay Komu-
tanlıkları, Piyade okul Komutanlığı ve Kuleli Askeri Lisesi) tarafından tıpkı Mamak 28’nci 
Mekanize Piyade Tugayı gibi çalışıldığını söyleyerek şahıslara darbe girişimi günü İstan-
bul’da bulunup Ankara’daki Silahlı Kuvvetler Komuta Harekât Merkezi ve Kara Kuvvetleri 
Harekât Merkezi arasında koordineyi sağlama görevini yürüteceklerini tebliğ ettiği, ayrıca 
M.M.Ç.’ye faaliyetin başlamasıyla birlikte aktive edilecek, personel arasında irtibat ve ko-
ordinasyonu sağlayacak bir whatsapp grubu kurması talimatı verdiği, darbe girişiminin 
başlamasıyla birlikte adı geçen şahıs tarafından “ Yurtta Sulh Biziz” isimli whatsapp grubu 
kurulduğu,

-Toplantıda son olarak bir kısım enterne faaliyetlerinin de icra edileceği söylene-
rek 1’inci Ordu Komutanı Ümit DÜNDAR ile Harp Akademileri Komutanı Tahir BEKİROĞLU 
başta olmak üzere enterne edilecek personel bilgileri, İstanbul ile ilgili irtibat kurulacak 
tüm personel bilgileri ve iletişim numaralarının M.D. ‘nin ajandasından M.M.Ç.’nin      def-
terine aktarıldığı, bilgilerin aktarılmasını müteakip toplantının sona erdiği, şahısların din-
lendikten sonra 13/07/2016 günü saat 04.00 sıralarında M.M.Ç.’nin     ablasına ait arabayla 
ayrıca M.Y.  ve U.Ş. olmak üzere İstanbul iline hareket ettikleri ve mola süreleri dahil saat 
12-13.00 sıralarında İstanbul’a geldikleri,

-İstanbul’a intikal eden şahısların U.Ş. komutasında doğrudan 2’nci Zırhlı Tugay 
Komutanlığına intikal ettikleri, U.Ş.’nin burada Tugay Komutanı Ö.A.’ya ne amaçla gel-
diklerini, darbe plan ve amacını anlattığı, saat 17.00’da mesai bitimini müteakip Ö.A.’nın 
makam odasının karşısındaki brifing salonunda bir kısım personelin katılacağı faaliyet 
planlaması toplantısı yapılmasının kararlaştırıldığı,

-M.D. ‘nin Ankara ilinden bilahare gelerek iştirak ettiği ve planlanan saatte baş-
layan toplantıya 2’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ö.A., Komutan Yardımcısı Kur-
may Albay M.K., Kurmay Başkanı E.D., Ankara’dan gelen Kurmay Albay M.D. , Kurmay 
Albay U.Ş., Binbaşı M.M.Ç., Kurmay Binbaşı M.Y., Kurmay Albay O.Ö., Tabur Komutanı İ.A., 
1’inci Ordu Harekât Yarbaşkanı Tuğgeneral E.G., 23’üncü Alay Komutanı Ö.F.Ö., 47’nci Alay 
Komutanı S.C., Tuzla Piyade Okulu Öğrenci Alay Komutanı Kurmay Albay R.K., Tabur Ko-
mutanı Ş.Ç., Harekât Eğitim Şube Müdürü M.K. ve 2. Zırhlı Tugay Kurmay Başkanı Yarbay 
F.K.’nin katıldığı,
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-Toplantının çoğunlukla M.D. ’nin koordinesinde geçtiği, Ö.A. ve M.D. ’nin önün-
de farklı iki harita olup ikisinin haritalarındaki bilgileri kontrol edip karşılaştırdıkları, bu 
eşleşmede M.D.  ve Ö.A.’nın elindeki haritalarda iptal edilen bölgelerin planlamadan çıka-
rıldığı, kalan sorumluluk bölgeleri üzerinden birlik komutanları ile görüşmeler yapıldığı, 
toplantıda ayrıca faaliyetin 15 Temmuz gecesi M.D.  tarafından başlatılıp koordine edilece-
ğinin kararlaştırıldığı, Tugay ve Alay komutanları ile M.D.  arasında belirlenen sorumluluk 
bölgeleriyle ilgili hazırlıkların ne seviyede olduğunun görüşüldüğü, birlik komutanlarının 
sorumluluk bölgeleri ile ilgili ne kadar personel ve araçla nasıl kontrol edecekleri konusu 
da planlamayı tamamladıklarının, bu plan ile ilgili araçların, teçhizatın bakımı ve perso-
nelin hazırlanması gibi hazırlıkların devam ettiğinin ifade edildiği, faaliyetin ifşa olmama-
sı için personelin görev alanlarına sevki ve yönlendirilmesi sırasında acil olarak nasıl ve 
hangi neden ileri sürülerek çağrılacağının tartışıldığı, seçeneklerden olan alayların kolluk 
kuvvetlerinin toplumsal olayları destekleme kapsamında terör eylemi şüphesiyle birlik 
personelinin mesaiye çağırılmasına karar verildiği,

-İstanbul ili Anadolu yakasında hangi birliklerin hangi noktaları emniyet altına 
alacağı konusunda; köprü ayaklarının kontrol sorumluluğu Kuleli Askeri Lisesi’nde (top-
lantıda Kuleli Askeri Lisesinden kimse olmadığı ancak kendilerinin sorumluluktan haber-
lerinin olduğunun söylendiği) olup 2’nci Zırhlı Tugay’ın zırhlı araçlarla faaliyeti takviye 
edeceği, Sabiha Gökçen Havalimanı, Üsküdar Çevik Kuvvet ile Türk Telekom Genel Mer-
kezi’nin 2’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı, TEM ve E-5 bağlantı yollarının birinin Samandı-
ra’daki Motorlu Alay Komutanlığı diğerinin ise Piyade Okul Komutanlığı sorumluluğunda 
olduğunun kararlaştırıldığı,

-Ö.A.’nın birlik komutanlarına sorumluluk bölgelerinde sivil şekilde keşif yap-
maları talimatını verdiği, M.D. ‘nin ateş açana ateşle karşılık verileceğini tebliğ ettiği, Tuğ-
general E.G.’nin Ankara’dan faaliyet öncesi karargaha hazırlık mesajı gelip gelmeyeceğini 
M.D. ’ye sorduğu, personelin bu kalkışmanın hiyerarşik olduğuna dair ikna etmek mak-
sadıyla böyle bir mesaj veya emre ihtiyaç olduğunu söylediği, M.D. ‘nin ise bu kapsamda 
bir mesajın hazırlanmasını Ankara’ya döndüğünde karargaha ileteceğini ve bu yönde bir 
mesajın yayınlanacağını söylediği,

-M.D. ‘nin İstanbul Sıkıyönetim Komutanı olarak Korgeneral E.Ö.’ün tayin edile-
ceğini, faaliyetin başlamasına müteakip Türkiye genelinde sıkıyönetim listesinin yayınla-
nacağını söylediği,

-M.D. ‘nin S.C.’ye, 6’ncı Alay Komutanı M.K.’ye  ön bilgilendirmeyi yapması, ay-
rıca M.Y., U.Ş. ve M.Ç.’ye benzer bir koordinasyon toplantısının 14/07/2016 günü 66’ncı 
Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında yapılması talimatlarını verdiği, 2’nci Zırhlı Tugay 
Komutanlığında yapılan darbe planlaması toplantısının saat 22.00 sıralarında sona erdiği,
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-14/07/2016 tarihi saat 10-11.00 sıralarında M.Y., U.Ş. ve M.M.Ç.’nin     66’ncı 
Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında yapılacak toplantı için almış oldukları M.Y.’ye ait 
evden yola çıktıkları, komutanlığına intikal edince doğrudan Tugay Komutanı M.N.Y.’nin 
odasına geçtikleri, U.Ş.’nin geliş maksatlarını anlatarak darbe planlamasından bahsetti-
ği, M.N.Y.’nin ise personeli ile konu üzerinde çalıştığını, herhangi bir problemin olmadı-
ğını, her bir bölgeye hangi birlik komutanlığının gönderileceği noktasında planlamanın 
yapıldığını, hazırlıkların devam ettiğini söylediği, bunun üzerine U.Ş.’nin önceki gün 2’nci 
Zırhlı Tugay Komutanlığında bir koordinasyon toplantısının icra edildiğini, Ankara’dan 
faaliyet için 15/07/2016 gününün belirlendiğini, toplantı ile ilgili bazı sonuçların, çıkarım-
ların olduğunu, bunu isterse sadece kendisine veya personeli toplanırsa topluca personele 
aktarabileceğini beyan etmesi üzerine M.N.Y.’nin darbe girişiminde rol alacak personeli 
çağırtarak toplanma emri verdiği,

-Aynı gün öğlen saatlerinde 66’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında ter-
tip edilen toplantıya; M.Y., U.Ş., M.M.Ç. ile birlikte adı geçen komutanlığın personeli Tugay 
Komutanı Tuğgeneral M.N.Y., Komutan Yardımcısı Kurmay Albay Y.S., Kurmay Yarbay O.A., 
Kurmay Binbaşı A.B., Kurmay Yüzbaşı Ö.Ö., Kurmay Yarbay K.Y. ve Kurmay Binbaşı F.S.’nin 
iştirak ettikleri, toplantı günü izinde olan Kurmay Yarbay B.B.’nin  söz konusu toplantıya 
katılmadığı ancak Tugay Heyeti’nin 15 Temmuz günü tugayın kışlasında kalmak üzere bu 
personelin de erkenden kışlaya çağrılmasına karar verildiği,

-Toplantında U.Ş.’nin ‘”faaliyet” olarak ifade ettiği darbe girişiminin 2’nci Zırhlı 
Tugay Komutanlığında tebliğ edilen tarih olan 15/07/2016 günü icra edileceğini aktardığı, 
herhangi bir yerden ateş edildiğinde ateşle karşılık verileceği talimatını ilettiği, öncelikle 
cep telefonu, cep telefonunun çekmemesi durumunda telsizle haberleşmenin sağlanması-
na karar verildiği,

-Tugay personelinin mesaiye çağrılma veya mesainin uzatılması seçeneklerinin 
tartışılması sonucunda tugayın herhangi bir silah kaybı söz konusu olduğunda o silah bu-
lunana kadar tüm personelin mesaiyi terk etmeyeceğine yönelik önceden verilmiş talima-
tın olmasından dolayı bu seçenek üzerinden mesainin uzatılmasının sağlanılacağına karar 
verildiği, birliklerin araç, malzeme hazırlığı gibi hususların o tarihe kadar tamamlanaca-
ğının, ihtiyaç duyulan sorumluluk bölgelerine yönelik keşif faaliyetinin icra edileceğinin 
konuşulduğu,

-Toplantı esnasında M.D. ‘nin, M.M.Ç.’yi cep telefonundan arayarak askeri tele-
fon hattından kendisini aramasını söylediği, bunun üzerine tugay komutanının emir astsu-
bayının askeri telefonundan, TAFİCS hattı üzerinden M.D. ’yi aradığı, bu görüşmede M.D. 
‘nin akşam saat 21.00’da Hava Harp Okulu’nda koordinasyon toplantısının yapılacağını ve 
kendisinin de toplantıya katılmak üzere geldiğini söylediği, U.Ş., M.Y.  ve M.M.Ç.’nin      yanı 
sıra Kara Harp Akademisinden A.Z.G.’nin de bu toplantıya katılmasını emrettiği,
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-Telefon görüşmesinden sonra devam eden toplantıda Ö.Ö.’nünkurmuş olduğu 
ekiple Avrupa yakasında gözaltına alacakları personelin bulunduğunu, buna yönelik de 
ekibinin ve hazırlığının gerekli koordinelerinin yapıldığını ifade ettiği, M.Y.  ve beraber gel-
diği ekibin Ö.Ö.’nünsivilleri enterne edeceğini burada öğrendiği, bahsedilen enterne faali-
yetinin farklı bir planlama kanalından koordine edildiğinin anlaşıldığı (Ö.Ö.’nün konuyla 
ilgili alınan ifadesinde M.N.Y. tarafından kendisine Ahmet DAVUTOĞLU, Numan KURTUL-
MUŞ, Kadir TOPBAŞ, Mehmet MÜEZZİNOĞLU ve Fatih SARAÇ gibi siyasi- bürokratların 
isimlerinin yer aldığı bir liste verilerek gözaltına alınmaları talimatı verdiğini beyan etmiş-
tir), toplantının bitimine yakın U.Ş.’nin M.Y.’ye 6’ncı Alay Hasdal Kışlasına geçerek alay 
komutanlarına toplantının yeri ve zamanını söyleyerek toplantıya katılması talimatını 
iletmesini emrettiği,

-Toplantının bitiminde M.Y.’nin verilen emir gereği öncelikle Harp Akademileri 
Komutanlığına intikal ederek A.Z.G.ile buluştuğu, M.Y.’nin kendisine Türk Silahlı Kuvvetle-
ri’nin topyekün yönetime el koyacağını, bu kapsamda Hava Harp Okulu’nda saat 21.00’da 
bir koordinasyon toplantısı icra edileceğini ve kendisinin uygun gördüğü bir personelle 
bu toplantıya katılmasının M.D.  tarafından talep edildiğini aktardığı, şahsın isteği kabul 
ederek toplantıya aynı yerde görevli Z.Ö. ile katılacağını beyan ettiği,

-M.Y.’nin A.Z.G. ile görüşmesi akabinde o gün devir teslim töreni olan 6’ncı Alay 
Komutanlığına ve törene katılan 47’nci Alay Komutanına toplantı yeri ve saatini tebliğ 
etmek için intikal ettiği, 6’ncı Alay Komutanlığına geldiğinde devir teslim töreni devam 
ettiğinden doğrudan misafirhaneye geçerek ilgili komutanların işlerinin bitmesini bekle-
diği, tören bitimine müteakip kokteylin yapıldığı yere geçtiği, o gün görevi devreden 6’ncı 
Alay eski Komutanı Kurmay Albay M.K. ve görev devralan yeni Alay Komutanı Kurmay 
Albay N.G. ve 47’nci Alay komutanı Kurmay Albay S.C. ile birlikte saat: 18.00 sıralarında 
buluştuğu ve onlara toplantı yeri ve zamanını tebliğ ettiği, faaliyet ile ilgili bilgilendirme-
nin 47’nci Alay komutanı S.C. tarafından daha önceden yapıldığı, toplantıya S.C.’nin kendi 
aracı, N.G.’nin Alaya ait araç, M.Y. ve M.K.’nin  ise M.K.’ye ait araçla geldikleri,

-M.Y. ve beraber geldiği ekibin toplantıya geç iştirak ettikleri, kendilerinin katıl-
dığı safhadan itibaren Hava Harp Okulu Okul Komutanı F.A.’nın genel olarak bir problem 
bulunmadığını ve Tuğgeneral G.S. ile ekibinin yan taraftaki salonda toplantıya geçebile-
ceklerini söylediği, G.S.nin yönettiği bu toplantıya M.Y., U.Ş. ve M.M.Ç.’nin  katılmadığı, 
geri kalan grupta ise Kurmay Albay M.D. ‘nin birlik komutanları ile koordinasyon konuları 
üzerinden toplantıyı tamamladıkları, 47 ve 6’ncı Alay Komutanlarının toplantıya gelmeden 
önce faaliyeti konuştukları için her ikisinin de Kolluk 

Kuvvetlerinin Toplumsal Olaylarda Desteklenmesi adı altında birliklerini aktive 
edeceklerini ifade ettikleri,
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-Saat 21.00 sıralarında başlayan toplantının Hava Harp Okulu Komutanı F.A.’nın 
makam odasının bulunduğu kattaki toplantı salonunda icra edildiği, toplantıya M.Y., U.Ş., 
M.M.Ç., M.D. , E.G., M.K., N.G., S.C., O.Ö., F.A.  ,G.S., A.G., R.K., Z.Ö., A.Z.G.’nin iştirak ettik-
leri,

-Toplantının koordinatörlüğünün F.A., G.S. ve M.D.  tarafından yapıldığı, üçünün 
15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece saat 03.00’da faaliyetin (darbe planının) icra 
edileceğini tebliğ ettikleri, belirtildiği gibi G.S.’in bu toplantı dışında ayrı bir toplantı orga-
nize ettiği, toplantı gündemiyle ilgili ayrıca Kara Harp Akademisi öğrencilerinden tugay ve 
alaylara takviye personel görevlendirilmesine,alay komutanlarının talebi ve oradaki top-
lantı katılımcılarının da desteğiyle karar verildiği, Kara Harp Akademisi Öğretim Başkanı 
Albay A.Z.G.’nin kendisinin planlamayı yaparak öğrencilere yönelik görevlendirmelerin 
yapılacağını söylediği, toplantının saat: 23.00 sıralarında sona erdiği,

-Darbe girişimi günü saat 10.00 sıralarında M.Y., U.Ş. ve M.M.Ç.’nin  Harp Akade-
mileri Komutanı Korgeneral Tahir BEKİROĞLU’nun emir subayı olan F.I. ile buluşarak ona 
Tahir BEKİROĞLU’nun enterne edilmesi görevini tebliğ ettikleri, F.I.’nın görevi kabul ettiği, 
şahsın Hadımköy Askeri Cezaevi’ne götürülmesinin kararlaştırıldığı,

-Daha sonra M.Y., U.Ş. ve M.M.Ç.’nin  önceden aldıkları karar gereği saat 15.00 
sıralarında faaliyeti koordine etme amacıyla 2’nci Zırhlı Tugay Komutanlığ’ına intikal et-
tikleri,

-Yapılan toplantılarda faaliyetin 15/07/2016 tarihini 16/07/2016 tarihine bağla-
yan gece 03.00’da başlaması kararı alınmasına rağmen saat: 20.00 sıralarında M.D. ‘nin cep 
telefonuyla M.Y.’yi arayarak “”Faaliyet bir saat içerisinde başlayacak birlik komutanlarına 
bilgi verin.” talimatını verdiği, bunun üzerine M.Y., U.Ş. ve M.M.Ç.’nin  birlik komutanları-
nı tek tek arayarak M.D.’nin talimatını ilettiği, bu konuşmadan yaklaşık 10 dakika kadar 
sonra M.D. ‘nin bu sefer M.M.Ç.’yi arayarak faaliyetin fiilen başlaması talimatını verdiği, 
bunun üzerine şahısların faaliyetin başlaması talimatını ilettikleri, birlik komutanlarına 
faaliyetin başlaması talimatı iletilir iletilmez toplantıda alınan karar gereği M.M.Ç.’nin  ile-
tişim ve koordinasyonu sağlamak amacıyla “Yurtta Sulh Biziz” isimli Whatsapp grubunu 
kurduğu ve aktif hale getirdiği, kurulan grup marifetiyle bütün İstanbul’daki tüm gelişme-
lerin anlık olarak Ankara’ya aktarıldığı için Ankara’ya bilgi vermek için TAFİCS hattının 
kullanımına ihtiyaç duyulmadığı,

-Faaliyetin başlamasıyla birlikte Kurmay Albay U.Ş.’nin elindeki liste üzerinden 
İstanbul Emniyet Müdür Yardımcılarını Ö.A.’nın emriyle bu iş için görevlendirilen 2’nci 
Zırhlı Tugay Komutanlığında görevli astsubay M.A. vasıtasıyla aradığı, astsubayın kendi-
sini sıkıyönetim komutanı E.Ö.’nün emir subayı olarak tanıtarak aradığı ve telefonu sı-
kıyönetim komutanı E.Ö.’ye bağlayacağını söyleyerek U.Ş.’ye verdiği, U.Ş.’nin de telefonu 
alarak kendisini sıkıyönetim komutanı E.Ö. olarak tanıtıp herhangi bir metne bağlı kal-
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maksızın ezbere olacak şekilde “Sıkıyönetimin ilan edildiğini, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
yönetime el koyduğunu, kendilerinin mutlak itaat etmeleri gerektiği” şeklinde söylemlerde 
bulunduğu,

-Darbe girişimi faaliyetlerinin başlamasıyla beraber İstanbul ilinin hem Anadolu 
hem de Avrupa yakasında birlik komutanlarının planlandığı şekilde sorumluluk bölgeleri-
nin kontrolü için intikallerin başladığı, çevik kuvvet ve köprü kontrol noktalarından bölge-
ye ulaşıldığı ve herhangi bir problemin olmadığı yönünde sahadaki birlik komutanlarının 
kimisinin Whatsapp grubundan kimisinin ise bağlı bulunduğu birlik komutanını arayarak 
bilgi aktardıkları,

-Faaliyete ilişkin ilk olumsuz haberin Sabiha Gökçen Havalimanı’na giden bir-
liğin ilerleyememesi olduğu, havalimanına yoğun trafik sebebiyle ulaşamadıklarını belli 
bir zamandan sonra halk tarafından kuşatıldıklarını, havalimanını kontrol edemediklerini 
rapor etmeleriyle alındığı,

-Gece ilerleyen saatlerde İstanbul genelinde faaliyetlerin başarısızlığı söz konu-
su olduğunda Edirne ve Kırklareli’ndeki tugayların takviye maksatlı gelmelerinin Kurmay 
Albay U.Ş. tarafından talep edildiği, bu kapsamda Ö.A. ve U.Ş.’nin Kırklareli Tugay Komuta-
nı Tuğgeneral B.K.’yi defaten arayarak İstanbul’da işlerin iyi gitmediği, bir an önce takviye 
maksatlı birlik sevklerinin yapılmasını istedikleri, Edirne ve Kırklareli’nin gecikmesinden 
dolayı Lüleburgaz’da konuşlu tugaydan birlik takviyesi fikrinin ortaya atıldığı, Lüleburgaz 
Tugay Komutanı Tuğgeneral C.D. aranarak birlik sevkiyatı talebi iletildiği,

-Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın açıklamalarından sonra halkın soka-
ğa çıkması üzerine faaliyette sıkıntıların artmaya başladığı, bu kapsamda yukarıda da ifa-
de edildiği gibi Sabiha Gökçen Havalimanının işgal edilemediği, işgal edilen köprülerde 
darbe girişimine tepki gösteren halkın artmasıyla birlikte hakimiyetin azalmaya başladığı, 
bu gelişmeler üzerine Ankara ilinde bulunan M.D. ‘nin Whatsapp grubundan mukavemet 
edilirse ateş edilmesi emrini ilettiği, Whatsapp grubundan talimatı gören ve sokakta bu-
lunan rütbeli subayların talimata riayet ederek silah kullanmaya başladıkları, bu sırada 
Tugay Komutanı Ö.A., Komutan yardımcısı M.K., Kurmay Albay U.Ş., Kurmay Binbaşı M.Ç. 
ve Tugay Kurmay Başkanı F.K.’nin Tugay komutanının odasında gelişmeleri televizyondan 
takip edip birlikleri yönlendirdikleri, darbe girişiminin olumsuz yönde seyir etmeye baş-
lamasıyla birlikte Tugay Komutanı Ö.A.’nın U.Ş., M.M.Ç. ve M.Y.’ye asıl görev yerleri 2’nci 
Zırhlı Tugayı olmadığı için tugayı terk etmelerini, kendilerinin de teslim olacaklarını söy-
lediği, bunun üzerine U.Ş., M.Ç. ve M.Y.’nin firar ettikleri, şahıslardan M.Y.’nin bilahare ya-
kalandığı, M.Y.’nin alınan ayrıntılı beyanı akabinde ifadesinde geçen şahısları teşhis ettiği,

Darbe teşebbüsüyle ilgili ilimiz Anadolu yakası Maltepe ilçesinde konuşlu vazi-
yette bulunan General Nurettin Baransel Kışlası 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı ile ilgili olaya 
ilişkin faaliyetlerin ortaya çıkarılması amacıyla yapılan çalışmalarda 12-13-14.07.2016 gü-



İSTANBUL DARBE ANA DAVASI İSTANBUL DARDE ANA DAVASI

333

nünü içeren komuta katını ve tankların çıkışını gösteren S/N: 66 KKM65FS seri numaralı 
harddisk içerisindeki görüntüler incelendiğinde;

12.07.2016 günü saat 22.00 sıralarında 2. Zırhlı Tugay Komutanlığına Tugay Ko-
mutanı Tuğgeneral Ö.A., Kurmay Albay M.Ç. ve Albay R.K.’nin geldikleri, aynı gün saat 
22.46 sıralarında karargah binasında komuta katına girdikleri ve akabinde Tugay Komuta-
nı Tuğgeneral Ö.A.’nın odasında 23.29.02 sıralarına kadar toplantı yaptıkları ve akabinde 
komuta katından çıkış yaptıkları, tespit tutanağında yer alan güvenlik kamerası görün-
tülerinin 12-13-14 Temmuz 2016 tarihlerini içeren ve karargah binasını gösteren kayıtlar 
olduğu, söz konusu görüntülerde Maltepe 2. Zırhlı Tugay Komutanlığının kendi komuta 
kademesi diğer iller ve komutanlıklardan üst düzey rütbeli şahısların katıldığı, yapılan 
inceleme ve tespitlerde toplam (17) şahsın toplantıya iştirak ettikleri, ( 15.07.2016 tarihi 
itibari ile konumları, rütbeleri, sıkıyönetim çerçevesinde atandıkları görevleri aşağıda tab-
lo şeklinde belirtilmiştir.)

ADI - SOYADI BİRLİĞİ ATAMA LİSTESİ

Ö.A. Maltepe 2. Zırhlı Tugay Komutanı (Tuğgeneral) İstanbul Sıkıyönetim Komu-
tan Yrd.

E.G.1.Ordu Kurmay Yarbaşkanı Devam
M.Ç. Kuleli Askeri Lisesi Eski Komutanı
M.K.Maltepe 2. Zırhlı Tugay Komutanı Yrd. (Kurmay Albay)
U.Ş. Kahramanmaraş Garnizon Komutanı (Kurmay Albay ) Kahramanmaraş Sı-

kıyönetim Komutanı
Ö.F.Ö.23. Alay Komutanı (Kurmay Albay)
S.C. 47. Alay Komutanı (Kurmay Albay)
O.Ö. (Cizre Garnizon KomutanıKurmay Albay )
M.D.  (KKK Proje Şube Müdürü Kurmay Albay)
R.K. Tuzla Piyade Okulu Komutan Yrd. (Kurmay Albay)
İ.A. 2. Zırhlı 2 Tank Tabur Komutanı(Kurmay Yarbay)
Ş.Ç. 2. Zırhlı 1. Tank Tabur Komutanı(Kurmay Yarbay)
M.Y. Kara Harp Akademisi Öğretim Üyesi (Kurmay Yarbay)
M.M.Ç. (Kurmay Binbaşı) Kara Kuvvetleri Komutanlığı Proje Şube Müdürlüğü 
F.K.2. Zırhlı Tugay Kurmay Başkanı (Kurmay Yarbay)
Z.G. 2. Zırhlı Topçu Tabur Komutanı (Kurmay Binbaşı)
M.K. 2. Zırhlı Tugay Hareket Eğitimi Şube Müdürü (Kurmay Yüzbaşı)

Yukarıda isimleri yazılı personelin toplantıya katıldıkları 15.07.2016 gününe ait 
kamera görüntülerinin olmadığı, kameraların kayıt sisteminin sökülmüş olduğu, en son 
kaydın 14.07.2016 gününe kadar olduğu,
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12.07.2016 tarihinde saat 22.00 sıralarında Tugay Komutanı A.’nın kendi kul-
landığı 09 Y 3632 plaka sayılı Toyota marka aracı ile Albay M.Ç. kendisine tahsisli resmi 
plakalı Renault Clio marka araçla ve Albay R.K.’nin ise kendisine ait 42 BEZ 34 plaka sayılı 
beyaz renkli Wolksvagen marka araç ile geldikleri, yukarıdaki ekran alıntılarına ve kame-
ra saatine göre aynı gün saat 22.46 sıralarında karargah binasının komuta katına girdikleri 
ve akabinde Tugay Komutanı Tuğgeneral Ö.A.’nın odasında 23.29.02 sıralarına kadar top-
lantı yapıp tugaydan ayrıldıkları,

Sanık Ö.A.’nın 13/08/2016 günü alınan ifadesinde; 15 Temmuz günü komutan 
yardımcısının kendisini çağırdığını, gittiğinde ellerinde bir emir ile karşıladığını, bu emrin 
yazılı olduğunu, incelendiğinde Sıkıyönetim Emri olduğunu gördüğünü, bundan yaklaşık 
(2) gün önce 13 Temmuz günü saat 14.30 sıralarında Albay U.Ş.’nin, saat 19.00 sıralarında 
ise Albay M.D. ’nin geldiğini ve bilgi aktarımında bulunduklarını, bildirdikleri bilgiler ile 15 
Temmuz günü gelen yazının içeriğinin aynı olduğunu beyan ettiği,

Sanık M.Y.’nin  23/07/2016 tarihinde alınan ifadesinde; darbe girişiminin İstan-
bul ayağında darbe planlamasını Kurmay Albay M.D. ’nin yaptığını, Kurmay Albay U.Ş., 
Kurmay Binbaşı M.Ç. ve kendisinin İstanbul’a geçmelerinin ardından 13 Temmuz Çarşam-
ba günü birlikte M.Ç.’nin özel aracı ile İstanbul 2. Zırhlı Tugay Komutanlığına intikal ettik-
lerini, tugaya geldiklerinde Tugay Komutanı Ö.A. ve tugaydaki ismini bilmediği tüm tabur 
komutanları ile makam odasının karşısında bulunan brifing salonunda toplandıklarını, 
herkesin önünde İstanbul şehir haritasının olduğunu, konuşmaların içeriğinde; Sabiha 
Gökçen Havalimanının kontrol edilmesi, kontrolü Kuleli Askeri Lisesine verilen iki köprü-
nün takviye edilmesi, Acıbadem Telekom binasının ablukaya alınması, E-5 ve TEM otoyol-
larının kontrol altına alınmasına ilişkin konuşmaların geçtiğini beyan ettiği,

Dosya kapsamında mevcut olan görüntüler ile sanıkların ifadelerinde bahsi ge-
çen konular karşılaştırıldığında; sanıkların 2. Zırhlı Tugay’daki toplantıya peyderpey gel-
dikleri, bunlardan dikkat çekici olan Albay M.D.’nin elinde çantalı bir vaziyette kamera 
saatine göre 13.07.2016 tarihinde saat: 19.44’te komuta katından makam odalarına doğru 
yürüdüğü, Albay M.Ç.’nin 12.07.2016 tarihindeki toplantıya katılırken 13.07.2016 tarihin-
deki toplantıya katılmadığı, yukarıdaki listede belirtilen diğer (16) şahsın ise toplantıya 
katıldıkları, zaman zaman karargah binası önüne çıktıkları, Tuğgeneral Ö.A., Tuğgeneral 
E.G., Albay U.Ş.,Albay M.D. , Albay R.K., Yarbay M.Y., Binbaşı M.M.Ç.’nin   sivil olarak, di-
ğer askeri personelin ise ekseriyetle tugay personeli olması sebebiyle üniformalı oldukları, 
sadece 23. Alay Komutanı olan Albay Ö.F.Ö.’nün üniformalı olarak geldiği, Ö.F.Ö.hakkında 
habercisi S.Y.’nin bilgi almasında;

13.07.2016 günü akşam üzeri mesai bitiminden sonra sanığı 2. Zırhlı Tugay Ko-
mutanlığına götürüp bıraktıklarını beyan ettiği, olay günü tugayın nöbetçi subayı Z.G.’nin 
olduğu, toplantı esnasında en düşük rütbeli subay olan Yüzbaşı M.K.’nin çay servisi yap-
tığı, içeriye subay sınıfının haricinde askeri personel almadıkları, daha sonra toplantı bi-



İSTANBUL DARBE ANA DAVASI İSTANBUL DARDE ANA DAVASI

335

timinde ise sırasıyla 14.07.2016 günü saat 01.45 sıralarında toplantıdan çıkarak koridora 
geçtikleri ve akabinde dikkat çekici şekilde Ö.A.’nın E.G.ile birlikte ayrıldığı, Albay M.D. 
’nin ise geldiğinde elinde bulunan çantasının olduğu, Sanık M.D.  ve firari sanık U.Ş.’nin 
kullandıkları GSM hatlarının HTS kayıtlarına göre belirtilen tarihler itibariyle konuşma 
yapılan yer baz kayıtlarının açıklanan tespitlerle uyumlu olduğu, bu haliyle Sanık M.D. ’nin 
darbe girişimini planlamak üzere İstanbul iline geldiği, 2. Zırhlı Tugay Komutanlığında ya-
pılan toplantıda olay tarihinde kritik bölgelerde konuşlandırılacak olan askeri personelin 
ve araçların planlamasının yapıldığı, 2’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı bünyesinde faaliyet 
gösteren personelin dağılımı ve görevlerinin anlatıldığı hususlarının sanıklar ve tanık be-
yanları, görüntü inceleme tutanaklarından tespit edildiği,

Sanık Ö.A.’nın komutanlığını yaptığı 2. Zırhlı Tugay Komutanlığının ana giriş 
nizamiye kapısının kamera görüntüleri incelendiğinde ise; Zırhlı (Tank, GZPT ve ZPT) ve 
diğer araçların (Landrover, Unimog vb) 15.07.2016 günü saat 22:18:31 sıralarında ana gi-
riş nizamiye kapısından dışarıya çıkış yapmaya başladıkları, son olarak zırhlı aracın saat 
23:01:00 sıralarında nizamiye kapısından çıkış yaptığı, Tugay Komutanlığından sevk edi-
len araçların karışık bir vaziyette çıkış yaptıkları, araçların plaka ve numaralarının çoğun-
luğunun kamera görüş açısına göre ve gece olduğundan dolayı tespit edilmediği, bir kısım 
aracın son üç hanesinin yazılı olduğu, bazı askeri araçlara ise (7, 8 vb.) şeklinde numara 
verildiği, son üç hanesi yazılı araçlardan dördünün Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde ce-
reyan eden olaylara iştirak ettiklerinin tespit edildiği, Maltepe 2. Zırhlı Tugay Komutanlı-
ğında olay günü karargah nöbetini ifa eden Uzman Çavuş F.Y.’nin, vardiya amiri S.A.’nın 
emri ile telsiz başına geçirildiği ve telsiz konuşmalarının not alınması emrini verdiği, telsiz 
görüşmelerini not alarak parafladığı kağıtları kendi rızasıyla kolluk görevlilerine teslim 
edilen (3) sayfa not ve (1) adet kodların bulunduğu liste incelendiğinde; Tuğgeneral Ö.A., 
Kurmay Yarbay F.K., Kurmay Yüzbaşı M.K., Kurmay Yarbay Ş.Ç., Kurmay Yarbay İ.A., Kur-
may Binbaşı Z.G. ve Yüzbaşı S.Ç.’nin darbe girişimi kapsamında telsiz iletişiminde bulun-
duklarının belirlendiği, Sanık M.Y.’nin da ifadelerinde belirttiği 14/07/2016 tarihinde Hava 
Harp Okulu’nda gerçekleştirilen toplantıyla ilgili olarak Hava Harp Okulu Komutanı maka-
mının bulunduğu binanın koridorlarını gören olay tarihli kamera kayıtları incelendiğinde 
saat 19.00 sıralarında giriş-çıkışlarda bir hareketlenme yaşandığı, saat 22.00’a kadar sü-
ren hareketlenmede görüntülerden toplantıya katıldığı iddia olunan şahıslardan M.N.Y., 
G.Ş.S., F.A., A.G.’nin olay tarihinde bu yerde bulundukları, yine darbe girişimine iştirak 
ettiğinden bahisle Ankara C. Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklu 
bulunan, darbeci askeri kanat tarafından hazırlanan sözde atama listesine göre Ankara 
Valisi olarak atanan Hv KK Eğitim Daire Başkanı Tuğgeneral K.A., darbe girişimine işti-
rak ettiğinden bahisle haklarında C. Başsavcılığımızın 2016/89370 sayılı evrakı üzerinden 
soruşturma yürütülen hava sınıfından subaylar H.E. (Hava Harp Okulu Öğrenci Alay Ko-
mutanı olup sözde atama listesine göre TRT İstanbul Müdürü olarak atanan) ve B.A. başta 
olmak üzere bir çok darbeci askerin kamera kayıtlarında tespit edildiği, toplantıya katılan 
yukarıda isimleri yer alan şahısların okula giriş kayıtlarının Harp Okulu Komutanı sanık 
F.A.’ın emriyle yaptırılmadığı, hatta Sosyal Hizmet Müdürü’nün konaklama hususunda ya-



İSTANBUL DARBE ANA DAVASI İSTANBUL DARDE ANA DAVASI

336

pılacak kayıt için önce “özel görev” ibaresini yazmayı düşündüğü ancak daha sonra sanık 
F.A. ‘ya sormadan bunu yapmak istenmediği,

Nizamiye giriş çıkış kayıtları incelendiğinde ise dikkat çekici olarak Hava Harp 
Akademisinde görevli olup darbe girişimine eylemli olarak katılan, akademi mensubu öğ-
renci subayları olay günü toplanmaya çağırarak emniyet altına alınacak noktalara tak-
viye destek için görevlendiren, bu nedenle C.Başsavcılığımızın 2016/84338 sayılı evrakı 
kapsamında tutuklu bulunan L.Ö.’nün 15/07/2016 günü saat 01.56’da okul dekanı A.G.’yi 
(sözde atama listesine göre İş Bankası Genel Müdürü olarak atanan) ziyaret amacıyla bir-
liğe giriş yaptığı, 03.38’de ise birlikten ayrıldığının tespit edildiği, darbe girişimi planla-
malarını aydınlatacak diğer önemli beyanlara yer verilecek olursa; Atatürk Havalimanı 
Jandarma Bölük Komutanı olarak görev yapan Jandarma Üsteğmen E.A.Ç.’nin 19/08/2016 
tarihinde alınan ifadesinde özetle; 14/07/2016 tarihinde saat 17.50 sıralarında İl Jandar-
ma Komutanı Kurmay Albay G.S. ile 66’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgene-
ral M.N.Y.’nin bölüğe geldiklerini, önceden şahısların habercilerinden öğrendiği kadarıyla 
ziyaretin çay içmek maksatlı olduğunu ancak kendisine Atatürk Havalimanı’na ait kro-
kinin olup olmadığını sorduklarını, kendisinin de krokinin olduğunu söyleyerek makam 
odasında bulunan krokiyi habercisine getirttiğini, habercinin söz konusu krokiyi bölüğün 
kamelyasına getirdiğini, kendisinin krokinin istenmesini yakın zamanda havalimanında 
meydana gelen terör saldırısıyla ilgili olabileceğini düşünerek G.S.’ye konu hakkında bilgi 
vermek istediğinde G.S.’nin kendisine bilgi vermesine gerek olmadığını, o olayla ilgili her 
şeyi bildiğini söyleyerek “soracağım sorulara cevap ver” dediğini, ilk olarak kroki üzerinde 
nerede olduklarını sorduğunu, daha sonra yine kroki üzerinde Devlet Konuk Evi’nin yeri, 
iç hatlar, dış hatlar terminallerinin yeri, Atatürk Havalimanı’na kaç giriş ve çıkış olduğunu 
ve yerlerini sorduğunu, kendisinin de bilgi verdiğini, bu esnada M.N.Y.’nin ise kendisiyle 
muhatap olmayarak kendisinin G.S.’ye verdiği cevaplara göre krokiyi ayrıntılı bir şekilde 
incelediğini, yine G.S.’nin kendisine son olarak havalimanında kaç tane kontrol kulesinin 
olduğunu ve bunların nerede olduğunu sorduğunu, kendisinin de tam olarak yerlerini bil-
mediğini söylediğini, daha sonra G.S.’nin “Sen bize iki çay söyleyip çıkabilirsin.” dediğini, 
kendisinin de kamelyanın kapısını kapatarak çıktığını, yaklaşık 20-25 dakika kadar iki-
sinin baş başa konuştuklarını uzaktan kamelyanın camlı olmasından dolayı gördüğünü, 
daha sonra ilk önce M.N.Y.’in, yaklaşık 10-15 dakika kadar sonra ise G.S.’nin ayrıldığını, 
darbe girişiminden sonra şahısların girişimin önemli bir ayağı Atatürk Havalimanı olduğu 
için, limanın dış korumasıyla görevli birliğine kritik yerlerin keşfi maksatlı geldiklerini 
düşünerek olayı tutanak altına alıp kamera kayıtlarını emniyete verdiğini beyan ettiği, 

Darbe girişimi öncesi planlama toplantılarına katılan ve kalkışma gününde ise 
bulunduğu 1’nci Ordu Komutanlığı Harekât Merkezinde Marmara Bölgesi’nde kendisine 
bağlı birlikleri darbe girişiminde yönlendirme ve koordinasyon görevi üstlenen 1’nci Ordu 
Harekât Yarbaşkanı Tuğgeneral sanık E.G.’nin 13/08/2016 tarihinde alınan ifadesinin ilgili 
kısmında özetle; Tekirdağ ili Malkara ilçesinde görev yaptığı dönemde tanıştığı ve kendi-
sinin hükümet politikalarına küskün olduğunu bilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı Genel 
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Harekât Daire Başkanı olarak görev yapan Tuğgeneral A.B.’nin darbe girişiminden birkaç 
gün kadar önce kriptolu kurum telefonundan kendisini aradığını ve üstü kapalı olarak 
darbe planlamasının yapıldığını söylediğini, ne zaman ya da ne şekilde yapılacağını tele-
fonda söylemediğini, A.B. ile görüştükten 1-2 gün kadar sonra Kara Kuvvetleri Komutan-
lığında görevli Albay M.D. ‘nin kendisini kullanmış olduğu telefondan arayarak bir gün 
sonra Maltepe 2’nci Zırhlı Tugay Komutanlığına gelmesini istediğini, görüşmeden bir gün 
sonra söz konusu yere gittiğini, burada Tugay Komutanı Ö.A.’nın da bulunduğu ortamda 
M.D. ‘nin yüz yüze kendisine darbe faaliyetinin olacağını söylediğini, kendisinin de faaliyet 
kapsamında görevinin ne olduğunu sorduğunda kendisine 1’nci Ordu’da çatlak bir ses ol-
mamasını sağlamasını ve gerektiği zaman İstanbul dışındaki birliklerin İstanbul’a sevkini 
sağlamasını istediğini, ayrıca faaliyetin cumayı cumartesiye bağlayan gece 03.00’da baş-
layacağını, aralarındaki haberleşmenin ise kişisel telefon numaraları ile Whatsapp üzerin-
den yapılacağını, emirlere riayet etmeyenin derdest edileceğini söylediğini beyan ettiği,

Darbe girişiminin gerçekleştiği 15/07/2016 günü İstanbul ili Kadıköy ilçesinde bulu-
nan Moda Deniz Kulübü’nde Eskişehir Muharip Hava Kuvveti Komutanı Korgeneral Mehmet 
ŞANVER’in çocuğunun düğün merasimi gerçekleştiği, merasime Hava Kuvvetleri Komutanı 
Abidin ÜNAL olmak üzere birçok hava sınıfından generalin iştirak ettikleri, şahısların arasın-
da komuta ettiği birlikleri darbe girişimine aktif olarak katılan generallerin de bulunduğu, bu 
durumun girişimin planlanan saatten önce başlaması nedeniyle olduğunun değerlendirildi-
ği, darbe girişimi faaliyetlerinin planlanan tarih ve saat olan 16/07/2016 saat 03.00’dan önce 
saat 21.00 sıralarında başlaması nedeniyle düğün merasiminin devam ettiği sırada Muhare-
be Arama Kurtarma (MAK) timleri tarafından baskın düzenlendiği, tanık Mehmet ŞANVER’in 
29/11/2016 tarihinde alınan ifadesinde baskın yapan MAK ekip personelinin isimlerini bilme-
mesine rağmen çoğunun yüzünü önceden gördüğünü, bunlardan bir kısmının zamanın Hava 
Kuvvetleri Komutanı Akın ÖZTÜRK ve günümüz Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin ÜNAL’ın 
yakın korumaları olduğunu beyan ettiği, baskın neticesinde darbeci askeri kanat tarafından 
hazırlanan ve ülke genelindeki askeri birliklere “Harekât Yıldırım» öncelikli mesaj olarak gön-
derilen sıkıyönetim emri direktifi ekindeki sözde atama listelerine göre bağlı bulundukları 
kuvvet emrine çekilenlerin derdest edilerek darbe girişiminin hava unsurlarının komuta mer-
kezi olan Akıncılar Hava Üs Komutanlığına götürüldükleri, mevcut görevlerinin devamına ka-
rar verilen veya üst göreve yükseltilen generallerin ise bir süre tutulduktan sonra birliklerinin 
başına dönüp komuta etmeleri amacıyla serbest bırakıldıkları, düğün merasimine katılan ge-
nerallerden Ahmet CURAL’ın 22/11/2016, Ş.U.’nun 23/11/2016 ve Recep YÜKSEL’in 11/10/2016 
tarihinde alınan ifadelerinin ilgili kısmında; odada rehin tutuldukları sırada farklı bir odada 
bulunan Hava Harp Okulu Komutanı F.A. ‘nın yanlarına geldiğini ve kendilerine bir grup asker 
olarak darbe girişimini kendilerinin yaptığını, Genelkurmay Başkanı’nın kendilerini destekle-
diğini, diğer kuvvet komutanlarının da destekleyeceğini söyleyerek darbe girişimine kimlerin 
destek verdiğini sorduğunu beyan ettikleri, Hava Harp Okulu Destek Grup Komutanlığı Muha-
fız Bölüğü’nde uzman çavuş olarak görev yapan ve okulun ana nizamiyesinde 14/07/2016 saat 
08.00’dan 15/07/2016 saat 08.00’a kadar nizamiye nöbet vardiyasında görevli olan Teoman 
YALÇIN’ın 26/01/2017günü alınan ifadesinde özetle;
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14/07/2016 günü saat 12.00 sıralarında 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanı 
olarak bildiği ve M.N.Y. olarak teşhis ettiği şahsın makam aracıyla okul nizamiyesinden 
girdiğini, saat 14.30 sıralarında çıkış yaptığını, yaklaşık on dakika kadar sonra sivil gi-
yimli, kendisini albay olarak tanıtan ve kimliğini gösteren bir kişinin okul komutanıyla 
görüşeceğini söylemesi üzerine komutanın emir astsubayı olan B.T.’yi aradıklarını, duru-
mu söylediklerini, aradan beş dakika kadar geçtikten sonra 66. Mekanize Piyade Tugay 
Komutanının şoförünün nizamiyeye gelerek albay şahsı alıp içeriye gittiğini, yine aradan 
bir süre geçtikten sonra bu sefer binbaşı rütbesinde bir şahsın geldiğini, bu şahsı da aynı 
makam şoförünün aldığını, bu şahısların makam aracıyla giriş yapıp VİP işlemi gördükle-
rinden kayıtlarının alınmadığını, aynı gün saat 16.00 sıralarında F.A. ‘nın emir astsubayı 
olan B.T.’nin kendilerini arayarak ATEŞ generalin misafirlerinin geleceğini ve VİP’den ka-
yıt yapmadan almalarını söylediğini, mesaiden sonra sayısını tam olarak hatırlayamamak-
la birlikte yaklaşık 20-30 asker şahsın bu şekilde giriş yaptığını, saat 18.00 sıralarında ise 
bir kurmay binbaşı ve kurmay yarbayın giriş yaptığını, yine takip eden sabah saat:05.30 
sıralarında nizamiyeye Ateş generalin misafiri olduğunu söyleyen yüzbaşı ve binbaşı rüt-
besinde iki askerin geldiğini, bu şahısları da kayıt yaptırmadan aldıklarını, bu yaşananlar 
esnasında bir generalin kendinden alt rütbedeki askerleri karşılatmasına ve misafir etme-
sine şaşırdıklarını, okula anlattığı şekilde giriş yaptığını beyan ederek şahıslardan M.M.Ç., 
M.D. , E.G., S.C. ve M.N.Y.’yi teşhis ettiği,

Açıklanan ifadeler haricinde yine işin esasına yönelik olarak darbe girişiminin 
hazırlık aşamasında faaliyetlerin koordinesinde belirleyici konumda, eylemlere ise komu-
ta ettiği birliğiyle birlikte aktif olarak iştirak eden 66’ncı Zırhlı Tugay Komutanı M.N.Y.’nin 
şoförlüğü ve haberciliğini yapan Piyade Er A.A.’nın 17/08/2016 tarihli, 66’ncı Zırhlı Tu-
gay Komutanı M.N.Y.’nin emir astsubaylığını yapan O.E.’nin 19/08/2016 tarihli, Hava Harp 
Okulu Destek Grup Komutanlığı Muhafız Bölüğü’nde uzman çavuş olarak görev yapan ve 
okulun ana nizamiyesinde 14/07/2016 saat 08.00’dan 15/07/2016 saat 08.00’a kadar ni-
zamiye nöbet vardiyasında görevli olan T. Y.’nin 26/01/2017 tarihli, olay tarihinde Hava 
Harp Okulu Protokol Şube Müdürlüğünde görevli olan astsubay S. S.’nin 26/01/2017 ta-
rihli, Hava Harp Okulu Destek Grup Komutanlığı Hizmet Bölüğü’nde sözleşmeli er olup 
olay tarihinde F.A.’nın habercisi olarak görev yapan M.S.’nin 26/01/2017 tarihli, Hava Harp 
Okulu Destek Grup Komutanlığı Hizmet Bölüğü’nde uzman çavuş olup olay tarihinde okul 
nizamiye kapısında sabotaja karşı koyma timinde görev yapan Y. Ö.’nün 26/01/2017 tarihli, 
olay tarihinde Hava Harp Okulu Komutanı F.A.’nın şoförlüğünü yapan T.B.’nin 26/01/2017 
tarihli ve kovuşturma aşamasındaki beyanlarıyla uyumlu ifadelerinin darbe girişiminin İs-
tanbul ili ayağının planlanmasına ilişkin açıklanan tespit ve ifadeler ile uyumlu ve “ Yurtta 
Sulh Konseyi İstanbul yapılanmasını deşifre eder mahiyette oldukları, darbe girişimi önce-
si planlama toplantılarına katılan ve girişim gününde ise fiili görevler üstlenen yukarıda 
adı geçen şahıslar arasındaki iletişim ve koordinasyonu sağlamak için M.M.Ç. tarafından 
sözde Yurtta Sulh Konseyi’nden adını alan “Yurtta Sulh Biziz” isimli Whatsapp grubunun 
olay günü faaliyetlerin başlamasıyla birlikte saat 21.15’de kurulduğu, olay günü İstanbul 
Emniyet Müdürlüğü binasını işgal etme faaliyeti yürütmekte iken yakalanan 66’ncı Meka-
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nize Piyade Tugay Komutanlığı personeli O.A.’dan ele geçirilen cep telefonunun incelen-
mesi sonucunda tespit edilen gruba ekli darbe girişimi öncesi planlama toplantılarına ka-
tılan sanıkların da içerisinde bulunduğu asker şahısların konuşmalarından darbe girişimi 
faaliyetlerinin İstanbul ili ayağının buradan yönlendirildiğinin anlaşıldığı,

Yukarıda ayrıntılı olarak izah olunan sanıklar ve tanıkların beyanları, kamera 
kayıt, birlik giriş-çıkış ve telsiz görüşme tespit tutanaklarının içerikleri, darbe planlaması 
ve olay günü kalkışmada görev alan sanıkların eylemlerinin niteliği, “Yurtta Sulh Biziz” 
grubunun görüşme içerikleri ile emir- komuta zinciri içerisindeki konumları bir arada de-
ğerlendirildiğinde;

Ülke çapında gerçekleştirilen darbe girişimi faaliyetlerinin İstanbul ayağıyla il-
gili görevin Ankara ili Keçiören ilçesinde FETÖ/PDY mensubu N.G. isimli şahsın ve Kur-
may Albay O.Ö.nün evinde yapılan toplantılar sonucunda Genelkurmay Başkanlığı ve Kara 
Kuvvetleri Komutanlığında yuvalanan terör örgütü mensupları merkezli icrası planlanan 
darbe girişiminin İstanbul ilindeki faaliyetleri açısından sanık M.D.  başta olmak üzere 
diğer sanıklar M.Y., O.Ö., M.M.Ç. ve U.Ş.’nin irtibat ve koordinasyon timi olarak görevlendi-
rildikleri, bu aşamadan sonra adı geçen sanıkların İstanbul iline gelerek 2’nci Zırhlı Tugay 
Komutanlığı ve 66’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve Hava Harp Okulu Komutan-
lığında yapılan toplantıları koordine ettikleri,

Başta sanık E.G., M.Y. ve İstanbul ilinde konuşlu sayılan askeri birliklerde gö-
rev yapan askeri personelin yukarıda yer verilen ifadelerinden E.G.ile kendisiyle askeri 
hiyerarşi ve birlik sevk kabiliyeti gereği aynı konumda bulunan Ö.A., M.N.Y. ile F.A.’nın 
darbe planlamasından İstanbul’da yapılan toplantılardan önce haberdar olduklarının anla-
şıldığı, yine yapılan toplantılar sonucunda Kara Harp Akademisi öğrencilerinin İstanbul ili 
genelinde kontrol altına alınacak her noktaya gruplar halinde takviye edilmesi kararının 
alındığı, takviyenin amacının yetişmiş rütbeli personel olan akademi öğrencilerinin sevk 
ve idarede görev alarak faaliyetin kolaylaştırılması olduğu, olay günü her noktaya gönde-
rilecek grubu belirleme, sevk edilmelerini sağlama ve faaliyetlerinin emrini verme işini 
toplantılara katılan Kara Harp Akademisi öğretim başkanı Albay A.Z.G.’nin ifa ettiği anla-
şılmakla, ülke genelinde darbe girişimini gerçekleştiren Yurtta Sulh Konseyi’nin İstanbul 
ayağının Hava Harp Okulu Komutanı olan ve sözde sıkıyönetim direktifinde İstanbul Valisi 
olarak atanan sanık F.A., 66’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanı sanık M.N.Y., 2’nci Zırhlı 
Tugay Komutanı sanık Ö.A., 1’inci Ordu Komutanlığı Harekât Kurmay Yarbaşkanı sanık 
E.G., Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurumsal Dönüşüm Şube Müdürü sanık M.D. , Kahra-
manmaraş 5’nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcısı sanık U.Ş., Cizre 172’nci Zırhlı Tugay 
Komutan Yardımcısı sanık O.Ö., Kara Harp Akademisi Öğretim Başkanı sanık A.Z.G., Kara 
Kuvvetleri Komutanlığı Kurumsal Dönüşüm Şube Müdürlüğü Subayı sanık M.M.Ç. ve Kara 
Harp Akademisi Öğretim Elemanı sanık M.Y.’den oluştuğu anlaşılmıştır.
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Darbe girişiminin silahlı kuvvetlerimizdeki emir-komuta zincirinden kopuk ola-
rak, terör örgütünün bir eylemler dizisi olduğu açıkça anlaşılan somut olayda girişim ön-
cesinde düzenlenen toplantılara katılarak eylemlerin planlamasına iştirak eden, eylemleri 
organize eden ve girişim günü kalkışmayı başlatan, görev taksimatı yapan veya birlikleri 
sevk eden konsey üyesi sanıkların terör örgütüyle arasında süreklilik ve çeşitlilik arz ede-
cek şekilde organik bağ bulunduğu, öte yandan örgütün amacına uygun biçimde işleyişini 
sağlayan, örgüt üyelerine görev veren, emir ve idare yetkisine sahip olan konumlarına göre 
örgüt faaliyetlerini düzenleme ve görevlendirme yetkisini haiz yönetici vasfında oldukları,

Ayrıca darbe girişimi öncesi yapılan toplantılarda darbe girişimine karşı çıkan-
lara ateş edileceği ve karşıt gördükleri askeri yetkililerin enterne edileceği hususlarının 
kararlaştırılması, “Yurtta Sulh Biziz” grubundaki görüşme içeriklerinde toplanan kitlelere 
ve askeri kuvvetlere karşı duran polislere silahla, tanklarla sert şekilde müdahale edile-
ceği, muhalif gördükleri yetkililerin enterne edileceği hususlarının yer alması ile girişim 
kapsamındaki faaliyetlerin gruba rapor olarak sunulması bir arada değerlendirildiğinde 
konsey üyesi sanıkların İstanbul ilinde darbe girişimi faaliyetleri kapsamında darbeci as-
keri kanadın hakimiyetinin sağlanması amacıyla işlenen öldürme, öldürmeye teşebbüs, 
yaralama, hürriyeti tahdit, yağma, özel şahıslara ve kamuya ait mallara zarar verme suçla-
rının eylemleri üzerinde ortak hakimiyet sağlayan ve örgüt yöneticisi konumunda sorumlu 
oldukları, darbe girişimi toplantılarına katılan ve aynı gerekçelerle terör örgütüyle arala-
rında süreklilik ve çeşitlilik arz edecek şekilde organik bağ bulunup örgüt üyesi konumun-
da bulunan diğer sanıkların ise faaliyet kapsamında darbeci askeri kanadın hakimiyeti-
ni sağlamak için emniyet altına almayla görevlendirildikleri bölgede sevk-idare ettikleri 
birliklerin işlediği ve kendilerinin azmettirdiği suçlardan, sayılanlar dışındaki konumda 
bulunan ve terör örgütüyle organik bağı tespit edilemeyen sanıkların ise darbe girişimi 
planlamasına ve olay günü girişimine genel olarak katılmalarından dolayı sorumlu olup 
eylemleri örgüt adına işledikleri, örgütün deşifresine yönelik beyan ve tespitlerden anla-
şılacağı üzere görev ve rütbesi ne olursa olsun örgüt mensubu asker şahısların örgütsel 
tabirle “şakirt” tabir edildikleri, örgütün sivil ve asker yönetici unsurlarının emrinde ol-
dukları anlaşılmıştır.
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3. DARBE GİRİŞİMİ FAALİYETİ KAPSAMINDA İSTANBUL İLİNDE İŞLENEN 
BAŞLICA SUÇLAR

Kasten Öldürme;

Soruşturma sürecinde elde edilen veriler, maktul yakınlarının katılan ve bir kı-
sım maktüllerin ise olaylar sırasında yanlarında bulunan şahısların tanık sıfatıyla alınan 
ifadeleri ile haklarında tanzim olunan otopsi, ölü muayene ve olay tutanakları içerikleri 
nazara alındığında İstanbul ilinde darbe girişimi faaliyeti kapsamında darbeci askerlere 
karşı koymaya çalışan (88) kişinin hayatlarını kaybettikleri, bunlardan (1)’inin asker şa-
hıs, (5)’inin emniyet mensubu, (82)’sinin sivil vatandaş oldukları, darbeci askerlere karşı 
koymak isterken ateşli silahla, tankla ve sair askeri araçlarla ezilmek suretiyle vahşice 
katledildikleri anlaşılmıştır.

Belirtilen verilere göre olaylar sırasında öldürülenlerin bölge bazlı ve öldürülme 
şekline göre tasnifi yapıldığında;

-Darbeci askerlerin işgal ettikleri 15 Temmuz Şehitler (Boğaziçi) Köprüsü’nün 
Anadolu yakası tarafı giriş kısmında meydana gelen olaylarda Münür ALKAN, Kemal TO-
SUN, Şeyhmus DEMİR, Cemal DEMİR, Abdullah Tayyip OLÇOK, Erol OLÇOK, Askeri ÇO-
BAN, Onur KILIÇ, Batuhan ERGİN, Kemal EKŞİ, Mehmet Ali KILIÇ, Ayşe AYKAÇ, Mehmet 
YILMAZ, Samet USLU, Mehmet KARAASLAN, Onur Ensar AYANOĞLU, Recep BÜYÜK, 
Recep GÜNDÜZ, Cengiz HASBAL, Timur AKTEMUR, Lokman OKTAY, Çetin CAN, Köksal 
KARMİL, Mahmut COŞKUNSU, Muhammet AMBAR, Barış EFE, Sevgi YEŞİLYURT, Mustafa 
KAYMAKÇI, Yılmaz ERCAN, Muharrem Kerem YILDIZ, Şenol SAĞMAN, Salih ALIŞKAN’ın 
ateşli silahla mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı, Akın SERTÇELİK ve Burhan ÖNER’in 
ise ezilme nedeniyle genel beden travması sonucu,

-Darbeci askerlerin işgal ettikleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Binası önünde 
meydana gelen olaylarda Ahmet KARA, İlhan VARANK, Adil BÜYÜKCENGİZ, Murat KOCA-
TÜRK, Şuayip SEFEROĞLU, Tahsin GEREKLİ, Yunus Emre EZER, Tolga ECEBALIN, Rama-
zan SARIKAYA, İbrahim YILMAZ, Erkan PALA, Ömer CANKATAR, Metin ARSLAN ve Haki 
ARAS’ın ateşli silahla mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı,

-Darbeci askerlerin işgal ettikleri Kadıköy ilçesi Acıbadem semtinde bulunan 
Türk Telekom binası önünde meydana gelen olaylarda Murat MERTEL, Muhammet Fazlı 
DEMİR, Orhun GÖYTAN, Şirin DİRİL, Murat NAİBOĞLU ve Mete SERTBAŞ’ın ateşli silahla 
mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı,

-Darbeci askerlerin yolları işgal ettikleri ve burada bulunan Polis Merkezi Amirli-
ği’ni işgale teşebbüs ettikleri Çengelköy bölgesinde meydana gelen olaylarda Kader SİVRİ, 
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Gökhan ESEN, Mustafa CAMBAZ, Fatih DALGIÇ, Murat AKDEMİR, Halil KANTARCI, Burak 
CANTÜRK ve Osman YILMAZ’ın ateşli silahla mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı,

-Darbeci askerlerin yolları işgal ettikleri Esenler eski hal yolu Edirne istikameti 
ve İSTOÇ civarı TEM Otoyolu üzerinde meydana gelen olaylarda Vedat BARCEĞCİ ve Ah-
met KOCABAY’ın ateşli silahla mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı, Hüseyin KISA, Türk-
men TEKİN, Muhammet AKSU, Mehmet Şefik ŞEFKATLIOĞLU’nun tankla ezilme nedeniyle 
genel beden travması sonucu,

-Darbeci askerlerin işgal ettikleri Harbiye semtinde bulunan TRT binası önünde 
meydana gelen olaylarda Fahrettin YAVUZ, Murat DEMİRCİ ve Jouad MERROUNE’in ateşli 
silahla mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı,

-Darbeci askerlerin işgal ettikleri İstinye semtinde bulunan İMKB binası önünde 
meydana gelen olaylarda Fatih SATIR ve Mehmet Şevket UZUN’un ateşli silahla mermi 
çekirdeği yaralanmasına bağlı,

-Sabiha Gökçen Havalimanı’nı işgal etmek isteyen Hava Harp Okulu unsurların-
dan oluşan darbeci askerlerin durdurulduğu Tuzla ilçesi Orhanlı gişeleri üzerinde meyda-
na gelen olaylarda Ozan ÖZEN, Mustafa DİREKLİ, Yalçın ARAN, Erdem DİKER, İhsan YIL-
DIZ, Vahit KAŞÇIOĞLU’nun ateşli silahla mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı,

-Darbeci askerlerin İstanbul ilindeki faaliyetlerinin merkez üslerinden biri olan 
66’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Topkule Kışlası önünde darbecilere müdahale 
etmek isteyen ve çatışan Sait ERTÜRK ve Serdar GÖKBAYRAK’ın ateşli silahla mermi çe-
kirdeği yaralanmasına bağlı,

-Darbeci askerlerin işgal ettikleri Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Köprüsü’nün 
Anadolu yakası tarafı giriş kısmında meydana gelen olaylarda Hasan KAYA’nın ateşli si-
lahla mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı, İsmail KEFA’nın künt kafa travmasına bağlı, 
Şükrü BAYRAKÇI’nın köprü yolu üzerindeki Ümraniye Çakmak Köprüsü civarında tankla 
ezilme nedeniyle genel beden travması sonucu,

-Darbeci askerlerin işgal etmeye çalıştıkları Vatan Caddesi üzerinde bulunan İs-
tanbul Emniyet Müdürlüğü yakınındaki Ak Parti Fatih İlçe Başkanlığı önünde meydana 
gelen olaylarda Mehmet GÜDER’in ateşli silahla mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı,

-Darbeci askerlerin işgal ettikleri Atatürk Havalimanı pistinde meydana gelen 
olaylarda Mahir AYABAK’ın ateşli silahla mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı,

-Darbeci askerlerin yolları işgal ettikleri Gaziosmanpaşa bölgesi TEM otoyolu 
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üzerinde meydana gelen olaylarda meydana gelen olaylarda Servet ASMAZ’ın ateşli silahla 
mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı,

-Darbeci askerlerin işgal etmeye teşebbüs ettikleri Bayrampaşa ilçesinde bu-
lunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü binası önünde meydana gelen olaylarda Ümit YOL-
CU’nun ateşli silahla mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı öldürüldükleri,

Maktuller Mehmet Şevket UZUN, Kemal TOSUN, Serdar GÖKBAYRAK, Münür 
ALKAN ve Ozan Özen’in emniyet personeli, Sait ERTÜRK’ün asker şahıs olduğu, Fatih DAL-
GIC’ın ise olay tarihinde müstafi sayılan polis memuru konumunda olduğundan kamu gö-
revlisi sayılamayacağı, ayrıca maktullerden Abdullah Tayyib OLÇOK ve Mahir AYABAKIN 
olay tarihinde 18 yaşından küçük oldukları, darbeciler tarafından işlenen tüm bu öldürme 
eylemlerinin amaç suç olan cebir ve şiddet kullanarak mevcut anayasal düzeni ortadan 
kaldırmaya teşebbüs suçunun tamamlanmasını kolaylaştırmak amacıyla gerçekleştiril-
diği, bu halde Bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla ve kişinin yerine getirdiği 
kamu görevi nedeniyle kasten öldürme suçunun (6), bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak 
amacıyla ve çocuğa karşı kasten öldürme suçunun (2), bir suçun işlenmesini kolaylaştır-
mak amacıyla kasten öldürme suçunun ise (80) kez işlendiği, bununla birlikte her ne ka-
dar maktul Halit Yaşar MİNE’nin 66’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında yaşanan 
olaylarda öldürülmesi açısından da bir kısım sanıklar hakkında kamu davası açılmış ise 
de idari tahkikat evrakları başta olmak üzere sonradan ortaya çıkan yeni bilgi ve bulgular 
ışığında bu aşamada sanıkların eylemleriyle maktul Halit Yaşar MİNE’nin ölümü arasında 
illiyet bağı bulunduğuna dair her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delillerin elde 
edilemediği anlaşılmıştır.

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Konut Dokunulmazlığının İhlali;

Darbe girişimi günü saat 20.10 sıralarında faaliyetlerin başlaması akabinde ülke 
genelindeki tüm askeri birliklere gönderilen sıkıyönetim direktifi ekindeki sözde atama 
kararlarında görev yaptıkları Kuvvet Komutanlığı emrinde görevlendirilen asker şahısla-
rın askeri cezaevlerine kapatılmak veya ülke genelinde darbeci hava unsurlarının merkez 
üssü konumundaki Ankara ilinde bulunan Akıncılar Hava Üssü’ne götürülmek üzere hür-
riyetlerinden alıkonuldukları, bu bağlamda;

Olay tarihinde 1’nci Ordu Komutanlığı görevini yürüten Orgeneral katılan Ümit 
DÜNDAR’ın darbeci askeri kanat tarafından hazırlanan sözde atama listesine göre mev-
cut görevine son verilerek Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevlendirildiği, başta 
E.G.olmak üzere darbeci unsurların ele geçiridiği 1’nci Ordu Komutanlığı Harekât Mer-
kezi’nden bulunan E.G.ve A.Z.G.’den alınan talimatla Harp Akademileri Komutanlığında 
öğrenci subay olan M. K., B. A. Ç., M. İ. ve M.A.A.’nın silahlı ve teçhizatlı şekilde saat 22.30 
sıralarında katılan Ümit DÜNDAR’ın Fenerbahçe Orduevi sahasında bulunan konutuna git-
tikleri, içeridekilere sorarak ve ev içerisinde dolaşarak müştekiyi aradıkları ancak bulama-
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dıklarından dolayı ayrılarak görevli oldukları 1’nci Ordu Harekât Merkezine geri döndükle-
ri, müştekinin ise kendisini kaçırmaya gelen askeri unsurlar gelmeden 15-20 dakika kadar 
önce İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa ÇALIŞKAN’ın yaşanan olayları haber vermesi 
üzerine kendisiyle buluşmak üzere konutundan ayrıldığı, darbeci askeri kanadın kullan-
dıkları “Yurtta Sulh Biziz” isimli whatsapp grubunda müştekinin durumu ve yerini sürekli 
olarak sorguladıkları ancak ulaşamadıklarından kaçırma eylemin gerçekleştiremedikleri, 
ismi geçenlerin alıkoyma girişimi şeklindeki eylemlerinin hedefini oluşturan katılanın o 
anda konutunda bulunmaması sebebiyle eylemlerinin kişiyi hürriyetinden yoksun kılma 
suçunu oluşturmaya elverişli olmadığı, katılanın evinde olmaması nedeniyle eylemin ha-
zırlık aşamasında kaldığı ancak bu haliyle eylemin gece vakti, birden fazla kişiyle, silahla 
ve kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak konut dokunulmazlığının ihlali su-
çunu oluşturduğu,

Olay tarihinde Deniz Harp Akademisi Komutanlığı görevini yürüten Tuğamiral 
katılan Tayyar ERTEM’in darbeci askeri kanat tarafından hazırlanan sözde atama listesine 
göre mevcut görevine son verilerek Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevlendirildi-
ği, saat 23.40 sıralarında ve devamında Harp Akademileri Komutanlığı personeli subaylar 
olan M.Ö.Ç., M. B., E. Ü., S. A. ve E. E.’nin müştekiyi tutuklamak amacıyla işyerinde makam 
odasında arama yaptıkları, E.Ü. ve S. A., M. Ö.Ç.ve M.B.’nin ayrıca müştekinin Harp Aka-
demileri Komutanlığı sahasında bulunan konutuna silahlı ve teçhizatlı bir şekilde giderek 
evde katılan Tayyar ERTEM’in eşi Emel ERTEM olduğu halde silah çekerek ve zor kullana-
rak evde arama yaptıkları, E.Ü.’nün kendisiyle telefonda konuşan katılan Tayyar ERTEM’e 
kendisini tutuklamaya geldiklerini söyledikleri, evde arama yapan şahısların ise katılanın 
eşine “komutanı alacağız, Tayyip’in askeri olmasaydınız” şeklinde sözler sarf ettikleri, şa-
hısların katılana ulaşamadan yakalandıkları, ismi geçenlerin alıkoyma girişimi şeklindeki 
eylemlerinin hedefini oluşturan katılanın o anda konutunda bulunmaması sebebiyle ey-
lemlerinin kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu oluşturmaya elverişli olmadığı, katılanın 
evinde olmaması nedeniyle eylemin hazırlık aşamasında kaldığı ancak bu haliyle eylemin gece 
vakti, birden fazla kişiyle, silahla ve kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak konut 
dokunulmazlığının ihlali suçunu oluşturduğu,

Olay tarihinde Harp Akademileri Komutanlığı görevini yürüten Korgeneral Katı-
lan Tahir BEKİROĞLU’nun darbeci askeri kanat tarafından hazırlanan sözde atama listesi-
ne göre mevcut görevine son verilerek Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevlendiril-
diği, katılanın Harp Akademileri Komutanlığı sahasında yer alan konutunda bulunmakta 
iken saat 21.00 sıralarında emir subayı olan Binbaşı F.I. ile koruma astsubayları E. K. ve O. 
Ş.’nin konut önüne geldikleri, emir subayının kamuflajlı, eğitim kıyafetli ve silahlı olduğu, 
kapıyı emir subayının çaldığı ve kapıyı açan katılana sert bir ses tonuyla “ Genelkurmay 
Başkanımız Org. Hulusi AKAR’ın emriyle Yurtta Sulh Konseyi yönetime el koymuştur” di-
yerek emri soran katılana emri Genelkurmay Harekât Merkezi’nden U. ALBAY diye birin-
den aldığını beyan ettiği, ayrıca yine emredici bir üslupla katılana kıyafetlerini giymesini 
ve Hadımköy Askeri Cezaevi’ne gideceklerini söylediği, şahısların katılanı alıkoyup söz 
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konusu yere götürerek cezaevine bıraktıkları, katılanın sabah saatlerine kadar tutulduğu 
ve darbe girişiminin başarısız olması üzerine serbest kaldığı, bu şekilde katılan Tahir BE-
KİROĞLU’na karşı cebir kullanarak, silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte, kişinin yerine 
getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu görevinin sağladığı nüfus kötüye kullanılmak suretiyle 
kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun işlendiği,

Olay tarihinde Deniz Harp Okulu Komutanlığı görevini yürüten Tümamiral Ka-
tılan Mesut ÖZEL’in darbeci askeri kanat tarafından hazırlanan sözde atama listesine 
göre mevcut görevine son verilerek Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevlendiril-
diği, katılanın konutunda bulunduğu esnada saat 22.30 sıralarında okul nöbetçi amiri C. 
A. tarafından aranarak önemli bir mesaj olduğunu, bizzat görmesi gerektiğini söyleyerek 
karargaha davet ettiği ve Binbaşı M. K. olduğu halde bir araç göndereceğini söylediği, bu-
nun üzerine hazırlanan katılanın gelen araca bindiği, aracı Yüzbaşı S. B. Ü.’nün kullandığı, 
aracın bir süre sonra karargaha gitmek üzere hareket etmesi akabinde birden durduğu ve 
arka koltukta oturan katılanın her iki yanına üsteğmenler İ.D. ile İ.H.T.’nin bindikleri, şa-
hısların katılanın ağzını bantlayarak ellerini plastik kelepçeyle kelepçeledikleri, bu sırada 
M. K. ‘nin müştekiye dönerek “Komutanım sıkıyönetim ilan edildi. TSK yönetime el koydu 
ve sizi güvenli bir yere götürme talimatı aldım” dediği ve şahısların araçla katılanı Maltepe 
Askeri Cezaevi’ne götürdükleri, katılanın burada tutulduğu ve darbe girişiminin başarısız 
olması üzerine serbest kaldığı, bu şekilde katılan Mesut ÖZEL’e karşı cebir kullanarak bir-
den fazla kişi tarafından birlikte, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu görevi-
nin sağladığı nüfus kötüye kullanılmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun 
işlendiği anlaşılmıştır.

Sair Suçlar;

-Darbe girişiminin başlamasıyla birlikte Saat 21.50 sıralarında 15 Temmuz Şehit-
ler (Boğaziçi) ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri tank, ZPT, kamyon vb. askeri araçlarla in-
tikal eden silahlı askeri unsurlar tarafından işgal edilerek trafiğin kesilmesi suretiyle araç 
geçişlerinin durdurulduğu, böylelikle belirsiz sayıdaki kişiye karşı zincirleme olarak cebir 
kullanılıp kara ulaşım araçlarının hareket etmesinin engellendiği veya araçlar hareket hâlinde 
iken durdurularak kara ulaşım araçlarının alıkonulması suçunun (2) kez işlendiği,

-23’ncü Motorlu Piyade Alay Komutanlığı unsurlarının Samandıra Gişeler ve 
E-5 Karayolu üzerinde yer alan Kartal Köprüsü’nün bulunduğu noktalara gelerek trafiği 
İstanbul şehir merkezi yönüne doğru durdurdukları, bu şekilde belirsiz sayıdaki kişiye karşı 
zincirleme olarak cebirle kara ulaşım araçlarının hareket etmesinin engellendiği veya araçlar 
hareket hâlinde iken durdurularak kara ulaşım araçlarının alıkonulması suçunun (2) kez iş-
lendiği,
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-Saat 22.30 sıralarında Atatürk Havalimanı anayol kontrol noktasında askeri 
zırhlı araçların gelerek konuşlandığı, liman giriş yolunun trafiğe kapatıldığı, araçlardan 
inen askerlerin “ihtilal olduğu, yönetime el konulduğu” şeklinde anonsta bulundukları, 
limanın A kapısında zırhlı araçtan inen rütbeli askerlerin iç hatlar CİP hava tarafından 
(apron kısım) kara tarafı CİP içerisine giriş yaptıkları ve smart kulesine çıkarak kuleyi ele 
geçirdikleri ve 00.15’te dış hat hariç tüm iç hat seferlerini iniş ve kalkış olarak iptal ettik-
leri, anlatılan şekilde belirsiz sayıdaki kişiye karşı zincirleme olarak cebir kullanılıp hava 
ulaşım aracının hareket etmesini engellemek suretiyle hava ulaşım araçlarının alıkonulması 
suçunun işlendiği, Sabiha Gökçen Havalimanının ele geçirilmesi için de askeri birlik sevk 
edildiği ancak söz konusu yere darbe girişimi karşıtı eylemler nedeniyle intikal edilemedi-
ği için girişimin başarısız olduğu ve ele geçirilemediği, suçun teşebbüs aşamasında kaldığı, 
bu şekilde anlatılan şekilde belirsiz sayıdaki kişiye karşı zincirleme olarak cebirle hava ula-
şım aracının hareket etmesini engellemeye teşebbüs etmek suretiyle hava ulaşım araçlarının 
alıkonulmasına teşebbüs suçunun işlendiği,

-Silahlı terör örgütünün eylemi olan darbe girişimi faaliyeti kapsamında darbe 
yanlısı askeri güçlerin fiili hakimiyetlerini sağlamak amacıyla işledikleri bu ulaşım araçla-
rının alıkonulması suçlarının darbeci askeri unsurların TCK’nın 266. maddesi kapsamında 
kamu görevi gereği olarak ellerinde bulundurdukları silah, mühimmat, teçhizat, tank, zırh-
lı araç ve sair gereçlerle gerçekleştirildikleri, bu sebeple anılan yasan maddesi gereğince 
ceza artırım nedeninin söz konusu olduğu,

-Devam edem olaylarda teçhizatlı ve silahlı askeri unsurların 16/07/2016 günü 
saat 03.30 sıralarında Beşiktaş ilçesi Abbasağa Mahallesi Sungurlar İşhanı No:45 adresin-
de bulunan Bein Medya Grubuna ait ulusal ölçekte yayın yapan Digitürk televizyon kanalı 
binası, saat:02.30 sıralarında Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.’ye ait Göztepe Mahalle-
si 34204 Bağcılar/İstanbul adresinde bulunan, içerisinde ulusal ölçekte yayın yapan Cnn 
Türk ve Kanal D televizyon kanallarının bulunduğu Doğan Medya Center binasını işgal et-
tikleri ve televizyon yayınlarını engelledikleri, bu şekilde (2) kez gece vakti, cebir kullanmak 
suretiyle, silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye 
kullanılmak suretiyle işyeri dokunulmazlığını ihlal ve yayın organlarının yayınının hukuka ay-
kırı bir şekilde engellenmesi suretiyle (2) kez haberleşmenin engellenmesi suçlarının işlendiği,

-Haberleşmenin engellenmesi suçu açısından yine darbeci askeri unsurların 
TCK’nın 266. maddesi kapsamında kamu görevi gereği olarak ellerinde bulundurdukları 
silah, mühimmat, teçhizat, tank, zırhlı araç ve sair gereçlerle bu eylemi gerçekleştirilmiş 
olmaları sebebiyle anılan yasanın maddesi gereğince ceza artırım nedeninin söz konusu 
olduğu,



İSTANBUL DARBE ANA DAVASI İSTANBUL DARDE ANA DAVASI

347

-16/07/2016 günü saat: 01.55 sıralarında Harp Akademileri personeli olan teçhi-
zatlı ve silahlı askeri unsurların Beşiktaş ilçesi Ulus semtinde bulunan TRT binasına heli-
kopterle geçiş sağlamak amacıyla Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:47 Ümraniye/
İstanbul adresinde bulunan Casper Bilgisayar Sistemleri A.Ş.’ye ait Casper Plaza binasına 
zor kullanmak suretiyle girerek TRT bina çatısına gelen helikoptere bindikleri, bu şekilde 
gece vakti, cebir kullanmak suretiyle, silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu 
görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işyeri dokunulmazlığını ihlal suçunun 
işlendiği,

-Takip eden olaylarda kamu hizmeti veren, kamu kurum ve kuruluşu niteliğin-
deki Beşiktaş ilçesi Kuruçeşme Mahallesi Ahmet Adnan Saygun Caddesi No:83 adresinde 
yer alan TRT Ulus binasının saat 02.00 sıralarında, Şişli ilçesi Harbiye Semtinde bulunan 
TRT Harbiye Radyo binasının Güzeltepe Mahallesi 34060 Eyüp adresinde bulunan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi binasının saat 21.30 sıralarında, Vali-
lik binasının, saat 23.00 sıralarında, Akşemsettin Mah. Akşemsettin Bulvarı No: 138 Eyüp 
adresinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi binasının saat 
22.00 sıralarında ve Saraçhane semtinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
binasının, saat 23.30 sıralarında, Üsküdar ilçesi Acıbadem Caddesi üzerinde bulunan Türk 
Telekom Anadolu yakası Bölge Müdürlüğü binasının takip eden saatlerde teçhizatlı ve si-
lahlı askeri unsurlar tarafından işgal edildikleri veya bu yerlere giriş- çıkışın engellendiği, 
bu şekilde cebir kullanılmak suretiyle sayılan kamu binaları işgal edilerek kamu faaliye-
tinin yürütülmesine ve kamu kurumlarında sunulan hizmetlerden yararlanılmasına engel 
olunmak suretiyle silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı 
nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi 
suçunun (7) kez işlendiği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait farklı kamu hizmetlerine 
ilişkin her 3 yerleşkenin ayrı suç olarak kabul edilmesinin gerektiği,

-Saat 23.15 sıralarında Sütlüce, İmrahor Cad. No:46 Beyoğlu adresinde bulunan 
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasının işgal edilmesi amacıyla S.C.’nin komutanlığını 
yaptığı ve sevk ettiği 47’nci Motorlu Piyade Alay Komutanlığına ait silahlı, zırhlı ve teç-
hizatlı askeri unsurlarca bina etrafının sarıldığı, işgal görevi için sevk edilen unsurların 
komutasının Kara Harp Akademilerinden bu iş için görevlendirilen Binbaşı F.Ş.’de oldu-
ğu, unsurlardan bir kısmının bina içerisine girdiği, bina etrafının sarıldığı ve kimsenin 
geçişine izin verilmediği, takip eden süreçte bina etrafında toplanan sivil vatandaşların 
karşı çıkması ve kolluk görevlilerinin müdahalesiyle askeri unsurların işgale son vermek 
zorunda kaldığı, sabaha doğru kolluk görevlilerince olay yerine getirilen otobüslerle asker-
lerin birliklerine gönderildikleri, bu süreçte binanın işgal altında kaldığı, böylelikle cebir 
kullanılmak suretiyle belirli bir zaman diliminde siyasi partinin binası işgal edilerek ve 
faaliyetleri engellenerek silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağla-
dığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi suçunun 
işlendiği anlaşılmıştır.
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SANIKLARIN BİREYSEL DURUMLARI VE HAKLARINDA TATBİKİ İSTENEN 
CEZA MADDELERİ İLE SAİR TALEPLER

Sanıkların bireysel olarak eylemleri, delil durumları ve taleplerimize geçmeden 
önce genel olarak sanıkların üzerlerine atılı TCK’nın 309, 311, 312 ve 314. maddelerinde 
yer alan suçların içtima edilip edilemeyecekleri hususunda bir değerlendirme sunmakta 
fayda görmekteyiz.

Öncelikle her ne kadar sanıklar hakkında TCK’nın 311 ve 312. maddeleri uya-
rınca yasama organına ve hükümete karşı suç işlemekten de kamu davası açılmış ise de; 
kalkışma faaliyetlerinin İstanbul ayağını organize eden ve bu bölgedeki eylemlere iştirak 
eden sanıkların doğrudan meclise veya hükümete yönelmiş bir eylemi tespit edilemedi-
ğinden aynı hukuki değeri koruyan bu suçlar yerine eylemin bir bütün olarak TCK’nın 
309. maddesinde düzenlenen cebir ve şiddet kullanarak mevcut anayasal düzeni ortadan 
kaldırmaya teşebbüs suçunu oluşturacağı,

Bununla birlikte; FETÖ’nün doğrudan Türkiye Cumhuriyeti Yönetimi’ni yıkma 
hedefine yönelmiş bu en kapsamlı ve önemli faaliyetinde en üst düzeyde güvenilerek ör-
gütsel olarak yetki verilen Yurtta Sulh Konseyi İstanbul ayağını oluşturan bir kısım sa-
nıklara bu muazzam geniş çaplı terör eyleminde örgüt tarafından tanınan yetki ve so-
rumluluk, emirlerindeki darbeci asker sayısı, büyük çaptaki silahlı güç ve rolleri dikkate 
alındığında darbe girişiminin planlanması, kalkışma gecesi ve şayet darbe başarılı olsaydı 
sonraki kanunsuz süreçte de terör örgütünün yöneticisi olarak örgütsel emir ve talimat 
verme konumunda, TSK içerisindeki örgüt üyeleri üzerinde mutlak hakimiyet sahibi nok-
tada olduklarının açık olduğu, aynı şekilde darbe girişiminin İstanbul ayağının planlaması 
hususunda yukarıda detaylarıyla açıkladığımız toplantıların bir bölümüne katılan, terör 
örgütüyle aralarında süreklilik ve çeşitlilik arz edecek şekilde organik bağ bulunan diğer 
bir kısım sanıkların da terör örgütünün bu en önemli eyleminde örgüt liderleri tarafından 
güvenilerek planlama ve koordinasyon noktasında kendilerine duyulan güven gereği bu 
sanıkların darbe girişiminin planlanması, kalkışma gecesi ve şayet darbe başarılı olsaydı 
sonraki kanunsuz süreçte de terör örgütünün sorumlu düzeyde üyesi konumunda oldukla-
rının açık olduğu, kaldı ki aşağıda detaylarıyla açıklanacağı üzere bu konumdaki bir kısım 
sanıkların zaten örgütsel irtibatlarına ilişkin somut delillerin de mevcut olduğu,

Konuyla ilgili Yargıtay içtihatları aksi yönde olsa da FETÖ’nün gerçekleştirdi-
ği bu terör eyleminin, Yargıtay’ın eski içtihatlarına konu edilen klasik terör eylemlerinin 
aksine muazzam kapsamda doğrudan ülke yönetimini ortadan kaldırmaya yönelik, sonuç-
ları ve kast yoğunluğu hiç olmadığı kadar ağır bir terör eylemi olması sebebiyle mevcut 
içtihatlardan farklı olarak; darbe girişimine örgüt üyesi veya lideri konumunda planlama 
noktasından itibaren iştirak eden komuta kademesindeki sanıkların örgüt tarafından bu 
en önemli faaliyetlerinde duyulan güven ve tanınan yetkiler dikkate alındığında kalkışma 
ve örgüt üyeliği/liderliği eylemlerinin ayrı ayrı iki eylem olarak dikkate alınabileceği, bu 
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büyük hainliğe dahil olabilecek kadar terör örgütüne sadık olan sanıkların üyelik ve lider-
lik eylemlerinin sonucu olarak kanlı darbe girişiminin planlayıcısı ve darbeci birlik sevk/
idare eden konumuna, darbe sonrasında da bir takım üst düzey yönetici makamlarına la-
yık görülmüş olmaları sebebiyle örgüt üyesi veya lideri olmayanların bile darbe girişimine 
iştirak edebilecekleri de değerlendirilerek, iki ayrı eylemle TCK’nın 314. maddesinde dü-
zenlenen terör örgütü liderliği/üyeliği ve TCK’nın 309. maddesinde düzenlenen cebir ve 
şiddetle mevcut anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs olmak üzere ortaya çıkan 
bu iki sonuç açısından sanıkların gerçek içtima kuralları gereği farklı hukuki yararları ko-
ruyan ve darbe girişimi bağlamında yasada da öngörülmemiş, aralarında geçitli suç ilişkisi 
bulunmayan her iki suçtan ayrı ayrı cezalandırılmalarının olanaklı olduğu hukuki kanaa-
tine varılmıştır.

Diğer yandan bir kısım sanıkların savunmalarında ağırlıklı olarak olay gecesi 
bir terör olayı olabileceği beklentisiyle görev yaptıklarını belirterek darbe amacından ha-
berdar olmadıklarını beyan etmişler ise de; sanıkların savunmalarını, dahil oldukları kon-
sey tarafından kalkışmanın başında yayınlanan sözde “yurtta sulh konseyi” bildirisinde 
de yansıtılmaya çalışılan genel terör ve kargaşa algısına dayandırmış olmalarının, darbeci 
güçlerin sözde terör olaylarını bastırmak amacıyla kötü umutlarla milletin iradesine karşı 
yaptıkları bu hain girişimi halka karşı haklı göstermek amacıyla kurguladıkları ve başarı-
sız olma durumunda da ardına gizlenmeyi planladıkları “terör” söyleminin bizzat sanıklar 
tarafından savunmalarında dahi benimsendiğini gösterdiği anlaşılmıştır.

4.1. Sanık F.A.  ;

Sanığın olay tarihinde Hava Harp Okulu Komutanı olarak görev yaptığı, darbeci 
askeri kanat tarafından hazırlanan sözde atama listesine göre mevcut görevinin devamına 
karar verilerek ayrıca İstanbul Valisi olarak görevlendirildiği, ülke genelinde darbe girişi-
mini gerçekleştiren Yurtta Sulh Konseyi’nin İstanbul yapılanmasını oluşturan sanıklardan 
biri olduğu, darbe girişiminin silahlı kuvvetlerimizdeki emir-komuta zincirinden kopuk 
olarak, terör örgütünün bir eylemler dizisi olduğu açıkça anlaşılan somut olayda girişi-
min öncesinde düzenlenen toplantılara katılarak eylemlerin planlamasına iştirak eden, 
eylemleri organize eden ve girişim günü kalkışmayı başlatan, görev taksimatı yapan veya 
birlikleri sevk eden konsey üyesi sanıkların terör örgütüyle arasında süreklilik ve çeşitlilik 
arz edecek şekilde organik bağ bulunduğu, bu şekilde örgütün amacına uygun biçimde iş-
leyişini sağlayan, örgüt üyelerine görev veren, emir ve idare yetkisine sahip olan konumla-
rına göre örgüt faaliyetlerini düzenleme ve görevlendirme yetkisini haiz yönetici vasfında 
olduğu, ayrıca darbe girişimi öncesi yapılan toplantılarda hangi faaliyetlerin icra edileceği, 
bu kapsamda hangi noktaların emniyet altına alınacağı ile darbe girişimine karşı çıkan-
lara ateş edileceği ve karşıt gördükleri askeri yetkililerin enterne edileceği hususlarının 
kararlaştırılması, “Yurtta Sulh Biziz” grubundaki görüşme içeriklerinde toplanan kitlelere 
ve askeri kuvvetlere karşı duran polislere silahla, tanklarla sert şekilde müdahale edile-
ceği, muhalif gördükleri yetkililerin enterne edileceği hususlarının yer alması ile girişim 
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kapsamındaki faaliyetlerin gruba rapor olarak sunulması bir arada değerlendirildiğinde 
Konsey üyesi sanıkların İstanbul ilinde darbe girişimi faaliyetleri kapsamında darbeci as-
keri kanadın hakimiyetinin sağlanması amacıyla işlenen öldürme, öldürmeye teşebbüs, 
yaralama, hürriyeti tahdit, yağma, özel şahıslara ve kamuya ait mallara zarar verme suçla-
rının eylemleri üzerinde ortak hakimiyet sağlayan ve örgüt yöneticisi konumunda sorumlu 
oldukları,

Olay günü akşam vakitlerinde 20.20 sıralarında Kadıköy ilçesi Moda semtinde 
bulunan Moda Deniz Kulübünde gerçekleşen ve başta Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin 
ÜNAL olmak üzere hava kuvvetinden birçok generalin katıldığı Muharip Hava Kuvveti 
Komutanı Korgeneral Mehmet ŞANVER’in çocuğunun düğün merasimine katıldığı, iştirak 
eden şahısların arasında komuta ettiği birlikleri darbe girişimine aktif olarak katılan ül-
kenin muhtelif yerlerinde konuşlanan hava üslerinin komutanlığını yapan generallerin de 
bulunduğu, bu durumun girişimin planlanan saat olan gece 03.00’dan önce başlaması ne-
deniyle olduğunun değerlendirildiği, darbe girişimi faaliyetlerinin planlanan tarih ve saat 
olan 16/07/2016 saat 03.00’dan önce saat 21.00 sıralarında başlaması nedeniyle düğün 
merasiminin devam ettiği sırada Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timleri tarafından bas-
kın düzenlendiği, tanık Mehmet ŞANVER’in 29/11/2016 tarihinde alınan ifadesinde baskın 
yapan MAK ekip personelinin isimlerini bilmemesine rağmen çoğunun yüzünü önceden 
gördüğünü, bunlardan bir kısmının gerek zamanın Hava Kuvvetleri Komutanı Akın ÖZ-
TÜRK, gerekse de günümüz Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin ÜNAL’ın yakın korumaları 
olduğunu beyan ettiği, baskın neticesinde darbeci askeri kanat tarafından hazırlanan ve 
ülke genelindeki askeri birliklere “Harekât Yıldırım» öncelikli mesaj olarak gönderilen sı-
kıyönetim emri direktifi ekindeki sözde atama listelerine göre bağlı bulundukları kuvvet 
emrine çekilenlerin derdest edilerek darbe girişiminin hava unsurlarının komuta merkezi 
olan Akıncılar Hava Üs Komutanlığına götürüldükleri, mevcut görevlerinin devamına ka-
rar verilen veya üst göreve yükseltilen generallerin ise bir süre tutulduktan sonra birlik-
lerinin başına dönüp komuta etmeleri amacıyla serbest bırakıldıkları, düğün merasimine 
katılan generallerden Ahmet CURAL’ın 22/11/2016 ve Recep YÜKSEL’in 11/10/2016 tari-
hinde alınan ifadelerinin ilgili kısmında; odada rehin tutuldukları sırada farklı bir odada 
bulunan Hava Harp Okulu Komutanı sanık F.A.’nın kelepçesiz şekilde yanlarına geldiğini 
ve kendilerine “bir grup asker olarak darbe girişimini kendilerinin yaptığını, Genelkurmay 
Başkanının kendilerini desteklediğini, diğer kuvvet komutanlarının da destekleyeceğini» 
söyleyerek darbe girişimine kimlerin destek verdiğini sorduğunu beyan ettikleri,

Yukarıda yer verilen Hava Harp Okulu Komutanlığı personeli beyanlarından da 
açıkça anlaşılacağı üzere sanığın darbe girişimi öncesi yapılan toplantıları organize ettiği, 
girişim günü Moda Deniz Kulübü’nde sözde rehin alındıktan sonra serbest bırakılıp dar-
beci askerlerle birlikte helikopter vasıtasıyla birliğine geri döndüğü, burada iken kamuflaj 
kıyafetlerini giyip okul dekanı sanık A.G. ile birlikte darbe faaliyetlerinin hava unsurlarını 
komuta, takip ve kontrol ettiği, ilerleyen süreçte saat 04.00 sıralarında darbe girişiminin 
başarısız olacağını anlaması üzerine darbe girişiminin mağduru mizanseni yaparak ken-
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disine kelepçe taktırmak suretiyle MAK timleriyle birlikte sabah saatlerinde Ankara’daki 
Akıncılar Üssü’ne, Hava Harp Okuluna getirttiği, içerisinde generaller Mehmet ŞANVER, 
Hasan KÜÇÜKAKYÜZ, Atilla GÜLAN, İsmail GÜNEYKAYA, Mehmet ÖZLÜ, Haluk ŞAHAR, 
Ahmet BİÇER ve İmdat Bahri BİRBER’in olduğu helikopterle birlikte gittiği, bu şekilde dar-
beciler tarafından rehin alınmış görüntüsü vermeye çalıştığı, bu yerden ayrılırken de ka-
rargah binasının kameralarını söktürme talimatı verdiği,

Her ne kadar sanık F.A. savunmasında darbe girişimi başladığında darbeci güç-
ler tarafından kelepçelenip telefonu alınarak alıkonulduğunu beyan etmiş ise de; 

HTS raporlarına göre sanığın alıkonulduğunu iddia ettiği saatlerde yoğun şe-
kilde darbe girişimine iştirak eden Hava Harp Okulu dekanı sanık A.G. ile telefon irtibatı-
nın tespit edildiği, bu tespitin Ahmet CURAL ve Recep YÜKSEL’in beyanlarını doğruladığı, 
dolayısıyla savunması gerçeği yansıtmayan sanığın alıkonulma mizanseniyle darbecilere 
itaat edilirse serbest kalabileceklerini göstererek diğer generallerin de darbeye iştirak 
etmelerini sağlamaya çalıştığı, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’a suikast 
faaliyetinden sorumlu ekipte yer alan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Müşterek Hedef Ana-
liz ve Yönetim Merkezi Başkanı olup sözde atama listesine göre Mit Müsteşarı olarak gö-
revlendirilen Tuğgeneral G.Ş.S.’nin Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan 20/09/2016 
tarihli ifadesinin ilgili kısmında, olay gecesi Konya’daki hava üssünde MAK filo komutanı 
olarak görev yapan G.M. ve F.A. ile telefon görüşmesi hususundaki soruda; MAK perso-
nelinin Moda Deniz Kulubü’ndeki rütbelilere ilişkin operasyonu yapacak olan grupta yer 
aldığı, olay tarihinde kendisini arayarak operasyona katılacak helikopterlerin yakıt ikma-
linde sıkıntı yaşadıklarını, H.E. ve F.A.’ya ulaşmadıklarını söylediklerini, bunun üzerine 
yakıt problemini F.A. ile konuşup çözdüğünü beyan ettiği, olay tarihinde Konya 3’üncü Ana 
Jet Üs Komutanlığı 135. MAK ve IHK Filo Komutanlığında görev yapan Üsteğmen F.Ö.’nün 
25/08/2016 tarihinde Ankara Batı C.Başsavcılığınca alınan ifadesinin ilgili kısmında; veri-
len gizli görevle Yalova’ya iki helikopter olmak üzere uçtuklarını, 22.00 sıralarında Yalo-
va’dan kalkış yapıp Samandıra Askeri Havaalanı’na indiklerini, burada her helikopterde 
7 kişilik MAK timi olmak üzere timin yönlendirmesiyle kalkış yaparak Moda Deniz Ku-
lübü’ne gittiklerini, önce Hava Kuvvetleri Komutanı’nı, daha sonra ise diğer generalleri 
askeri havaalanına götürdüklerini ve uçağa bindirdiklerini, saat 01.00 sıralarında uçağın 
kalktığını, bundan sonra düğün yerine gelip 5-6 generali daha alıp Fenebahçe Orduevi’ne 
bıraktıklarını, sonra yakıt almak için Hava Harp Okulu’na gittiklerini ve yakıt aldıklarını, 
yakıt aldıktan sonra düğün yerine tekrar gidip Hava Harp Okulu Komutanı F.A. ‘yı aldıkla-
rını ve Hava Harp Okulu’na bıraktıklarını beyan ettiği,

Olay günü İstanbul ilindeki hava faaliyetlerine darbeci askerleri helikopterle 
nakletmek suretiyle katılan Hava Pilot Üsteğmen K.Y.’nin teşhis ve beyanlarının ilgili kıs-
mında; olay günü Hava Harp Okulu 5. Filo Komutanlığında görev yapan Binbaşı Y.Y.’nin 
saat 20.00 sıralarında kendisini arayarak üniformasını giyip hazırlanmasını söylediğini, 
sonrasında kendisini lojmanından alıp Atatürk Havalimanı askeri sahasına götürdüğünü, 
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havaalanına gittikleri esnada kendisine alarm durumuna geçtiklerini, hiçbir şekilde ken-
disi, Alay Komutanı H.E. ve Okul Komutanı F.A.haricinde kimseden emir almaması, emirle-
re riayet etmesi talimatı verdiğini beyan ettiği anlaşılmıştır.

Darbe girişimi sürecini de kapsar 01.01.2016 ile 25.08.2016 tarihleri arasında 
sanıkların birbirleriyle olan iletişim kaydı sayılarını gösterir rapora göre; sanık F.A.’nın 
darbe girişimine iştirak eden sanıklardan A.G. ile 33, M.M.Ç. ile 3, M.N.Y. ile 1 kez telefon 
görüşmesi gerçekleştirdiğinin tespit edildiği,

Kovuşturma aşamasında dava dosyasına dahil olan sanıkla ilgili delillere deği-
nilmek gerekirse;

15.07.2016 tarihi gecesi gerçekleştirilen darbe girişimi kapsamında Maltepe 2. 
Zırhlı Tugay Komutanlığından Yüzbaşı M.K. ve emir komutası altındaki asker kişiler ile 
birlikte Acıbadem Türk Telekom binasını kontrol altına alınması amacıyla sevk edildiği, 
akşam saatlerinde buraya gelerek konuşlanan askerlerin sabah saatlerine kadar Acıba-
dem Türk Telekom binası önünde vuku bulan eylemlere iştirak ettikleri ve 16.07.2016 günü 
saat 06.00 sıralarında bir kısmının silahlarını bırakarak teslim oldukları, Yüzbaşı M.K. ve 
bazı askerlerin olay yerinden kaçtıkları, olay yerinde teslim olan askerlerce kullanılan 
195180 plaka sayılı ZPT zırhlı araç içerisinden 1 adet siyah renkli TSK amblemli basılı bir 
ajandanın bulunduğu, ajandanın sağ tarafında M.K. ibareli ajanda sahibini gösterdiği dü-
şünülen bir yazı ve M.K. isimli şahsa ait üniformalı vesikalık resim ve tugay telsiz kodlarını 
gösterir listenin bulunduğu, Acıbadem Türk Telekom binası önünde olaylara iştirak eden 
ve kolluk kuvvetlerince vurularak etkisiz hale getirilen Yüzbaşı M.K.’ye ait olduğu anla-
şılan siyah renkli ajanda ve içerisinde yazılı dokümanlar incelendiğinde; ajandanın yan 
gözünde bulunan notlarda genel itibari ile darbe öncesinde hazırlanan tugay içerisinde 
işleyiş ile alakalı olan çizelgeler, tugay onumu itibarı ile hazırlanan eylem planlamalarında 
nasıl intikal edeceği ve düzenlere ilişkin notlar olduğu, notlar üzerinde yer alan “535 799 
24 87” ve işarette gösterilen F.A. ibarelerinin olay tarihinde Hava Harp Okul Komutanı 
Tümgeneral sanık F.A.’yı kastettiği, bahse konu numaranın sanık tarafından kullanıldığı, 
yapılan bu tespitin de sanığın darbe girişimi öncesinde planlama safhasında yer aldığının 
bir başka şekilde gösterdiği,

İstanbul ilindeki darbe girişimi faaliyetlerinin önceden planlanması toplantıla-
rına katılıp organizasyonunda ve olay günü icrasında etkin rol üstlenen konsey üyesi Sa-
nık F.A. ‘nın İstanbul ilinde darbe girişimi faaliyetleri kapsamında darbeci askeri kanadın 
hakimiyetinin sağlanması amacıyla işlenen yukarıda açıklanan kasten öldürme, hürriyeti 
tahdit, konut ve işyeri dokunulmazlıklarının ihlali, işgal ve engelleme suçlarının eylem-
leri üzerinde ortak hakimiyet sağlayan ve örgüt yöneticisi konumunda sorumlu olduğu, 
yukarıda da detaylı şekilde izah edildiği gibi iki ayrı eylemle TCK’nın 314. maddesinde dü-
zenlenen terör örgütü yöneticiliği ve TCK’nın 309. maddesinde düzenlenen cebir ve şiddet-
le mevcut anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs olmak üzere ortaya çıkan bu iki 
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sonuç açısından sanığın gerçek içtima kuralları gereği farklı hukuki yararları koruyan ve 
darbe girişimi bağlamında yasada da öngörülmemiş, aralarında geçitli suç ilişkisi bulun-
mayan her iki suçtan ayrı ayrı cezalandırılmasının olanaklı olduğu anlaşılmakla sanığın 
üzerine atılı;

kalkışma suçu niteliğindeki anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, 
silahlı terör örgütü yöneticisi olma ve ayrıca silahlı terör örgütünün eylemi olan darbe gi-
rişimi faaliyeti kapsamında darbe yanlısı askeri güçlerin fiili hakimiyetini sağlamak ama-
cıyla işlenen;

(6) kez olmak üzere darbe suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla ve Kişi-
nin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten Öldürme,

(2) kez olmak üzere darbe suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla ve ço-
cuğa karşı kasten öldürme

(80) kez olmak üzere darbe suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla 

Kasten öldürme,

Katılan Ümit Dündar’a karşı cebir kullanmak suretiyle gece vakti, silahla, 

kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ve birden fazla kişi 
tarafından birlikte konut dokunulmazlığını ihlal etme,

Katılan Tayyar Ertem’e karşı ve Emel Ertem’e karşı cebir kullanmak suretiyle gece 
vakti, silahla, kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ve birden fazla kişi 
tarafından birlikte konut dokunulmazlığını ihlal etme,

Katılan Tahir Bekiroğlu’na karşı cebir kullanarak, silahla, birden fazla kişi tara-
fından birlikte, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu görevinin sağladığı nüfus 
kötüye kullanılmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma,

Katılan Mesut Özel’e karşı cebir kullanarak birden fazla kişi tarafından birlikte, 
kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu görevinin sağladığı nüfus kötüye kulla-
nılmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma,

15 Temmuz Şehitler (Boğaziçi) ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinin işgali nede-
niyle (2) kez ve zincirleme olmak üzere kara ulaşım araçlarının alıkonulması,
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Samandıra Gişeler ve E-5 karayolu üzerinde yer alan Kartal Köprüsünün bulun-
duğu noktalara gerçekleşen eylemler sebebiyle 2 kez ve zincirleme olmak üzere kara ula-
şım araçlarının alıkonulması,

Atatürk Havalimanı işgali nedeniyle zincirleme olmak üzere hava ulaşım araç-
larının alıkonulması, sabiha gökçen havalimanının teşebbüs aşamasında kalan işgal girişimi 
nedeniyle hava ulaşım araçlarının alıkonulmasına teşebbüs,

Digitürk ve Doğan Medya Center binası eylemleri nedeniyle (2) kez olmak üzere 
gece vakti, cebir kullanmak suretiyle, silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu 
görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işyeri dokunulmazlığını ihlal, haberleş-
menin engellenmesi,

Casper Plaza binası eylemi nedeniyle gece vakti, cebir kullanmak suretiyle,silahla, 
birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak su-
retiyle işyeri dokunulmazlığını ihlal,

Acıbadem Türk Telekom Anadolu Yakası Bölge Müdürlüğü, TRT Ulus Yerleşke-
si, TRT Harbiye Radyo binası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, 
İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi ve İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığı eylemleri nedeniyle (7) kez olmak üzere silahla, birden fazla 
kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle kamu 
hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi,

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığının işgali eylemi nedeniyle silahla, birden fazla kişi 
tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle siyasi hak-
ların kullanılmasının engellenmesi suçlarını işlediğinin kabulü ile, eylemlerine uyan;

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 309/1 ve 314/1. maddeleri ile,

Aynı yasanın 309/2, 314/3, 220/5. ve 266. maddeleri delaletiyle 82/1-g.h (6 kez), 
82/1-e.h (2 kez), 82/1-h (80 kez), 223/1, 43 (4 kez), 223/3, 43 (1 kez), 223/3, 35, 43 (1 kez), 
124/2 ve 3 (2 kez),

TCK’nın 309/2, 314/3 ve 220/5. maddeleri delaletiyle 116/2-4, 119/1-a.c.e (3 kez), 
116/1-4, 119/1-a.c.e (2 kez), 114/2, 119/1-a.c.e (1 kez), 113/1, 119/1-a.c.e (7 kez), 109/2, 3-a.b.
c.d (1 kez) ve 109/2, 3-b.c.d (1 kez) maddeleri,

Tüm suçlar açısından TCK’nın 53, 58/9, 63. maddeleri,
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haberleşmenin engellenmesi suçu hariç olmak üzere tüm suçlar açısından 
TMK’nın 5. maddesi uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmasına,

Katılanlar Ümit DÜNDAR ve Tayyar ERTEM’e karşı gerçekleştiği iddia edilen ki-
şiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs suçları yasal unsurları itibariyle oluşmadığın-
dan, Halit Yaşar MİNE’nin öldürülmesi olayı açısından ise cezalandırmayı gerektirir her 
türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı deliller elde edilemediğinden bu suçlardan ayrı 
ayrı beraatine,

4.2. Sanık M.D. ;

Sanığın olay tarihinde Kurmay Albay rütbesiyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı 
Kurumsal Dönüşüm (eski ismi Proje Yönetim) Şube Müdürü olarak görev yaptığı, darbeci 
askeri kanat tarafından hazırlanan sözde atama listesinde yer almadığı, ülke genelinde 
darbe girişimini gerçekleştiren Yurtta Sulh Konseyi’nin İstanbul yapılanmasını oluşturan 
sanıklardan biri olduğu, darbe girişiminin silahlı kuvvetlerimizdeki emir-komuta zincirin-
den kopuk olarak, terör örgütünün bir eylemler dizisi olduğu açıkça anlaşılan somut olay-
da girişimin öncesinde düzenlenen toplantılara katılarak eylemlerin planlamasına iştirak 
eden, eylemleri organize eden ve kalkışma günü girişimi başlatan, görev taksimatı yapan 
veya birlikleri sevk eden konsey üyesi sanıkların terör örgütüyle arasında süreklilik ve 
çeşitlilik arz edecek şekilde organik bağ bulunduğu, bu şekilde örgütün amacına uygun 
biçimde işleyişini sağlayan, örgüt üyelerine görev veren, emir ve idare yetkisine sahip olan 
konumlarına göre örgüt faaliyetlerini düzenleme ve görevlendirme yetkisini haiz yönetici 
vasfında olduğu, ayrıca darbe girişimi öncesi yapılan toplantılarda hangi faaliyetlerin icra 
edileceği, bu kapsamda hangi noktaların emniyet altına alınacağı ile darbe girişimine kar-
şı çıkanlara ateş edileceği ve karşıt gördükleri askeri yetkililerin enterne edileceği husus-
larının kararlaştırılması, “Yurtta Sulh Biziz” grubundaki görüşme içeriklerinde toplanan 
kitlelere ve askeri kuvvetlere karşı duran polislere silahla, tanklarla sert şekilde müdahale 
edileceği, muhalif gördükleri yetkililerin enterne edileceği hususlarının yer alması ile giri-
şim kapsamındaki faaliyetlerin gruba rapor olarak sunulması bir arada değerlendirildiğin-
de konsey üyesi sanıkların İstanbul ilinde darbe girişimi faaliyetleri kapsamında darbeci 
askeri kanadın hakimiyetinin sağlanması amacıyla işlenen öldürme, öldürmeye teşebbüs, 
yaralama, hürriyeti tahdit, yağma, özel şahıslara ve kamuya ait mallara zarar verme suçla-
rının eylemleri üzerinde ortak hakimiyet sağlayan ve örgüt yöneticisi konumunda sorumlu 
oldukları,

Sanık M.D. ‘nin darbe girişimi öncesinde Ankara ilinde ve bilahare İstanbul ilin-
de askeri birliklerde yapılan toplantılara iştirak ederek darbenin planlamasında bizzat ve 
etkin şekilde rol aldığı, girişim günü de faaliyetleri Yurtta Sulh Biziz isimli grup üzerinden 
bizzat denetleyerek emirler verdiği, İstanbul ilindeki darbe girişimi faaliyetlerinin başla-
ması talimatını verdiği, gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin raporları Genelkurmay Başkan-
lığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığını ele geçiren merkez yapılanmasına ileterek onların 
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talimatını gruba ilettiği, darbe girişiminin başarısız olması akabinde bulunduğu Ankara 
ilindeki Akıncılar Hava Üssü’nde yakalandığı, İstanbul ilindeki darbe girişimi faaliyetleri-
nin önceden planlanması toplantılarına katılıp organizasyonunda ve olay günü icrasında 
etkin rol üstlenen konsey üyesi sanık M.D. ‘nin İstanbul ilinde darbe girişimi faaliyetleri 
kapsamında darbeci askeri kanadın hakimiyetinin sağlanması amacıyla işlenen yukarıda 
açıklanan kasten öldürme,  hürriyeti tahdit, konut ve işyeri dokunulmazlıklarının ihlali, 
işgal ve engelleme suçlarının eylemleri üzerinde ortak hakimiyet sağlayan ve örgüt yö-
neticisi konumunda sorumlu olduğu, yukarıda da detaylı şekilde izah edildiği gibi iki ayrı 
eylemle TCK’nın 314. maddesinde düzenlenen terör örgütü yöneticiliği ve TCK’nın 309. 
maddesinde düzenlenen cebir ve şiddetle mevcut anayasal düzeni ortadan kaldırmaya te-
şebbüs olmak üzere ortaya çıkan bu iki sonuç açısından sanığın gerçek içtima kuralları 
gereği farklı hukuki yararları koruyan ve darbe girişimi bağlamında yasada da öngörülme-
miş, aralarında geçitli suç ilişkisi bulunmayan her iki suçtan ayrı ayrı cezalandırılmasının 
olanaklı olduğu anlaşılmakla sanığın üzerine atılı; 

Kalkışma suçu niteliğindeki anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, 
silahlı terör örgütü yöneticisi olma ve ayrıca silahlı terör örgütünün eylemi olan darbe gi-
rişimi faaliyeti kapsamında darbe yanlısı askeri güçlerin fiili hakimiyetini sağlamak ama-
cıyla işlenen;

(6) kez olmak üzere darbe suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla ve kişi-
nin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme,

(2) kez olmak üzere darbe suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla ve ço-
cuğa karşı kasten öldürme

(80) kez olmak üzere darbe suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kas-
ten öldürme,

Katılan Ümit Dündar’a karşı cebir kullanmak suretiyle gece vakti, silahla, kamu 
görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ve birden fazla kişi tarafından birlik-
te konut dokunulmazlığını ihlal etme,

Katılan Tayyar Ertem’e karşı ve Emel Ertem’e karşı cebir kullanmak suretiyle gece 
vakti, silahla, kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ve birden fazla kişi 
tarafından birlikte konut dokunulmazlığını ihlal etme, katılan tahir bekiroğlu’na karşı cebir 
kullanarak, silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte, kişinin yerine getirdiği kamu görevi 
nedeniyle, kamu görevinin sağladığı nüfus kötüye kullanılmak suretiyle kişiyi hürriyetinden 
yoksun kılma,
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Katılan Mesut Özel’e karşı cebir kullanarak birden fazla kişi tarafından birlikte, 
kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu görevinin sağladığı nüfus kötüye kulla-
nılmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma,

15 Temmuz Şehitler (Boğaziçi) ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinin işgali nede-
niyle (2) kez ve zincirleme olmak üzere kara ulaşım araçlarının alıkonulması,

Samandıra Gişeler ve E-5 karayolu üzerinde yer alan Kartal Köprüsünün bulun-
duğu noktalara gerçekleşen eylemler sebebiyle 2 kez ve zincirleme olmak üzere kara ula-
şım araçlarının alıkonulması,

Atatürk Havalimanı işgali nedeniyle zincirleme olmak üzere hava ulaşım araçla-
rının alıkonulması, Sabiha Gökçen Havalimanının teşebbüs aşamasında kalan işgal girişimi 
nedeniyle hava ulaşım araçlarının alıkonulmasına teşebbüs,

Digitürk ve Doğan Medya Center binası eylemleri nedeniyle (2) kez olmak üzere 
gece vakti, cebir kullanmak suretiyle, silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu 
görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işyeri dokunulmazlığını ihlal, haberleş-
menin engellenmesi,

Casper Plaza binası eylemi nedeniyle gece vakti, cebir kullanmak suretiyle, silah-
la, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak 
suretiyle işyeri dokunulmazlığını ihlal,

Acıbadem Türk Telekom Anadolu Yakası Bölge Müdürlüğü, TRT Ulus Yerleşke-
si, TRT Harbiye Radyo binası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, 
İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi ve İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığı eylemleri nedeniyle(7) kez olmak üzere silahla, birden fazla 
kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle kamu 
hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi,

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığının işgali eylemi nedeniyle silahla, birden fazla kişi 
tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle siyasi hak-
ların kullanılmasının engellenmesi suçlarını işlediğinin kabulü ile, eylemlerine uyan;

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 309/1 ve 314/1. maddeleri ile,

Aynı yasanın 309/2, 314/3, 220/5. ve 266. maddeleri delaletiyle 82/1-g.h (6 kez), 
82/1-e.h (2 kez), 82/1-h (80 kez), 223/1, 43 (4 kez), 223/3, 43 (1 kez), 223/3, 35, 43 (1 kez), 
124/2 ve 3 (2 kez),
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TCK’nın 309/2, 314/3 ve 220/5. maddeleri delaletiyle 116/2-4, 119/1-a.c.e (3 kez), 
116/1-4, 119/1-a.c.e (2 kez), 114/2, 119/1-a.c.e (1 kez), 113/1, 119/1-a.c.e (7 kez), 109/2, 3-a.b.
c.d (1 kez) ve 109/2, 3-b.c.d (1 kez) maddeleri,

Tüm suçlar açısından TCK’nın 53, 58/9, 63. maddeleri,

haberleşmenin engellenmesi suçu hariç olmak üzere tüm suçlar açısından 
TMK’nın 5. maddesi uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmasına,

Katılanlar Ümit DÜNDAR ve Tayyar ERTEM’e karşı gerçekleştiği iddia edilen ki-
şiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs suçları yasal unsurları itibariyle oluşmadığın-
dan, Halit Yaşar MİNE’nin öldürülmesi olayı açısından ise cezalandırmayı gerektirir her 
türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı deliller elde edilemediğinden bu suçlardan ayrı 
ayrı beraatine,

4.3. Sanık Ö.A.;

Sanığın olay tarihinde tuğgeneral rütbesiyle 2’nci Zırhlı Tugay Komutanı olarak 
görev yaptığı, darbeci askeri kanat tarafından hazırlanan sözde atama listesine göre mevcut 
görevinin devamına karar verilerek ayrıca 52’nci Taktik Tümen Komutanı ve İstanbul Sıkıyö-
netim Komutan Yardımcısı olarak görevlendirildiği, ülke genelinde darbe girişimini gerçek-
leştiren Yurtta Sulh Konseyi’nin İstanbul yapılanmasını oluşturan sanıklardan biri olduğu, 
darbe girişiminin silahlı kuvvetlerimizdeki emir-komuta zincirinden kopuk olarak, terör ör-
gütünün bir eylemler dizisi olduğu açıkça anlaşılan somut olayda girişimin öncesinde düzen-
lenen toplantılara katılarak eylemlerin planlamasına iştirak eden, eylemleri organize eden 
ve girişim günü kalkışmayı başlatan, görev taksimatı yapan veya birlikleri sevk eden konsey 
üyesi sanıkların terör örgütüyle arasında süreklilik ve çeşitlilik arz edecek şekilde organik 
bağ bulunduğu, bu şekilde örgütün amacına uygun biçimde işleyişini sağlayan, örgüt üye-
lerine görev veren, emir ve idare yetkisine sahip olan konumlarına göre örgüt faaliyetlerini 
düzenleme ve görevlendirme yetkisini haiz yönetici vasfında oldukları, ayrıca darbe girişimi 
öncesi yapılan toplantılarda hangi faaliyetlerin icra edileceği, bu kapsamda hangi nokta-
ların emniyet altına alınacağı ile darbe girişimine karşı çıkanlara ateş edileceği ve karşıt 
gördükleri askeri yetkililerin enterne edileceği hususlarının kararlaştırılması, “Yurtta Sulh 
Biziz” grubundaki görüşme içeriklerinde toplanan kitlelere ve askeri kuvvetlere karşı duran 
polislere silahla, tanklarla sert şekilde müdahale edileceği, muhalif gördükleri yetkililerin 
enterne edileceği hususlarının yer alması ile girişim kapsamındaki faaliyetlerin gruba rapor 
olarak sunulması bir arada değerlendirildiğinde konsey üyesi sanıkların İstanbul ilinde dar-
be girişimi faaliyetleri kapsamında darbeci askeri kanadın hakimiyetinin sağlanması ama-
cıyla işlenen öldürme, öldürmeye teşebbüs, yaralama, hürriyeti tahdit, yağma, özel şahıslara 
ve kamuya ait mallara zarar verme suçlarının eylemleri üzerinde ortak hakimiyet sağlayan 
ve terör örgütü yöneticisi konumunda sorumlu oldukları,
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Sanığın darbe girişimi öncesinde İstanbul ilinde askeri birliklerde yapılan top-
lantılara iştirak ederek planlamasında bizzat ve etkin şekilde rol aldığı, toplantılar ön-
cesinde darbe girişiminden haberdar olup komuta ettiği birliklerin planlamasını ayrıca 
gerçekleştirdiği, girişim günü de bulunduğu birliğinde faaliyetleri Yurtta Sulh Biziz isimli 
grup üzerinden bizzat denetlediği, İstanbul ilindeki darbe girişimi faaliyetlerinin başlama-
sını müteakip planlamada belirlenen kendi sorumluluğundaki Anadolu yakasında yer alan 
noktalara askeri unsurları sevk emrini vererek idare ettiği, bu kapsamda 1’nci Tank Ta-
bur Komutanı Ş.Ç.’yi Sabiha Gökçen Havalimanını emniyet altına almakla görevlendirdiği, 
2’nci Tank Tabur Komutanı İ.A.’ya her iki boğaz köprüsünün Anadolu yakasının girişlerini 
emniyet altına alma ve Üsküdar’da bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün emniyet al-
tına alınması talimatını verdiği, yine aynı doğrultuda birçok kritik noktaya takviye amaçlı 
tanklar ve zırhlı personel taşıyıcılar gönderdiği, hatta İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi-
nin 2016/69 esas sayılı dosyasında mevcut olan 2. Zırhlı Tugay’ın çok sayıdaki personelinin 
ifadelerine göre tugay komutanı sanık Ö.A.’nın darbe girişimi için sevk ettiği ZPT ve tank 
birliklerini dikkat çekici şekilde yola çıkıp bizzat nizamiyeye yönlendirdiği, darbe girişimi-
nin başarısız olması akabinde bulunduğu yerde yakalandığı,

Ele geçirilen cep telefonu üzerinde yapılan inceleme sonucunda darbe girişimine 
katılan sanıklarla ve dikkat çekici olarak M.N.Y. ile olay günü ve takip eden gecesi çok sa-
yıda arama kaydının bulunduğu, yine olay tarihinde İstanbul İl Jandarma Komutanı olarak 
görev yapan G.S. ile çok sayıda arama kaydının tespit edildiği, 

G.S.’nin kendisine 15/07/2016 saat: 23.26 ve 23.32’de sırasıyla dört adet “ulaşa-
madım”,” 1408100”,”Arar mısınız” ve “Tekrar arar mısınız” ibareli mesajlar gönderdiği,

Sanığın yapılan üst aramasında ise örgütsel bağlılığı simgeleyen (1) adet L 
34188649 A seri numaralı 1 ABD Doları kağıt para bulunarak el konulduğu, ikametinde yapı-
lan aramada ise dikkat çekici olarak terör örgütünce 2014 yılı başında gerçekleştirilen MİT 
tırlarının durdurulması olayı nedeniyle Hadımköy Askeri Cezaevi’nde tutuklu bulunan H.C. 
ve diğer asker şahısların ziyaret edilmesi talepli 12/01/2016 tarihli dilekçenin bulunduğu, 
İstanbul ilindeki darbe girişimi faaliyetlerinin önceden planlanması toplantılarına katılıp 
organizasyonunda ve olay günü icrasında etkin rol üstlenen konsey üyesi sanık Ö.A.’nın İs-
tanbul ilinde darbe girişimi faaliyetleri kapsamında darbeci askeri kanadın hakimiyetinin 
sağlanması amacıyla işlenen, yukarıda açıkladığımız kasten öldürme, hürriyeti tahdit, konut 
ve işyeri dokunulmazlıklarının ihlali, işgal ve engelleme suçlarının eylemleri üzerinde ortak 
hakimiyet sağlayan ve örgüt yöneticisi konumunda sorumlu olduğu, yukarıda da detaylı şe-
kilde izah edildiği gibi iki ayrı eylemle TCK’nın 314. maddesinde düzenlenen terör örgütü 
yöneticiliği ve TCK’nın 309. maddesinde düzenlenen cebir ve şiddetle mevcut anayasal dü-
zeni ortadan kaldırmaya teşebbüs olmak üzere ortaya çıkan bu iki sonuç açısından sanığın 
gerçek içtima kuralları gereği farklı hukuki yararları koruyan ve darbe girişimi bağlamında 
yasada da öngörülmemiş, aralarında geçitli suç ilişkisi bulunmayan her iki suçtan ayrı ayrı 
cezalandırılmasının olanaklı olduğu anlaşılmakla sanığın üzerine atılı;
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Kalkışma suçu niteliğindeki anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, 
silahlı terör örgütü yöneticisi olma ve ayrıca silahlı terör örgütünün eylemi olan darbe girişi-
mi faaliyeti kapsamında darbe yanlısı askeri güçlerin fiili hakimiyetini sağlamak amacıyla 
işlenen;

(6) kez olmak üzere darbe suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla ve kişi-
nin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme,

(2) kez olmak üzere darbe suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla ve ço-
cuğa karşı kasten öldürme

(80) kez olmak üzere darbe suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kas-
ten öldürme,

Katılan Ümit Dündar’a karşı cebir kullanmak suretiyle gece vakti, silahla, kamu 
görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ve birden fazla kişi tarafından birlikte 
konut dokunulmazlığını ihlal etme,

Katılan Tayyar Ertem’e karşı ve Emel Ertem’e karşı cebir kullanmak suretiyle gece 
vakti, silahla, kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ve birden fazla kişi 
tarafından birlikte konut dokunulmazlığını ihlal etme,

Katılan Tahir Bekiroğlu’na karşı cebir kullanarak, silahla, birden fazla kişi tara-
fından birlikte, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu görevinin sağladığı nüfus 
kötüye kullanılmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma,

Katılan Mesut Özel’e karşı cebir kullanarak birden fazla kişi tarafından birlikte, 
kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu görevinin sağladığı nüfus kötüye kulla-
nılmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma,

15 Temmuz Şehitler (Boğaziçi) ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin işgali nede-
niyle (2) kez ve zincirleme olmak üzere kara ulaşım araçlarının alıkonulması,

Samandıra Gişeler ve E-5 karayolu üzerinde yer alan Kartal Köprüsü’nün bulun-
duğu noktalara gerçekleşen eylemler sebebiyle 2 kez ve zincirleme olmak üzere kara ula-
şım araçlarının alıkonulması,

Atatürk Havalimanı işgali nedeniyle zincirleme olmak üzere hava ulaşım araçla-
rının alıkonulması, Sabiha Gökçen Havalimanının teşebbüs aşamasında kalan işgal girişimi 
nedeniyle hava ulaşım araçlarının alıkonulmasına teşebbüs,
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Digitürk ve Doğan Medya Center binası eylemleri nedeniyle (2) kez olmak üzere 
gece vakti, cebir kullanmak suretiyle, silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu 
görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işyeri dokunulmazlığını ihlal, haberleş-
menin engellenmesi,

Casper Plaza binası eylemi nedeniyle gece vakti, cebir kullanmak suretiyle, silah-
la, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak 
suretiyle işyeri dokunulmazlığını ihlal,

Acıbadem Türk Telekom Anadolu Yakası Bölge Müdürlüğü, TRT Ulus Yerleşke-
si, TRT Harbiye Radyo binası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, 
İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi ve İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığı eylemleri nedeniyle (7) kez olmak üzere silahla, birden fazla 
kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle kamu 
hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi,

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığının işgali eylemi nedeniyle silahla, birden fazla kişi 
tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle siyasi hak-
ların kullanılmasının engellenmesi suçlarını işlediğinin kabulü ile, eylemlerine uyan;

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 309/1 ve 314/1. maddeleri ile,

Aynı yasanın 309/2, 314/3, 220/5. ve 266. maddeleri delaletiyle 82/1-g.h (6 kez), 
82/1-e.h (2 kez), 82/1-h (80 kez), 223/1, 43 (4 kez), 223/3, 43 (1 kez), 223/3, 35, 43 (1 kez), 
124/2 ve 3 (2 kez),

TCK’nın 309/2, 314/3 ve 220/5. maddeleri delaletiyle 116/2-4, 119/1-a.c.e (3 kez), 
116/1-4, 119/1-a.c.e (2 kez), 114/2, 119/1-a.c.e (1 kez), 113/1, 119/1-a.c.e (7 kez), 109/2, 3-a.b.
c.d (1 kez) ve 109/2, 3-b.c.d (1 kez) maddeleri,

Tüm suçlar açısından TCK’nın 53, 58/9, 63. maddeleri,

haberleşmenin engellenmesi suçu hariç olmak üzere tüm suçlar açısından 
TMK’nın 5. maddesi uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmasına,

Katılanlar Ümit DÜNDAR ve Tayyar ERTEM’e karşı gerçekleştiği iddia edilen ki-
şiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs suçları yasal unsurları itibariyle oluşmadığın-
dan, Halit Yaşar MİNE’nin öldürülmesi olayı açısından ise cezalandırmayı gerektirir her 
türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı deliller elde edilemediğinden bu suçlardan ayrı 
ayrı beraatine,
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Sanıktan ele geçirilen adli emanetin 2016/10500 sırasında kayıtlı suç delili (1) 
ABD Doları kağıt paranın karar kesinleştiğinde dosyada delil olarak saklanmasına,

4.4. Sanık E.G.;

Sanığın olay tarihinde tuğgeneral rütbesiyle 1’inci Ordu Harekât Kurmay Yar-
başkanı olarak görev yaptığı, darbeci askeri kanat tarafından hazırlanan sözde atama lis-
tesine göre mevcut görevinin devamına karar verildiği, ülke genelinde darbe girişimini 
gerçekleştiren Yurtta Sulh Konseyi’nin İstanbul yapılanmasını oluşturan sanıklardan biri 
olduğu, darbe girişiminin silahlı kuvvetlerimizdeki emir-komuta zincirinden kopuk olarak, 
terör örgütünün bir eylemler dizisi olduğu açıkça anlaşılan somut olayda girişimin önce-
sinde düzenlenen toplantılara katılarak eylemlerin planlamasına iştirak eden, eylemleri 
organize eden ve girişim günü kalkışmayı başlatan, görev taksimatı yapan veya birlikleri 
sevk eden konsey üyesi sanıkların terör örgütüyle arasında süreklilik ve çeşitlilik arz ede-
cek şekilde organik bağ bulunduğu, bu şekilde örgütün amacına uygun biçimde işleyişini 
sağlayan, örgüt üyelerine görev veren, emir ve idare yetkisine sahip olan konumlarına göre 
örgüt faaliyetlerini düzenleme ve görevlendirme yetkisini haiz yönetici vasfında oldukları, 
ayrıca darbe girişimi öncesi yapılan toplantılarda hangi faaliyetlerin icra edileceği, bu kap-
samda hangi noktaların emniyet altına alınacağı ile darbe girişimine karşı çıkanlara ateş 
edileceği ve karşıt gördükleri askeri yetkililerin enterne edileceği hususlarının kararlaştı-
rılması, “Yurtta Sulh Biziz” grubundaki görüşme içeriklerinde toplanan kitlelere ve askeri 
kuvvetlere karşı duran polislere silahla, tanklarla sert şekilde müdahale edileceği, muhalif 
gördükleri yetkililerin enterne edileceği hususlarının yer alması ile girişim kapsamında-
ki faaliyetlerin gruba rapor olarak sunulması bir arada değerlendirildiğinde konsey üyesi 
sanıkların İstanbul ilinde darbe girişimi faaliyetleri kapsamında darbeci askeri kanadın 
hakimiyetinin sağlanması amacıyla işlenen öldürme, öldürmeye teşebbüs, yaralama, hür-
riyeti tahdit, yağma, özel şahıslara ve kamuya ait mallara zarar verme suçlarının eylemleri 
üzerinde ortak hakimiyet sağlayan ve örgüt yöneticisi konumunda sorumlu oldukları,

Sanığın darbe girişimi öncesinde İstanbul ilinde askeri birliklerde yapılan toplan-
tılara iştirak ederek planlamasında bizzat ve etkin şekilde rol aldığı, toplantılar öncesinde 
darbe girişiminden haberdar olup komuta ettiği birliklerin planlamasını ayrıca gerçekleştir-
diği, girişim günü de bulunduğu 1. Ordu Harekât Merkezi’nde faaliyetleri harekât merkezini 
emrindeki darbeci kurmay öğrencilerle ele geçiren diğer Sanık A.Z.G.ile birlikte ve ayrıca 
Yurtta Sulh Biziz isimli grup üzerinden bizzat denetlediği, grupta bizzat yazışarak faaliyet 
raporu sunduğu ve genel olarak eylemler konusunda talimatlar verdiği, İstanbul ilindeki 
darbe girişimi faaliyetlerinin başlamasını müteakip darbecilerin ele geçirdiği Genelkurmay 
Başkanlığından gönderilen sıkıyönetim direktifi ve eklerinin dağıtımını bağlı birliklere gön-
dererek sıkıyönetim direktifine uyulması konusunda ayrıca bir mesaj emri yayınladığı, yine 
konseyin aldığı karar doğrultusunda adeta kalkışmanın karargahı olarak kullandığı emrin-
deki 1. Ordu Harekât Merkezi’nden Trakya bölgesindeki zırhlı unsurların İstanbul ilindeki 
faaliyetlere, şehrin her iki yakasında bulunan ve darbe girişimine katılan askeri birliklere 
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takviye olarak intikal etmesini teminen bu bölgede konuşlu 54’üncü Mekanize Piyade Tugay 
Komutanlığı, 3’ncü Zırhlı Tugay Komutanlığı, 18’nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 
65’nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına darbeci askeri birliklerle koordine kurulması 
ve takviye olarak İstanbul iline intikal edilmesi konulu mesaj emirleri gönderdiği, kalkışma 
sürerken emrindeki darbeci askerler A.E., N.K. ve S.Ç.A. aracılığıyla Selimiye Kışlası’na izin-
siz girmeye çalışanlara ve helikopter pistine izinsiz inmek isteyen helikopterlere yönelik 
ateş edilmesi emri verdiği, ayrıca yine emrindeki darbeci nöbetçi vardiya amiri Ü.E. aracılı-
ğıyla diğer bir darbeci asker kışla nöbetçi amiri binbaşı E.A.’ya dışarıdan gelebilecek polis 
veya diğer müdahalelere karşı kışla emniyetinin alınması talimatını verdiği, polis gelirse 
yine nizamiyeden alınmaması ve gerekirse ateş edilmesini söylediği, darbe girişiminin ba-
şarısız olacağını anlaması üzerine emrindeki darbeci askerler S.Ç.A., İ.A., N.K. ve A.E. ile 
birlikte silahlanarak sonuna kadar çatışma ve direnme kararı aldıkları, E.G.’nin emir astsu-
bayı F.K.’nin bu hususu ifadesinde açıkça doğruladığı, sanığın üst aramasında ise örgütsel 
bağlılığı simgeleyen (1) adet B 80346388 A seri numaralı 1 ABD Doları kağıt paranın ele 
geçirildiği anlaşılmıştır.

Sanığın darbe girişiminin yürütüldüğü Yurtta Sulh Biziz mesajlaşma grubunda 
kendi telefonundan yapılan bir kısım paylaşımları kabul edip katılan Ümit DÜNDAR’ın enter-
ne edilmesiyle ilgili paylaşımlarının bir başkası tarafından yapılmış olabileceği yönündeki 
savunmasının tamamen gerçeğe ve hayatın olağan akışına aykırı, makul olmayan savunma-
sına itibar edilemeyeceği, sanık enterne göreviyle kışladan gönderdiği 4 darbeci kurmay öğ-
renciyi de sonrasında hiç aramadığını, bu sebeple görevlendirmiş olamayacağını iddia etmiş 
ise de; o sırada 1. Ordu Harekât Merkezi’nde bulunan diğer darbeci kurmay öğrenciler veya 
bunların başındaki A.Z.G.’den enterne konusuyla ilgili bilgi alabilecek konumda olan sanığın 
esasında bu şahısları tekrar aramasının da gerekmediğinin açık olduğu, dolayısıyla savun-
masının tamamen suçtan kurtulmaya yönelik ve soruşturma aşamasında müdafi eşliğinde 
alınan ikrarını reddeder nitelikte olduğu hukuki kanaatine varılmıştır. .

İstanbul ilindeki darbe girişimi faaliyetlerinin önceden planlanması toplantıları-
na katılıp organizasyonunda ve olay günü icrasında etkin rol üstlenen konsey üyesi sanık 
E.G.’nin İstanbul ilinde darbe girişimi faaliyetleri kapsamında darbeci askeri kanadın haki-
miyetinin sağlanması amacıyla işlenen, yukarıda açıkladığımız kasten öldürme, hürriyeti 
tahdit, konut ve işyeri dokunulmazlıklarının ihlali, işgal ve engelleme suçlarının eylemleri 
üzerinde ortak hakimiyet sağlayan ve örgüt yöneticisi konumunda sorumlu olduğu, yukarı-
da da detaylı şekilde izah edildiği gibi iki ayrı eylemle TCK’nın 314. maddesinde düzenlenen 
terör örgütü yöneticiliği ve TCK’nın 309. maddesinde düzenlenen cebir ve şiddetle mevcut 
anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs olmak üzere ortaya çıkan bu iki sonuç açı-
sından sanığın gerçek içtima kuralları gereği farklı hukuki yararları koruyan ve darbe gi-
rişimi bağlamında yasada da öngörülmemiş, aralarında geçitli suç ilişkisi bulunmayan her 
iki suçtan ayrı ayrı cezalandırılmasının olanaklı olduğu anlaşılmakla sanığın üzerine atılı;
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Kalkışma suçu niteliğindeki anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, si-
lahlı terör örgütü yöneticisi olma ve ayrıca silahlı terör örgütünün eylemi olan darbe girişimi fa-
aliyeti kapsamında darbe yanlısı askeri güçlerin fiili hakimiyetini sağlamak amacıyla işlenen;

(6) kez olmak üzere darbe suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla ve kişi-
nin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme,

(2) kez olmak üzere darbe suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla ve ço-
cuğa karşı kasten öldürme

(80) kez olmak üzere darbe suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kas-
ten öldürme,

Katılan Ümit Dündar’a karşı cebir kullanmak suretiyle gece vakti, silahla, kamu 
görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ve birden fazla kişi tarafından birlikte 
konut dokunulmazlığını ihlal etme,

Katılan Tayyar Ertem’e karşı ve Emel Ertem’e karşı cebir kullanmak suretiyle gece 
vakti, silahla, kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ve birden fazla kişi 
tarafından birlikte konut dokunulmazlığını ihlal etme, katılan tahir bekiroğlu’na karşı cebir 
kullanarak, silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte, kişinin yerine getirdiği kamu görevi 
nedeniyle, kamu görevinin sağladığı nüfus kötüye kullanılmak suretiyle kişiyi hürriyetinden 
yoksun kılma,

Katılan Mesut Özel’e karşı cebir kullanarak birden fazla kişi tarafından birlikte, 
kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu görevinin sağladığı nüfus kötüye kulla-
nılmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma,

15 Temmuz Şehitler (Boğaziçi) ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinin işgali nede-
niyle (2) kez ve zincirleme olmak üzere kara ulaşım araçlarının alıkonulması,

Samandıra Gişeler ve E-5 karayolu üzerinde yer alan Kartal Köprüsünün bulun-
duğu noktalara gerçekleşen eylemler sebebiyle 2 kez ve zincirleme olmak üzere kara ula-
şım araçlarının alıkonulması,

Atatürk Havalimanı işgali nedeniyle zincirleme olmak üzere hava ulaşım araçla-
rının alıkonulması, Sabiha Gökçen Havalimanının teşebbüs aşamasında kalan işgal girişimi 
nedeniyle hava ulaşım araçlarının alıkonulmasına teşebbüs,

Digitürk ve Doğan Medya Center binası eylemleri nedeniyle (2) kez olmak üzere 
gece vakti, cebir kullanmak suretiyle, silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu 
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görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işyeri dokunulmazlığını ihlal, haberleş-
menin engellenmesi,

Casper Plaza binası eylemi nedeniyle gece vakti, cebir kullanmak suretiyle, silah-
la, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak 
suretiyle işyeri dokunulmazlığını ihlal,

Acıbadem Türk Telekom Anadolu Yakası Bölge Müdürlüğü, TRT Ulus Yerleşke-
si, TRT Harbiye Radyo binası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, 
İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi ve İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığı eylemleri nedeniyle (7) kez olmak üzere silahla, birden fazla 
kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle kamu 
hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi,

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığının işgali eylemi nedeniyle silahla, birden fazla kişi 
tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle siyasi hak-
ların kullanılmasının engellenmesi suçlarını işlediğinin kabulü ile, eylemlerine uyan;

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 309/1 ve 314/1. maddeleri ile,

Aynı yasanın 309/2, 314/3, 220/5. ve 266. maddeleri delaletiyle 82/1-g.h (6 kez), 
82/1-e.h (2 kez), 82/1-h (80 kez), 223/1, 43 (4 kez), 223/3, 43 (1 kez), 223/3, 35, 43 (1 kez), 
124/2 ve 3 (2 kez),

TCK’nın 309/2, 314/3 ve 220/5. maddeleri delaletiyle 116/2-4, 119/1-a.c.e (3 kez), 
116/1-4, 119/1-a.c.e (2 kez), 114/2, 119/1-a.c.e (1 kez), 113/1, 119/1-a.c.e (7 kez), 

109/2, 3-a.b.c.d (1 kez) ve 109/2, 3-b.c.d (1 kez) maddeleri,

Tüm suçlar açısından TCK’nın 53, 58/9, 63. maddeleri,

Haberleşmenin engellenmesi suçu hariç olmak üzere tüm suçlar açısından 
TMK’nın 5. maddesi uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmasına,

Katılanlar Ümit DÜNDAR ve Tayyar ERTEM’e karşı gerçekleştiği iddia edilen ki-
şiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs suçları yasal unsurları itibariyle oluşmadığın-
dan, Halit Yaşar MİNE’nin öldürülmesi olayı açısından ise cezalandırmayı gerektirir her 
türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı deliller elde edilemediğinden bu suçlardan ayrı 
ayrı beraatine,
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Sanıktan ele geçirilen adli emanetin 2016/10501 sırasında kayıtlı ve suç delili 
olduğu anlaşılan B 80346388 A seri numaralı (1) ABD doları kağıt paranın karar kesinleşti-
ğinde dosyada delil olarak saklanmasına,

4.5. Sanık M.Y.;

Sanığın olay tarihinde Kurmay Binbaşı rütbesiyle Kara Harp Akademisi Öğre-
tim Elemanı olarak görev yaptığı, darbeci askeri kanat tarafından hazırlanan sözde atama 
listesinde yer almadığı, ülke genelinde darbe girişimini gerçekleştiren Yurtta Sulh Konse-
yi’nin İstanbul yapılanmasını oluşturan sanıklardan biri olduğu, darbe girişiminin silahlı 
kuvvetlerimizdeki emir- komuta zincirinden kopuk olarak, terör örgütünün bir eylemler 
dizisi olduğu açıkça anlaşılan somut olayda girişimin öncesinde düzenlenen toplantılara 
katılarak eylemlerin planlamasına iştirak eden, eylemleri organize eden ve girişim günü 
kalkışmayı başlatan, görev taksimatı yapan veya birlikleri sevk eden Konsey üyesi sanık-
ların terör örgütüyle arasında süreklilik ve çeşitlilik arz edecek şekilde organik bağ bulun-
duğu, bu şekilde örgütün amacına uygun biçimde işleyişini sağlayan, örgüt üyelerine görev 
veren, emir ve idare yetkisine sahip olan konumlarına göre örgüt faaliyetlerini düzenleme 
ve görevlendirme yetkisini haiz yönetici vasfında oldukları, ayrıca darbe girişimi öncesi 
yapılan toplantılarda hangi faaliyetlerin icra edileceği, bu kapsamda hangi noktaların em-
niyet altına alınacağı ile darbe girişimine karşı çıkanlara ateş edileceği ve karşıt gördük-
leri askeri yetkililerin enterne edileceği hususlarının kararlaştırılması, “Yurtta Sulh Biziz” 
grubundaki görüşme içeriklerinde toplanan kitlelere ve askeri kuvvetlere karşı duran po-
lislere silahla, tanklarla sert şekilde müdahale edileceği, muhalif gördükleri yetkililerin en-
terne edileceği hususlarının yer alması ile girişim kapsamındaki faaliyetlerin gruba rapor 
olarak sunulması bir arada değerlendirildiğinde Konsey üyesi sanıkların İstanbul ilinde 
darbe girişimi faaliyetleri kapsamında darbeci askeri kanadın hakimiyetinin sağlanması 
amacıyla işlenen öldürme, öldürmeye teşebbüs, yaralama, hürriyeti tahdit, yağma, özel şa-
hıslara ve kamuya ait mallara zarar verme suçlarının eylemleri üzerinde ortak hakimiyet 
sağlayan ve örgüt yöneticisi konumunda sorumlu oldukları,

Sanığın darbe girişimi öncesinde Ankara ilinde ve bilahare İstanbul iline gelerek 
askeri birliklerde yapılan toplantılara iştirak ederek planlamasında bizzat ve etkin şekilde 
rol aldığı, İstanbul ile darbecilerin merkez karargahlarının yer aldığı Ankara ili arasın-
daki iletişimi sağlayan koordinasyon timinde yer aldığı, girişim günü de bulunduğu 2’nci 
Zırhlı Tugay Komutanlığından faaliyetleri Yurtta Sulh Biziz isimli grup üzerinden bizzat 
denetleyerek verilen emirleri ilettiği, İstanbul ilindeki darbe girişimi faaliyetlerinin baş-
laması talimatını görevli alay ve tabur komutanlarını arayarak ileten şahıslardan olduğu, 
gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin raporları Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri 
Komutanlığını ele geçiren merkez yapılanmasına ileterek onların talimatını gruba ilettiği,

K.K.’nin beyanına göre sanık M.Y.’nin kendisini arayarak Acıbadem’de gerçek-
leştirilen eylemlerle ilgili darbeci emir verdiği, K.K.’nin üstü olmadığı için sanıktan emir 
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almayacağını belirtmesi üzerine sanığın sonra görüşeceklerini söyleyerek telefonu kapat-
tığı, darbe girişiminin başarısız olması akabinde bulunduğu yerden firar ettiği, bilahare 
yakalandığı, ikametgah ve işyerinde yapılan aramalarda dikkat çekici olarak; 1 adet siyah 
renkli “Interational Conference Military And Security Studies 2015 Icmss Turkish Army 
War Collage” ibareli ajandanın 37 ile numaralandırılan sayfa içeriğinde “sosyal medyayı 
nasıl yöneteceğiz? yetkimiz var mı?”, 38 ile numaralandırılan sayfa içeriğinde “sıkıyöne-
tim k. kim olacak” şeklinde el yazılı not, 1, 2 ve 3 ile numaralandırılan bilgisayar çıktısı 
dokümanlarda bir kısım kuvvetine bağlı Albay ve üstü rütbeli şahısların isim ve görev yeri 
bilgilerinin yazılı olduğu, bu dokümanlarda yanında “+” işareti olanların bulunduğu ve bu 
şahısların büyük bir kısmının darbe girişimine iştirak ettiklerinden bahisle haklarında ül-
kenin muhtelif yerlerinde tahkikat yürütüldüğü, 4 ve 50. sayfalar arasında ise Genelkur-
may Başkanlığı ve Kara Kuvvetlerine bağlı üst düzey komutanlar başta olmak üzere sıra, 
kuvvet, rütbe, sicil, ad soyad, eşinin adı, görevi, ili, dahili, Ptt, makam cep, tafics, konut, 
emir subayı/ astsubayı (isim ve iletişim bilgileri) başlıkları altında özlük ve özel bilgilerinin 
yer aldığı dokümanların ele geçirildiği, sayılan dokümanların, katılan Harp Akademileri 
Komutanı Tahir BEKİROĞLU’nun emir subayına verilen görev gereği kaçırılarak askeri ce-
zaevine kapatılması hususu da nazara alındığında, darbe girişimi faaliyetleri kapsamında 
irtibat ve koordinasyon amacıyla kullanıldığının değerlendirildiği,

İstanbul ilindeki darbe girişimi faaliyetlerinin önceden planlanması toplantı-
larına katılıp organizasyonunda ve olay günü icrasında etkin rol üstlenen konsey üyesi 
sanık M.Y.’nin İstanbul ilinde darbe girişimi faaliyetleri kapsamında darbeci askeri kana-
dın hakimiyetinin sağlanması amacıyla işlenen, yukarıda açıkladığımız kasten öldürme, 
hürriyeti tahdit, konut ve işyeri dokunulmazlıklarının ihlali, işgal ve engelleme suçlarının 
eylemleri üzerinde ortak hakimiyet sağlayan ve örgüt yöneticisi konumunda sorumlu ol-
duğu, yukarıda da detaylı şekilde izah edildiği gibi iki ayrı eylemle TCK’nın 314. maddesin-
de düzenlenen terör örgütü yöneticiliği ve TCK’nın 309. maddesinde düzenlenen cebir ve 
şiddetle mevcut anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs olmak üzere ortaya çıkan 
bu iki sonuç açısından sanığın gerçek içtima kuralları gereği farklı hukuki yararları koru-
yan ve darbe girişimi bağlamında yasada da öngörülmemiş, aralarında geçitli suç ilişkisi 
bulunmayan her iki suçtan ayrı ayrı cezalandırılmasının olanaklı olduğu anlaşılmakla sa-
nığın üzerine atılı;

Kalkışma suçu niteliğindeki anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, 
silahlı terör örgütü yöneticisi olma ve ayrıca silahlı terör örgütünün eylemi olan darbe girişi-
mi faaliyeti kapsamında darbe yanlısı askeri güçlerin fiili hakimiyetini sağlamak amacıyla 
işlenen;

(6) kez olmak üzere darbe suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla ve kişi-
nin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme,
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(2) kez olmak üzere darbe suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla ve ço-
cuğa karşı kasten öldürme

(80) kez olmak üzere darbe suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kas-
ten öldürme,

Katılan Ümit Dündar’a karşı cebir kullanmak suretiyle gece vakti, silahla, kamu 
görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ve birden fazla kişi tarafından birlikte 
konut dokunulmazlığını ihlal etme,

Katılan Tayyar Ertem’e karşı ve Emel Ertem’e karşı cebir kullanmak suretiyle gece 
vakti, silahla, kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ve birden fazla kişi 
tarafından birlikte konut dokunulmazlığını ihlal etme,

Katılan Tahir Bekiroğlu’na karşı cebir kullanarak, silahla, birden fazla kişi tara-
fından birlikte, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu görevinin sağladığı nüfus 
kötüye kullanılmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma,

Katılan Mesut Özel’e karşı cebir kullanarak birden fazla kişi tarafından birlikte, 
kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu görevinin sağladığı nüfus kötüye kulla-
nılmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma,15 Temmuz Şehitler (Boğaziçi) ve Fatih 
Sultan Mehmet Köprülerinin işgali nedeniyle (2) kez ve zincirleme olmak üzere kara ulaşım 
araçlarının alıkonulması, Samandıra Gişeler ve E-5 karayolu üzerinde yer alan Kartal Köp-
rüsü’nün bulunduğu noktalara gerçekleşen eylemler sebebiyle 2 kez ve zincirleme olmak 
üzere kara ulaşım araçlarının alıkonulması,

Atatürk Havalimanı işgali nedeniyle zincirleme olmak üzere hava ulaşım araçla-
rının alıkonulması, Sabiha Gökçen Havalimanının teşebbüs aşamasında kalan işgal girişimi 
nedeniyle hava ulaşım araçlarının alıkonulmasına teşebbüs,

Digitürk ve Doğan Medya Center binası eylemleri nedeniyle (2) kez olmak üzere gece 
vakti, cebir kullanmak suretiyle, silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağ-
ladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işyeri dokunulmazlığını ihlal, haberleşmenin engellenmesi,

Casper Plaza binası eylemi nedeniyle gece vakti, cebir kullanmak suretiyle, silah-
la, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak 
suretiyle işyeri dokunulmazlığını ihlal,

Acıbadem Türk Telekom Anadolu Yakası Bölge Müdürlüğü, TRT Ulus Yerleşke-
si, TRT Harbiye Radyo binası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, 
İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi ve İstanbul Bü-
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yükşehir Belediye Başkanlığı eylemleri nedeniyle (7) kez olmak üzere silahla, birden fazla 
kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle kamu 
hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi,

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığının işgali eylemi nedeniyle silahla, birden fazla kişi 
tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle siyasi hak-
ların kullanılmasının engellenmesi suçlarını işlediğinin kabulü ile eylemlerine uyan;

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 309/1 ve 314/1. maddeleri ile,

Aynı yasanın 309/2, 314/3, 220/5. ve 266. maddeleri delaletiyle 82/1-g.h (6 kez), 
82/1-e.h (2 kez), 82/1-h (80 kez), 223/1, 43 (4 kez), 223/3, 43 (1 kez), 223/3, 35, 43 (1 kez), 
124/2 ve 3 (2 kez),

TCK’nın 309/2, 314/3 ve 220/5. maddeleri delaletiyle 116/2-4, 119/1-a.c.e (3 kez), 
116/1-4, 119/1-a.c.e (2 kez), 114/2, 119/1-a.c.e (1 kez), 113/1, 119/1-a.c.e (7 kez), 109/2, 3-a.b.
c.d (1 kez) ve 109/2, 3-b.c.d (1 kez) maddeleri,

Tüm suçlar açısından TCK’nın 53, 58/9, 63. maddeleri,

Haberleşmenin engellenmesi suçu hariç olmak üzere tüm suçlar açısından 
TMK’nın 5. maddesi uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmasına,

Katılanlar Ümit DÜNDAR ve Tayyar ERTEM’e karşı gerçekleştiği iddia edilen ki-
şiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs suçları yasal unsurları itibariyle oluşmadığın-
dan, Halit Yaşar MİNE’nin öldürülmesi olayı açısından ise cezalandırmayı gerektirir her 
türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı deliller elde edilemediğinden bu suçlardan ayrı 
ayrı beraatine,

Adli emanetin 2016/13084 sırasında kayıtlı, sanıktan ele geçirilen ve tasnifi ya-
pılan dokümanların suç delili olmasından dolayı, karar kesinleştiğinde dosyada delil ola-
rak saklanmasına,

4.6. Sanık A.G.;

Sanığın olay tarihinde Kurmay Albay rütbesiyle Hava Harp Okulu Dekanı olarak 
görev yaptığı, darbeci askeri kanat tarafından hazırlanan sözde atama listesine göre mevcut 
görevinin devamına karar verilerek ayrıca İş Bankası Genel Müdürü olarak görevlendirildi-
ği, açıklanan Hava Harp Okulu Komutanlığı personeli beyanlarından da açıkça anlaşılacağı 
üzere darbe girişimi öncesi yapılan toplantılara katıldığı, girişim günü Moda Deniz Kulübü’n-
de sözde rehin alındıktan sonra serbest bırakılıp darbeci askerlerle birlikte helikopter vası-
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tasıyla birliğe geri dönen ve burada iken kamuflaj kıyafetlerini giyen Okul Komutanı F.A.ile 
birlikte darbe faaliyetlerinin hava unsurlarını komuta, takip ve kontrol ettiği,

Darbe girişimi sürecini de kapsar 01.01.2016 ile 25.08.2016 tarihleri arasında 
sanıkların birbirleriyle olan iletişim kaydı sayılarını gösterir rapora göre; darbe girişimine 
iştirak eden konsey üyesi sanıklardan F.A.ile 33, U.Ş. ile 4, M.M.Ç. ile 3 ve M.Y. ile 3 kez 
irtibat kurduğunun, telefon görüşmesi gerçekleştirdiğinin tespit edildiği, görüşme yapılan 
sanıklardan M.Y.’nin 30/11/2016 tarihli ifadesinin konuyla ilgili kısmında; M.D. , M.M.Ç., 
U.Ş., R.K., S.C., M.N.Y., A.G., N.Z.A., Ö.Ö., T.G., M.K., M.K., M.K., E.G.ve İ.A.’nın 15 Temmuz 
darbe girişiminde irtibat kurduğu şahıslar olup görüşme içeriklerinin darbe girişimi faali-
yetleriyle ilgili olduğunu beyan ettiği,

Sanığın “Yurtta Sulh Biziz” isimli Whatsapp grubuna üye olduğu, bu mesajlaşma 
grubu sayesinde darbe girişiminin İstanbul ayağı gelişmelerinden anında haberdar olduğu, 
konumu ve görevi, grupta yer alan ve yukarıda ayrıntılı olarak yer verilen U.Ş., M.M.Ç. ve 
M.Y.’nin darbe girişimi faaliyetinin hava unsurlarıyla ilgili talimatları ve yönlendirmeleri, 
M.Y.’nin telefon görüşmesinin darbe girişimi faaliyetiyle ilgili olduğuna dair beyan içeriği, 
sanığın M.Y.’yi hiç aramadığını beyan etmiş olmasına rağmen HTS raporlarına göre 21.30 
sıralarında M.Y.’yi aradığının açık olması karşısında duruşmadaki savunmasının suçtan 
kurtulmaya yönelik oluşu bir arada nazara alındığında görüşmelerin hava unsurlarının 
faaliyeti ve yönlendirmesiyle ilgili olduğunun açıkça anlaşıldığı, sanığın ilerleyen süreçte 
sabah saatlerinde darbe girişiminin başarısız olacağını anlaması üzerine bulunduğu Hava 
Harp Okulu Komutanlığından, Okul Komutanı F.A. ‘dan sonra, hakkında Ankara Cumhu-
riyet Başsavcılığınca darbe girişimi nedeniyle soruşturma yürütülen M.K. ile birlikte firar 
ettiği, şahısların Ayvalık ilçesinde bilahare yakalandıkları,

Kovuşturma aşamasında dava dosyasına dahil olan sanıkla ilgili delillere değinmek 
gerekirse; 15.07.2016 tarihi gecesi gerçekleştirilen darbe girişimi kapsamında Maltepe 2. Zırhlı 
Tugay Komutanlığından Yüzbaşı M.K. ve emir komutası altındaki asker kişiler ile birlikte Acı-
badem Türk Telekom binasının kontrol altına alınması amacıyla sevk edildiği, akşam saatle-
rinde buraya gelerek konuşlanan şüphelilerin sabah saatlerine kadar Acıbadem Türk Telekom 
binası önünde vuku bulan eylemlere iştirak ettikleri ve 16.07.2016 günü saat 06.00 sıralarında 
bir kısmının silahlarını bırakarak teslim oldukları, yüzbaşı M.K. ve bazı şüphelilerin olay ye-
rinden kaçtığı, olay yerinde teslim olan şüphelilerce kullanılan 195180 plaka sayılı ZPT zırhlı 
araç içerisinden 1 adet siyah renkli TSK amblemli basılı bir ajandanın bulunduğu, ajandanın 
sağ tarafında M.K. ibareli ajanda sahibini gösterdiği düşünülen bir yazı ve M.K. isimli şahsa 
ait üniformalı vesikalık resim ve tugay telsiz kodlarını gösterir listenin bulunduğu, ajandanın 
yan gözünde bulunan notlarda genel itibari ile öncesinde hazırlanan tugay içerisinde işleyiş 
ile alakalı olan çizelgeler, tugay konumu itibarı ile hazırlanan eylem planlamalarında nasıl in-
tikal edeceği ve düzenlere ilişkin notlar olduğu, notlar üzerinde yer alan “A.G. (532 638 00 05/” 
ibaresinin olay tarihinde Hava Harp Okulu Dekanı olarak görev yapan Kurmay Albay sanık 
A.G. olduğu, bahse konu numaranın sank tarafından kullanıldığı, yapılan bu tespitin de sa-
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nığın darbe girişimi öncesinde planlama safhasında kendisiyle irtibat kurulacak şahıslardan 
olduğunu gösterdiği, kovuşturma aşamasında dava dosyasına dahil olan sanıkla ilgili diğer 
bir delile değinmek gerekirse; olay tarihinde Hava Harp Okulu’nda Albay rütbesiyle öğretim 
görevlisi olarak görev yapan G.P.’nin kollukça alınan ifadesinin sanık A.G. ile ilgili kısmında; 
15.07.2016 tarihinde gündüzleyin okulda A.G.’nin kendisini aradığını ve kendisine “Hocam 
çağırma planına göre herkesi çağır» dediğini, çağırma planının silahlı kuvvetlerde komuta-
na bağlı tüm personelin göreve çağrılması olduğunu, takriben 22.35-22.45 arası Dekanlığa 
ulaştığında herkesin kamuflaj giymesi talimatı verildiğini, genelde Dekanlığın personelinin 
orada olduğunu, ayrıca tanımadığı Harp Okulu dışından bir rütbelinin bulunduğunu, televiz-
yondan gelişmeleri seyrettikleri sırada Dekan A.G. tarafından grup grup isimlerin çağrıldığı-
nı duyduklarını, hatta bu sırada kendisine bağlı teğmen B.A.’nın “dekan bana görev vermiş 
ben çıkıyorum” dediğini, bu sırada grup grup dekanın yanına girilip çıkıldığını, görev alanın 
odadan çıktığını anladığını, bir süre sonra kendisini çağırdığını, A.G.’nin odasına girdiğinde 
odada bir sivil şahsın olduğunu gördüğünü, dış görünüşünden ve dekana olan hitaplarından 
onun üstü olduğunu anladığını, ancak bu sivil giyimli kişinin Harp Okulu personeli olmadığını, 
A.G.’nin kendisine bir zarf uzattığını ve içerisinde kendisinin de isminin olduğu, 10-12 rütbeli 
ve 20-25 Harbiyeli öğrencinin isminin yer aldığı bir liste olduğunu gördüğünü, “ bu nedir diye” 
sorduğunda sanığın “Atatürk Havalimanı, THY Genel Müdürlük ve Kargo bölümüne gidip el 
koyacaksın” dediğini, bunu yapmayacağını söylediğinde kendisine ikinci bir zarf verdiğini, 
ikinci zarfta “YURTTA SULH” diye bilinen ve TUĞGENERAL imzalı sıkıyönetim evrakı olduğu-
nu gördüğünü, A.G.’nin kendisine “sen bunu anlamayacaksın, aşağıya in bunu oku” dediğini, 
A.G.’ nin o gece organizasyonu yapan kişilerden biri olduğunu beyan ettiği, ülke genelinde 
darbe girişimini gerçekleştiren Yurtta Sulh Konseyi’nin İstanbul yapılanmasını oluşturan sa-
nıklar tarafından kurulan “Yurtta Sulh Biziz” isimli Whatsapp haberleşme grubuna üye olan 
sanığın, darbe girişiminin silahlı kuvvetlerimizdeki emir- komuta zincirinden kopuk olarak, 
terör örgütünün bir eylemler dizisi olduğu açıkça anlaşılan somut olayda girişimin öncesinde 
düzenlenen toplantılara katılarak görev üstlenmesi, eylemleri organize eden ve girişim günü 
kalkışmayı başlatan, görev taksimatı yapan veya birlikleri sevk eden konsey üyesi sanıklarla 
irtibatı bulunması bir arada değerlendirildiğinde terör örgütüyle arasında süreklilik ve çeşitli-
lik arz edecek şekilde organik bağ bulunduğu, sanığın darbe girişimi öncesinde hava harp oku-
lunda dahil olduğu kalkışmanın planlanması toplantılar ile bu toplantılarda alınan kararlar 
doğrultusunda kalkışma esnasında gerçekleştirdiği koordinasyon faaliyetleri birlikte dikkate 
alındığında sanığın darbe girişimine sorumlu düzeyde örgüt mensubu olarak iştirak ettiği gibi 
örgütün deşifresine yönelik beyan ve tespitlerden anlaşılacağı üzere görev ve rütbesi ne olursa 
olsun örgüte mensup asker şahısların örgütsel tabirle “şakirt” tabir edilen alt kademede yer 
alan ve silahlı kuvvetlerin hiyerarşisi dışında asker-sivil unsurların emrinde üye konumunda 
oldukları, sanığın da bu kapsamda terör örgütünün üyesi olduğunun kabulü gerektiği, yuka-
rıda da detaylı şekilde izah edildiği gibi iki ayrı eylemle TCK’nın 314. maddesinde düzenlenen 
terör örgütü üyeliği ve TCK’nın 309. maddesinde düzenlenen cebir ve şiddetle mevcut anayasal 
düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs olmak üzere ortaya çıkan bu iki sonuç açısından sanığın 
gerçek içtima kuralları gereği farklı hukuki yararları koruyan ve darbe girişimi bağlamında 
yasada da öngörülmemiş, aralarında geçitli suç ilişkisi bulunmayan her iki suçtan ayrı ayrı 
cezalandırılmasının olanaklı olduğu anlaşılmakla;
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Sanığın eylemlerine uyan TCK’nın 309/1, 314/2, 53, 58/9, 63 ve TMK’nın 5. mad-
deleri uyarınca cezalandırılmasına,

4.7. Sanık Y.D.;

Sanığın olay tarihinde Tuğgeneral rütbesiyle 1’inci Ordu İdari Kurmay Yarbaş-
kanı olarak görev yaptığı, ayrıca 1’inci Ordu Komutanı Ümit DÜNDAR’ın yokluğunda adı 
geçenden sonra en yetkili makam olan Kurmay Başkanlığına vekâlet ettiği, darbeci askeri 
kanat tarafından hazırlanan sözde atama listesine göre kendisiyle aynı yerde Harekât Kur-
may Yarbaşkanı olarak görev yapan konsey üyesi sanık E.G.’de olduğu gibi mevcut görevi-
nin devamına karar verildiği, olay tarihinde darbe girişimin yaşandığı gün mesai bitimini 
müteakip 19.10’da kışlayı terk ettiği ve saat 21.27’de nöbetçi olmamasına rağmen geri dön-
düğü, makam odasına girdikten 10-15 dakika kadar sonra sanık E.G.’nin görüşmek üzere 
yanına geldiği, içeride yaklaşık 15-20 dakika kadar görüştükleri, E.G.’nin odadan ayrılması 
akabinde habercisi olan Piyade Onbaşı M.C.’yi yanına çağırarak kesinlikle hiç bir telefonu 
bağlamamasını söylediği, kısa bir süre sonra İstanbul ilindeki darbe girişimi faaliyetlerini 
önlemeye çalışan Tümgeneral Y.T.’nin sanığı aradığı ancak telefona çıkmadığı, bunun üze-
rine habercisiyle birlikte iki saat boyunca kışlanın iç bahçesinde dolaştıkları, bu sırada sık 
sık çalan telefonlarına cevap vermediği, 23.45 civarında tekrar makam odasına geri dön-
düğü, burada kendisiyle görüşmek için yanına gelen kendisine bağlı Lojistik ve İshitbarat 
Başkanları N.A. ve A.K. ile görüştüğü, yaklaşık iki buçuk saat kadar darbe girişiminin baş-
ladığı saatlerde girişimin İstanbul ilindeki merkez üslerinden biri olan 1’inci Ordu Komu-
tanlığı karargahı içerisinde kalmasına, karargahta meydana gelen gelişmelerden haberdar 
olmasına, yine saat 22.00 sıralarında karargaha konsey üyesi sanık A.Z.G.komutasında 
Harp Akademilerinden gelen ilgisiz takviye personeli görmesine rağmen faaliyetlere mü-
dahale etmediği, saat 23.55 sıralarında karargahtan ayrıldığının tespit edildiği,

Sanığın habercisi olan tanık M.C.’nin alınan ifadelerinin ilgili kısmında; sanıkla 
bahçede dolaşırken hareketlenmeleri, mevzi alma ve emniyet sağlama faaliyetlerini göste-
rerek ne olduğunu sorduğunda kendisine önemli bir şey olmadığı, tatbikat olduğunu söy-
lediğini beyan ettiği, 

1’inci Ordu Karargahı’nda darbe girişimi faaliyetini yürüten E.G.’nin konuyla ilgi-
li 26/01/2017 tarihinde alınan ifadesinde; Y.D.’nin olay tarihinde mevcut görevinin yanında 
aynı zamanda Kurmay Başkanlığına vekâlet ettiğini, harekât planı gece 03.00’da başlaya-
cakken M.D. ‘nin cep telefonundan arayarak planın erkene çekildiğini ve başlamasını söy-
lemesi üzerine faaliyete başladığını, saat 21.00 sıralarında Y.D.’yi arayarak birliğe çağırdı-
ğını, odasında kendisiyle baş başa görüştüğünde kendisine sıkıyönetim ilan edildiğini, bu 
kapsamda faaliyetin başladığını söylediğinde şaşırarak herhangi bir cevap vermediğini,

Sanığın annesi S.D.’nin 31/12/2013 ila 31/12/2014 tarihleri arasında örgütün fi-
nans kuruluşu olan Bank Asya hesabında 3.139,72 TL’lik artış olduğunun tespit edildiği, bu 
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tespitin sanığın ailesinin örgüte müzahir olabileceğini gösterdiği, somut olayda bulunduğu 
ortam ve konumu gereği darbe girişimine karşı koyabilecek konumda iken ve kendisine 
normatif yükümlülükler getiren 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu’nun 
“Disipline aykırı gördüğü her hale müdahaleye ve emir vermeye her üst görevlidir.” ve 1632 
sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun “Bir askeri karakolun veya bir müfrezenin veya hususi bir 
vazife ile mükellef olan bir kısım askerin kumandanı iken veyahut subaylarından veya nö-
betçi iken mani olabileceği ve vazifeten men’e mecbur bulunduğu bir suçun yapılmasına 
göz yumarsa fiili kendisi yapmış gibi ceza görür.” şeklindeki 139’uncu maddesi uyarınca 
karşı koyması gerekirken herhangi bir eylemde bulunmayıp kasten ihmali davranış göster-
mek suretiyle darbe girişimine doğrudan iştirak ettiğinin kabulü gerektiği, darbeci askeri 
kanat tarafından hazırlanan atama listesinde mevcut görevinin devamına karar verilmesi-
nin kendisinin Yurtta Sulh Konseyi ile fikir ve eylem birliği içerisinde olduğunu gösterdi-
ği, örgüt üyeliğine varmayacak bir kısım örgütsel irtibatları da tespit edilen sanığın terör 
örgütünün hiyerarşisine dahil olmamakla birlikte darbe girişimine iştirak eylemini FETÖ 
uzantısı Yurtta Sulh Konseyi ve dolayısıyla FETÖ adına gerçekleştirdiği hukuki kanaatine 
varılmıştır. Ayrıca darbe girişiminin kısmi örgütsel emir komuta zinciri içerisinde gerçek-
leşmesi ve terör örgütünün olay tarihinden önce silahlı kuvvetlerdeki örgütlenmesinin her-
kesçe bilinen malum olgulardan olması hususları nazara alındığında terör örgütünün bir 
faaliyeti olduğunun bilinmediği yönündeki iddia ve savunmalara itibar edilemeyeceği, zira 
sanık E.G.’nin emir ve komutasında adeta Marmara Bölgesi’ndeki birliklerin İstanbul ilin-
deki darbeci askerleri takviye etmeleri noktasında kalkışmanın İstanbul ayağının karar-
gahı olarak kullanılan Selimiye Kışlası’nın dış güvenliğini sağlama amacıyla yoğun şekilde 
faaliyet gösteren N.K.’nin yer göstermesiyle 2. Zırhlı Tugay’dan sanık Ö.A.’nın gönderdi-
ği S.A. emrinde gelen 4 ZPT’nin kışlanın kritik noktalarına yerleştirildikleri, bu sayede 1. 
Ordu Komutanlığının dışarıdan gelmesi muhtemel saldırı ve müdahalelere karşı güvenliği-
nin en üst düzeyde sağlandığı, S.A., F.T. ve daha birçok 1. Ordu personelinin beyanlarında 
açıkça ifade ettikleri üzere Selimiye Kışlası nizamiyesinde alınan bu güvenlik önlemlerinin 
başında duran N.K.’nin nizamiyeden girmeye çalışan personele eğer sıkıyönetime mutlak 
itaat edeceklerse içeriye girebilecekleri şeklinde uyarıda bulunmakta olduğu, kışla içeri-
sinde iş bu ortamda herhangi bir engellemeyle karşılaşmadan kışlaya giren sanık Y.D.’nin, 
harekât merkezinde darbe girişimini ve mahiyetini açıkça anlayıp eylemde yer almamak 
için derhal kışlayı terk eden Ş.O., F.T. ve S.A.’nın aksine kışla içerisinde eylemsiz şekilde 
kalmaya devam ettiği, sanığın darbe girişimine karşı direnme iradesine ve ferasetine sahip 
olsaydı en azından kurmay başkanı olduğu orduya yetkisiz şekilde gelip görev gaspı yapan 
darbeci askerlere ve komutanlarına rağmen, sanki orada yokmuş gibi beklemek yerine en 
azından kışlayı terk etmesinin gerektiği, sanığın içerisinde bulunduğu olağanüstü anor-
mal gelişmelere rağmen gayet sakin şekilde beklemeye devam ederek ve kurmay başkanı 
olduğu ordunun  imkānlarının darbe girişiminde kullanılmasına göz yumarak en azından 
ihmal suretiyle kalkışmaya iştirak ettiği, şayet kalkışma başarılı olsaydı gelişmelere karşı 
tepkisizliğini devam ettireceği aşikâr olan ve darbeciler tarafından sıkıyönetim listesinde 
görevinin devamına karar verilen sanığın darbecilerle işbirliği içerisinde işine devam ede-
ceğinin de açık olduğu, bu şekilde kalkışmaya karşı hiçbir eylem gerçekleştirmeyen, yetki 
ve  imkānlarını, kurmay başkanı olduğu ordunun hazır kıta, ani müdahale mangası ve inzi-
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bat bölüğünü darbecileri etkisiz hale getirme noktasında kullanma iradesini göstermeyen 
sanığın ihmal suretiyle de işlenebilen cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Ana-
yasası’nın öngördüğü düzen yerine başka bir düzen getirmeye teşebbüs suçuna asli fail 
olarak iştirak ettiği, yukarıda da detaylı şekilde izah edildiği gibi iki ayrı eylemle TCK’nın 
314. maddesinde düzenlenen terör örgütü üyeliği ve TCK’nın 309. maddesinde düzenlenen 
cebir ve şiddetle mevcut anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs olmak üzere ortaya 
çıkan bu iki sonuç açısından sanığın gerçek içtima kuralları gereği farklı hukuki yararları 
koruyan ve darbe girişimi bağlamında yasada da öngörülmemiş, aralarında geçitli suç iliş-
kisi bulunmayan her iki suçtan ayrı ayrı cezalandırılmasının olanaklı olduğu anlaşılmakla;

Sanığın eylemine uyan TCK’nın 309/1 maddesi ile 314/3, 220/6. maddeleri delale-
tiyle 314/2, 53, 58/9, 63 ve TMK’nın 5. maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,

4.8. Sanık M.K.;

Sanık M.K.’nin  olay tarihinde Piyade Kurmay Albay rütbesinde olduğu, 14.07.2016 
tarihine kadar Kağıthane ilçesinde konuşlu bulunan Hasdal Kışlası 6’ncı Motorlu Piyade 
Alay Komutanı olarak görev yapmakta iken bu tarihte Alay Komutanlığı görevini Tank-
çı Kurmay Albay N.G.’ye devrettiği, atandığı 23’üncü Motorlu Piyade Tümen Komutanlığı 
görevine henüz başlamadığı, sanığın 15 Temmuz 2016 Tarihinde 23’üncü Motorlu Piyade 
Tümeni emrinde olmasına rağmen darbe girişimine iştirak eden Hasdal Kışlası Yerleşkesi 
içerisinde bulunduğu, kendisiyle birlikte darbe girişimine iştirak eden birliğindeki diğer 
askeri personelin de kışlaya darbe girişimi öncesi gerçekleştirilen toplantılarda karar ve-
rildiği üzere geldikleri, kurmay öğrencilerin ise Harp Akademileri bünyesinde görevli ol-
dukları ve darbe girişimi kapsamında Hasdal Kışlası’nda görevlendirildikleri,

Sanık M.Y.’nin 30/11/2016 tarihinde alınan ifadesinde; 14 Temmuz 2016 tarihin-
de HAsdal Kışlasına gidip, 6’ncı Alay eski Komutanı Kurmay Albay M.K., yeni Alay Komu-
tanı Kurmay Albay N.G. ve 47. Alay Komutanı Kurmay Albay S.C. ile görüşerek “TSK’nın 
Yönetime El Koyacağını, bunun ile ilgili Hava Harp Okulu’nda toplantı olacağını ve kendi-
lerinin de katılması gerektiğini” ilettiğini, Hava Harp Okulu’ndaki toplantıya M.K., Hasdal 
Kışlası’nın aracı ile yanında Kurmay Yarbay M.Y., Habercisi Er C.B. ve şoförü ile birlik-
te gittiğini, söz konusu tarihte Hava Harp Okulu Komutanı olan Tümgeneral F.A.ve Kara 
Kuvvetlerinde Şube Müdürü olan Kurmay Albay M.D.  isimli şahısların organize ettikleri 
toplantıya katıldıklarını beyan ettiği,

Tanık C.B.’nin 04/01/2017 tarihinde kollukça alınan ifadesinde; 14 Temmuz 2016 
tarihinde M.K.’nin  habercisi olduğunu ve Hava Harp Okulu’nda düzenlenen toplantıya 
gittiği zaman yanında olduğunu, toplantının 21.00-03.00 arasında yapıldığını, M.K.’nin  15 
Temmuz 2016 günü kendisini Levent’teki ikametinin arka kapısından aldırarak Orgeneral 
Ragıp ULUĞBAY Kışlası’ndan giriş yaptırıp gizli bir şekilde Hasdal Kışlasına geldiğini, 15 
Temmuz 2016 tarihinde ikametinden HAsdal Kışlasına geldiği esnada AKOM binası hak-
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kında istihbarat topladığını, darbe girişimi eylemi başladıktan sonra TRT’de yayınlanan 
sözde “Sıkı Yönetim Direktifi”ni kışlada bulunan askerlere canlı izleterek “Haydi aslanla-
rım arkadaşlarınız oralarda mücadele ediyor biz de gideceğiz” şeklinde beyanlarda bulun-
duğunu, eylem gecesi kışlada bulunan kameraları kapattırarak kayıt yapmasını engelledi-
ği, bilgisi dışında Tümen Komutanı bile gelse kışlaya alınmaması gibi talimatlar verdiğini, 
olay gecesi saat 05.00 sıralarında M.K.’nin  eşofman arayışı içerisinde olduğunu, N.G. ile 
birlikte Renault marka araç ile kışladan çıkış yaptıklarını beyan ettiği,

Tanık Muhammet Selçuk ÇAKIR’ın 04/01/2017 tarihinde kollukça alınan ifade-
sinde; 14 Temmuz 2016 tarihinde Hasdal Kışlası’nda gerçekleştirilen devir teslim törenin-
den sonra yeni Alay Komutanı Albay N.G. ve 47.Alay Komutanı Kurmay Albay S.C. ile bir-
likte hareket ettiklerini, 14 Temmuz 2016 tarihinde saat 21.00- 03.00 sıralarında İstanbul 
Hava Harp Okulu’nda gerçekleştirilen toplantıya N.G. ve S.C.’yi götürdüğünü, okul bahçe-
sinde M.K.’nin  habercilerini gördüğünü ve M.K.’nin  da bu toplantıya katıldığını onlardan 
öğrendiğini, 15 Temmuz 2016 tarihinde M.K.’nin  Hasdal Kışlasına geldiğini, N.G. ile birlik-
te akademiden atış için geldiklerini bildiği kurmay öğrenci subayların toplantı yaptığını, 
darbe eylemi başladıktan sonra darbeye destek vermeyen Tümen Komutanı Tümgeneral 
K.B.’nin kışlaya geldiğini öğrenince M.K.’nin  sinirlendiğini ve N.G. ile birlikte tümen bi-
nasına gittiklerini, M.K.’nin  sürekli telefonla konuştuğunu ve sahaya inen askerlere des-
tek amaçlı asker sevkiyatı yaptığını, M.K.’nin  telefonda konuştuğu bir kişiye “ilk önce 
havaya sıkın, daha sonra elebaşlarına, daha sonra üstünüze gelen olursa ezin geçin’” ve 
“Ankara’dan kesin emir var, sıkın” şeklinde emirler verdiğini, camiden gelen ezan sesi-
ni kesmek için M.K.’nin  N.G.’nin talimatı ile camiye ekip gönderdiğini, gönderdiği ekibe 
“oraya gidin, sesini kesin, öldürün, vurun, getirin” şeklinde talimat verdiğini, saat 05.00 
sıralarında M.K.’nin  sivil elbise bulamayınca Alper isimli şahsı soyundurarak onun elbi-
selerini giyindiğini ve N.G. ile birlikte 34 BPF 20 plakalı araçla kışladan çıkış yaptıklarını 
beyan ettiğini, sanığın Yurtta Sulh Biziz isimli Whatsapp grubuna üye olduğu ve grupta 
kendi faaliyetleri hakkında rapor vererek girişimin yönlendirilmesi konusunda genel nite-
likte önerilerde bulunduğu, takviye ekip talep ettiği, darbe girişimi eylemi fiilen başladığı 
andan itibaren eylemin planlama aşamasında yer alan sanık M.K.’nin  eski Alay Komutanı 
olarak görev yaptığı Hasdal Kışlası’nı, N.G. ile birlikte darbe harekât merkezinin bir kolu 
olarak kullanmaya başladığı, 14 Temmuz 2016 itibariyle Hasdal Kışlası ile irtibatı kesilen 
M.K.’nin  kışlaya gelerek N.G. ile birlikte hareket etmeye başladığı, Harp Akademilerinde 
kurmay öğrencisi olan ve Hasdal Kışlası’nda görevlendirilen subayların darbe girişimde 
sahada belirlenen hedefleri ele geçirmek için M.K. ve N.G. ile Hasdal Kışlası’nda toplantı 
yaptıktan sonra bu iki şahsın emirleri doğrultusunda hareket etmeye başladıkları, İbrahim 
GÜLER’in ifadesine göre sanık M.K.’nin  darbe girişiminin başlamasından hemen sonra 
gelen sıkıyönetim direktifini silah zoruyla havaya ateş ederek İbrahim GÜLER’den aldığı, 
M.K.’nin  öğrenci subayları gidecekleri yerlerin önemine göre gruplara ayırıp yeteri ka-
dar personel ve mühimmat verdikten sonra belirlenen hedeflere doğru yola çıkmaları için 
emirler verdiği, darbe girişiminin başarısız olması akabinde Hasdal yeni Alay Komutanı 
N.G. ile birlikte kışladan firar ettiği, 16 Ağustos 2016 tarihinde Konya ilinde yine N.G. ile 
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birlikte yakalandığı, yakalandığında üzerinde yapılan aramada 7.000 Dolar ve 306.15 TL 
paranın ele geçirildiği, paranın miktarı ve yakalandıkları durum nazara alındığında para-
nın örgütsel amaçlarla bulundurulduğu ve suç konusu olduğunun değerlendirildiği, ayrıca 
sanığın münhasıran terör örgütü mensuplarınca kullanılan kriptografik haberleşme prog-
ramlarından “Bylock Talk And Chat” kullanıcısı olduğunun tespit edildiği,

Sanık M.K.’nin  darbe girişimine katılan ve kışla dışına çıkan Hasdal 6. Motorlu 
Piyade Alayı’nın askerleri ile usulsüz şekilde görevlendirilen kurmay öğrencilerin iştirak 
etmiş olduğu olaylardan doğrudan sorumlu olduğu,

1- AKOM (Afet Koordinasyon Merkezi) binasını işgali faaliyetinde Harp Akademi-
lerinde görev yapan Kurmay Yarbay M.K. ve öğrenci subaylar Kurmay Yüzbaşı H.Ö., Kurmay 
Yüzbaşı L.A., Kurmay Yüzbaşı M.F.G., Kurmay Yüzbaşı R.D. isimli kişilerin görevlendirildikle-
ri, bu binanın işgal edilme sebebinin ise ilimizin çeşitli yerlerinde bulunan kamera kayıtları-
nı devre dışı bırakmak olduğu, şahısların polis tarafından olay yerinde yakalandığı,

2- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi binasının işgali faali-
yetinde Harp Akademilerinde öğrenci olan Kurmay Binbaşı Ö.A., Kurmay Yüzbaşı M.H.Ş., 
Kurmay Yüzbaşı Y.S.D. ve Kurmay Yüzbaşı L.G. isimli ile Hasdal Kışlası’nda görevli Üsteğ-
men A.B., Uzçvş. M.T.men SEYHAN, Uzçvş. F.A. isimli rütbeliler ve (14) Erin görevlendiril-
dikleri, Lojistik Destek Merkezi’nin işgal edilmesindeki amacın darbe girişiminde bulunan 
askerlerin sıkıyönetim sonrası süreçte yemek ihtiyacının karşılanması olduğu, şahısların 
olay yerinden kaçtıkları ve sabah saatlerinde Hasdal Kışlası’nda yakalandıkları,

3- TRT Harbiye radyo binasının işgali faaliyetinde Harp Akademilerinde öğrenci 
olan Kurmay Binbaşı H.M., Kurmay Yüzbaşı E.Ç., Kurmay Yüzbaşı D.K., Kurmay Yüzbaşı 
U.K.K., Kurmay Yüzbaşı G.K. isimli şahısların ve ayrıca Hasdal Kışlası’nda görevli Üsteğ-
men Y.S. ve 21 erin görevlendirildikleri, TRT Radyo binasının işgali edilmesinin amacının 
radyo yayınına müdahale ederek program akışını ele geçirmek ve radyo merkezinin darbe-
nin bir karargahı olarak kullanmak olduğu, eylem esnasında çıkan olaylarda isimleri yuka-
rıda belirtilen (1) yabancı uyruklu, ikisi (2) Türk vatandaşı toplam (3) sivil şahsın hayatını 
kaybettiği, olaya karışan darbeci askerlerin polis tarafından yakalandıkları,

4- TRT TV Ulus binasının işgali faaliyetinde Harp Akademilerinde öğrenci olan 
Kurmay Binbaşı Y.D., Kurmay Yüzbaşı S.F., Kurmay Yüzbaşı M.C., Kurmay Yüzbaşı E.K. 
isimli şahısların görevlendirildiği, Hasdal Kışlası’nda görevli Teğmen M.T., Astsubay M.R.
C.’nin görevlendirildikleri, işgal amacının aynı olduğu,

5- Taksim Meydanı işgali faaliyetinde Harp Akademilerinde öğrenci olan Kur-
may Binbaşı R.A., Kurmay Yüzbaşı B.Ş., Kurmay Üsteğmen M.K. isimli şahısların ve ayrıca 
Hasdal Kışlasından Üsteğmen E.A., Üsteğmen M.K.K., Üsteğmen N.Y., Teğmen İ.G., Astsu-
bay A.K., Astsubay A.Ö., Uzman Çavuş N.Ç. ve 83 erin görevlendirildikleri,



İSTANBUL DARBE ANA DAVASI İSTANBUL DARDE ANA DAVASI

377

Ülke genelinde darbe girişimini gerçekleştiren Yurtta Sulh Konseyi’nin İstanbul 
yapılanmasını oluşturan sanıklar tarafından kurulan “Yurtta Sulh Biziz” isimli Whatsapp ha-
berleşme grubuna üye olan sanığın, darbe girişiminin silahlı kuvvetlerimizdeki emir-komuta 
zincirinden kopuk olarak terör örgütünün bir eylemler dizisi olduğu açıkça anlaşılan somut 
olayda girişimin öncesinde düzenlenen toplantılara katılarak görev üstlenmesi, eylemleri 
organize eden ve girişim günü kalkışmayı başlatan, görev taksimatı yapan veya birlikleri 
sevk eden konsey üyesi sanıklarla irtibatı bulunması bir arada değerlendirildiğinde terör 
örgütüyle arasında süreklilik ve çeşitlilik arz edecek şekilde organik bağ bulunduğu, mün-
hasıran örgüt mensurlarınca kullanılan kriptografik haberleşme sistemi “Bylock Talk And 
Chat” programını kullanmasının başlı başına örgüt mensubu olduğunu gösterdiği, örgütün 
deşifresine yönelik beyan ve tespitlerden anlaşılacağı üzere görev ve rütbesi ne olursa olsun 
örgüte mensup asker şahısların örgütsel tabirle “şakirt” tabir edilen alt kademede yer alan 
ve silahlı kuvvetlerin hiyerarşisi dışında asker-sivil unsurların emrinde üye konumunda ol-
dukları, sanığın da bu kapsamda terör örgütünün üyesi olduğunun kabulü, ayrıca mevcut 
konumu, görevi, birlik kabiliyeti ve girişim öncesi yapılan toplantılarla kendisine genel değil 
belirli bölgelerin emniyet alma alınması görevi verilmesi nazara alındığında görev verildiği 
ve somut olayda birlik sevk edip idare ettiği bölgelerde işlenen suçlardan dolayı sorumlu 
olması gerektiği, yukarıda da detaylı şekilde izah edildiği gibi iki ayrı eylemle TCK’nın 314. 
maddesinde düzenlenen terör örgütü üyeliği ve TCK’nın 309. maddesinde düzenlenen cebir 
ve şiddetle mevcut anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs olmak üzere ortaya çıkan 
bu iki sonuç açısından sanığın gerçek içtima kuralları gereği farklı hukuki yararları koruyan 
ve darbe girişimi bağlamında yasada da öngörülmemiş, aralarında geçitli suç ilişkisi bulun-
mayan her iki suçtan ayrı ayrı cezalandırılmasının olanaklı olduğu anlaşılmakla;

Kalkışma suçu niteliğindeki anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme 
ve silahlı terör örgütüne üye olma, silahlı terör örgütünün eylemi olan darbe girişimi faali-
yeti kapsamında darbe yanlısı askeri güçlerin fiili hakimiyetini sağlamak amacıyla işlenen 
ve kamu davasına konu edilen ve kamu görevi gereği olarak elde bulundurulan araç ve 
gereçlerle işlenen,

(3) kez olmak üzere darbe suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten 
öldürme,

TRT Ulus Yerleşkesi, TRT Harbiye Radyo binası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Afet Koordinasyon Merkezi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi ey-
lemleri nedeniyle (4) kez olmak üzere silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu 
görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle kamu hizmetlerinden yararlanma hak-
kının engellenmesi suçları sebebiyle sanığın eylemlerine uyan;

TCK’nın 309/1 ve 314/2. maddeleri ile,

TCK’nın 309/2, 266 ve 38/1. maddeleri delaletiyle 82/1-h maddesi (3 kez),
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TCK’nın 309/2 ve 38/1. maddesi delaletiyle 113/1, 119/1-a.c.e (4 kez),

Tüm suçlar açısından ise TCK’nın 53, 58/9, 63 ve TMK’nın 5. maddeleri uyarınca 
ayrı ayrı cezalandırılmasına,

Adli emanetin 2016/10543 sırasında kayıtlı, sanıktan ele geçirilen, suç konusu 
paranın aynı kanunun 55/1’nci maddesi uyarınca müsaderesine,

4.9. Sanık N.G.;

Sanık N.G.’nin olay tarihinde Tankçı Kurmay Albay rütbesinde olduğu, 14.07.2016 
tarihine kadar Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Kolordu Harekât Eğitim Şube Müdürlüğü gö-
revini yapmakta iken bu tarihte 6’ncı Motorlu Piyade Alay Komutanlığı görevini sanık 
M.K.’den devraldığı, darbe girişimi eylemini iştirak eden Hasdal Kışlası Alay Komutanı 
olduğu ve eylem başladığı esnada yerleşkesi içerisinde bulunduğu, sanığın “Yurtta Sulh 
Biziz” isimli Whatsapp grubuna üye olduğu ve grupta kendi faaliyetleri hakkında rapor ve-
rerek girişimin yönlendirilmesi konusunda genel nitelikte önerilerde bulunduğu, takviye 
ekip talep ettiği, diğer sanık M.K. ile birlikte önceden yapılan toplantı gereği kendilerinin 
sorumlu olduğu bölgeleri emniyet altına alma görevini üstlendiği ve bu görev ile görev 
kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri adı geçen sanıkla birlikte iştirak halinde işlediği, 
olaysal ve hukuksal konumunun sanık M.K. ile birebir aynı olduğu,

Sanık M.Y.’nin 30/11/2016 tarihinde alınan ifadesinde; 14 Temmuz 2016 tarihin-
de HAsdal Kışlasına gidip, 6’ncı Alay eski Komutanı Kurmay Albay M.K., yeni Alay Komu-
tanı Kurmay Albay N.G. ve 47. Alay Komutanı Kurmay Albay S.C. ile görüşerek “TSK’nın 
Yönetime El Koyacağını, bunun ile ilgili Hava Harp Okulu’nda toplantı olacağını ve kendi-
lerinin de katılması gerektiğini” ilettiğini, Hava Harp Okulu’ndaki toplantıya M.K., Hasdal 
Kışlası’nın aracı ile yanında Kurmay Yarbay M.Y., Habercisi Er C.B. ve şoförü ile birlikte 
gittiğini, söz konusu tarihte Hava Harp Okulu Komutanı olan Tümgeneral F.A. ve Kara 
Kuvvetlerinde Şube Müdürü olan Kurmay Albay M.D.  isimli şahısların organize ettikleri 
toplantıya katıldıklarını beyan ettiği,

Tanık C.B.’ın 04/01/2017 tarihinde kollukça alınan ifadesinde; 14 Temmuz 2016 
Tarihinde Kurmay Albay N.G.’nin alay komutanlığı görevini M.K.’den devraldığını, devir 
teslim töreni bittikten sonra N.G.’nin 47. Alay Komutanı S.C. ile birlikte Renault marka araç 
ile kışladan ayrıldığını, 14.07.2016 tarihinde Hava Harp Okulu’nda düzenlenen toplantıya 
M.K.’yi götürdüğünü, saat 03.00-03.30 sıralarında toplantının bittiğini HAsdal Kışlasına 
döndüklerinde N.G.’nin de kışlaya geldiğini gördüğünü ve kendisini Kalender Orduevi’ne 
bıraktığını, 15.07.2016 tarihi saat 07.30 sıralarında N.G.’yi HAsdal Kışlasına getirdiğini 
N.G.’nin kışla içerisindeki komutanlar ile toplantı yaptığını, daha sonra birlikte KOKTOD 
hazırlıkları yaptırdığını, kışla içerisinde denetimler yaparak eksikleri belirlediğini, 15 
Temmuz 2016 tarihinde öğleden sonra N.G.’nin talimatı ile M.K.’yi evinden alıp geldiğini, 
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N.G. ve M.K.’nin  Kışla Alay Binası önünde tanımadığı yaklaşık 20 subay ile toplantı yaptı-
ğını, toplantı bittikten sonra silah ve mühimmatların geldiğini, bunların rütbeli personele 
dağıtıldığını, N.G. ile M.K.’nin  silah almadıklarını, subayların ve kışla içerisindeki asker-
lerin dışarıya çıkışlarının sevk ve idaresini yaptığını, darbeye destek vermeyen Tümen Ko-
mutanı K.B.’nin kışlaya geldiğini öğrenince tümen binasına gittiğini, tümen binası önünde 
birkaç kişi ile görüştüğünü, bu esnada silah sesi geldiğini fakat kimin ateş ettiğini görme-
diğini, gece boyunca darbeye katılan askerlerin sevk ve idaresini yaptığını, darbenin başa-
rısız olması üzerine sabah saat 05.00 sıralarında M.K. ile birlikte kaçtıklarını beyan ettiği,

Tanık Ahmet Selçuk İLHAN’ın kovuşturma aşamasında talimatla alınan ifade-
sine göre sanık N.G.’nin darbe girişimi devam ederken nizamiyeye gelip “AKP hükümeti 
bitti, yönetime el koyduk” diyerek nizamiyeye polis dahil kimsenin yaklaştırılmaması, yak-
laşan olursa ateş edilmesi emirlerini verdiği,

Tanık Muhammet Selçuk ÇAKIR’ın 04/01/2017 tarihinde kollukça alınan ifa-
desinde; N.G.’nin şoförlüğünü yaptığını, kendisini her gün sabah saat 07.30’da Kalender 
Orduevi’nden alıp kışlaya bıraktığını, akşam da 17.00’da tekrar orduevine bıraktığını, 14 
Temmuz 2016 tarihinde Hasdal Kışlası’nda gerçekleştirilen devir teslim töreninden sonra 
yeni Alay Komutanı Albay N.G. ve 47.Alay Komutanı Kurmay Albay S.C. ile birlikte harekât 
ettiklerini, devir teslim töreni bittikten sonra N.G. ve S.C.’yi alarak önce 47. Alay’a daha 
sonra da Hava Harp Okulu’na götürdüğünü, Hava Harp Okulu’nda 21.00-03.30 arasında 
gerçekleşen toplantıya komutanlar katıldıktan sonra S.C.’yi 47.Alay’a bıraktığını, N.G.’yi 
HAsdal Kışlasına getirdiğini, N.G. ve M.K. kışlada odalarında 10 dakika durduktan sonra 
ikisini de alarak önce M.K.’yi evine daha sonrada N.G.’yi Kalender Orduevi’ne bıraktığını, 
sabah saat 07.30 sıralarında alarak kışlaya getirdiğini, kışlada çalışanlar ile bazı görüş-
meler yaptığını, silah ve mühimmat talebinde bulunduğunu, çalışan personelin hafta sonu 
izinlerini de iptal ederek herkesin çalışmaya geleceğini beyan ettiğini,

Kışla içerisinde denetlemeler yaptığını, akşam saatlerinde N.G.’nin odasının ora-
ya sırt çantalı sivillerin gelmeye başladıklarını, daha sonra bu sivillerin kamuflaj giyme-
leri üzerine subay olduklarını anladığını, bina önünde M.K. ve dışardan gelen subaylar ile 
toplantı yaptığını, hava kararmaya yakın alay binası önüne gelen askeri araçtan dışardan 
gelen subaylara silah ve mühimmat dağıtımının yapıldığını, dışardan gelen subaylar ile 
kışladaki askerleri gruplara ayırarak kışla dışına çıkmalarını organize ettiğini, darbeye 
destek vermeyen Tümen Komutanı K.B.’nin kışlaya geldiğini öğrenince tümen binasına git-
tiğini, gece boyunca kışla dışına çıkan askerlerin sevk ve idaresini yaptığını, destek lazım 
olan yerlere asker çıkışı yaptırdığını, ayrıca kışlaya yakın Arıcılar Camii imamını etkisiz 
hale getirmek için ekip gönderdiğini, sabah saat 05.00 sıralarında M.K. ile birlikte kışlaya 
ait bir araçla kışladan çıktıklarını beyan ettiği, sanığın Yurtta Sulh Biziz isimli Whatsapp 
grubuna üye olduğu ve grupta kendi faaliyetleri hakkında rapor vererek girişimin yönlen-
dirilmesi konusunda genel nitelikte önerilerde bulunduğu, takviye ekip talep ettiği, sa-
nıklar M.K. ve N.G.’nin 15 Temmuz 2016 günü gerçekleştirilmesi planlanan darbe girişimi 
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kapsamında alınan kararlar çerçevesinde kalkışmaya iradesiyle katılan personel dışındaki 
birlik/unsur komutanlarının emir-komuta zinciri ve silsilesi dışında tutmaya gayret ettik-
leri emirlerin yüksek rütbede kişiler tarafından sadece belirli personele doğrudan ve sözlü 
olarak verildiği, hafta başından itibaren yeni Alay Komutanı N.G. tarafından sunulan bir 
kısım gerekçelerle araç ve silah bakımı, araçlara yakıt ikmali, mühimmat sayımı, araç, 
silah, mühimmat ve tank/zırhlı/tekerlekli araç mürettebat planlamasının öncelikli faaliyet 
olduğu, özellikle de darbe kalkışması planlamasında ve Hasdal Kışlası uhdesinde görev ya-
pan rütbeliler tarafından söz konusu hazırlıkların sık sık yerinde bizzat kontrol edildiği, 15 
Temmuz günü saat 16.00 sularında muhtemel terör eylemi duyumları gerekçe gösterilerek 
erbaş ve erlerin evci ve çarşı izinlerinin iptal edildiği, bir kısım personelin ise hafta sonu 
garnizon terk taleplerinin kabul edilmediği, bazı kritik personelin ise (depo sorumlusu, ik-
mal/bölük astsubayı, mühimmat ve akaryakıt sorumlusu) mesaiye kalmasının/gelmesinin 
emredildiği ve darbe kalkışması hazırlıklarına fiilen başlandığı,

15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen kalkışma eyleminde sahada görev-
lendirilen her iki sanığa özellikle İstanbul’un Avrupa yakasında önceden belirlenen kritik 
bölgeleri (AKOM: Afat Koordinasyon Merkezi, İBB Lojistik Destek Merkezi, TRT TV, TRT 
Radyo, Taksim Meydan) kontrol altına almak/ele geçirmek suretiyle, kalkışmanın başarıya 
ulaşması için planlayıcılar tarafından etkin rol ve görev verildiği,

Darbe girişimi eylemi fiilen başladığı andan itibaren eylemin planlama aşama-
sında yer alan M.K.’nin  eski alay komutanı olarak görev yaptığı Hasdal Kışlası’nı, sanık 
N.G. ile birlikte darbe harekât merkezinin bir kolu olarak kullanmaya başladıkları, 14 Tem-
muz 2016 tarihi itibariyle Hasdal Kışlası ile irtibatı kesilen M.K.’nin  kışlaya gelerek N.G. 
ile birlikte hareket etmeye başladığı, Harp Akademilerinde kurmay öğrencisi olan ve Has-
dal Kışlası’nda görevlendirilen subayların darbe girişimde sahada belirlenen hedefleri ele 
geçirmek için M.K. ve N.G. ile Hasdal Kışlası’nda toplantı yaptıktan sonra bu iki şahsın 
emirleri doğrultusunda hareket etmeye başladıkları, M.K.’nin  öğrenci subayları gidecek-
leri yerlerin önemine göre gruplara ayırıp yeteri kadar personel ve mühimmat verdikten 
sonra belirlenen hedeflere doğru yola çıkmaları için emirler verdiği, faaliyet başladıktan 
sonra sanığın Yurtta Sulh Biziz isimli whatsapp grubundan aldığı emirler doğrultusunda 
kontrolündeki askerleri yönlendirdiği ve sahadaki personellerden aldığı bilgileri bu gruba 
rapor ettiğinin tespit edildiği, M.K.K. ve E.A. başta olmak üzere birçok tanık beyanına göre 
sanığın darbe girişimi esnasındaki eylemlerde direnenlere yönelik ateş edilmesi emri ver-
diği, darbe girişiminin başarısız olması akabinde M.K. ile birlikte kışladan firar ettikleri, 
16 Ağustos 2016 tarihinde Konya ilinde yine N.G. ile birlikte yakalandığı, yakalandığında 
üzerinde yapılan aramada 7.000 Dolar ve 410 TL paranın ele geçirildiği, paranın miktarı ve 
yakalandıkları durum nazara alındığında paranın örgütsel amaçlarla bulundurulduğu ve 
suç konusu olduğunun değerlendirildiği, sanık N.G.’nin M.K. ile birlikte darbe girişimine 
katılan ve kışla dışına çıkan Hasdal 6. Motorlu Piyade Alayı’nın askerleri ile usulsüz şekil-
de görevlendirilen kurmay öğrencilerin iştirak etmiş olduğu aşağıdaki olaylardan doğru-
dan sorumlu olduğu,
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1- AKOM (Afet Koordinasyon Merkezi) binasını işgali faaliyetinde Harp Akademi-
lerinde görev yapan Kurmay Yarbay M.K. ve öğrenci subaylar Kurmay Yüzbaşı H.Ö., Kurmay 
Yüzbaşı L.A., Kurmay Yüzbaşı M.F.G., Kurmay Yüzbaşı R.D. isimli kişilerin görevlendirildikle-
ri, bu binanın işgal edilme sebebinin ise ilimizin çeşitli yerlerinde bulunan kamera kayıtları-
nı devre dışı bırakmak olduğu, şahısların polis tarafından olay yerinde yakalandığı,

2- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi binasının işgali faali-
yetinde Harp Akademilerinde öğrenci olan Kurmay Binbaşı Ö.A., Kurmay Yüzbaşı M.H.Ş., 
Kurmay Yüzbaşı Y.S.D. ve Kurmay Yüzbaşı L.G. isimli ile Hasdal Kışlası’nda görevli Üsteğ-
men A.B., Uzçvş. M.T.men SEYHAN, Uzçvş. F.A. isimli rütbeliler ve (14) erin görevlendiril-
dikleri, Lojistik Destek Merkezi’nin işgal edilmesindeki amacın darbe girişiminde bulunan 
askerlerin sıkıyönetim sonrası süreçte yemek ihtiyacının karşılanması olduğu, şahısların 
olay yerinden kaçtıkları ve sabah saatlerinde Hasdal Kışlası’nda yakalandıkları,

3- TRT Harbiye Radyo binasının işgali faaliyetinde Harp Akademilerinde öğrenci 
olan Kurmay Binbaşı H.M., Kurmay Yüzbaşı E.Ç., Kurmay Yüzbaşı D.K., Kurmay Yüzbaşı 
U.K.K., Kurmay Yüzbaşı G.K. isimli şahısların ve ayrıca Hasdal Kışlası’nda görevli Üsteğ-
men Y.S. ve 21 erin görevlendirildikleri, TRT Radyo binasının işgali edilmesinin amacının 
radyo yayınına müdahale ederek program akışını ele geçirmek ve radyo merkezinin darbe-
nin bir karargahı olarak kullanmak olduğu, eylem esnasında çıkan olaylarda isimleri yuka-
rıda belirtilen (1) yabancı uyruklu, ikisi (2) Türk vatandaşı toplam (3) sivil şahsın hayatını 
kaybettiği, olaya karışan darbeci askerlerin polis tarafından yakalandıkları,

4- TRT TV Ulus binasının işgali faaliyetinde Harp Akademilerinde öğrenci olan 
Kurmay Binbaşı Y.D., Kurmay Yüzbaşı S.F., Kurmay Yüzbaşı M.C., Kurmay Yüzbaşı E.K. 
isimli şahısların görevlendirildiği, Hasdal Kışlası’nda görevli Teğmen M.T., Astsubay M.R.
C.’nin görevlendirildikleri, işgal amacının aynı olduğu,

5- Taksim Meydanı işgali faaliyetinde Harp Akademilerinde öğrenci olan Kur-
may Binbaşı R.A., Kurmay Yüzbaşı B.Ş., Kurmay Üsteğmen M.K. isimli şahısların ve ayrıca 
Hasdal Kışlasından Üsteğmen E.A., Üsteğmen M.K.K., Üsteğmen N.Y., Teğmen İ.G., Astsu-
bay A.K., Astsubay A.Ö., Uzman Çavuş N.Ç. ve 83 erin görevlendirildikleri,

Ülke genelinde darbe girişimini gerçekleştiren Yurtta Sulh Konseyi’nin İstanbul 
yapılanmasını oluşturan sanıklar tarafından kurulan “Yurtta Sulh Biziz” isimli Whatsapp ha-
berleşme grubuna üye olan sanığın darbe girişiminin silahlı kuvvetlerimizdeki emir- komuta 
zincirinden kopuk olarak, terör örgütünün bir eylemler dizisi olduğu açıkça anlaşılan somut 
olayda girişimin öncesinde düzenlenen toplantılara katılarak görev üstlenmesi, eylemleri 
organize eden ve girişim günü kalkışmayı başlatan, görev taksimatı yapan veya birlikleri 
sevk eden konsey üyesi sanıklarla irtibatı bulunması bir arada değerlendirildiğinde terör 
örgütüyle arasında süreklilik ve çeşitlilik arz edecek şekilde organik bağ bulunduğu, örgü-
tün deşifresine yönelik beyan ve tespitlerden anlaşılacağı üzere görev ve rütbesi ne olursa 
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olsun örgüte mensup asker şahısların örgütsel tabirle “şakirt” tabir edilen alt kademede yer 
alan ve silahlı kuvvetlerin hiyerarşisi dışında asker-sivil unsurların emrinde üye konumunda 
oldukları, sanığın da bu kapsamda terör örgütünün üyesi olduğu, ayrıca mevcut konumu gö-
revi, birlik kabiliyeti ve girişim öncesi yapılan toplantılarla kendisine genel değil belirli böl-
gelerin emniyet alma alınması görevi verilmesi nazara alındığında görev verildiği ve somut 
olayda birlik sevk edip idare ettiği bölgelerde işlenen suçlardan dolayı sorumlu olması gerek-
tiği, yukarıda da detaylı şekilde izah edildiği gibi iki ayrı eylemle TCK’nın 314. maddesinde 
düzenlenen terör örgütü üyeliği ve TCK’nın 309. maddesinde düzenlenen cebir ve şiddetle 
mevcut anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs olmak üzere ortaya çıkan bu iki sonuç 
açısından sanığın gerçek içtima kuralları gereği farklı hukuki yararları koruyan ve darbe 
girişimi bağlamında yasada da öngörülmemiş, aralarında geçitli suç ilişkisi bulunmayan her 
iki suçtan ayrı ayrı cezalandırılmasının olanaklı olduğu anlaşılmakla;

Kalkışma suçu niteliğindeki anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve si-
lahlı terör örgütüne üye olma, silahlı terör örgütünün eylemi olan darbe girişimi faaliyeti kapsa-
mında darbe yanlısı askeri güçlerin fiili hakimiyetini sağlamak amacıyla işlenen ve kamu da-
vasına konu edilen ve kamu görevi gereği olarak elde bulundurulan araç ve gereçlerle işlenen,

(3) kez olmak üzere darbe suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten 
öldürme,

TRT Ulus Yerleşkesi, TRT Harbiye Radyo binası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Afet Koordinasyon Merkezi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi ey-
lemleri nedeniyle (4) kez olmak üzere silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu 
görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle kamu hizmetlerinden yararlanma hak-
kının engellenmesi suçları sebebiyle sanığın eylemlerine uyan;

TCK’nın 309/1 ve 314/2. maddeleri ile,

TCK’nın 309/2, 266 ve 38/1. maddeleri delaletiyle 82/1-h maddesi (3 kez),

TCK’nın 309/2 ve 38/1. maddesi delaletiyle 113/1, 119/1-a.c.e (4 kez),

Tüm suçlar açısından ise TCK’nın 53, 58/9, 63 ve TMK’nın 5. maddeleri uyarınca 
ayrı ayrı cezalandırılmasına,

Adli emanetin 2016/10543 sırasında kayıtlı, sanıktan ele geçirilen, suç konusu 
paranın aynı kanunun 55/1’nci maddesi uyarınca müsaderesine,
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4.10. Sanık Ö.F.Ö.;

Sanığın olay tarihinde kurmay albay rütbesiyle Sarıgazi, Samandıra, Sultanbeyli 
ve Çekmeköy bölgelerinde konuşlu 23’üncü Motorlu Piyade Alay Komutanı olarak görev 
yaptığı, kalkışma öncesinde konsey üyesi sanık M.D.  tarafından 13/07/2016 tarihinde 2. 
Zırhlı Tugay’da düzenlenen darbe planlama toplantısına katılan sanığın Yurtta Sulh Bi-
ziz isimli Whatsapp grubuna üye olduğu, grupta sıkıyönetim direktifinin birliğe ulaştığını 
bildirdiği, önceden yapılan toplantı gereği kendi birliğinin sorumlu olduğu bölgeler olan 
Samandıra Gişeler ve E-5 üzerinde yer alan Kartal Köprüsü’ne silahlı ve teçhizatlı askeri 
unsur sevk ettiği, sevk edilen unsurlara Kara Harp Akademisinden takviye amacıyla gön-
derilen unsurların da takviye edildiği, sanığın sevk ve idare ettiği unsurların saat 22.30 
sıralarında her iki noktaya intikal ederek İstanbul şehir merkezine geliş yönünden trafiği 
kapattıkları, takip eden günün gecesi saat 04.00 sıralarında darbe girişiminin başarısız 
olduğunun anlaşılması akabinde unsurların birliğe geri döndüğü,

Sanığın münhasıran terör örgütü mensuplarınca kullanılan kriptografik haber-
leşme programlarından “Bylock Talk And Chat” kullanıcısı olduğunun tespit edildiği ülke 
genelinde darbe girişimini gerçekleştiren Yurtta Sulh Konseyi’nin İstanbul yapılanması-
nı oluşturan sanıklar tarafından kurulan “Yurtta Sulh Biziz” isimli Whatsapp haberleşme 
grubuna üye olan sanığın, darbe girişiminin silahlı kuvvetlerimizdeki emir- komuta zin-
cirinden kopuk olarak, terör örgütünün bir eylemler dizisi olduğu açıkça anlaşılan somut 
olayda girişimin öncesinde düzenlenen toplantılara katılarak görev üstlenmesi, eylemleri 
organize eden ve girişim günü kalkışmayı başlatan, görev taksimatı yapan veya birlikleri 
sevk eden konsey üyesi sanıklarla irtibatı bulunması bir arada değerlendirildiğinde terör 
örgütüyle arasında süreklilik ve çeşitlilik arz edecek şekilde organik bağ bulunduğu, mün-
hasıran örgüt mensurlarınca kullanılan kriptografik haberleşme sistemi “Bylock Talk And 
Chat” programını kullanmasının başlı başına örgüt mensubu olduğunu gösterdiği, örgü-
tün deşifresine yönelik beyan ve tespitlerden anlaşılacağı üzere görev ve rütbesi ne olursa 
olsun örgüte mensup asker şahısların örgütsel tabirle “şakirt” tabir edilen alt kademede 
yer alan ve silahlı kuvvetlerin hiyerarşisi dışında asker-sivil unsurların emrinde üye konu-
munda oldukları, sanığın da bu kapsamda terör örgütünün üyesi olduğunun kabulü, ayrıca 
mevcut konumu, görevi, birlik kabiliyeti ve girişim öncesi yapılan toplantılarla kendisine 
genel değil belirli bölgelerin emniyet alma alınması görevi verilmesi nazara alındığında 
görev verildiği ve somut olayda birlik sevk edip idare ettiği bölgelerde işlenen suçlardan 
dolayı sorumlu olması gerektiği, yukarıda da detaylı şekilde izah edildiği gibi iki ayrı ey-
lemle TCK’nın 314. maddesinde düzenlenen terör örgütü üyeliği ve TCK’nın 309. madde-
sinde düzenlenen cebir ve şiddetle mevcut anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs 
olmak üzere ortaya çıkan bu iki sonuç açısından sanığın gerçek içtima kuralları gereği 
farklı hukuki yararları koruyan ve darbe girişimi bağlamında yasada da öngörülmemiş, 
aralarında geçitli suç ilişkisi bulunmayan her iki suçtan ayrı ayrı cezalandırılmasının ola-
naklı olduğu anlaşılmakla;
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Kalkışma suçu niteliğindeki anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme 
ve silahlı terör örgütüne üye olma, silahlı terör örgütünün eylemi olan darbe girişimi faali-
yeti kapsamında darbe yanlısı askeri güçlerin fiili hakimiyetini sağlamak amacıyla işlenen 
ve kamu davasına konu edilen ve kamu görevi gereği olarak elde bulundurulan araç ve 
gereçlerle işlenen,

Samandıra Gişeler ve E-5 üzeri Kartal Köprüsü’nde belirsiz sayıda kişiye karşı 
zincirleme olarak işlenen kara ulaşım araçlarının alıkonulması suçları sebebiyle eylemleri-
ne uyan;

TCK’nın 309/1 ve 314/2. maddeleri ile,TCK’nın 309/2, 266 ve 38/1. maddeleri de-
laletiyle 223/1, 43 (2 kez),tüm suçlar açısından ise TCK’nın 53, 58/9, 63 ve TMK’nın 5. mad-
deleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmasına,

4.11. Sanık M.K.;

Sanık M.K.’nin olay tarihinde Maltepe ilçesinde konuşlu bulunan 2’nci Zırhlı Tu-
gay Komutanlığında Tugay Komutanı Yardımcısı olarak Kurmay Albay rütbesinde görev 
yaptığı, söz konusu yerleşkede 13-14 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişiminin planlama-
sıyla ilgili olarak sanık M.K.ve aynı yerde görev yaptığı diğer sanıklardan Ö.A., F.K., İ.A. 
ve Ş.Ç.’nin, diğer askeri yerleşkelerden ve il dışından da üst düzey subayların katıldığı bir 
toplantının icra edildiği, gizliliğe aşırı derecede dikkat edilmeye çalışıldığı, bu kapsamda; 
toplantılarda cep telefonları bulundurulmadığı, tugay karargah binasında yapılan toplan-
tılarda Komutan katında ilgisiz rütbeli personel ile erbaş ve erlerin bulunmamasının sağ-
landığı, 

15 Temmuz 2016 günü gerçekleştirilmesi planlanan darbe girişimi kapsamında 
alınan kararlar çerçevesinde kalkışmaya iradesiyle katılan personel dışındaki birlik/unsur 
komutanlarının emir-komuta zinciri ve silsilesi dışında tutulmaya gayret edildiği, emirlerin 
Tugay Komutanı, Tugay Komutanı Yardımcısı, Kurmay Başkanı, Tabur Komutanları tara-
fından sadece belirli personele doğrudan ve sözlü olarak verildiği, hafta başından itibaren 
tugay heyeti tarafından sunulan bir kısım gerekçelerle araç ve silah bakımı, araçlara yakıt 
ikmali, mühimmat sayımı, araç, silah, mühimmat ve tank/zırhlı/tekerlekli araç mürettebat 
planlamasının öncelikli faaliyet olduğu, özellikle de darbe girişimi planlamasında ve 2. Zırhlı 
Tugay heyeti uhdesinde yer alan rütbeliler tarafından söz konusu hazırlıkların sık sık yerin-
de bizzat kontrol edildiği, 15 Temmuz günü saat 16.00 sularında muhtemel terör eylemi du-
yumları gerekçe gösterilerek erbaş ve erlerin evci ve çarşı izinlerinin iptal edildiği, bir kısım 
personelin ise hafta sonu garnizon terk taleplerinin kabul edilmediği, bazı kritik personelin 
ise (depo sorumlusu, ikmal/bölük astsubayı, mühimmat ve akaryakıt sorumlusu) mesaiye 
kalmasının/gelmesinin emredildiği bu suretle darbe girişimi hazırlıklarına fiilen başladıkla-
rı, 1’nci Tank Tabur Komutanlığında görevli olan Üsteğmen S.S.’in emir komuta ettiği 2 tank-
tan oluşan unsurun Mekanize Piyade Tabur Komutanlığından görevlendirilen Piyade Üs-
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teğmen Onur KARAN’ın emir komutasındaki (2) ZMA ile takviye edildiği, ancak personelin 
nereye görevlendirildiğini bilmediği, bu sebeple Tabur Komutanı Ş.Ç.’ye görevin sorulduğu, 
tabur komutanının cevaben Komutan Yardımcısı Kurmay Albay M.K.ile irtibata geçilmesini 
emrettiği, telefonla M.K.’ye ulaşılmasına müteakip sanık M.K.tarafından D-100 Karayolu’nun 
Tuzla - 15 Temmuz Şehitler (Boğaziçi) Köprüsü istikametinin trafiğe kapatılması emrinin ve-
rildiği, Ayrıca 15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen kalkışma girişimine tugay dışından 
iştirak eden ve çoğunluğu Harp Akademileri Komutanlığı personeli olduğu anlaşılan Harp 
Akademileri Komutanlığı personelinin gelmesi, tank ve zırhlı araç çıkışlarının başlamasıyla 
birlikte emir ve komuta zincirini tesis etme, eksik kritik lider personel bütünlemesi, belirsiz-
lik, kararsızlık, olayların kontrol dışına çıktığı durumlarda süratle müdahil olarak icracı ast 
kademe personeli ikna ve motive ederek, hatta gerektiğinde zorlayarak her ne şartta olursa 
olsun kalkışma faaliyetinin planlandığı şekilde devamını sağlama gibi görevler üstlenmiş 
oldukları anlaşılan Harp Akademileri personeli ile ilgili olarak;

15 Temmuz 2016 günü gündüz saatlerinde Harp Akademileri Komutanlığından 
darbeci Albay sanık A.Z.G.tarafından darbe girişimine iştirak etmek üzere 2. Zırhlı Tu-
gay’da görevlendirilen darbeci kurmay öğrencilerin kalkışmanın başlamasıyla tugay ka-
rargahına giderek burada Tugay Komutanı Tuğgeneral Ö.A. ile Kurmay Albay M.K.’nin 
emri altına girdikleri, darbeci kurmay öğrencilerden Yüzbaşı H.E., Yüzbaşı F.H. ve Yüzbaşı 
C.A.’nın emir komutası altına girdikleri Tuğgeneral Ö.A. ile Kurmay Albay M.K.’ den “Sabi-
ha Gökçen Havalimanı’na takviye amaçlı gidecekleri, Sabiha Gökçen Havalimanının kont-
rol altına almakla görevlendirilen Yarbay Ş.Ç.’nin emri altına girecekleri’ yönünde talimat 
alarak H.T.’nin 34 PE 1755 plaka sayılı aracı ile Sabiha Gökçen Havalimanı’na gitmek üzere 
kışladan ayrıldıkları, akabinde trafik yoğunluğu olması sebebiyle Sabiha Gökçen Havali-
manı’na ulaşamadan 2. Zırhlı Tugay Komutanlığına tekrar dönerek giriş yaptıkları, Sanık 
M.K.’nin  sahada görev almadığı, sanığın 2’nci Zırhlı Tugay’ın içerisinde tüm faaliyetlerin 
organize edildiği komuta katında Tugay Komutan Yardımcısı olması sebebiyle diğer şa-
hıslar ile birlikte hareket ettiği, Tugay Komutanı Yardımcısı olması, girişim kapsamında 
“Yurtta Sulh Biziz” isimli WhatsApp grubunda yer aldığı gibi kendi bölgesiyle sınırlı olmak 
üzere diğer sanıklardan İ.A., Ş.Ç. ve F.K.’nin da ekli oldukları “Sulh” isimli başka bir mesaj-
laşma grubu da kurarak darbe girişimini buradan yönlendirmiş olması ve 13-14 Temmuz 
tarihlerinde 2’nci Zırhlı Tugayı uhdesinde gerçekleştirilen toplantılara iştirak ettiği nazara 
alındığında birlik unsurlarının darbe faaliyeti kapsamında karıştığı yargılama konusu ya-
pılmış aşağıdaki eylemlerden azmettiren sıfatıyla doğrudan sorumlu olduğu; 

1. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde görevlendirilen 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı-
nın darbeci askerlerinin gerçekleştirdiği eylemlerde (2) güvenlik görevlisinin ve (33) sivil 
vatandaşımızın şehit oldukları

2. Acıbadem Türk Telekom binasında konuşlanan askeri personelin emir komu-
tası için olaylar sırasında ölen Yüzbaşı M.K.’nin görevlendirildiği, bu noktada cereyan eden 
olaylar sonucunda (6) vatandaşımızın şehit oldukları,
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3. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde konuşlanmak üzere unsurları ile birlikte 
görevlendirilen Üsteğmen M.C. ve diğer şahısların eylemleri sonucunda (3) vatandaşımızın 
hayatını kaybettiği,

4. Sabiha Gökçen Havalimanı’nı kontrol altına almakla görevlendirilen Yarbay 
Ş.Ç.’nin emri altına bulunan personeller ile ilgili olarak darbe girişimine tepki gösteren 
sivil vatandaşlar ile güvenlik güçlerinin karşı koyması sonucu suçun teşebbüs aşamasın-
da kaldığı, sanığın darbe girişiminin başarısız olması akabinde bulunduğu birlikten firar 
ettiği,

Ülke genelinde darbe girişimini gerçekleştiren Yurtta Sulh Konseyi’nin İstanbul 
yapılanmasını oluşturan sanıklar tarafından kurulan “Yurtta Sulh Biziz” isimli Whatsapp 
haberleşme grubuna üye olan ve hatta kendi bölgesindeki darbe girişimini tek elden ta-
kip edebilmek için “Sulh” isimli ayrı bir grup da kuran sanığın, darbe girişiminin silahlı 
kuvvetlerimizdeki emir- komuta zincirinden kopuk olarak, terör örgütünün bir eylemler 
dizisi olduğu açıkça anlaşılan somut olayda girişimin öncesinde düzenlenen toplantılara 
katılarak görev üstlenmesi, eylemleri organize eden ve girişim günü kalkışmayı başlatan, 
görev taksimatı yapan veya birlikleri sevk eden konsey üyesi sanıklarla irtibatı bulunması 
bir arada değerlendirildiğinde terör örgütüyle arasında süreklilik ve çeşitlilik arz edecek 
şekilde organik bağ bulunduğu, örgütün deşifresine yönelik beyan ve tespitlerden anla-
şılacağı üzere görev ve rütbesi ne olursa olsun örgüte mensup asker şahısların örgütsel 
tabirle “şakirt” tabir edilen alt kademede yer alan ve silahlı kuvvetlerin hiyerarşisi dışında 
asker- sivil unsurların emrinde üye konumunda oldukları, sanığın da bu kapsamda terör 
örgütünün üyesi olduğunun kabulü gerektiği, yukarıda da detaylı şekilde izah edildiği gibi 
iki ayrı eylemle TCK’nın 314. maddesinde düzenlenen terör örgütü üyeliği ve TCK’nın 309. 
maddesinde düzenlenen cebir ve şiddetle mevcut anayasal düzeni ortadan kaldırmaya te-
şebbüs olmak üzere ortaya çıkan bu iki sonuç açısından sanığın gerçek içtima kuralları 
gereği farklı hukuki yararları koruyan ve darbe girişimi bağlamında yasada da öngörülme-
miş, aralarında geçitli suç ilişkisi bulunmayan her iki suçtan ayrı ayrı cezalandırılmasının 
olanaklı olduğu anlaşılmakla;

Kalkışma suçu niteliğindeki anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme 
ve silahlı terör örgütüne üye olma, silahlı terör örgütünün eylemi olan darbe girişimi faali-
yeti kapsamında darbe yanlısı askeri güçlerin fiili hakimiyetini sağlamak amacıyla işlenen 
ve kamu davasına konu edilen ve kamu görevi gereği olarak elde bulundurulan araç ve 
gereçlerle işlenen,

(2) kez olmak üzere darbe suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla ve kişi-
nin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme,

(1) kez olmak üzere darbe suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla ve çocu-
ğa karşı kasten öldürme,
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(41) kez olmak üzere tasarlayarak, bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infi-
alle kasten öldürme,

15 Temmuz Şehitler (Boğaziçi) ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinin işgali nede-
niyle (2) kez ve zincirleme olmak üzere kara ulaşım araçlarının alıkonulması, Sabiha Gökçen 
Havalimanının teşebbüs aşamasında kalan işgal girişimi nedeniyle zincirleme olarak hava 
ulaşım araçlarının alıkonulmasına teşebbüs, Türk Telekom Acıbadem binasının işgali eyle-
mi nedeniyle silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz 
kötüye kullanılmak suretiyle kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçları 
nedeniyle sanığın eylemlerine uyan;

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 309/1 ve 314/2. maddeleri ile,

Aynı yasanın 309/2, 266 ve 38/1. maddeleri delaletiyle 82/1-g.h (2 kez), 82/1- e.h 
(1 kez), 82/1-h (41 kez), 223/1, 43 (2 kez), 223/3, 35, 43 (1 kez),

TCK’nın 309/2 ve 38/1. maddeleri delaletiyle 113/1, 119/1-a.c.e (1 kez) maddeleri 
ile,

Tüm suçlar açısından TCK’nın 53, 58/9, 63 ve TMK’nın 5. maddeleri uyarınca ayrı 
ayrı cezalandırılmasına,

4.12. Sanık F.K.;

Sanık F.K.’nin olay tarihinde Maltepe ilçesinde konuşlu bulunan 2’nci Zırhlı Tu-
gay Komutanlığında Kurmay Başkanı olarak Kurmay Yarbay rütbesinde görev yaptığı, söz 
konusu yerleşkede 13-14 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişiminin planlamasıyla ilgili ola-
rak sanık F.K.ve aynı yerde görev yaptığı diğer sanıklardan Ö.A., M.K., İ.A. ve Ş.Ç.’nin, diğer 
askeri yerleşkelerden ve il dışından da üst düzey subayların katıldığı bir toplantının icra 
edildiği, gizliliğe aşırı derecede dikkat edilmeye çalışıldığı, bu kapsamda; toplantılarda cep 
telefonları bulundurulmadığı, tugay karargah binasında yapılan toplantılarda komutan ka-
tında ilgisiz rütbeli personel ile erbaş ve erlerin bulunmamasının sağlandığı,

15 Temmuz 2016 günü gerçekleştirilmesi planlanan darbe girişimi kapsamında 
alınan kararlar çerçevesinde kalkışmaya iradesiyle katılan personel dışındaki birlik/unsur 
komutanlarının emir-komuta zinciri ve silsilesi dışında tutulmaya gayret edildiği, emir-
lerin Tugay Komutanı, Tugay Komutanı Yardımcısı, Kurmay Başkanı, Tabur Komutanları 
tarafından sadece belirli personele doğrudan ve sözlü olarak verildiği, hafta başından iti-
baren tugay heyeti tarafından sunulan bir kısım gerekçelerle araç ve silah bakımı, araçlara 
yakıt ikmali, mühimmat sayımı, araç, silah, mühimmat ve tank/zırhlı/tekerlekli araç mü-
rettebat planlamasının öncelikli faaliyet olduğu, özellikle de darbe girişimi planlamasında 
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ve 2. Zırhlı Tugay heyeti uhdesinde yer alan rütbeliler ve özellikle sanık tarafından söz 
konusu hazırlıkların sık sık yerinde bizzat kontrol edildiği, 15 Temmuz günü saat 16.00 
sularında muhtemel terör eylemi duyumları gerekçe gösterilerek erbaş ve erlerin evci ve 
çarşı izinlerinin iptal edildiği, bir kısım personelin ise hafta sonu garnizon terk taleplerinin 
kabul edilmediği, bazı kritik personelin ise (depo sorumlusu, ikmal/bölük astsubayı, mü-
himmat ve akaryakıt sorumlusu) mesaiye kalmasının/gelmesinin emredildiği bu suretle 
darbe girişimi hazırlıklarına fiilen başladıkları,

Sanık F.K.’nin, 15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen kalkışmada etkin rol 
oynayarak özellikle İstanbul’un Anadolu yakasında önceden belirlenen kritik bölgeleri 
(Boğaziçi Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Sabiha Gökçen Havalimanı, Üsküdar Çe-
vik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Türk Telekom, Fenerbahçe Orduevi, 1’inci Ordu Komutanlığı 
Selimiye Kışlası) kontrol altına almak/ele geçirmek üzere aktif şekilde faaliyet gösterdiği, 
sanığa kalkışmanın başarıya ulaşması için gerek kalkışma öncesi planlama toplantıların-
da gerekse darbe girişimi sırasında etkin rol ve görevler verildiği, sanığın kurmay başkanı 
olduğu 2. Zırhlı Tugay’da bulunan İstihkam Savaş Bölüğü, Keşif Bölüğü, Tow Bölüğü, Me-
kanize Piyade Taburu, 1’inci ve 2’nci Tank Taburları’nın darbe girişimine hazırlanmasında 
yoğun faaliyet gösterdiği, kışla dışına çıkan askeri araçların mühimmat yüklemesini ve 
personellerin sevk idaresini tank ve zırhlı araç garajlarında bizzat bulunarak yaptığı, araç 
hazırlıklarını sürekli yerinde takip ettiği, görev yerlerine sevk edilen personel ile sürekli ir-
tibat halinde kalarak durum hakkında bilgi aldığı, devamında ise ihtiyaç görülen noktalara 
takviye unsurların mühimmat yüklemesini yaparak çıkış yapmasını sağladığı, 2. Zırhlı Tu-
gay personeli S.A.’nın emir ve komutasında 4 adet zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ile Selimiye 
Kışlası’nın emniyetini almak üzere darbeci General E.G.’nin emrine girmesi konusunda 
sanık F.K.tarafından bizzat görevlendirildiği, girişim kapsamında “Yurtta Sulh Biziz” isimli 
WhatsApp grubunda yer alması, 13-14 Temmuz tarihlerinden 2’nci Zırhlı Tugayı uhdesinde 
gerçekleştirilen toplantıya iştirak etmiş olması ve eylemlerini doğrulayan tanıkların be-
yanları ve telsiz görüşmelerine ilişkin evraklar nazara alındığında birlik unsurlarının dar-
be faaliyeti kapsamında karıştığı, sanığın sevk ve idaresini yaptığı aşağıdaki eylemlerden 
doğrudan sorumlu olduğu;

1. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde görevlendirilen 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı-
nın darbeci askerlerinin gerçekleştirdiği eylemlerde (2) güvenlik görevlisinin ve (33) sivil 
vatandaşımızın şehit oldukları,

2. Acıbadem Türk Telekom binasında konuşlanan askeri personelin emir komu-
tası için olaylar sırasında ölen Yüzbaşı M.K.’nin görevlendirildiği, bu noktada cereyan eden 
olaylar sonucunda (6) vatandaşımızın şehit oldukları,

3. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde konuşlanmak üzere unsurları ile birlikte 
görevlendirilen Üsteğmen M.C. ve diğer şahısların eylemleri sonucunda (3) vatandaşımızın 
hayatını kaybettiği,
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4. Sabiha Gökçen Havalimanı’nı kontrol altına almakla görevlendirilen Yarbay 
Ş.Ç.’nin emri altına bulunan personeller ile ilgili olarak darbe girişimine tepki gösteren sivil 
vatandaşlar ile güvenlik güçlerinin karşı koyması sonucu suçun teşebbüs aşamasında kaldığı,

Ülke genelinde darbe girişimini gerçekleştiren Yurtta Sulh Konseyi’nin İstanbul 
yapılanmasını oluşturan sanıklar tarafından kurulan “Yurtta Sulh Biziz” isimli Whatsapp 
haberleşme grubuna üye olan sanığın, darbe girişiminin silahlı kuvvetlerimizdeki emir- 
komuta zincirinden kopuk olarak, terör örgütünün bir eylemler dizisi olduğu açıkça anlaşı-
lan somut olayda girişimin öncesinde düzenlenen toplantılara katılarak görev üstlenmesi, 
eylemleri organize eden ve girişim günü kalkışmayı başlatan, görev taksimatı yapan veya 
birlikleri sevk eden konsey üyesi sanıklarla irtibatı bulunması bir arada değerlendirildi-
ğinde terör örgütüyle arasında süreklilik ve çeşitlilik arz edecek şekilde organik bağ bulun-
duğu, örgütün deşifresine yönelik beyan ve tespitlerden anlaşılacağı üzere görev ve rütbesi 
ne olursa olsun örgüte mensup asker şahısların örgütsel tabirle “şakirt” tabir edilen alt 
kademede yer alan ve silahlı kuvvetlerin hiyerarşisi dışında asker-sivil unsurların emrin-
de üye konumunda oldukları, sanığın da bu kapsamda terör örgütünün üyesi olduğunun 
kabulü gerektiği, yukarıda da detaylı şekilde izah edildiği gibi iki ayrı eylemle TCK’nın 
314. maddesinde düzenlenen terör örgütü üyeliği ve TCK’nın 309. maddesinde düzenlenen 
cebir ve şiddetle mevcut anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs olmak üzere ortaya 
çıkan bu iki sonuç açısından sanığın gerçek içtima kuralları gereği farklı hukuki yararları 
koruyan ve darbe girişimi bağlamında yasada da öngörülmemiş, aralarında geçitli suç iliş-
kisi bulunmayan her iki suçtan ayrı ayrı cezalandırılmasının olanaklı olduğu anlaşılmakla;

Kalkışma suçu niteliğindeki anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve 
silahlı terör örgütüne üye olma, silahlı terör örgütünün eylemi olan darbe girişimi faaliyeti 
kapsamında darbe yanlısı askeri güçlerin fiili hakimiyetini sağlamak amacıyla işlenen ve 
kamu davasına konu edilen ve kamu görevi gereği olarak elde bulundurulan araç ve gereç-
lerle işlenen,

(2) kez olmak üzere darbe suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla ve kişi-
nin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme,

(1) kez olmak üzere darbe suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla ve ço-
cuğa karşı kasten öldürme,

(41) kez olmak üzere tasarlayarak, bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu in-
fialle kasten öldürme,

15 Temmuz Şehitler (Boğaziçi) ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin işgali nede-
niyle (2) kez ve zincirleme olmak üzere kara ulaşım araçlarının alıkonulması,
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Sabiha Gökçen Havalimanının teşebbüs aşamasında kalan işgal girişimi nede-
niyle zincirleme olarak hava ulaşım araçlarının alıkonulmasına teşebbüs,

Türk Telekom Acıbadem binasının işgali eylemi nedeniyle silahla, birden fazla 
kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle kamu 
hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçları nedeniyle sanığın eylemlerine 
uyan;

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 309/1 ve 314/2. maddeleri ile,

Aynı yasanın 309/2, 266 ve 38/1. maddeleri delaletiyle 82/1-g.h (2 kez), 82/1- e.h 
(1 kez), 82/1-h (41 kez), 223/1, 43 (2 kez), 223/3, 35, 43 (1 kez),

TCK’nın 309/2 ve 38/1. maddeleri delaletiyle 113/1, 119/1-a.c.e (1 kez) maddeleri 
ile,

Tüm suçlar açısından TCK’nın 53, 58/9, 63 ve TMK’nın 5. maddeleri uyarınca ayrı 
ayrı cezalandırılmasına,

4.13. Sanık Ş.Ç.;

Sanık Ş.Ç.’nin olay tarihinde Kurmay Yarbay rütbesiyle 2. Zırhlı Tugay Komutan-
lığında 1’inci Tank Tabur Komutanı olarak görev yaptığı,13-14.07.2016 tarihinde Maltepe 
ilçesinde konuşlu bulunan 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı karargah binasında darbe girişimi-
nin İstanbul ayağında görevli M.D. ’nin öncülüğünde yapılan toplantıya iştirak ettiği, söz 
konusu toplantıda Sabiha Gökçen Havalimanının kontrolünün sağlanmasında görevlendi-
rildiği,

Tanık Onur KARAN’ın beyanına göre; darbe girişiminin fiilen başlaması üzeri-
ne saat 22.00 sıralarında sanığın komutanı olduğu 1’inci Tank Taburu 2’nci Tank Bölüğü 
garajında subay, astsubay ve uzman erbaşlara hitaben; “Arkadaşlar! Bugün tarihi bir gün. 
Genelkurmay başkanımızın emriyle Atatürk ilke ve inkılaplarını ülkemize yeniden getir-
mek maksadıyla TSK yönetime el koymuştur. Bu dakikadan sonra sıkıyönetim kuralları 
geçerlidir. Emirlere itaat etmeyenleri bizzat ben vuracağım. Şimdi sizlere arkadaşlarımızın 
mesajlarını okuyorum.” şeklinde bir konuşma yaptığı, devamında cep telefonundan “Emni-
yet kuvvetleri itaat ediyor ve destekliyor, mülki idareler itaat ediyor ve destekliyor, Boğa-
ziçi Köprüsü 1 nolu kontrol noktası geçildi ve sıkıntı yok.”şeklinde bazı telefon mesajlarını 
okuduğu ve bu şekilde kendisini dinleyen darbecilere güven vererek cesaretlendirmeye 
çalıştığı, ardından “Verilecek emre itaat etmeyen var mı?” şeklinde sorduğu, 
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Tanık Emre ERYÜZ’ün ifadesine göre ise; sanığın darbe gecesi saat 22.00 sırala-
rında sıkıyönetim ilan edildiğini, İstanbul ve Ankara’da tüm askeri kuvvetler ve emniyet 
birimlerinin ortak ve koordineli hareket ettiklerini, polis ve jandarmanın da buna destek 
verdiğini, direnen olursa kim olursa olsun etkisiz hale getirileceğini, gerekirse vurulaca-
ğını, içlerinden direnen olursa onlara da aynı şekilde davranılacağını söyleyerek elindeki 
plastik kelepçeleri kendisini dinlemekte olan askerlere gösterdiği,

Görüldüğü gibi sanığın kalkışma öncesinde dahil olduğu planlama toplantıların-
da alınan kararlara harfiyen uyarak mahiyetindeki personeli de darbe girişimine iştirak 
etmeleri noktasında yönlendirdiği,

Olay günü karargah nöbetini ifa eden Uzman Çavuş F.Y. tarafından teslim edilen 
telsiz görüşmelerine ilişkin notlarda; İstanbul ayağında darbe girişimine iştirak eden, ön-
ceden planlanan görev dağılımına göre IRMAK 81 kodunu kullanan Kurmay Yarbay Ş.Ç.’nin 
Sabiha Gökçen Havalimanının kontrolünün sağlanmasında görevli olduğu ve telsiz konuş-
malarından da teyit edildiği, sanık Ş.Ç.’nin darbe girişimi devam ederken IRMAK 1 kodunu 
kullanan Tuğgeneral Ö.A.’ya “Trafik kapalı polisler tarafından kapatıldı Jandarma çatışın 
emri almış ” şeklinde anons ettiği, buna karşılık sanık Ö.A.’nın “ Basıp geçin” şeklinde ta-
limat verdiği, bu talimat üzerine ise sanık Ş.Ç.’nin “Yolu Açıp geçeceğiz” diyerek kendisine 
verilen darbeci emirlere harfiyen riayet ettiği,

Sabiha Gökçen Havalimanı’na personel taşıyıcı, zırhlı araç ve tankların 
15.07.2016 günü saat 22.15 itibariyle sevk edildikleri, 2’nci Zırhlı Tugay Komutanlığından 
değişik rütbelerde toplam (63) askeri personelin görevlendirildikleri, söz konusu personel-
lerin Sabiha Gökçen Havalimanı girişine yakın bir noktada darbe girişimine tepki gösteren 
sivil vatandaşların ve güvenlik güçlerinin müdahalesi nedeniyle havalimanını işgal eylemi-
ni tamamlayamadıkları, suçun teşebbüs aşamasında kaldığı, sahada söz konusu personel-
lerin sevk ve idaresini Yarbay sanık Ş.Ç.’nin yaptığı, Sabiha Gökçen Havalimanının kontrol 
altına alınmasında sahada görevlendirildiği,

Ülke genelinde darbe girişimini gerçekleştiren Yurtta Sulh Konseyi’nin İstanbul 
yapılanmasını oluşturan sanıklar tarafından kurulan “Yurtta Sulh Biziz” isimli Whatsapp 
haberleşme grubuna üye olan sanığın darbe girişiminin silahlı kuvvetlerimizdeki emir- ko-
muta zincirinden kopuk olarak, terör örgütünün bir eylemler dizisi olduğu açıkça anlaşılan 
somut olayda girişimin öncesinde düzenlenen toplantılara katılarak görev üstlenmesi, ey-
lemleri organize eden ve girişim günü kalkışmayı başlatan, görev taksimatı yapan veya bir-
likleri sevk eden konsey üyesi sanıklarla irtibatı bulunması bir arada değerlendirildiğinde 
terör örgütüyle arasında süreklilik ve çeşitlilik arz edecek şekilde organik bağ bulunduğu, 
örgütün deşifresine yönelik beyan ve tespitlerden anlaşılacağı üzere görev ve rütbesi ne 
olursa olsun örgüte mensup asker şahısların örgütsel tabirle “şakirt” tabir edilen alt ka-
demede yer alan ve silahlı kuvvetlerin hiyerarşisi dışında asker- sivil unsurların emrinde 
üye konumunda oldukları, sanığın da bu kapsamda terör örgütünün üyesi olduğunun ka-
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bulü, ayrıca mevcut konumu, görevi, birlik kabiliyeti ve girişim öncesi yapılan toplantılar-
la kendisine genel değil belirli bölgelerin emniyet alma alınması görevi verilmesi nazara 
alındığında görev verildiği ve somut olayda birlik sevk edip idare ettiği bölgelerde işlenen 
suçlardan dolayı sorumlu olması gerektiği yukarıda da detaylı şekilde izah edildiği gibi 
iki ayrı eylemle TCK’nın 314. maddesinde düzenlenen terör örgütü üyeliği ve TCK’nın 309. 
maddesinde düzenlenen cebir ve şiddetle mevcut anayasal düzeni ortadan kaldırmaya te-
şebbüs olmak üzere ortaya çıkan bu iki sonuç açısından sanığın gerçek içtima kuralları 
gereği farklı hukuki yararları koruyan ve darbe girişimi bağlamında yasada da öngörülme-
miş, aralarında geçitli suç ilişkisi bulunmayan her iki suçtan ayrı ayrı cezalandırılmasının 
olanaklı olduğu anlaşılmakla;

Kalkışma suçu niteliğindeki anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme 
ve silahlı terör örgütüne üye olma, silahlı terör örgütünün eylemi olan darbe girişimi faali-
yeti kapsamında darbe yanlısı askeri güçlerin fiili hakimiyetini sağlamak amacıyla işlenen 
ve kamu davasına konu edilen ve kamu görevi gereği olarak elde bulundurulan araç ve 
gereçlerle işlenen,

Sabiha Gökçen Havalimanının teşebbüs aşamasında kalan işgal girişimi nede-
niyle zincirleme olarak hava ulaşım araçlarının alıkonulmasına teşebbüs suçu nedeniyle sa-
nığın eylemlerine uyan;

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 309/1 ve 314/2. maddeleri ile,

Aynı yasanın 309/2, 266 ve 38/1. maddeleri delaletiyle 223/3, 35, 43 (1 kez),

Tüm suçlar açısından TCK’nın 53, 58/9, 63 ve TMK’nın 5. maddeleri uyarınca ayrı 
ayrı cezalandırılmasına,

4.14. Sanık S.C.;

Sanık S.C.’nin Esenler ilçesinde konuşlu 47’nci Motorize Piyade Alay (Metris 
Kışlası) Komutanı olarak Kurmay Albay rütbesiyle görev yaptığı, darbe girişimi öncesi 
13/07/2016 tarihinde 2’nci Zırhlı Tugay Komutanlığında ve 14/07/2016 tarihinde Hava 
Harp Okulu Komutanlığında düzenlenen darbe planlama toplantılarına katıldığı, burada 
komuta ettiği birliğe Beyoğlu ilçesi Sütlüce Mahallesi İmrahor Caddesi üzerinde bulunan 
Ak Parti İl Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Binası ve Valilik binasının 
kontrol altına alınması görevlerinin verildiği, sanığın olay günü akşam saatlerinde Harp 
Akademileri Komutanlığından darbe girişiminde görev almak üzere Metris Kışlası’na ge-
len öğrenci subayları birliğine aldırdığı, bu şahıslarla toplantı yaptığı, şahıslara birliğine 
zimmetli olan piyade tüfeklerini dağıttırdığı,
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Sanığın komutanlığını yaptığı birliğin KOKTOD (Kolluk Kuvvetlerini Toplum-
sal Olaylarda Destekleme) görevinin olduğunun bilindiği, diğer sanıklardan M.Y.’nin 
30/11/2016 tarihli ifadesinin ilgili bölümünde “Faaliyetin ifşa olmaması için görev alanları-
na sevki ve yönlendirilmesi için 15 Temmuz günü gece eğitimi mi yapılsın yoksa personel 
terör eylemleri veya bu 2.Zırhlı Tugay’ın sınır hattına taşınması ile ilgili acil personelin 
mesaiye çağırılması seçenekleri tartışıldı. Alaylar kolluk kuvvetlerinin toplumsal olayları 
destekleme kapsamında terör eylemi şüphesiyle birlik personelinin mesaiye çağırılmasına 
karar verildi. Bu konu çok tartışıldı hatta toplantının uzamasına sebep oldu. En sonunda 
2.Zırhlı Tugay Komutanı Ö.A. ’nun verdiğini ancak ne karar verdiklerini hatırlamıyorum. 
“şeklinde beyanda bulunduğu, bu beyan ışığında sanık S.C.’nin birliklerini KOKTOD faali-
yetini bahane ederek kışla dışına çıkarttığının değerlendirildiği,

Sanığın sevk ve idare ettiği birliklerin İstanbul Valilik binasına, İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanlık binası ve Ak Parti İstanbul İl Başkanlığına işgal amaçlı intikal 
ettikleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı binası önünde çıkan olaylarda, bu yere 
sevk edilen birliklerin önceden toplantılarda alınan kararlar ve olay günü Whatsapp gru-
bundaki yazışmalarda geçen “karşı koyanların üzerine tereddütsüz ateş edileceği” kararı 
gereği (14) sivil vatandaşı öldürdükleri, hatta sanığın bahsi geçen grupta yaşadığı tüm ge-
lişmeleri tüm detaylarıyla paylaştığı ve AK Parti İl Binası’nda toplanan kalabalık sebebiy-
le acil destek talep ettiği, yine olay tarihinde sanığın Esenler İlçe Emniyet Müdürü Cihat 
DAĞDEVİREN’i arayarak sıkıyönetim ilan edildiğini ve emrindeki polislerle birlikte teslim 
olmasını söylediği,

Ülke genelinde darbe girişimini gerçekleştiren Yurtta Sulh Konseyi’nin İstanbul 
yapılanmasını oluşturan sanıklar tarafından kurulan “Yurtta Sulh Biziz” isimli Whatsapp 
haberleşme grubuna üye olan sanığın, darbe girişiminin silahlı kuvvetlerimizdeki emir- 
komuta zincirinden kopuk olarak, terör örgütünün bir eylemler dizisi olduğu açıkça anlaşı-
lan somut olayda girişimin öncesinde düzenlenen toplantılara katılarak görev üstlenmesi, 
eylemleri organize eden ve girişim günü kalkışmayı başlatan, görev taksimatı yapan veya 
birlikleri sevk eden konsey üyesi sanıklarla irtibatı bulunması bir arada değerlendirildi-
ğinde terör örgütüyle arasında süreklilik ve çeşitlilik arz edecek şekilde organik bağ bulun-
duğu, örgütün deşifresine yönelik beyan ve tespitlerden anlaşılacağı üzere görev ve rütbesi 
ne olursa olsun örgüte mensup asker şahısların örgütsel tabirle “şakirt” tabir edilen alt 
kademede yer alan ve silahlı kuvvetlerin hiyerarşisi dışında asker-sivil unsurların emrinde 
üye konumunda oldukları, sanığın da bu kapsamda terör örgütünün üyesi olduğunun ka-
bulü, ayrıca mevcut konumu, görevi, birlik kabiliyeti ve girişim öncesi yapılan toplantılarla 
kendisine genel değil belirli bölgelerin emniyet alma alınması görevi verilmesi nazara alın-
dığında görev verildiği ve somut olayda birlik sevk edip idare ettiği bölgelerde (İstanbul 
Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve AK Parti İstanbul İl Başkanlığı) işlenen 
suçlardan dolayı sorumlu olması gerektiği, yukarıda da detaylı şekilde izah edildiği gibi 
iki ayrı eylemle TCK’nın 314. maddesinde düzenlenen terör örgütü üyeliği ve TCK’nın 309. 
maddesinde düzenlenen cebir ve şiddetle mevcut anayasal düzeni ortadan kaldırmaya te-
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şebbüs olmak üzere ortaya çıkan bu iki sonuç açısından sanığın gerçek içtima kuralları 
gereği farklı hukuki yararları koruyan ve darbe girişimi bağlamında yasada da öngörülme-
miş, aralarında geçitli suç ilişkisi bulunmayan her iki suçtan ayrı ayrı cezalandırılmasının 
olanaklı olduğu anlaşılmakla;

Kalkışma suçu niteliğindeki anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme 
ve silahlı terör örgütüne üye olma, silahlı terör örgütünün eylemi olan darbe girişimi faali-
yeti kapsamında darbe yanlısı askeri güçlerin fiili hakimiyetini sağlamak amacıyla işlenen 
ve kamu davasına konu edilen ve kamu görevi gereği olarak elde bulundurulan araç ve 
gereçlerle işlenen,

(14) kez olmak üzere darbe suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla 

Kasten Öldürme,

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığının işgali eylemi nedeniyle silahla, birden fazla kişi 
tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle siyasi hak-
ların kullanılmasının engellenmesi,

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İstanbul Valiliği binalarının işgali ey-
lemi nedeniyle silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz 
kötüye kullanılmak suretiyle kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçları 
nedeniyle sanığın eylemlerine uyan;

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 309/1 ve 314/2. maddeleri ile,

Aynı yasanın 309/2, 38/1 ve 266. maddeleri delaletiyle 82/1-h (14 kez),

TCK’nın 309/2 ve 38/1. maddeleri delaletiyle 114/2, 119/1-a.c.e (1 kez), 113/1, 
119/1-a.c.e (2 kez),

Tüm suçlar açısından TCK’nın 53, 58/9, 63 ve TMK’nın 5. maddeleri uyarınca ayrı 
ayrı cezalandırılmasına,

4.15.Sanıklar Fetullah GÜLEN, A.Z.G., E.D., 

İ.A., M.M.Ç., M.N.Y., O.Ö., R.K. ve U.Ş. haklarındaki yakalama kararları henüz 
infaz edilemediğinden diğer sanıklar hakkındaki yargılamanın sürüncemede kalmaması 
amacıyla ismi geçen sanıklar hakkındaki yargılamanın ayrı yürütülmesinde hukuki yarar 
bulunduğu kanaatiyle bu sanıklar açısından dosyanın tefrikine,
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4.16.Sanık E.Ö. hakkında kovuşturma aşamasında ortaya çıkan yeni deliller doğ-
rultusunda re’sen başlatılan Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2016/85337 numaralı soruştur-
ma dosyasının derdest olduğu, sanığın tutuksuz oluşu da nazara alındığında bahsi geçen 
soruşturma sonucunun beklenilmesi amacıyla sanık hakkındaki yargılamanın ayrı yürü-
tülmesinde hukuki yarar bulunduğundan bu sanık açısından dosyanın tefrikine,

4.17.Cezalandırılmalarını talep ettiğimiz tutuklu sanıkların tamamı hakkında 
hükmedilmesi muhtemel ceza miktarı, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut 
deliller ve tutuklama nedenlerinin bulunduğu anlaşıldığından hükmen tutukluluk halleri-
nin devamına,

Karar verilmesini kamu adına talep ve mütalaa” etmiştir.
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SANIKLARLA İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER

1. SANIK F.A.

İddianamede Müsnet Suç

“… 14/07/2016 tarihinde Hava Harp Okulu’nda gerçekleştirilen toplantıyla ilgi-
li olarak Hava Harp Okulu Komutanı makamının bulunduğu binanın koridorlarını gören 
olay tarihli kamera kayıtları incelendiğinde saat 19.00 sıralarında giriş-çıkışlarda bir 
hareketlenme yaşandığı, saat 22.00’a kadar süren hareketlenmede görüntülerden 
toplantıya katıldığı iddia olunan şahıslardan M.N.Y., G.Ş.S., F.A., A.G.’nin olay tari-
hinde bu yerde bulundukları, yine darbe girişimine iştirak ettiğinden bahisle An-
kara C. Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklu bulunan, darbeci askeri 
kanat tarafından hazırlanan sözde atama listesine göre Ankara Valisi olarak atanan Hava 
Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim Daire Başkanı Tuğgeneral K.A., hava sınıfından subaylar 
H.E. (Hava Harp Okulu Öğrenci Alay Komutanı olup sözde atama listesine göre TRT İs-
tanbul Müdürü olarak atanan) ve B.A. başta olmak üzere bir çok darbeci askerin kamera 
kayıtlarında tespit edildiği, toplantıya katılan yukarıda isimleri yer alan şahısların okula 
giriş kayıtlarının yaptırılmadığının görülmekte olduğu,

Aynı gün saat 16.00 sıralarında F.A. ‘nın emir astsubayı olan B.T.’nin kendilerini 
arayarak Ateş generalin misafirlerinin geleceğini ve VİP’den kayıt yapmadan almalarını 
söylediğini, mesaiden sonra sayısını tam olarak hatırlayamamakla birlikte yaklaşık 20-30 
asker şahsın bu şekilde giriş yaptığını, saat 18.00 sıralarında ise bir kurmay binbaşı ve 
kurmay yarbayın giriş yaptığını, yine takip eden sabah saat 05.30 sıralarında nizamiyeye 
Ateş generalin misafiri olduğunu söyleyen yüzbaşı ve binbaşı rütbesinde iki askerin gel-
diğini, bu şahısları da kayıt yaptırmadan aldıklarını, bu yaşananlar esnasında bir genera-
lin kendinden alt rütbedeki askerleri karşılatmasına ve misafir etmesine şaşırdıklarını, 
okula anlattığı şekilde giriş yaptığını beyan ettiği şahıslardan M.M.Ç., M.D. , E.G., S.C. ve 
M.N.Y.’yi teşhis ettiği,

Başta şüpheli E.G., M.Y. ve İstanbul ilinde konuşlu sayılan askeri birlikler-
de görev yapan askeri personelin yukarıda yer verilen ifadelerinden E.G.ile kendi-
siyle askeri hiyerarşi ve birlik sevk kabiliyeti gereği aynı konumda bulunan Ö.A., 
M.N.Y. ile F.A.’nın darbe planlamasından İstanbul’da yapılan toplantılardan önce haber-
dar edildikleri,

Yine yapılan toplantılar sonucunda Kara Harp Akademisi öğrencilerinin 
İstanbul ili genelinde kontrol altına alınacak her noktaya gruplar halinde takviye 
edilmesi kararının alındığı, takviyenin amacının yetişmiş rütbeli personel olan akade-
mi öğrencilerinin sevk ve idarede görev alarak faaliyetin kolaylaştırılması olduğu, olay 



İSTANBUL DARBE ANA DAVASI İSTANBUL DARDE ANA DAVASI

397

günü her noktaya gönderilecek grubu belirleme, sevk edilmelerini sağlama ve faaliyetle-
rinin emrini verme işini toplantılara katılan Kara Harp Akademisi Öğretim Başkanı Albay 
A.Z.G.’nin ifa ettiği anlaşılmakla, ülke genelinde darbe girişimini gerçekleştiren Yurtta 
Sulh Konseyi’nin İstanbul ili ayağını oluşturan sanıklara olay tarihindeki mevcut görevle-
rine göre yer verildiği,

Sanığın olay tarihinde Hava Harp Okulu Komutanı olarak görev yaptığı, darbeci 
askeri kanat tarafından hazırlanan sözde atama listesine göre mevcut görevinin 
devamına karar verilerek ayrıca İstanbul Valisi olarak görevlendirildiğinin anla-
şıldığı,

Sanığın dahil olduğu “Yurtta Sulh Biziz” grubundaki görüşme içeriklerinde top-
lanan kitlelere ve askeri kuvvetlere karşı duran polislere silahla, tanklarla sert şekilde mü-
dahale edileceği, muhalif gördükleri yetkililerin enterne edileceği hususlarının yer alması 
ile girişim kapsamındaki faaliyetlerin gruba rapor olarak sunulması bir arada değerlendi-
rildiğinde sanıkların İstanbul ilinde darbe girişimi faaliyetleri kapsamında darbeci askeri 
kanadın hakimiyetinin sağlanması amacıyla darbenin İstanbul’daki planlamasını ve icra 
hareketlerini darbe toplantılarında alınan kararlar gereğince icra ettikleri,

Darbe girişimi faaliyetlerinin planlanan tarih ve saat olan 16/07/2016 saa 
03.00’dan önce saat21.00 sıralarında başlaması nedeniyle düğün merasiminin devam etti-
ği sırada Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timleri tarafından baskın düzenlendiği, baskın 
neticesinde darbeci askeri kanat tarafından hazırlanan ve ülke genelindeki askeri birlik-
lere “Harekât Yıldırım» öncelikli mesaj olarak gönderilen sıkıyönetim emri direktifi ekin-
deki sözde atama listelerine göre bağlı bulundukları kuvvet emrine çekilenlerin derdest 
edilerek darbe girişiminin hava unsurlarının komuta merkezi olan Akıncılar Hava Üs Ko-
mutanlığına götürüldükleri, mevcut görevlerinin devamına karar verilen veya üst göreve 
yükseltilen generallerin ise bir süre tutulduktan sonra birliklerinin başına dönüp komuta 
etmeleri amacıyla serbest bırakıldıkları, düğün merasimine katılan generallerden Ahmet 
CURAL’ın 22/11/2016 ve Recep YÜKSEL’in 11/10/2016 tarihinde alınan ifadelerinin 
ilgili kısmında; odada rehin tutuldukları sırada farklı bir odada bulunan Hava Harp 
Okulu Komutanı F.A.’nın  kelepçesiz şekilde yanlarına geldiklerini ve kendilerine 
“bir grup asker olarak darbe girişimini kendilerinin yaptığını, Genelkurmay Başka-
nı’nın kendilerini desteklediğini, diğer kuvvet komutanlarının da destekleyeceğini 
söyleyerek darbe girişimine kimlerin destek verdiğini sorduğunu beyan ettiği,

Hava Harp Okulu Komutanlığı personeli beyanlarından da açıkça anlaşılacağı 
üzere darbe girişimi öncesi yapılan toplantıları organize ettiği, girişim günü Moda Deniz 
Kulübü’nde sözde rehin alındıktan sonra serbest bırakılıp darbeci askerlerle birlikte heli-
kopter vasıtasıyla birliğine geri döndüğü, burada iken kamuflaj kıyafetlerini giyip okul de-
kanı sanık A.G. ile birlikte darbe faaliyetlerinin hava unsurlarının komuta, takip ve kontrol 
ettiği, ilerleyen süreçte saat 04.00 sıralarında darbe girişiminin başarısız olacağını anla-
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ması üzerine darbe girişiminin mağduru mizanseni yaparak kendisine kelepçe taktırmak 
suretiyle MAK timleriyle birlikte sabah saatlerinde bu şekilde darbeciler tarafından rehin 
alınmış görüntüsü verdiği ve ayrıca çalıştığı yerden ayrılırken de karargah binasının ka-
meralarını söktürme talimatı verdiği,

G.Ş.S.’nin Muğla C.Başsavcılığına verdiği 20/09/2016 tarihli ifadesinin ilgili kıs-
mında olay gecesi Konya’daki hava üssünde MAK filo komutanı olarak görev yapan G.M. ve 
F. A. ile telefon görüşmesi hususundaki soruda; MAK personelinin Moda Deniz Kulübü’nde-
ki rütbelilere ilişkin operasyonu yapacak olan grupta yer aldığı, olay tarihinde, kendisini 
arayarak operasyona katılacak helikopterlerin yakıt ikmalinde sıkıntı yaşadıkları-
nı, H.E. ve F.A. ‘ya ulaşamadıklarını söylediklerini, bunun üzerine F.A.’yı arayarak 
konu hakkında yardımcı olmasını söylediğini, F.A.’nın da konuyla ilgilendiğini ve yardım 
edeceğini söylediğini, yakıt problemini F.A.ile konuşup çözdüğünü beyan ettiği,

Olay günü İstanbul ilindeki hava faaliyetlerine darbeci askerleri helikopter-
le nakletmek suretiyle katılan Hava Pilot Üsteğmen K.Y.’nin teşhis ve beyanlarının ilgili 
kısmında; olay günü Hava Harp Okulu 5.Filo Komutanlığında görev yapan Binbaşı Y.Y.’ın 
saat 20.00 sıralarında kendisini arayarak üniformasını giyip hazırlanmasını söylediğini, 
sonrasında kendisini lojmanından alıp Atatürk Havalimanı askeri sahasına götürdüğünü, 
havaalanına gittikleri esnada kendisine alarm durumuna geçtiklerini, hiçbir şe-
kilde kendisi, Alay Komutanı H.E. ve Okul Komutanı F.A.haricinde kimseden emir 
almaması, emirlere riayet etmesi talimatı verdiğini beyan ettiğinin anlaşıldığı, 

Sanığın darbecilere ilişkin whatsapp grubunda olması grupta yazılanları görme-
si ve hiçbir tepki vermemesi birlikte hareket ettiklerine işaret etmektedir. Sanığın İstanbul 
ilindeki darbe girişimi planlanmasında katkısı olduğunun anlaşıldığı değerlendirilmiştir.

Savcılık İfadesi

Sanık F.A. 20.07.2016 tarihli savcılık ifadesinde; 

“Ben Hava Harp Okulunda Tümgeneral olarak görev yaparım. 14/07/2016 tari-
hinde emir astsubayım Ankara İstihbarat Daire Başkanlığında görevli Tuğgeneral G.S.’ın 
geleceğini söyledi. Ben o gün sınav komisyonunda olduğumu, kendilerini karşılamalarını 
söyledim. Ben hiçbir misafiri bilmiyorum ve tanımıyorum. Ben de yardımcı olun dedim. 
Saat gece 23.00-23.30’a kadar karargaha girmedim. Ben bir ara karargah binasına geldim. 
S.’ye hoşgeldin dedim ve sonra ayrıldım. 14/07/2016 tarihindeki fotoğraflar gösterildi. Fo-
toğrafta tanıyabildiği isimler soruldu; fotoğraflardan Kurmay Başkanı B.A., Astsubay B.T., 
Üstteğmen Y.B., Tuğgeneral G.S.’i tanırım. O akşam sivil şekilde gelenlerin hiçbirini ta-
nımam. Gündüz de gelenlerin hiçbirini tanımam. Gündüz kimse gelmedi dedi. Ardından 
M.N.Y. geldi mi sorulduğunda; Geldi. M.N. ile birlikte ismini bilmediğim Kara Kuvvetleri’n-
den yarbay rütbeli birileri geldi dedi. Bazı isimler sorularak tanıyıp tanımadığı soruldu: 
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1) 66. Mekanize Tugay Komutanı M.N.Y.’yi tanıyorum. 2) 2. Zırhlı Tugayı Kurmay Subay 
M.K.’yi tanımıyorum. 3) İstanbul II Jandarma Komutanlığı Kurmay Albay G.S.’yi tanıyorum. 
4) Harp Akademi Komutanlığı Binbaşı ‘M.Y.’yi tanımıyorum. 5) 1. Ordu Emir Subayı Bin-
başı M.Ç.’yi tanımıyorum. 6) Tuzla Piyade Okulu’nda görevli R.K.’yi tanımıyorum. 7) Harp 
Akademilerinde görevli Subay A.Z.G.’yi tanımıyorum. Ben bir kısım şeyler anlatmak istiyo-
rum dedi. 13.07.2016 tarihli 1. Ordu imzalı şu an kim tarafından imzalandığını bilmiyorum 
Kurmay Başkanı olma ihtimali yüksek 10’a yakın mesaj geldi. Bir tanesinin içerisinde 30’a 
yakın teröre ilişkin fotoğraflar vardı. Herhangi bir terör örgütünden bahsedilmiyordu. Sa-
dece terör olarak belirtilen bir mesajdı. 14.07.2016 tarihinde habersiz olarak 66. Mekanize 
Tugayı Başkanı, Hava Harp Okuluna yanında G.S. ile birlikte geldi. Yanında yine rütbeli 
bir subay da vardı. Bana S. Generalle toplantı yapmak için geldim dedi. Benim bundan ha-
berim yoktur dedim. S., Ankara Hava Kuvvetleri’nde Muhaym diye isimlendirilen Terörle 
Mücadelenin Merkezi başındaki Tuğgeneral bir kişidir. Ben de bunun üzerine G.S.’in geliş 
tarihini emir astsubayından aldım ve 20.00 gibi gelceğini öğrendim. Onları uğurladıktan 
sonra ben sınav komisyonunun başına geldim. Bu görüşme öğleden sonra 16.00 ile 16.00 
sıralarında gerçekleşti. Akşam G.S. geldi. Ben kendim de kurum içerisindeydim, ancak ken-
disiyle telefonla konuştuk. Benden misafirim gelecek müsaade edersen onunla da görüş-
mek istiyorum deyince arkadaşlar yardımcı olsun dedim. Kendimin de yoğun olduğunu 140 
dosyayı bitirmem gerektiğini söyledim. Bir ara komisyonda ara verirken yanına hoşgeldin 
demeye gittiğimde saat 20.00-20.30 gibiydi. Orada yaklaşık 8-10 misafir vardı. Ancak kim 
olduğunu bilmiyorum dedi. Karargahı neden tanımadıklarına teslim ettin diye soruldu; 
Ben Gökhan’a teslim ettim dedi. Soruldu; Tam hatırlayamamakla birlikte en fazla yarım 
saat kadar kaldım. Sonra döndüm komisyonlara devam ettim. 1 gün sonra yine öğrenci 
sınav muayeneleriyle ilgilendim. Ben kendi işlerimle uğraştım. Akşam da düğüne gittim. 
Düğüne giderken Korgenaral Hasan KÜÇÜKAKYÜZ ve Hava Teknik Eğitim Komutanı Tüm-
general Ahmet CÜRAL ikisi cuma günü geldiler. Aynı gün Hava Kuvvetleri Komutanımız 
geldiği için bu misafirlerimiz saat 08.00 gibi geldiler. Abidin ÜNAL geldi. Sabah saat 08.45 
sıralarında uçak olmak üzere Yalova’ya gittik. Ayrıca Tuğgeneral K.A. da gelmiştir. Kendisi 
de Hava Kuvvetleri’ndedir. Akşam 17.30 civarında geri döndük. Hava Kuvvetlerimizi Cüral 
Komutan, Küçükakyüz Komutan ve Akçınar Komutan Hava Harp okuluna geri döndük. 
Sonra düğüne gittik. Hep birlikte saat 19.00 sıralarında Kadıköy Moda’da bulunan Korge-
neral Mehmet ŞANVER’in kızının düğününe gittik. Sosyal medyadan saat 22.00 sıralarında 
boğaz köprüsünde tank olduğunu öğrendik. Oradaki bütün davetliler bir odada toplandık 
ancak bir karar alamadık. Biz odadayken odayı bastılar. Tam teçhizatlılar, muhtemelen 
muharebe arama kurtarma ekibi MAK diye tabir edilen ekipti. İçlerinden birisini tanıdım. 
Simaen biliyorum. Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin ÜNAL’ın yakın koruması olduğunu 
biliyorum. Astsubay Hava Kuvvetleri komutanına sizi almaya geldik, sizi Fenerbahçe Ku-
lubü’ne gideceğiz deyince. Ben koruma istemiyorum dedi. En az 10 kişi olarak geldiler. 
Biz de 10’dan fazlaydık. Bizi yere yatırdılar ve ellerimizi kelepçeyle bağladılar. Ancak bu 
sırada bizim rütbelilerin emir postası, asker şoförleri, üst rütbeli kişilerin korumalarının 
dışarıda ne iş yaptığını bilmiyorum. Neden müdahale etmediği soruldu. Dışarıdan da çok 
ses geliyordu. Soruldu. Ben, eşim, emir subayım Yavuz ve Emir Astsubayım Burhan’ı 8 kişi 
de onlardan olmak üzere Florya’daki Hava Harp Okulu’na götürdüler. İndikten sonra beni 
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dekanın odasına getirdiler. Dekan A.G.’nin odasında dekanla birlikte 1 tane sivil vardı.  
Orada daha önce getirdikleri Korgeneral Atilla GÜNAL ve Tümgeneral Haluk ŞAHAR da 
vardı. Yarım  saat 1 saat sonra helikopter ile alıp Ankara Ana Jet Üstü Komutanlığına (Akın-
cılar diye tabir edilir) koydular. Ellerimi bağladılar. Ben düğünden geldikten sonra da beni 
helikoptere götürürken de sivildim. Kamuflaj giymemiştim. Bunun üzerine ben düğünden 
geldikten sonra bir ara kamuflaj giymem için beni tehdit ettiler. Bir ara yine kamuflajımı 
çıkarttım. Hava Kuvvetleri gelerek bizi kurtardı ve eve geldik. Darbe başarılı olsaydı sıkı 
yönetim vali olarak atanacağı söylendi; ben bunu ilk kez duydum valilik yapacak kabiliye-
tim yoktur.” demiştir.

Sanığın G.S. ile ilgili olarak “..bana ayrıca sivil giyinimli asker şahıslarla bir top-
lantı yapacağını bunun için bir oda ayarlamamı istedi.” Şeklindeki beyanları yapılan darbe 
toplantılarını bildiğini göstermektedir.

Yine savcılık ifadesinde “...Helikopterle yanımda ailem de olduğu halde Hava 
Harp Okulu’na intikal ettik, intikal etmeden önce Recep YÜKSEL ve Ahmet CURAL’ 
a kendileri ile beraber gitmeyi teklif ettim, onlar da kabul etmediler.” Demiş olsa 
da Ahmet CURAL’ın 22/11/2016 ve Recep YÜKSEL’in 11/10/2016 tarihinde alınan ifadele-
rinde “...odada rehin tutuldukları sırada farklı bir odada bulunan Hava Harp Oku-
lu Komutanı F.A.’nın  kelepçesiz şekilde yanlarına geldiklerini ve kendilerine “bir 
grup asker olarak darbe girişimini kendilerinin yaptığını, Genelkurmay Başkanının 
kendilerini desteklediğini, diğer kuvvet komutanlarının da destekleyeceğini söyle-
yerek darbe girişimine kimlerin destek verdiğini sorduğu...” şeklinde beyanda bu-
lunmaları nedeniyle sanığın savcılık beyanlarının doğruyu yansıtmadığı anlaşılmaktadır.

Sanık savcılık ifadesinde “...Ailemi eve gönderdim. Beni MAK’çılar Dekan 
A.G.’nin odasına götürdüler. A.G. odasında oturuyordu, yanında ise tanımadığım bir sivil 
vardı. Söylemeleri üzerine önceden resmi kıyafetimi giymiştim ancak darbe girişimi oldu-
ğunu, bir şeylerin yanlış gittiğini televizyonlardan anlayınca sivil kıyafetlerimi giydim...” 
demiştir. Sanığın derdest edildiğini iddia etmesine rağmen; ailesini gönderdiğini ifade et-
mesi ve rahatça, istediği zaman resmi istediği zaman sivil kıyafetlerini giymesi aslında 
derdest edilmediğini ve sanığın özgür iradesiyle hareket ettiğini göstermektedir.

Yine darbecilerin atama listesinde sanığın İstanbul Valisi olarak gözükmesi de 
sanığın darbe teşebbüsüne iştirak ettiğini gösteren delillerden bir tanesidir. Zira darbeci-
lerin güvenmediği ve birlikte hareket etmedikleri birisini İstanbul gibi bir metropole vali 
olarak atamaları düşünülemez.
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Sorgu Hakimliği İfadesi

İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesinin 2016/236 Sorgu sayılı ifadesinde; “Ben 
Yeşilyurt’taki Hava Harp Okulu’nun 2 yıldır komutanıyım, 15 Temmuz 2016 günü Muharip 
Hava Harp Okulu komutanımız Mehmet ŞANVER kızının nikahı için Moda Düğün Salo-
nu’na saat; 20.00 sularında gittim, orada düğündeyken saat; 22.00 sıralarında, cep tele-
fonlarındaki haberlere göre bir takım askeri hareketlenmeler olduğunu öğrendim, bunun 
üzerine Hava Kuvvetleri Komutanımız Abidin ÜNAL’ın da bulunduğu 10’un üzerinde ko-
mutan ile düğün salonundaki havuzun olduğu yerde kapalı bir toplantı salonunda toplan-
dık, orada Hava Kuvvetleri Komutanımız Abidin ÜNAL, Muharip Hava Kuvveti Komutanı-
mız Mehmet ŞANVER, Hava Eğitim Komutanımız Haşan KÜÇÜKAKYÜZ, huzurda bulunan 
komutanlardan Mehmet ÖZLÜ, Serdar GÜLBAŞ, Ş.U. burada olmayan Tümgeneral Hava 
Harp Akademisi Recep YÜKSEL, Tanker Üs Komutanı Cemal AKYILDIZ, Loj. Komutanımız 
Atilla GÜLAN, 3. Üs Komutanımız Tümgeneral Ali ŞAHAR, 2. Hava İkmal Bakım Merk. Kom. 
Tümgeneral İsmail YALÇIN, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümge-
neral Murat TEMİZ, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı Savunma Komutanımız Kurmay 
Başkanı Tuğgeneral Ahmet BİÇER, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Deniz KARTEPE, 
5. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Cengiz KARACABEY, Hava Teknik Okullar Komutanı 
Tümgeneral Ahmet CURAL, Silahlı Kuvvetler Akademisi Komutanı Tuğgeneral Ali AKYÜ-
REK vardı, bu ortamda televizyon açık bir taraftan haberleri izlerken, kendi yapacağımızı 
ve ne yapabileceğimizi konuştuk. Bunun için de her birimiz kendi sorumlu olduğumuz bir-
likteki en yetkili rütbeli şahsa ulaşmaya çalıştık. Saat 23.00 civarlarında bir grup eğitim 
kıyafetli Muhabere Hava Kurtarma personeli olarak değerlendirdiğimiz şahıslar o esnada 
odayı bastılar, bunların içinde ismini bilmemekle birlikte Hava Kuvvetleri Komutanımızın 
yakın koruması olduğunu bildiğim bir astsubay vardı, hava kuvvetleri komutanımız bu 
kişiye herhangi bir koruma istemedim diye bir tepki gösterdi. Takiben sizi Sabiha Gökçen 
Havalimanı’na götürmeye geldik dediler. Komutanımız beni korumak istiyorsanız dışarıda 
bekleyin ben hiç bir yere gitmiyorum dedi. Sonra bir boşluk oldu takiben yaklaşık bir 10 
dk bir boşluk oldu. Sonra tekrar geri geldiler havaya bir iki el ateş ettiler, kurşun deliği 
toplantı salonunun içerisinden girdi onu gördük ve ardından hepimizi tek tek çıkartıp ar-
kamızdan plastik kelepçeleyip koridorda yüz üstü yatırdılar, yerde yaklaşık olarak yarım 
saat yattık oradan herkesi çıkarıp yüz üstü yere yatırdılar. Tam görmemekle birlikte Hava 
Kuvvetleri Komutanımız Orgeneral Abidin ÜNAL’ı götürdüklerini anladık. Takiben bizleri 
götürmeye başladılar. Bana dediler ki seni Hava Harp Okulu’na götüreceğiz dediler. Benim 
de eşim, emir subayım ve emir astsubayım da oradaydı. Ne için götürüldüğümü söyledi-
ğimde orada söyleyeceğiz dediler. Ardından da Skorsky helikoptere bindirip eşim, emir su-
bayım ve emir astsubayım ile birlikte Hava Harp Okuluna getirdiler. Hava Harp Okulunda 
Dekanımız Albay A.G.’nin odasına götürdüler. Orada 4 adet tam teçhizatlı personel vardı. 
Onlar kendileri ile işbirliği yapmamı istediler. Odada A.G. de vardı, bir tane de sivil vatan-
daş vardı. Teçhizatlı olanların da yüz maskeleri vardı, yaklaşık burada 30 dk’dan fazla bu 
şekilde konuşmalar yapıldı. Ben herhangi bir şekilde işbirliği yapmayacağımı söyledim. 
Öğrencilerim okul bittiğinden Yalova Kampı’ndan İstanbul’a getirmemi istediler. Bu konu-



İSTANBUL DARBE ANA DAVASI İSTANBUL DARDE ANA DAVASI

402

da direktif vermemi ve bu şekilde yardımcı olmamı istediler. Tarafımdan işbirliği olumsuz 
karşılanınca beni tekrar ellerimi arkadan kelepçelediler. Öğrencilerimizin kalmış olduğu 
bir odaya götürdüler. Odada Korgeneral Atilla GÜLAN ve Tümgeneral Haluk ŞAHAR ke-
lepçeli şekilde odadaydılar. Otelden Harp Okuluna getirilirken anladım ki herkesi odalara 
yerleştirmişler. Elleri kelepçeli vaziyette. Sonrasında tekrar ellerimiz kelepçeli vaziyette 
tekrar odalardan çıkartıp okulumuz sahil kenarında bulunan iki adet Kugır helikopterine 
götürdüler. Helikoptere bindirdiler ve diğer kişileri de sırayla helikoptere getirip bindir-
diler. Takiben helikopter ile uzun bir seyahat sonrasında bizi Ankara’da bulunan Akın-
cılar Hava Üssü’ne indirdiler. Bu kişiler arasında Korgeneral Mehmet ŞANVER, Korgene-
ral Hasan KÜÇÜKAKYÜZ, Tümgeneral İsmail GÜNEYKAYA, Tümgeneral Mehmet ÖZLÜ, 
Tuğgeneral Ahmet BİÇER, Tuğgeneral İmdat Bahri BİBER, Tümgeneral Haluk ŞAHAR ve 
Korgeneral Atilla GÜLAN vardı. Hep birlikte Akıncılar Hava Üssü’ne götürdüler ve orada 
bulunan misafirhanelere ikişer ikişer yerleştirdiler. Bu esnada yine ellerimiz kelepçeliy-
di. Odada bir müddet durduktan sonra geldiler ve ayaklarımızı da bağladılar, gözlerimizi 
de bağladılar. Ben tümgeneral Mehmet ÖZLÜ ile birlikte kalıyordum. Biz odada bekledik, 
ama ne kadar kaldığımızı şu an hatırlamıyorum. Odada beklerken dışarıdan patlama ses-
leri duydum. Saat; 17.00 civarları olsa gerek Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Abidin Ünal, 
Yüksek Askeri Şura Üyesi Orgeneral Akın ÖZTÜRK, Genelkurmay İkinci Başk. Yaşar GÜ-
LER’in bulunduğu bir grup insan odaya girerek gözlerimizi açıp bize geçmiş olsun dediler. 
Onlar kurtulduğumuzu ifade ettiler. Takiben ellerimizi ayaklarımızı çözdüler. Ayağımdaki 
bağları çözerken de bıçak sağ ayağımı kesti 4 dikiş atıldı. Akabinde bizi ordan çıkardılar. 
Hemen üssün yanında bulunan tesislere götürdüler. Ardından Hava Kuvvetleri’ne doğru 
yola çıktık. Eşlerimizin yanına gelmek için bir uçağa bindik ve İstanbul Sabiha Gökçen Ha-
valimanına indikten sonra orada eşlerimiz birbirleri ile hasret giderdiler. Orada bulunan 
emniyet görevlileri bize ifade vermemiz gerektiğini söyleyerek bizi Vatan Caddesi’ndeki 
Emniyet Müdürlüğü binasına götürdüler oradan sonra da buraya getirdiler. Suçlamaların 
hepsinin gerçek suç olduğunu kabul ediyorum. Ancak üzerime atılı suçlamaların hiç birini 
kabul etmiyorum, soruşturmaya konu olayla ilgili benim alakam yoktur. Sözde Yurtta Sulh 
Konseyi içerisinde yer almadım, ondan da haberim yoktur. Meydana gelen olaylarla benim 
bir ilgim alakam yoktur. Bizi Moda Yelken Kulübü’ndeki düğün sırasında bizi bir odada top-
ladıklarında benim ve yanımda bulunan kişilerin cep telefonlarını almışlardı. Sonra bizim 
ısrarımız üzerine bize telefonlarımızı geri verdiler ancak buradan helikoptere bindirilip, 
Hava Harp Okuluna götürülürken tekrar cep telefonlarımız alınmıştı. Sonrasında ben cep 
telefonumu alamadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ayrıca yapılmak istenen darbe son-
rasında benim İstanbul Valisi olarak görevlendirileceğim hususunda hiç bir bilgim yoktur, 
sabit ikametgah ve iş sahibiyim, serbest bırakılmak istiyorum.” demiştir.
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Mahkeme Huzurundaki Savunması

Sanık Mahkeme huzurundaki savunmasında “...Hoş geldiniz demeye gittiğim-
de Tuğgeneral S. dışındaysa tanıdığım başka hiçbir kimse olmadığını teyit ettim. 
Toplantı odası son dakika talep edilmiş olup yoğun kurul faaliyetlerinden dolayı 
kendisi ile ilgilenemeyeceğimden dolayı Tuğgeneral S.’nin bu talebi olumlu karşı-
lanmıştır…” şeklinde beyanda bulunmuştur. Mezkûr toplantı, darbenin hazırlık hareketi 
olup darbenin planlamasına aittir. Bu toplantı sanığın komutanı bulunduğu okulda yapıl-
mıştır. Bir okul komutanının kendi okulunda yapılan önemli bir toplantının içeriğinden ve 
katılımcılarından habersiz olduğu savunması inandırıcı değildir.

Sanık mahkeme huzurundaki savunmasında yine “...Beklerken beni Hava 
Harp Okuluna götüreceklerini ve görevimin başına geçmemi istendiğini söylediler. 
Yoğun bir karmaşanın olduğu sürekli silah seslerinin geldiği bu ortamda eşim, emir 
subay ve astsubayımın da bulunduğunu kendilerine ifade ettim. Neler olabileceğini 
kestiremediğimden can güvenliğimiz için bir korku yaşadım. Ve darbecilere kar-
şı sayısal olarak çoğunluk sağlayabilmek ve birbirimize dayanışma sağlayabilmek 
amacıyla Hava Harp Okulu misafirhanesinde kalan İzmir’den gelmiş olan Tümgene-
ral Ahmet CURAL ile Hava Harp Akademisi Yeni Levent’te konuşlu olan Hava Harp 
Akademisi Komutanı Tümgeneral Recep YÜKSEL’in de gelmelerini istedim. Bunun 
üzerine beni toplantı salonuna götürdüler. Fakat her iki general de bu teklifimi ka-
bul etmeyince helikopterle oradan ayrıldık. Takiben makam odamda resmi kıyafe-
timi giydim ve farklı bir binada bulunan dekanın odasına hareket ettik. Asker kişi 
olarak birliğimize adım attığımız andan itibaren resmi kıyafetle bulunma ihtiyacı 
ve bu şekilde olursam hem darbeciler hem de okul personelim üzerinde daha rahat 
otorite kurabilirim düşüncesiyle kıyafet değişikliği yaptım.” beyanında bulunmuştur. 
Yukarıda zikredildiği üzere Ahmet CURAL ve Levent YÜKSEL sanığın beyanlarının tam 
aksine, sanığın kendilerini darbe girişimine davet ettiklerini belirtmişlerdir. Ayrıca birli-
ğine döndüğü andan itibaren resmi kıyafetlerini giymesi, sanığın hayatın olağan akışına 
tamamıyla aykırı savunmasının aksine darbeye verdiği desteğin göstergesidir.

Yine sanığın mahkeme huzurundaki “...Ancak sabahın bu erken saatinde ge-
lenlerin VİP olmayacağı VİP olsalar mutlaka benim haberimin olması gerektiği bi-
linmiş olmasına rağmen VİP muamelesi yapılması yanlış bir uygulama olmuştur…” 
beyanında ifade ettiği darbecilerin VIP olarak karşılanması olayının kendi bilgisi dışında 
olduğu düşünülemez.

Yine sanığın mahkeme huzurundaki “...Ancak öncesinde de belirttiğim gibi 
cep telefonum darbeciler tarafından el konulmuştur bende değildir...” savunması 
inandırıcı değildir. Zira darbecilerin kurduğu whatsapp grubuna dahil edilen bir telefonun 
alınması mantık dışı bir durumdur.
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Dosya kapsamında sanığın darbecilerden G.S.nin ifadesinde; G.S.nin talebi üze-
rine sanığın yakıt ikmali yaptığı bu şekilde darbeciler ile birlikte hareket ettiği görülmek-
tedir.

Hakkındaki Sanık ve Tanık Beyanları

Hava Harp Okulu Destek Grup Komutanlığı Hizmet Bölüğü’nde sözleşmeli er 
olup olay tarihinde F.A. ‘nın habercisi olarak görev yapan M. S.’nın 26/01/2017 tarihli ifa-
desinde;

“…Saat: 12.00 sıralarında F.A.’nın haberi olmadan davetsiz ve randevusuz bir mi-
safir geldi. 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanı M.N.Y. geldi. Yanında resmi üniformalı 
bir Albay (İl Jandarma Komutanı G.S.) da vardı. O albayın ismini bilmiyorum, görsem ta-
nıyabilirim. F.A., M.N.Y. ve Albay bir toplantı yapmaya başladılar. Yaklaşık 1-1.5 saat falan 
sürdü. F.A. yaveri B.T.’ye saat 18.00’de Atatürk Havaalanına Tuğgeneral G.S. gelecek onun 
alınması talimatını verdi. B.T. de benimle beraber çalışan şoför Mustafa TAYFUR’a konu-
yu iletti. Mustafa almaya gitti. Saat: 19.30’da geldiler. G.S.’i makamda karşıladık. Geldiği 
sırada F.A.okula alınacak öğrenci mülakatındaydı. Biz G.S.’e bir şeyler ikram ettik. Tek 
başınaydı, sırtında ufak bir çantası vardı. Garip garip halleri vardı. Hiç yerinde oturmuyor-
du, sürekli su istiyordu. Saat 20.00’den sonra misafirler gelmeye başladı. Saat 21.30’da 
F.A. da geldi. Bizim misafirlerin geleceğinden haberimiz yoktu. Muhtemelen yaver 
B.T.’nin haberi vardır. Yaklaşık 20-25 misafir geldi. Gelenlerin hepsi sivil kıyafet-
liydi. Biz mutfakta Er Tayfun BULUT ve Er Mustafa TAYFUR bizlere beklerken B.T. 
yanımıza gelerek bize ‘bizim de haberimiz yok, komutanın misafiri bunlar, kimseye 
bu misafirlerden bahsetmeyin, komutan toplantı yapıyor, kimsede olumsuz düşün-
ce uyandırmasın dedi...” şeklinde beyanda bulunmuştur.

İfadesine devamla “…Nizamiyeden bir telefon geldi, F.A.helikopterle VÎP’e ge-
lecek, kapıdan Yüzbaşı Sahattin GÜL’ü de alıp karşılamaya gidin diye söylendi. Tayfun 
BULUT gitti, yarım saat sonra geri geldi, F.A.yoktu. Daha sonra makamın yanına bir heli-
kopter indi. İçinden F.A., eşi A. A., Y.B., B.T. indiler. Ben karşılamaya indim. B.T. bana 
çabuk yukarıya çık, ortalıkta görünme dedi. Ben de çıkıp sekreter odasına gittim. 
Ben sekreter odasında beklerken F.A. makama çıkıyordu, elinde de sürekli telefon 
vardı, onunla uğraşıyordu. Helikopterden inerken takım elbiseliydi. Makamına çık-
tıktan sonra kamuflajını giydi, beylik tabancasını takmıştı. Daha sonra F.A.üzerini 
değişirken yaverleri sekreter odasında şarjöre mermi basıyorlardı. B. bana ‘siz destek 
bölgesine çıkın’ dedi. Bende askerlerin hepsi VİP’e gitti, ben orada ne yapacağım 
dedim. Tamam o zaman sen arka tarafa geç dedi. Daha sonra F.A., A.G.’nin yanına 
Dekanlık binasına gitti. Yavuz bana ‘komutanın nerede diye sorarlarsa, nerede ol-
duğunu söyleme’ dedi. Dekanlık binasında F.A. , A.G. toplantı halindeydi, muhte-
melen havaalanında yaşanan gelişmeleri takip edip, talimatlar veriyordu. Sabah 
saatlerinde ben koltukta uyuyakalmıştım. Tayfun BULUT beni uyandırdı. “ şeklinde 
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beyanda bulunmuştur. Bu beyanlar sanığın savunmalarının aksine darbecilerle birlikte ha-
reket ettiğini net olarak ortaya koymaktadır.

Sanık M.Y. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına tutuklu bulunduğu cezaevinden 
gönderdiği 07.09.2016 tarihli el yazılı beyanında ve 29.11.2016 tarihli EK ifadesinde sanık 
F.A.’nın  da aralarında bulunduğu kişilerin eylemlerini detaylıca anlatmış, ayrıca İstanbul 
Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan 17/01/2017 tarihli ek ifadesinde;

“...Yine aynı şekilde bir sonraki gün 66. Tugay Komutanlığında yapılan 
toplantıda da M.N.Y.’nin durumdan haberi vardı, toplantılarda görev alan Tuğge-
neral rütbeli şahıslar olan F.A., E.G., Ö.A. ve M.N.Y.’ in biz kendilerini görmeden 
önce durumdan haberdar olduklarını anladık, kendilerine bizden önce ne şekilde 
haber verildiğini bilmiyorduk. Toplantılara iştirak eden alay ve tabur komutanları 
ise toplantı günü durumdan haberdar olmuşlardı.” Beyanında bulunmuştur. Beyandan 
da görüldüğü üzere sanık F.A.darbe girişiminden savunmalarının aksine haberdar olup; 
darbe hazırlık toplantılarına katılmış, toplantıları yönetmiş ve darbe teşebbüsünün icra 
faaliyetlerinde aktif rol almıştır.

HTS KAYITLARI

Darbe girişimi sürecini de kapsar 01.01.2016 ile 25.08.2016 tarihleri arasında 
sanıkların birbirleriyle olan iletişim kaydı sayılarını gösterir rapora göre; darbe girişimine 
iştirak eden sanıklardan A.G. ile 33, M.M.Ç. ile 3, M.N.Y. ile 1 kez irtibat kurduğu, telefon 
görüşmesi gerçekleştirdiği tespit edilmiştir.

Sanığın M.Ç.’yi tanımadığı ve kendisiyle iletişim kurmadığı yönündeki savunma-
ları gerçeğe aykırı olup, görüldüğü üzere HTS kayıtlarıyla da bu husus ortaya konulmuştur.

Esas Hakkında Mütalaa

Esas hakkında mütalaanın sanık F.A.ile ilgili kısmında; “Sanığın olay tarihinde 
Hava Harp Okulu Komutanı olarak görev yaptığı, darbeci askeri kanat tarafından hazırla-
nan sözde atama listesine göre mevcut görevinin devamına karar verilerek ayrıca İstan-
bul Valisi olarak görevlendirildiği, ülke genelinde darbe girişimini gerçekleştiren Yurtta 
Sulh Konseyi’nin İstanbul yapılanmasını oluşturan sanıklardan biri olduğu, darbe girişi-
minin silahlı kuvvetlerimizdeki emir-komuta zincirinden kopuk olarak, terör örgütünün 
bir eylemler dizisi olduğu açıkça anlaşılan somut olayda girişimin öncesinde düzenlenen 
toplantılara katılarak eylemlerin planlamasına iştirak eden, eylemleri organize eden ve 
girişim günü kalkışmayı başlatan, görev taksimatı yapan veya birlikleri sevk eden konsey 
üyesi sanıkların terör örgütüyle arasında süreklilik ve çeşitlilik arz edecek şekilde orga-
nik bağ bulunduğu, bu şekilde örgütün amacına uygun biçimde işleyişini sağlayan, örgüt 
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üyelerine görev veren, emir ve idare yetkisine sahip olan konumlarına göre örgüt faaliyet-
lerini düzenleme ve görevlendirme yetkisini haiz yönetici vasfında olduğu, ayrıca darbe 
girişimi öncesi yapılan toplantılarda hangi faaliyetlerin icra edileceği, bu kapsamda hangi 
noktaların emniyet altına alınacağı ile darbe girişimine karşı çıkanlara ateş edileceği ve 
karşıt gördükleri askeri yetkililerin enterne edileceği hususlarının kararlaştırılması, “Yurt-
ta Sulh Biziz” grubundaki görüşme içeriklerinde toplanan kitlelere ve askeri kuvvetlere 
karşı duran polislere silahla, tanklarla sert şekilde müdahale edileceği, muhalif gördükleri 
yetkililerin enterne edileceği hususlarının yer alması ile girişim kapsamındaki faaliyetle-
rin gruba rapor olarak sunulması bir arada değerlendirildiğinde Konsey üyesi sanıkların 
İstanbul ilinde darbe girişimi faaliyetleri kapsamında darbeci askeri kanadın hakimiyeti-
nin sağlanması amacıyla işlenen öldürme, öldürmeye teşebbüs, yaralama, hürriyeti tahdit, 
yağma, özel şahıslara ve kamuya ait mallara zarar verme suçlarının eylemleri üzerinde 
ortak hakimiyet sağlayan ve örgüt yöneticisi konumunda sorumlu oldukları,

Olay günü akşam vakitlerinde 20.20 sıralarında Kadıköy ilçesi Moda semtinde 
bulunan Moda Deniz Kulübü’nde gerçekleşen ve başta Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin 
ÜNAL olmak üzere hava kuvvetinden birçok generalin katıldığı Muharip Hava Kuvveti 
Komutanı Korgeneral Mehmet ŞANVER’in çocuğunun düğün merasimine katıldığı, işti-
rak eden şahısların arasında komuta ettiği birlikleri darbe girişimine aktif olarak katılan 
ülkenin muhtelif yerlerinde konuşla hava üslerinin komutanlığını yapan generallerin de 
bulunduğu, bu durumun girişimin planlanan saat olan gece 03.00’dan önce başlaması ne-
deniyle olduğunun değerlendirildiği, darbe girişimi faaliyetlerinin planlanan tarih ve saat 
olan 16/07/2016 saat 03.00’dan önce saat 21.00 sıralarında başlaması nedeniyle düğün 
merasiminin devam ettiği sırada Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timleri tarafından bas-
kın düzenlendiği, tanık Mehmet ŞANVER’in 29/11/2016 tarihinde alınan ifadesinde baskın 
yapan MAK ekip personelinin isimlerini bilmemesine rağmen çoğunun yüzünü önceden 
gördüğünü, bunlardan bir kısmının gerek zamanın Hava Kuvvetleri Komutanı Akın ÖZ-
TÜRK, gerekse de günümüz Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin ÜNAL’ın yakın korumaları 
olduğunu beyan ettiği, baskın neticesinde darbeci askeri kanat tarafından hazırlanan ve 
ülke genelindeki askeri birliklere “Harekât Yıldırım» öncelikli mesaj olarak gönderilen sı-
kıyönetim emri direktifi ekindeki sözde atama listelerine göre bağlı bulundukları kuvvet 
emrine çekilenlerin derdest edilerek darbe girişiminin hava unsurlarının komuta merkezi 
olan Akıncılar Hava Üs Komutanlığına götürüldükleri, mevcut görevlerinin devamına ka-
rar verilen veya üst göreve yükseltilen generallerin ise bir süre tutulduktan sonra birlik-
lerinin başına dönüp komuta etmeleri amacıyla serbest bırakıldıkları, düğün merasimine 
katılan generallerden Ahmet CURAL’ın 22/11/2016 ve Recep YÜKSEL’in 11/10/2016 tari-
hinde alınan ifadelerinin ilgili kısmında; odada rehin tutuldukları sırada farklı bir odada 
bulunan Hava Harp Okulu Komutanı sanık F.A.’nın kelepçesiz şekilde yanlarına geldiğini 
ve kendilerine “bir grup asker olarak darbe girişimini kendilerinin yaptığını, Genelkurmay 
Başkanı’nın kendilerini desteklediğini, diğer kuvvet komutanlarının da destekleyeceğini” 
söyleyerek darbe girişimine kimlerin destek verdiğini sorduğunu beyan ettikleri, 
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Yukarıda yer verilen Hava Harp Okulu Komutanlığı personeli beyanlarından da 
açıkça anlaşılacağı üzere sanığın darbe girişimi öncesi yapılan toplantıları organize ettiği, 
girişim günü Moda Deniz Kulübü’nde sözde rehin alındıktan sonra serbest bırakılıp dar-
beci askerlerle birlikte helikopter vasıtasıyla birliğine geri döndüğü, burada iken kamujlaf 
kıyafetlerini giyip okul dekanı sanık A.G. ile birlikte darbe faaliyetlerinin hava unsurlarını 
komuta, takip ve kontrol ettiği, ilerleyen süreçte saat 04.00 sıralarında darbe girişiminin 
başarısız olacağını anlaması üzerine darbe girişiminin mağduru mizanseni yaparak ken-
disine kelepçe taktırmak suretiyle MAK timleriyle birlikte sabah saatlerinde Ankara’daki 
Akıncılar Üssü’ne, Hava Harp Okulu’na getirttiği, içerisinde generaller Mehmet ŞANVER, 
Hasan KÜÇÜKAKYÜZ, Atilla GÜLAN, İsmail GÜNEYKAYA, Mehmet ÖZLÜ, Haluk ŞAHAR, 
Ahmet BİÇER ve İmdat Bahri BİRBER’in olduğu helikopterle birlikte gittiği, bu şekilde dar-
beciler tarafından rehin alınmış görüntüsü vermeye çalıştığı, bu yerden ayrılırken de ka-
rargah binasının kameralarını söktürme talimatı verdiği,

Her ne kadar sanık F.A. savunmasında darbe girişimi başladığında darbeci güç-
ler tarafından kelepçelenip telefonu alınarak alıkonulduğunu beyan etmiş ise de; HTS ra-
porlarına göre sanığın alıkonulduğunu iddia ettiği saatlerde yoğun şekilde darbe girişimi-
ne iştirak eden Hava Harp Okulu Dekanı sanık A.G. ile telefon irtibatının tespit edildiği, bu 
tespitin Ahmet CURAL ve Recep YÜKSEL’in beyanlarını doğruladığı, dolayısıyla savunması 
gerçeği yansıtmayan sanığın alıkonulma mizanseniyle darbecilere itaat edilirse serbest 
kalabileceklerini göstererek diğer generallerin de darbeye iştirak etmelerini sağlamaya 
çalıştığı, 

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’a suikast faaliyetinden sorumlu 
ekipte yer alan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Müşterek Hedef Analiz ve Yönetim Merkezi 
Başkanı olup sözde atama listesine göre Mit Müsteşarı olarak görevlendirilen Tuğgeneral 
G.Ş. S.’nin Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan 20/09/2016 tarihli ifadesinin ilgili kıs-
mında, olay gecesi Konya’daki hava üssünde MAK filo komutanı olarak görev yapan G.M. 
ve F.A. ile telefon görüşmesi hususundaki soruda; MAK personelinin Moda Deniz Kulubü’n-
deki rütbelilere ilişkin operasyonu yapacak olan grupta yer aldığı, olay tarihinde kendisini 
arayarak operasyona katılacak helikopterlerin yakıt ikmalinde sıkıntı yaşadıklarını, H.E. 
ve F.A.’ya ulaşmadıklarını söylediklerini, bunun üzerine yakıt problemini F.A. ile konuşup 
çözdüğünü beyan ettiği,

Olay tarihinde Konya 3’ncü Ana Jet Üs Komutanlığı 135. MAK ve İHK Filo Ko-
mutanlığında görev yapan Üsteğmen F.Ö.’nün 25/08/2016 tarihinde Ankara Batı C.Baş-
savcılığınca alınan ifadesinin ilgili kısmında; verilen gizli görevle Yalova’ya iki helikop-
ter olmak üzere uçtuklarını, 22.00 sıralarında Yalova’dan kalkış yapıp Samandıra Askeri 
Havaalanı’na indiklerini, burada her helikopterde 7 kişilik MAK timi olmak üzere timin 
yönlendirmesiyle kalkış yaparak Moda Deniz Kulübü’ne gittiklerini, önce Hava Kuvvetleri 
Komutanını, daha sonra ise diğer generalleri askeri havaalanına götürdüklerini ve uçağa 
bindirdiklerini, saat 01.00 sıralarında uçağın kalktığını, bundan sonra düğün yerine gelip 
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5-6 generali daha alıp Fenebahçe Orduevi’ne bıraktıklarını, sonra yakıt almak için Hava 
Harp Okulu’na gittiklerini ve yakıt aldıklarını, yakıt aldıktan sonra düğün yerine tekrar 
gidip Hava Harp Okulu Komutanı F.A. ‘yı aldıklarını ve Hava Harp Okulu’na bıraktıklarını 
beyan ettiği,

Olay günü İstanbul ilindeki hava faaliyetlerine darbeci askerleri helikopterle 
nakletmek suretiyle katılan Hava Pilot Üsteğmen K.Y.’nin teşhis ve beyanlarının ilgili kıs-
mında; olay günü Hava Harp Okulu 5. Filo Komutanlığında görev yapan Binbaşı Y.Y.’ın saat 
20.00 sıralarında kendisini arayarak üniformasını giyip hazırlanmasını söylediğini, son-
rasında kendisini lojmanından alıp Atatürk Havalimanı askeri sahasına götürdüğünü, ha-
vaalanına gittikleri esnada kendisine alarm durumuna geçtiklerini, hiçbir şekilde kendisi, 
Alay Komutanı H.E. ve Okul Komutanı F.A.haricinde kimseden emir almaması, emirlere 
riayet etmesi talimatı verdiğini beyan ettiği anlaşılmıştır.

Darbe girişimi sürecini de kapsar 01.01.2016 ile 25.08.2016 tarihleri arasında 
sanıkların birbirleriyle olan iletişim kaydı sayılarını gösterir rapora göre; sanık F.A.’nın 
darbe girişimine iştirak eden sanıklardan A.G. ile 33, M.M.Ç. ile 3, M.N.Y. ile 1 kez telefon 
görüşmesi gerçekleştirdiğinin tespit edildiği,

Kovuşturma aşamasında dava dosyasına dahil olan sanıkla ilgili delillere deği-
nilmek gerekirse;

15.07.2016 tarihi gecesi gerçekleştirilen darbe girişimi kapsamında Maltepe 2. 
Zırhlı Tugay Komutanlığından Yüzbaşı M.K. ve emir komutası altındaki asker kişiler ile 
birlikte Acıbadem Türk Telekom binasını kontrol altına alınması amacıyla sevk edildiği, 
akşam saatlerinde buraya gelerek konuşlanan askerlerin sabah saatlerine kadar Acıba-
dem Türk Telekom binası önünde vuku bulan eylemlere iştirak ettikleri ve 16.07.2016 günü 
saat 06.00 sıralarında bir kısmının silahlarını bırakarak teslim oldukları, Yüzbaşı M.K. ve 
bazı askerlerin olay yerinden kaçtıkları, olay yerinde teslim olan askerlerce kullanılan 
195180 plaka sayılı ZPT zırhlı araç içerisinden 1 adet siyah renkli TSK amblemli basılı bir 
ajandanın bulunduğu, ajandanın sağ tarafında M.K. ibareli ajanda sahibini gösterdiği dü-
şünülen bir yazı ve M.K. isimli şahsa ait üniformalı vesikalık resim ve tugay telsiz kodlarını 
gösterir listenin bulunduğu, Acıbadem Türk Telekom binası önünde olaylara iştirak eden 
ve kolluk kuvvetlerince vurularak etkisiz hale getirilen Yüzbaşı M.K.’ye ait olduğu anla-
şılan siyah renkli ajanda ve içerisinde yazılı dokümanlar incelendiğinde; ajandanın yan 
gözünde bulunan notlarda genel itibari ile darbe öncesinde hazırlanan tugay içerisinde iş-
leyiş ile alakalı olan çizelgeler, tugay konumu itibarı ile hazırlanan eylem planlamalarında 
nasıl intikal edeceği ve düzenlere ilişkin notlar olduğu, notlar üzerinde yer alan “535 799 
24 87” ve işarette gösterilen “F.A.” ibarelerinin olay tarihinde Hava Harp Okul Komutanı 
Tümgeneral sanık F.A. ‘yı kastettiği, bahse konu numaranın sanık tarafından kullandığı, 
yapılan bu tespitin de sanığın darbe girişimi öncesinde planlama safhasında yer aldığının 
bir başka şekilde gösterdiği,
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İstanbul ilindeki darbe girişimi faaliyetlerinin önceden planlanması toplantıla-
rına katılıp organizasyonunda ve olay günü icrasında etkin rol üstlenen konsey üyesi Sa-
nık F.A.’nın İstanbul ilinde darbe girişimi faaliyetleri kapsamında darbeci askeri kanadın 
hakimiyetinin sağlanması amacıyla işlenen yukarıda açıklanan kasten öldürme, hürriyeti 
tahdit, konut ve işyeri dokunulmazlıklarının ihlali, işgal ve engelleme suçlarının eylem-
leri üzerinde ortak hakimiyet sağlayan ve örgüt yöneticisi konumunda sorumlu olduğu, 
yukarıda da detaylı şekilde izah edildiği gibi iki ayrı eylemle TCK’nın 314. maddesinde dü-
zenlenen terör örgütü yöneticiliği ve TCK’nın 309. maddesinde düzenlenen cebir ve şiddet-
le mevcut anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs olmak üzere ortaya çıkan bu iki 
sonuç açısından sanığın gerçek içtima kuralları gereği farklı hukuki yararları koruyan ve 
darbe girişimi bağlamında yasada da öngörülmemiş, aralarında geçitli suç ilişkisi bulun-
mayan her iki suçtan ayrı ayrı cezalandırılmasının olanaklı olduğu anlaşılmakla sanığın 
üzerine atılı;

Kalkışma suçu niteliğindeki anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, 
silahlı terör örgütü yöneticisi olma ve ayrıca silahlı terör örgütünün eylemi olan darbe girişi-
mi faaliyeti kapsamında darbe yanlısı askeri güçlerin fiili hakimiyetini sağlamak amacıyla 
işlenen; 

(6) kez olmak üzere darbe suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla ve kişi-
nin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme,

(2) kez olmak üzere darbe suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla ve ço-
cuğa karşı kasten öldürme

(80) kez olmak üzere darbe suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kas-
ten öldürme,

Katılan Ümit DÜNDAR’a karşı cebir kullanmak suretiyle gece vakti, silahla, kamu 
görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ve birden fazla kişi tarafından birlikte 
konut dokunulmazlığını ihlal etme, 

Katılan Tayyar ERTEM’e karşı ve Emel ERTEM’e karşı cebir kullanmak suretiyle 
gece vakti, silahla, kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ve birden faz-
la kişi tarafından birlikte konut dokunulmazlığını ihlal etme,

Katılan Tahir BEKİROĞLU’na karşı cebir kullanarak, silahla, birden fazla kişi tara-
fından birlikte, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu görevinin sağladığı nüfus 
kötüye kullanılmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma,

Katılan Mesut ÖZEL’e karşı cebir kullanarak birden fazla kişi tarafından birlikte, 
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kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu görevinin sağladığı nüfus kötüye kullanıl-
mak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma,

15 Temmuz Şehitler (Boğaziçi) ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinin işgali nede-
niyle (2) kez ve zincirleme olmak üzere kara ulaşım araçlarının alıkonulması,

Samandıra Gişeler ve E-5 karayolu üzerinde yer alan Kartal Köprüsü’nün bulun-
duğu noktalara gerçekleşen eylemler sebebiyle 2 kez ve zincirleme olmak üzere kara ula-
şım araçlarının alıkonulması,

Atatürk Havalimanı işgali nedeniyle zincirleme olmak üzere hava ulaşım araçla-
rının alıkonulması, Sabiha Gökçen Havalimanının teşebbüs aşamasında kalan işgal girişimi 
nedeniyle hava ulaşım araçlarının alıkonulmasına teşebbüs, 

Digitürk ve Doğan Medya Center binası eylemleri nedeniyle (2) kez olmak üzere 
gece vakti, cebir kullanmak suretiyle, silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu 
görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işyeri dokunulmazlığını ihlal, haberleş-
menin engellenmesi,

Casper Plaza binası eylemi nedeniyle gece vakti, cebir kullanmak suretiyle, silah-
la, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak 
suretiyle işyeri dokunulmazlığını ihlal,

Acıbadem Türk Telekom Anadolu Yakası Bölge Müdürlüğü, TRT Ulus Yerleşke-
si, TRT Harbiye Radyo binası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, 
İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi ve İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığı eylemleri nedeniyle(7) kez olmak üzere silahla, birden fazla 
kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle kamu 
hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi,

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığının işgali eylemi nedeniyle silahla, birden fazla kişi 
tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle siyasi hak-
ların kullanılmasının engellenmesi suçlarını işlediğinin kabulü ile, eylemlerine uyan;

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 309/1 ve 314/1. maddeleri ile,

Aynı yasanın 309/2, 314/3, 220/5. ve 266. maddeleri delaletiyle 82/1-g.h (6 kez), 
82/1-e.h (2 kez), 82/1-h (80 kez), 223/1, 43 (4 kez), 223/3, 43 (1 kez), 223/3, 35, 43 (1 kez), 
124/2 ve 3 (2 kez), 
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TCK’nın 309/2, 314/3 ve 220/5. maddeleri delaletiyle 116/2-4, 119/1-a.c.e (3 kez), 
116/1-4, 119/1-a.c.e (2 kez), 114/2, 119/1-a.c.e (1 kez), 113/1, 119/1-a.c.e (7 kez), 109/2, 3-a.b.
c.d (1 kez) ve 109/2, 3-b.c.d (1 kez) maddeleri,

Tüm suçlar açısından TCK’nın 53, 58/9, 63. maddeleri,

Haberleşmenin engellenmesi suçu hariç olmak üzere tüm suçlar açısından 
TMK’nın 5. maddesi uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmasına,” denilmiştir.

Değerlendirme

Tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde;

Sanık F.A.darbe teşebbüsünde Hava Harp Okulu Komutanı olarak görev yapmak-
ta olup, darbeci askeri kanat tarafından hazırlanan atama listesine göre mevcut görevinin 
devamına karar verilerek ayrıca İstanbul Valisi olarak görevlendirilmiştir. Sanık ayrıca 
Yurtta Sulh Biziz isimli whatsapp grubuna eklenmiş ancak herhangi bir paylaşımda bu-
lunmamıştır. 

Hava Harp Okulunda icra edilen toplantı sanığın makam odasının bulunduğu 
kattaki toplantı salonunda yapılmıştır. M.Y. katıldığı safhadan itibaren (yaklaşık 1 saat geç 
kalmışlardır) F.A. ‘nın kendilerine ‹‘genel olarak bir problem bulunmadığını’’ söylediğini 
ve toplantının koordinatörlüğünün F.A., ve M.D.  tarafından yapıldığını beyan etmiştir. 2. 
Zırhlı Tugay Komutanlığındaki gibi bu toplantıda da gizliliğe azami dikkat edilmiş, F.A.’nın 
Emir Astsubayı B.T., nizamiye nöbetçilerini arayarak G.Ş.S.’nin misafirlerinin geleceğini ve 
VİP’den kayıt yapmadan almalarını söylemiş ve bu emir üzerine gelen kişilerin hiçbirisinin 
kaydı alınmamıştır. 

Ayrıca, 14.07.2016 tarihinde gündüz saatlerinde programında olmamasına rağ-
men sanık, Hava Harp Okuluna gelen M.N.Y. ve İstanbul İl Jandarma Komutanı G.S. ile 1 
saat 32 dakika süren bir görüşme yapmış ve bu görüşmede de telefonlar dışarıda bırakıl-
mıştır. F.A.’nın  odasından ayrılan G.S. ve M.N.Y., Atatürk Havalimanı Jandarma Koruma 
Bölük Komutanlığına geçmişler, burada birlik komutanından Atatürk Havalimanının de-
taylı krokisini almışlar, kroki üzerinde işaretlemelerle aralarında konuşmuşlardır. 

Ardından F.A., Öğrenci Alay Komutanı H.E., Dekan A.G., Kurmay Başkanı B.A. ve 
Destek Grup Komutam Y.Ö.’nün katıldığı bir toplantı okul karargâhında yapılmıştır. 

Sanık, 16.30-17.00 sıralarında İcra Astsubayı B.T.’ye darbe koordinatörlerinden 
olan ve darbe girişimi eylemleri yanı sıra Cumhurbaşkanımıza suikast girişiminin başında 
bulunan G.Ş.S.’nin geleceğini, toplantı yapacağını ve yardımcı olmasını söylemiştir. 
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında, 20/07/2016 tarihinde, 2016/64151 sayılı 
soruşturma kapsamında alınan ifadesinde sanık; ‘’ ...14/07/2016 tarihinde Emir Astsubayı 
Ankara İstihbarat Daire Başkanlığında görevli Tuğgeneral G.S.nin geleceğini söylediğini, o 
gün sınav komisyonunda olduğunu, Emir Astsubayına gelenleri karşılamalarını söylediği-
ni, gelen misafirleri bilmediğini, tanımadığını, saat: 23.00-23.30 sıralarına kadar karargâ-
ha girmediğini, bir ara G.S.’e hoş geldin diyerek ayrıldığını,’’ belirtmiştir. Ancak M.Y.’nin 
ve bir kısım askeri personelin beyanlarıyla örtüşecek şekilde, Hava Harp Okulu Komutanı 
makamının bulunduğu binanın koridorlarını gösteren kamera kayıtlarına göre saat 19.00 
sıralarında giriş-çıkışlarda bir hareketlenme yaşandığı, saat 22.00’a kadar süren hare-
ketlenmede görüntülerden toplantıya katılan kişilerden M.N.Y., G.Ş.S., F.A., A.G.’nin olay 
tarihinde bu yerde bulundukları tespit edilmiştir. M.Y. ayrıca 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a 
bağlayan gece saat 03.00’da faaliyetin (darbe planının) icra edileceğinin tebliğ edildiğini, 
faaliyetin gece saat 03.00’da başlayacağını ilk kim söylediğini hatırlamadığını ancak F.A., 
G.S. ve M.D.  ’den bizzat duyduğunu beyan etmiştir. 

Sanık, 15.07.2016 tarihinde önce Yalova’ya Hava Meydan Komutanlığına gitmiş, 
dönüşte H.E., Yusuf ÖZDEMÎR ve Dekan A.G. ile başka bir toplantı gerçekleştirmiştir.  Kor-
general Mehmet ŞANVER’in kızının düğününe ise saat 22.00 sıralarında başka generaller 
ve eşleriyle iştirak etmiştir. Düğünde üst Rütbeli komutanlar arasında anormal bir hare-
ketlilik başladıktan, Boğaz Köprüsü’nün askerler tarafından kapatıldığının haberi öğrenil-
dikten sonra, F.A.’nın İcra Astsubayı B.T. Moda Deniz Kulübü çevresinde helikopter inebi-
lecek alan aramıştır. 

Düğünde bulunan üst rütbeli komutanlar düğün salonu içerisinde uygun bir oda 
içerisine girerek toplantı yapmaya başlamışlar akabinde MAK timi askerleri gelmiştir. Ge-
len MAK timinden bir kısım asker Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin ÜNAL’ı götürmüş-
ler, kalan Mak timi askerleri de salonda bulunan komutan ve eşlerine silah doğrultarak, 
B.T.’den salonda bulunan bayanların isimlerini yazmasını istemişlerdir. B.T.’nin hazırladığı 
liste akabinde büyük kısmı tahliye edilmiş, davetli komutanlar da askerlerce 3 adet askeri 
helikoptere bindirilerek Hava Harp Okuluna götürülmüşler ve burada öğrencilerin kaldığı 
yatakhaneye kapatılmışlardır. 4. askeri helikoptere ise MAK timi askerlerince F.A. ve eşi, 
Emir Subayı Y.B., İcra Astsubayı B.T. alınmıştır.  H.H. Okulu’na geldiklerinde, F.A.normal 
şekilde helikopterden inmiş, B.T.’ye eşiyle ilgilenmesini ve götürmesini söylemiş, B.T. de 
sanığın eşini ikametine bırakıp okula geri gelmiştir. F.A.ise MAK timi eşliğinde karargah 
binasına gelmiş, burada askeri kamuflajlarını giymiş ve silahını kuşanmış, sabah saatle-
rinde darbe girişiminin kesin olarak bastırılması üzerine askeri kamuflajlarını çıkarıp sivil 
kıyafetlerini giyinmiştir. Sonrasında senaryo gereği MAK timi askerleri tarafından elleri 
arkadan bağlı şekilde kafasına bastırılarak (MAK timi askerleri tarafından kaçırıldığı süsü 
verilerek) Hava Harp Okulunda bulunan üst komutanlarla beraber helikoptere bindirilmiş 
ve Ankara iline götürülmüştür. 
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Mahkemeniz huzurunda da ifadesi alınan ve düğün merasimine katılan gene-
rallerden Ahmet CURAL’ın 22/11/2016 ve Recep YÜKSEL’in 11/10/2016 tarihinde ayrıca 
Ş.U.’nun 23/11/2016 alınan ifadelerinin ilgili kısmında; odada rehin tutuldukları sırada 
farklı bir odada bulunan Hava Harp Okulu Komutanı F.A.’nın  yanlarına geldiklerini ve 
kendilerine ”bir grup asker olarak darbe girişimini kendilerinin yaptığını, Genelkurmay 
Başkanı’nın kendilerini desteklediğini, diğer kuvvet komutanlarının da destekleyeceğini” 
söyleyerek darbe girişimine kimlerin destek verdiğini sorduğunu beyan etmişlerdir.  Sa-
nığın iddianamede üzerine atılı suçu işlediği hususunda herhangi bir tereddüt bulunma-
maktadır. 



İSTANBUL DARBE ANA DAVASI İSTANBUL DARDE ANA DAVASI

414

2. SANIK M.D. 

İddianamede Müsnet Suç

Darbe girişiminin İstanbul planlamasını koordine eden, darbeden önce Kara 
Kuvvetleri Kurumsal Gelişim Projelerinin hazırlandığı Şube Müdürü olan kişi M.D. ’dir. 
Darbenin İstanbul icra faaliyetleri kapsamındaki hazırlık toplantılarına M.D.  ile M.M.Ç. 
de katılmıştır. Gece yarısına kadar süren toplantıda M.D.  darbecilere İstanbul iliy-
le ilgili planlamayı genel olarak anlatmış, bu kapsamda darbe girişimi sırasında 
kontrol altına alınacak noktalardan Anadolu yakasında olanların 2’nci Zırhlı Tu-
gay, 23’üncü Motorlu Piyade Alay, Tuzla Piyade Okulu ve Kuleli Askerî Lisesi Ko-
mutanlıkları, Avrupa yakasında olanların 66’ncı Mekanize Piyade Tugay, 6’ncı ve 
47’nci Motorlu Piyade Alay Komutanlıkları tarafından kontrol edileceğinin karar-
laştırılmıştır. 

Anlatım sırasında şahısların önlerinde bulunan İstanbul şehir haritasında Hava 
Harp Okulu tarafından kontrol edilecek noktalar hariç tüm noktaların fosforlu kalemle 
işaretlenmiştir. İşaretli yerler; Anadolu yakasında; Sabiha Gökçen Havalimanı, köprü-
lerin Anadolu ayakları, Türk Telekom genel merkezi, Tem ve E-5 bağlantı yollarının 
bulunduğu birkaç nokta, Üsküdar Çevik Kuvvet Müdürlüğü, Avrupa yakasında; Ata-
türk Havalimanı, Bayrampaşa Çevik Kuvvet Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi, İstanbul Valiliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğüdür. 

M.D. ‘nin anlattığı planlamayla ilgili 2’nci Zırhlı Tugay ve 66’ncı Mekanize Piyade 
Tugayı tugay komutanları ile ilgili birlik komutanlıkları (23, 6 ve 47’nci Alay komutan-
lıkları, Piyade Okul Komutanlığı ve Kuleli Askeri Lisesi) tarafından tıpkı Mamak 28’inci 
Mekanize Piyade Tugayı gibi çalışıldığını söyleyerek şahıslara darbe girişimi günü İstan-
bul’da bulunarak Ankara’daki Silahlı Kuvvetler Komuta Harekât Merkezi ve Kara Kuvvet-
leri Harekât Merkezi arasında koordineyi sağlama görevini yürütecekleri görevini tebliğ 
etmiş, ayrıca M.M.Ç.’ye faaliyetin başlamasıyla birlikte aktive edilecek, personel 
arasında irtibat ve koordinasyonu sağlayacak bir whatsapp grubu kurması talimatı 
vermiştir.  

Toplantıda son olarak bir kısım enterne faaliyetlerinin de icra edileceği söyle-
nerek ve 1’inci Ordu Komutanı Ümit DÜNDAR ve Harp Akademileri Komutanı Tahir BEKİ-
ROĞLU başta olmak üzere enterne edilecek personel bilgileri ile İstanbul ile ilgili irtibat 
kurulacak tüm personel bilgileri ve iletişim numaralarının M.D.  ajandasından M.M.Ç.’nin   
defterine aktarmış, bilgilerin aktarılmasını müteakip toplantı sona ermiş, şahısların din-
lendikten sonra 13/07/2016 günü saat 04.00 sıralarında M.M.Ç.’nin  ablasına ait arabayla 
ayrıca M.Y. ve U.Ş. olmak üzere İstanbul iline hareket etmiş ve mola süreleri dahil saat: 
12-13.00 sıralarında İstanbul’a gelmişlerdir.
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M.D. ‘nin Ankara ilinden bilahare gelerek iştirak ettiği ve planlanan saatte baş-
layan toplantıya Ö.A., M.K., E.D., M.D. , U.Ş., M.M.Ç., M.Y., O.Ö., İ.A., Tuğgeneral E.G., Ö.F.Ö., 
S.C., R.K., Ş.Ç., M.K. ve F.K.katılmıştır. 

-Toplantıda ilgili birlik komutanları tarafından planlamaya yönelik çalışmaların 
devam ettiği ve herhangi bir problemin olmadığı ifade edilmiştir. 

-Toplantı çoğunlukla M.D. ’nin koordinesinde geçmiş, Ö.A. ve M.D. ’nin 
önünde farklı iki harita olup ikisinin haritalarındaki bilgileri kontrol edip anlaşmışlar, bu 
eşleşmede M.D.  ve Ö.A.’nın elindeki haritalarda iptal edilen bölgelerin planlamadan çıka-
rılmış, kalan sorumluluk bölgeleri üzerinden birlik komutanları ile görüşmeler yapılmış, 
toplantıda ayrıca faaliyetin 15 Temmuz gecesi M.D.  tarafından başlatılıp koordine edilece-
ği kararlaştırılmıştır.

Seçeneklerden olan alayların kolluk kuvvetlerinin toplumsal olayları destekle-
me kapsamında terör eylemi şüphesiyle birlik personelinin mesaiye çağırılmasına karar 
verilmiştir.

Bu aşamada belirtmek isteriz ki 

Tuğgeneral E.G.’nin Ankara’dan faaliyet öncesi karargâha hazırlık mesajı gelip 
gelmeyeceğini M.D. ’ye sorduğu, personelin bu kalkışmanın hiyerarşik olduğuna dair ikna 
etmek maksadıyla böyle bir mesaj veya emre ihtiyaç olduğunu söylediğini, M.D. ‘nin İse bu 
kapsamda bir mesajın hazırlanmasını Ankara’ya döndüğünde karargâha ileteceğini ve bu 
yönde bir mesajın yayınlanacağını söylediği anlaşılmaktadır. 

M.D. ‘nin İstanbul Sıkıyönetim Komutanı olarak Korgenaral E.Ö.’nün tayin edile-
ceğini, faaliyetin başlamasına müteakip Türkiye genelinde sıkıyönetim listesinin yayınla-
nacağını söylemiştir. 

M.D.  İstanbul iline gelerek 15.07.2016 tarihinde gerçekleştirilecek darbe giri-
şimini planlamak üzere İstanbul iline gelmiştir. 2. Zırhlı Tugay Komutanlığ’ında yapılan 
toplantıda olay tarihinde kritik bölgelerde konuşlandırılacak olan askeri personelin ve 
araçların planlamasının yapılmıştır. 2’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı bünyesinde faaliyet 
personelin dağılımını ve görevlerinin anlatıldığı darbeciler ve tanık beyanları, görüntü in-
celeme tutanaklarından tespit olunmuştur

Yapılan toplantılarda faaliyetin 15/07/2016 tarihini 16/07/2016 tarihine bağla-
yan gece 03.00’da taşlaması kararı alınmasına rağmen saat 20.00 sıralarında M.D. ’nin cep 
telefonuyla M.Y.’yi arayarak “faaliyet bir saat içerisinde başlayacak birlik komutanlarına 
bilgi verin» talimatını vermiştir. Bunun üzerine M.Y., U.Ş. ve M.M.Ç. birlik komutanlarını 
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tek tek arayarak M.D. ‘nin talimatını iletmiş, bu konuşmadan yaklaşık 10 dakika kadar 
sonra M.D.  bu sefer M.M.Ç.’yi arayarak faaliyetin fiilen başlaması talimatını vermiş bunun 
üzerine şahısların faaliyetin başlaması talimatını iletmişlerdir.

Savcılık İfadesi

Sanık M.D.  ifadesinde “...Benim daha önceden tanıdığım Havacı Albay A.Ö. olay-
dan birkaç gün önce beni aradı. Cuma günü akşam yani ayın 15’inde Akıncılar’da sosyal 
faaliyet düzenlediklerini tanıdıklarını davet ettiğini bana söyledi. Akabinde bana TSK yö-
netime el koyacak, sıkı yönetim ilan edilecek, özellikle emir komuta zincirinin ve bütün 
orgenerallerin bu işin içinde olduğunu, birkaç sefer üst üste söyledi. Bunu söyleme amacı 
beni rahatlatma düşüncesi olabilir. Seni de bu işin içinde görmek istiyoruz dedi. Ben or-
talamaya göre Kara Kuvvetleri’ni iyi bildiğim için bana teklif etmiş olabilir. Ben kendisine 
karşı çıkarak böyle bir şeye katılmayacağımı söyleyip müsaade istedim. O zamana kadar 
tavırları mülayim ve ikna eder tarzdaydı. Ben karşı çıkınca sertleşmeye başladı. Bana is-
ter gönüllü olursun istemezsen seni buraya zaten tıkacağız dedi. İki tane kendilerini ta-
nımadığım rütbelerinin yarbay ve onun yardımcısı olduğunu düşündüğüm iki şahıs geldi. 
Benim elimi bağlamadılar. Beni tuttukları oda küçük bir odaydı. Sürekli olarak benden İs-
tanbul’da hangi birlikler var, Ankara’da hangi birlikler var şeklinde soru sorup bilgi alma-
ya çalıştılar. Bana, işkence ettikleri için birlikler hakkında bana işkence yapan şahıslara 
bilgi vermek zorunda kaldım...” Beyanında bulunmuştur. Sanığın bu savunması tamamıyla 
whatsapp konuşmalarına, tanık ve sanık beyanlarına aykırıdır. Bir yönüyle de tevil yollu 
ikrar niteliğindedir. 

Sanık sorgusunun devamında “...Ben bu havacıların elinden nasıl kurtulacağım 
hususunda kafamda düşünceler oluştu. Onlar kendi dertlerine düşünce ben arka taraftan 
kendi aracıma gittim. Olay yerine polislerin geldiğini onların konuşmalarından duydum. 
Aracımla sakin sakin nizamiyeye gittim. Polis arkadaşlara izah ettim ve onlara teslim ol-
dum. Bana bu işi kuvvet komutanları ve Genelkurmay komutanının organize ettiğini söy-
lediler. Emir komuta zinciri içerisinde yapıldığını söylediler...” savunmasında bulunmuş-
tur. Sanığın ifadesinin doğru olduğu düşünülse dahi iddia ettiği üzere darbecilerin elinden 
kurtulması çok rahat ve basit bir şekilde olmuştur. Sanığın alıkonulduğunu iddia ettiği bir 
yerden bu denli kolay kaçması mantık dışıdır.

Hâkim Sorgusu

Sanık M.D.  Sulh Ceza Hakimliği sorgusunda “…İfademde de belirttiğim üzere 
daha önce, birkaç gün öncesinden, tam olarak şu anda şeyini hatırlamıyorum, dahili hat-
tan, askeri telefondan, bu A.Ö. denilen…Evet, karşıladı, işte ondan sonra ben sosyal faali-
yet ortamı falan… İşte yemek mesela veya bir kokteyl gibi bir şey olabilir… Ama o saatte 
olan şey normalde yemek olması lazım… Ondan sonra ben de zaten yemek yemeden ale-
lacele gittim Evdekiler hatta bekliyordu… Dedim “işte şeye gideceğiz falan…” Gittim, uç-
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larda bir tane şey… Filoya falan eskortladılar. Onlara da filo diyorlarmış. Bir tane binanın 
içine girdik, uzun bir bina… Küçük küçük böyle dershanecikler var. Orada dershaneye işte 
şey yaptılar… Oturduk, benim gözlerim görmüyor kusura bakmayın. 3 numara gözüm de, 
onun içine böyle zor bakıyorum size… İşte oturduk… Tabi girerken şey gördüm… O giriş 
tarafında falan, dışarıda da içeride de… Kimisi havacı, üniformalı, işte hücum yelekli falan 
personel, hücum yelekli, şarjörlü, işte silahlan, tesisatları falan şeyleri, kompozit çelik baş-
lıkları falan var… Diyor ki bana, TSK diyor işte yok şeye müdahale edecek diyor… Ondan 
sonra orada da yine ifade ettim birkaç kere… Emir komuta bütünlüğü içinde yapılıyor. İşte 
tüm orgeneraller bu işin içinde… Ondan sonra bizim Genelkurmay Başkanı’ndan, Hulusi 
Paşa’dan başladı. Hemen hemen herkesi saydı. Ama zannediyorum beni şey yapmak için, 
kafalamak için şey birkaç kere vurguladı… Ben, dedim, abi işte benim bu işlerle alakam 
olmaz bir… İkincisi  şu anda bunlar dedim bilfiil burada olursalar bile böyle bir ortamda, 
böyle bir ülkede ben kesinlikle bu işe girmem dedim kendisine. Tabi buraya kadarki bö-
lümde işte böyle dostaneymiş gibi bir tavrı var. Ondan sonra, o noktada, yani benim olum-
suz beyan edişimden sonra biraz sinirledi. “Zaten o böyle şeydir, duygusal refleksler verir, 
ondan sonra ister gönüllü yaparsın, ister gönülsüz yaparsın, seni burada tıkarız.” dedi ve 
başıma da 2 tane şey verdi… Rütbesini tam bilmiyorum. O dışarıda gördüğüm üniformalı 
işte. Hücum yelekli ama şey askeri, düzeltiyorum, pilot üniformaları var ya, tulum… Tu-
lumun üzerine şey giymiş, personel, ondan sonra da yanında da birisi var. Bunları benim 
başıma verdi. Zaten küçücük bir oda… Ondan sonra orada onlar benim sabaha kadar bir 
taraftan bazı darbeler falan, dizimde falan hala pansumanı var, tekme, tokat artık beni 
orada kullanmaya çalıştılar. Güya askeri birliklerin şeylerini istiyorlar benden. Ankara’da-
ki, İstanbul’daki ne var sizin? Kara Kuvvetleri’nin yani… Ne var? Şu var, bu var… Ben de 
onlan biraz şey yaptım… Evet, yani asker sayısı silah sayısı değil de, yani birlik olarak işte 
diyelim tugay var, yok tabur var, onun gibi şeyler… O detayda değil de zaten ben de orada 
söylemedim. Söylediğim şeyler de yalan yanlış şeyler… Affedersiniz biraz salladım… Git-
tiler, değil, yok, oralarda varlar da, onlar, herkes kendi derdiyle uğraşıyor, ne yapacağız, 
ne edeceğiz… Yok polisle bilmem çatışalım mı, teslim mi olalım, bilmem ne derken… Ben 
arka tarafından süratle… Ama şey, öyle hızlı hızlı yani dikkat çekecek şekilde değil, nor-
mal yürüye yürüye şeye gittim, aracın oraya gittim… Sivil araç benim… Ondan sivil araçla 
nizamiyeye gittim. Nizamiyede işte polis arkadaşlar vardı, onlara teslim olduk… Beni şöyle 
düşünmüş olabilirler zannediyorum. Ben… Şimdi bizim orası işte proje geliştiren ve Kara 
Kuvvetleri’ne hakim olan bir yer… İşte bizim, yani şahsımın biraz Kara Kuvvetleri’nin ge-
neliyle alakalı şeyleri biliyorum ben… Kabiliyetleri,  imkānları falan…İşte birlikleri falan 
biliyorum. Çünkü devamlı işimiz o… Ondan sonra kişisel olarak da biraz ön planda bir in-
sanız.  Yani bulunduğumuz konum itibariyle, ben normalde bu iş olmasa 2 sene sonra direk 
zaten kuvvet komutanı normalde tayin olmam lazımdı. Beni karargahta tuttu. Kendisinin 
söylediğini arz ediyorum size, Seni dedi 1 sene daha karargahta tutuyorum. Gelecek sene 1 
seneni, normal 2 sene çıkılır kıtaya…” şekline ifade vermiştir.

Sanık, Akıncılar Hava Üssü’ne çağırıldığını ve sosyal faaliyet olacağını sandığını 
ifade etmektedir. Kendisinin konumu itibariyle darbe girişimine dahil edilmeye çalışıldığı-
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nı ve işkence altında darbecilere bilgi verdiğini iddia etmektedir. Sanık darbe öncesindeki 
Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki konumu itibariyle sahip olduğu bilgileri işkence bahanesiyle 
paylaştığını öne sürerek cezai sorumluluktan kurtulmak istemiştir. Ayrıca savcılık sorgu-
sunda olduğu gibi Akıncılar Hava Üssü’nden sözde kaçışını yine çok basit bir şekilde anlat-
mıştır. Mahkemeniz dosyası ve diğer darbe davaları dosyalarındaki deliller tanığın tüm ifa-
delerini yalanlar niteliktedir. Bu sebeple sanığın işkence altında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne 
ait bilgileri paylaştığı, Akıncılar Hava Üssü’nde derdest edildiği ve oradan kaçtığı iddiaları 
tamamıyla gerçek dışıdır.

Mahkeme Huzurundaki Savunması

Sanık M.D. mahkeme huzurunda “…Odada benimle konuşmaya başlayan kişi 
hatırlayabildiğim kadarıyla özetle TSK’nın emir komuta bütünlüğü içinde yönetime el ko-
yacağına, beni de aralarında görmek istediklerini, gerekli hazırlıkları kendilerinin zaten 
yaptığını benim tanınırlığımdan ve bilgimden istifade etmek istediklerini, tekliflerini ka-
bul ettiğim takdirde karşılığını alacağımı ayrıca biraz sonra ilgili kişinin benden spesifik 
beklentileri bana izah edeceğini söyledi. Bunun üzerine ben çekincelerimi ifade ede-
rek böylesine önemli bir konu hakkında kısa bir süre içinde herhangi bir yanıt 
veremeyeceğimi, bana düşünmem için en azından bir iki gün süre vermelerini iste-
diğimi söyledim. Kısa bir bekleşmenin ardından zannediyorum beklentilerini karşılama-
dığımdan dolayı sert bir tutum ve muameleyle konuşmalar… Konuşmalar esnasında ma-
sanın üzerine koyduğum cep telefonumu alıp bileklerime plastik kelepçe takarak odadan 
dışarı çıktılar ve kapıyı da kilitlediler. Müteakiben 15 Temmuz akşamı saat 20 civarından 
16 Temmuz sabahına kadar odada tek başıma enterne edildim. 16 Temmuz sabahı saat 
yani hatırlamıyorum bunları da iddianameden bakarak tahminen söylüyorum. Saat 09.30 
civarında odanın kapısına vurmam ve seslenmem neticesinde birileri odanın kapısını gelip 
açtı. Odadan çıktıktan sonra bina arkasından dolaşarak özel aracıma ulaştım. Araçtan, 
nizamiyede olduğunu öğrendiğim koridordaki seslerden, öğrendiğim polis ekiplerinin ya-
nına gittim kendilerine durumu izah etmeye çalıştım. Ancak gözaltına alındım. Anlaşıla-
cağı üzere 15 Temmuz akşamı ve gecesiyle 15 Temmuz günü darbe teşebbüsü kapsamın-
da kimseye herhangi bir vasıtayla emir ve talimat vermedim, herhangi bir faaliyet içinde 
yer almadım, kimseyle birlikte hareket etmedim, en ufak bir şekilde dahi olsa kimseye 
yardımda bulunmadım, bilerek ve isteyerek konusu suç teşkil eden bir eyleme kesinlikle 
iştirak etmedim...” şeklinde savunmada bulunmuştur. Sanığın savunmasındaki iddiasına 
göre kendisinin darbe girişimine davet edilmesine birkaç gün sonra cevap vermek istediği 
cevabını vermiştir. Gerek savcılık sorgusunda gerek Sulh Ceza Hakimliği sorgusunda böy-
le bir durum izah edilmemiştir. Sanığın ilk sorguları darbe girişimini kesin bir şekilde red-
dettiği yönünde iken mahkeme huzurundaki savunması düşünmek için birkaç günlük süre 
istediği şeklindedir. Sanığın bu savunmasının Akıncılar Hava Üssü’nde kendisine yapılan 
yumuşak muamelenin nedenini açıklamak içindir. Sanık bu şekilde düşünmek için süre 
istemesi nedeniyle derdest edilen diğer Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarıyla aynı şekil-
de muameleye maruz kalmadığını iddia etmektedir. Ve böylece hayatın olağan akışına ta-
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mamıyla aykırı olan Akıncılar Üssü’nden kaçması iddiasını da izah etmeye çalışmaktadır. 
Ancak mahkeme huzurundaki savunmasında, savcılık sorgusunda, Sulh Ceza Hakimliği 
sorgusunda belirttiği üzere derdest edildiği bir odadan ve darbe girişiminin merkezinden 
adeta ellerini kollarını sallayarak kaçması akıl ve mantık dışıdır. Sanık darbe girişiminin 
başarısız olduğunu anlaması üzerine Akıncılar Üssü’nden çıkarak polislere teslim olmuş 
ve diğer pek çok darbeci gibi derdest edildiği iddiasında bulunmuştur. 

Sanık mahkeme huzurunda yine “…Esas değerlendiriyorum, birinci İhtimal 
savunmam içinde arz ettiğim şekilde Akıncı Üssü’nde cep telefonuma zorla el koyan 
kişiler tarafından yazışmalar yapılmış olabilir. Kara Kuvvetleri genelinde tanınırlı-
ğımız, güvenirliğim ve itibarım istismar edilerek yazışmaların şahsım tarafından yapıldı-
ğı görüntüsüyle bazı kişiler yönlendirilmiş olabilir. Bunların birazdan detayına ineceğim. 
İkinci ihtimal bilgi sistemleri yani yazılımları kastediyorum ve bilgi teknolojileri-
nin sınırsız teknik olanaklarını kullanan karanlık kişiler yazışmalarını, bana ait 
hattı kullanarak ancak kendilerine ait sistemler üzerinden gerçekleştirmiş olabilir. 
Biraz sonra ifade edeceğim, küçük gibi görünen bir kaç işareti yan yana koyduğumuzda bu 
ikinci ihtimalin daha kuvvetli bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Bu bahsettiğim birinci 
şerh şu: 15 Temmuz öncesinde cep telefonumdaki Whatsapp uygulamasının onayım alın-
madan güncellendiğine ve telefonuma özel no ekranında ekranda özel no yazılı veya her-
hangi bir tanıtıcı bir yazı bulunmayan aramalar geldiğini ve telefon rehberimde o zaman 
bana tuhaf gelen ama çok da ilgilenmediğim bazı eklemelerin yapıldığını hatırlıyorum. 
Ancak o sıralarda bunların üzerinde çok durmamış, işkillenmemiştim. Fakat şimdi olan 
biteni değerlendiğimde cep telefonum üzerinde yapılan ufak gibi görünen değişikliklerin 
ve aramaların ikinci ihtimali destekleyen anlam işaretler olduğunu düşünüyorum. İkinci 
ihtimali de destekleyen ikinci önemli işaret şu telefon: HTS kayıtlarına bakıldığında, ben 
çabucak bakabildim… 15 Temmuz akşamı tam da Whatsapp yazışmalarının başladığı za-
manın hemen öncesinde yani 21.05 – 21.19 diye not almışım. Hattımın iki farklı yabancı ül-
keden -HTS kayıtları eğer doğruysa- Almanya ve Kroşe yazıyor arandığı… Yine 16 Temmuz 
günü de yine iki farklı yabancı ülkeden… Bu ülkeler Rusya ve Suudi Arabistan görünüyor 
arandığı görünmektedir. Ben söz konusu aramaların Whatsapp yazışmalarının uzak ter-
minaller tarafından veya türlü türlü metotları var ben çok bilmiyorum, uzaktan duyduğum 
şeyler işte… Ne bileyim VPN mi diyorlar ne diyorlar, tarafından yapıldığına dair muhtemel 
işaretler olduğunu değerlendiriyorum…” şeklinde savunmada bulunmuştur. Sanık, What-
sapp grubundaki yazışmalarını ihtimallerle açıklamaya çalışmıştır. İlk ihtimal kısaca tele-
fonunun, kendisini derdest ettiğini iddia ettiği darbeciler tarafından kullanıldığı şeklinde-
dir. Bu açıklaması tamamıyla mantığa aykırıdır. Bu açıklama; Akıncılar Üssü’nde derdest 
edilmiş ve sanığın darbe girişimi öncesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki pozisyonundan 
daha yukarıda olan pek çok Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının mezkûr Whatsapp grup-
larına neden dahil edilmediğini açıklayamamaktadır. Sanığın iddiasına göre sanık, Türk 
Silahlı Kuvvetleri’nde darbe girişimi açısından en önemli kişi midir ki Genelkurmay Baş-
kanı’nın bile rehin alındığı bir girişimde sanık M.D.  iradesi dışında Whatsapp grubuna 
dahil edilsin? Sanığın bu savunmaları gerçekle bağdaşmamaktadır. Sanığın ikinci ihtimal 
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olarak belirttiği husus ise tamamıyla yurtdışı bağlantılı telefon görüşmelerini açıklayabil-
mek çabasıyla ortaya attığı, gerçek ile bağdaşmayan bir savunmadır. Ve özetle ‘telefonum 
siber saldırılarla ele geçirildi’ şeklindedir. Ancak bu iddiasını destekleyecek hiçbir bilgi, 
belge ve veri mevcut değildir. 

Sanık, mahkeme huzurunda “…15 Temmuz gibi son derece gizli planlandığı id-
dia edilen bir faaliyetin -burada sayın müdahil avukatlar tarafından da daha önce ifade 
edildi bu cümleler, son derece gizli planlandığı iddia edilen bir faaliyetin- Whatsapp gibi 
bir uygulama üzerinden açık bir şekilde yönetildiğini iddia etmek de çok ciddi bir tena-
kuzdur. Cep telefonuna sahip olduğum günden bugüne kadar ne cep telefonundan ne de 
sosyal medya hesaplarından en ufak bir organizasyonu bile ne yönettim ne de bilgi paylaş-
tım…” şeklinde savunmasına devam etmiştir. Sanık bir darbe girişiminin Whatsapp gibi 
bir program üzerinden yöneltilemeyeceğini ifade etmektedir. Ancak sanığın bu savunması 
ya Whatsapp gruplarında bulunan herkesi aklamaya yöneliktir ya da Whatsapp grupları-
nın varlığını reddetmek anlamına gelmektedir. Darbe girişimini yönetmek maksadıyla pek 
çok Whatsapp grubunun kurulduğu darbe girişimi ilgili tüm dava dosyalarında mevcut-
tur. Dolayısıyla darbenin gerçekten de Whatsapp programının hızlı olması da gözetilerek 
Whatsapp üzerinden yönetildiği açıktır.

Sanığın mahkeme huzurundaki “…Şundan dolayı dolayısıyla görüntü ve fotoğ-
rafların şahsıma ait olup olmadığının ve kayıtlarda görülen mekanların gerçekten nere-
ye ait olduğunun hiçbir şüpheye bırakmayacak şekilde tespiti maksadıyla, tarafsız kişi 
ve kurumlar tarafından -TRT falan değil- tarafsız kişi ve kurumlar tarafından bir bilirkişi 
raporu hazırlanmasını mahkemenizden talep ediyorum. Fotoğrafların şahsıma ait olduğu 
bilirkişi raporuyla ortaya konulduğu takdirde söz konusu kayıtların yine aleyhimde değil 
lehimde maddi bir delil olarak değerlendirmeye alınmasında yine mahkemenizden talep 
ediyorum...” savunması ise görüntü kayıtlarının ve fotoğrafların  inkârına ilişkindir. Ki bu 
savunmalarının dayanağı ve delili bulunmamaktadır.

Savunmasındaki “…Biz daha önce yaptığımız gibi karargahtaki çalışmaları arka-
daşlarımıza, komutanlarımıza gittiğimiz yerlerde arz ediyorduk. Bu yönü ile belki hani şey 
olabilir… Nasıl söyleyeyim? Hani işgüzarlık yapmış olabilirim yani karargahtaki efendim 
terör duyumlarını gittim arz etmiş olabilirim. Efendim yok KOKTOD çalışmalarının gün-
cellendiğini, bu yönde karargâhta çalışmalar olduğunu, hazırlıkların gözden geçirilmesi-
ni, planların gözden geçirilmesini gibi şeyler söylemiş olabilirim… Zannediyorum bunları 
söyledim...” kısmı ise darbecilerin temel dayanağı olan KOKTOD savunmasına ilişkindir. 
Sanık KOKTOD çalışmalarını darbe öncesi görevi ile alakalı olduğunu belirtmiştir. Oysa 
ki KOKTOD bahanesi ile darbe girişiminin gizleneceği darbe davası dosyalarından açık 
bir şekilde anlaşılmaktadır. Sanığın bu savunması darbe girişiminin icra faaliyetlerindeki 
etkisini gizlemeye yöneliktir.
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Mahkeme huzurundaki savunması bittikten sonra CMK madde 201 kapsamında 
çapraz sorgulamaya geçilmiş ve bir kısım katılanlar vekili Av. Yasin Şamlı’nın “Niye davet 
etsinler sizi ellerine bağ olacak, ayaklarına bağ olacak birisi darbeci olmayan birisini da-
vet etsinler?” sorusu üzerine sanık “Evet sorunuz bitti ise şöyle izah etmeye çalışacağım. 
Benim tabi bu bulunduğumuz günden o zamana baktığımız da şöyle bir durum ortaya çıkı-
yor, enterne etmenin değişik metotlarının uygulandığını görüyoruz. Kimisi bizim gibi belki 
şuanda baktığınızda evet haklı olarak eleştirebilirsiniz. Bir davet alıyorsun tıpış tıpış oraya 
gidiyorsun ve seni ondan sonra oraya tıkıyorlar… Bu eleştirilebilir mi şu andan bakarsanız 
eleştirilir tabi… Ama 15 Temmuz öncesinden bakarsanız bunun hiç mantıksız bir tara-
fı yok. Yani benim oraya gidişimin diyorum mantıksız bir tarafı yok.” Cevabını vermiştir. 
Sanığın tüm savunması, sorguları ve çapraz sorgular göstermektedir ki sanık M.D. , darbe 
girişiminin İstanbul ayağını koordine etmek amacıyla Akıncılar Üssü’ne gitmiş, ateş edil-
mesi yönünde talimatlar vermiş, darbe girişimini bilfiil yönetmiştir.

Hakkındaki Sanık ve Tanık Beyanları

Sanık M.Y.’nin  30/11/2016 tarihinde alınan ifadesinde; “14 Temmuz 2016 tari-
hinde Hasdal Kışlasına giderek, M.K., N.G. ve S.C. ile görüşerek “TSK’nın yönetime el 
koyacağını, bunun ile ilgili Hava Harp Okulunda toplantı olacağını ve kendilerinin 
de katılması gerektiğini” ilettiğini, Hava Harp Okulu’ndaki toplantıya M.K., Hasdal Kış-
lası’nın aracı ile yanında M.Y., C.B. ve şoförü ile birlikte gittiğini, söz konusu tarihte Hava 
Harp Okulu Komutanı olan F.A.ve Kara Kuvvetleri’nde Şube Müdürü olan M.D.  isimli 
şahısların organize ettiğini toplantıya katıldıklarını” beyan etmiştir. Sanık M.Y.’nin  
bu beyanları göstermektedir ki; sanık M.D. savunmasının aksine darbe girişiminin hazırlık 
toplantılarına katılmış ve bu toplantıları yönetmiştir.

Sanık M.Y.’nin 17/01/2017 tarihli ek ifadesinde;

“Son olarak ayrıntılı olarak verdiğim ifade olan 30.11.2016 tarihli ifadede geçen 
11.07.2016 tarihli toplantı Sıkı Yönetim Planı’nın uygulanacağının tebliğ edildiği toplantı-
dır. Burada yalnızca Ankara ili faaliyetleri gündeme gelip tartışılmıştır. İstanbul ili faali-
yetleri ise bir sonraki gün M.D.  tarafından, ben, U.Ş. ve O.Ö.’ye tebliğ edilmiştir. Bu 
toplantı O.Ö.’nün evinde yapılmıştır. Bu ev askeri lojman değildir, bir apartman dairesidir. 
Önceki beyanımda da belirttiğim gibi eve giderken yolda uyuduğum için nerede olduğunu 
bilemediğimden yerini gösteremeyeceğim. Sıkıyönetim emrinin M.D.  tarafından üçü-
müze iletilmesi akabinde kendisi bize faaliyet günü Ankara ile İstanbul arasında 
koordinasyonu sağlama görevi verdi. Bize ayrıca İstanbul’un Avrupa ve Anadolu 
yakasındaki iki zırhlı unsur olan 66 ve 2. Zırhlı Tugay komutanlarıyla görüşmemizi 
istedi. Kendisi bize “faaliyeti koordine edin “ dediği için biz de her iki tugay komuta-
nının durumdan önceden haberdar olduğunu anlamış olduk. Askeri teamüllerde koordine 
edilmesi sözü bu şekilde anlaşılmaktadır. 13.07.2016 tarihinde 2. Zırhlı Tugay’a gittiğimiz-
de U.Ş. başbaşa Tugay Komutanı Ö.A.’ ya geliş nedenimizi söyledi. Ö.A.’ da herhangi bir şa-
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şırma emaresi yoktu. Buradan da plandan önceden haberdar olduğunu anladım. Yine aynı 
şekilde bir sonraki gün 66. Tugay Komutanlığında yapılan toplantıda da M.N.Y.’nin du-
rumdan haberi vardı. Toplantılarda görev alan Tuğgeneral rütbeli şahıslar olan F.A.  , E.G., 
Ö.A., M.N.Y.’nin biz kendilerini görmeden önce durumdan haberdar olduklarını anladık. 
Kendilerine bizden önce ne şekilde haber verildiğini bilmiyorduk Toplantılara iştirak eden 
alay ve tabur komutanları ise toplantı günü durumdan haberdar olmuşlardı. 13.07.2016 
tarihinde Ö.A. bizle görüştükten sonra 30.11.2016 tarihli ifademde teşhis ettiğim, kendi 
personelini toplayarak bizim olmadığımız bir ortamda görüştü. Burada sıkı yönetim tebli-
ğini yaptı. Akşam yapılan toplantıya ise belirttiğim gibi M.D.  de Ankara’dan gelip 
iştirak etti. Bu toplantıda bulunan 2. Zırhlı Tugay’a bağlı olmayan birlik komutan-
larının ise M.D.  tarafından çağrıldıklarını düşünüyorum. Gerek 2, gerekse de 66. 
Zırhlı Tugay’da yapılan toplantılarda alay ve tabur komutanlığının seviyesinde bu-
lunan personelin önceden belirlenen hangi emniyet altına alınacak hususları ken-
dilerine ayrı ayrı tebliğ edildi. Yalnızca 2. Zırhlı Tugay’da yapılan toplantıda M.D.  
ile Ö.A. ile birlikte değerlendirme yaparak emniyet altına alınacak bazı bölgeleri 
revize ettiler. Darbe girişimi günü toplantılarda kontrol altına alınması tebliğ edilen tüm 
noktalar kontrol altına alınmaya çalışıldı...” şeklinde beyanda bulunmuştur. Sanık M.Y.’nin  
bu beyanları da sanık M.D. ’nin darbe girişimi İstanbul ayağını yönettiğini ortaya koymak-
tadır. Sanığın beyanları dosyada mevcut görüntülerle ve kamera kayıtlarıyla da sabittir.

Whatsapp Yazışmaları

Sanık M.D. ’nin darbe girişimi sırasında Whatsapp grubuna yazmış 
olduğu mesajlar şu şekildedir:

M.D.  (T.C. 51919656192) adına kayıtlı olduğu, şüphelinin kullanmış 
olduğu anlaşılan 0542 250 86 39 nolu numaranın “Yurtta Sulh” isimli What-
sapp sohbet grubunda;

Başlangıç: From: 905422508639@s.whatsapp.net +90 542 250 8639 
Zaman Damgası: 15/07/2016 22:43:33(UTC+3) Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: 
Köprüler açılsın. Polisler geçmesin

Başlangıç: From: 905422508639@s.whatsapp.net +90 542 250 8639

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:44:30(UTC+3) Kaynak Uyg.: What-
sApp Gövde: 1 ordu k.m alın

Başlangıç: From: 905422508639@s.whatsapp,net +90 542 250 8639 
Zaman Damgası: 15/07/2016 22:44:37(UTC+3) Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: 
Maltepe cezaevine-misafir gidiyor karşılansın
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Başlangıç: From: 905422508639@s. whatsapp.net +90 542 250 
8639 Zaman Damgası: 15/07/2016 22:46:28(UTC+3} Kaynak Uyg.: WhatsApp 
Gövde: Atatürk havaalanında zırhlı araç var mı, yoksa ivedi gönderelim 

Başlangıç: From: 905422508639@s.whatsapp.net +90 542 250 8639 
Zaman Damgası: 15/07/2016 22:58:35(UTC+3) Kaynak Uyg.: WhatsApp Göv-
de: Bayrampaşa’dan kesinlikle polis çıkmayacak

Başlangıç: From: 905422508639@s.whatsapp.net +90 542 250 8639 
Zaman Damgası: 15/07/2016 22:59:16(UTC+3) Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: 
Akp teşkilatlarım durdurun ne gerekiyorsa

Başlangıç: From: 905422508639@s.whatsapp.net +90 542 250 8639 
Zaman Damgası: 15/07/2016 23:01:28(UTC+3) Kaynak Uyg.: WhatsApp Göv-
de: Tüm zırhlı unsurlar sahaya insin

Başlangıç: From: 905422508639@s.whatsapp.net +90 542 250 8639 
Zaman Damgası: 15/07/2016 23:42:10(UTC+3) Kaynak Uyg.: WhatsApp Göv-
de: Yollarda sadece müzahir unsurları durdurun. Bir de emniyeti

Başlangıç: From: 905422508639@s.whatsapp.net +90 542 250 8639 
Zaman Damgası: 15/07/2016 23:44:27(UTC+3) Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: 
İstanbul moda deniz kulübüne müdahale, lazım. Generaller var. Der-
dest edilecek.

Başlangıç: From: 905422508639@s.whatsapp.net +90 542 
250 8639 Zaman Damgası: 15/07/2016 23:48:38(UTC+3) Kaynak Uyg.: 
WhatsApp Gövde: Arkadaşlar Moda deniz kulübünde Hava kuvvet k. 
Abidin Ünal var buraya müdahale lazım

Başlangıç: From: 905422508639@s. whatsapp.net +90 542 250 
8639 Zaman Damgası: 16/07/2016 00:ll:17(UTC+3) Kaynak Uyg.: WhatsApp 
Gövde: Askeri kuvvetlere karşı sivil kalkışmalara sert şekilde müdaha-
le, edilecek. 

Başlangıç: From: 905422508639@s. whatsapp.net +90 542 250 
8639 Zaman Damgası: 16/07/2016 00:12:07(UTC+3) Kaynak Uyg.: WhatsApp 
Gövde: Müzahir yayın organları susturulacak

Başlangıç: From: 905422508639@s.whatsapp.net +90 542 250 8639 
Zaman Damgası: 16/07/2016 00:20:36(UTC+3) Kaynak Uyg.: WhatsApp Göv-
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de: Toplanan kitlelere ve askeri kuvvetlere karşı duran polislere silah-
la, tanklarla sert şekilde müdahale edilecek.

Başlangıç: From: 905422508639@s.whatsapp.net +90 542 250 8639 
Zaman Damgası: 16/07/2016 00:21:07(UTC+3) Kaynak Uyg.: WhatsApp Göv-
de: S. albayım mekan neresi

Başlangıç: From: 905422508639@s. whatsapp.net +90 542 250 
8639 Zaman Damgası: 16/07/2016 00:22:07(UTC+3) Kaynak Uyg.: WhatsApp 
Gövde: Akp il başkanlığını diyorum nerede

Başlangıç: From: 905422508639@s.whatsapp.net +90 542 250 8639 
Zaman Damgası: 16/07/2016 00:23:36(UTC+3) Kaynak Uyg.: WhatsApp Göv-
de: Kuvvetleri etkin kullanalım. Takviye bekleyen noktalan takviye et-
mek lazım

Başlangıç: From: 905422508639@s.whatsapp.net +90 542 250 8639 
Zaman Damgası: 16/07/2016 00:25:36(UTC+3) Kaynak Uyg.: WhatsApp Göv-
de: İstanbul kriz merkezinde vali, ordu k. Ve 23.tüm varmış.

Başlangıç: From: 905422508639@s.whatsapp.net +90 542 250 8639 
Zaman Damgası: 16/07/2016 00:40:59(UTC+3} Kaynak Uyg.: WhatsApp Göv-
de: Arkadaşlar, çok şükür Ankara ve İstanbulda birçok hedef ele geçi-
rildi. TRTde bildiri okundu. Aynen devam. Harekâtımıza karşı duranlara 
sert karşılık verilecek. Emir budur. 

Başlangıç: From: 905422508639@s. whatsapp.net +90 542 250 
8639Zaman Damgası: 16/07/2016 00:41:56{UTC+3} Kaynak Uyg.: WhatsApp 
Gövde: Ahiler, bulunduğu noktalarda durmaş ihtiyaç olmayan birlikler 
diğer noktalara kaydırılmalı

Başlangıç: From: 905422508639@s. whatsapp.net +90 542 250 8639 
Zaman Damgası: 16/07/2016 00:46:18(UTC+3) Kaynak Uyg.: WhatsApp Göv-
de: Birlikler Havaalanları ve meydanları iyi tutmalı. Kesinlikle buralar 
tutulmalı. Birlikler geri çekilmeyecek.

Başlangıç: From: 905422508639@s.whatsapp.net +90 542 250 8639 
Zaman Damgası: 16/07/2016 01:09:32(UTC+3) Kaynak Uyg.: WhatsApp Göv-
de: Uğur kontrol edemiyorsan çeldi.



İSTANBUL DARBE ANA DAVASI İSTANBUL DARDE ANA DAVASI

425

Başlangıç: From: 905422508639@s.whatsapp.net +90 542 250 8639 
Zaman Damgası: 16/07/2016 01:12:04(UTC+3) Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: 
Çekilme sadece Sakarya’daki birliğimiz için. Diğer unsurlar aynen devam

Başlangıç: From: 905422508639@s.whatsapp.net +90 542 250 8639 
Zaman Damgası: 16/07/2016 01:15:59(UTC+3) Kaynak Uyg.: WhatsApp Göv-
de: Havaalanından dönüş olmamalı

Başlangıç: From: 905422508639@s.whatsapp.net +90 542 250 8639 
Zaman Damgası: 16/07/2016 01:39:18{UTC+3) Kaynak Uyg.; WhatsApp Göv-
de: Emri iletiyorum: ATEŞLE TOPLANANLARA KARŞILIK VERİLECEK. 
ATEŞ AÇILAN TOPLULUKLAR DAĞILIYOR.

Başlangıç: From: 905422508639@s. whatsapp.net +90 542 250 8639 
Zaman Damgası: 16/07/2016 01:41:47(UTC+3) Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: 
BİRLİKLER AYNÎ ŞEKİLDE EN SERT ŞEKİLDE MÜDAHALE EDECEK. 

Başlangıç: From: 905422508639@s. whatsapp.net +90 542 250 8639 
Zaman Damgası: 16/07/2016 01:43:17(UTC+3) Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: 
İYİ GİDİYOR. ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN.

Başlangıç: From: 905426421799@s.whatsapp.net +90 542 642 1799 
Zaman Damgası: 16/07/2016 01:44:13(UTC+3) Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: 
Büyük harflerle yazılanlar Ankara’dan M.D.  albayın yazdıklarıdır.

Başlangıç: From: 905422508639@s.whatsapp.net +90 542 250 8639 
Zaman Damgası: 16/07/2016 02:04:08{UTC+3) Kaynak Uyg.: WhatsApp Göv-
de: ARKADAŞLAR TEREDDÜT EDİLMEDEN MÜDAHALE EDİLECEK 

Başlangıç: From: 905422508639@s. whatsapp.net +90 542 250 
8639 Zaman Damgası: 16/07/2016 02:40:42(UTC+3) Kaynak Uyg.: WhatsApp 
Gövde: TEKRAR EMRİ İLETİYORUM. TOPLANAN KALABALIKLAR ATEŞ-
LE DAĞITILACAK.

Başlangıç: From: 905422508639@s.whatsapp.net +90 542 250 8639 
Zaman Damgası: 16/07/2016 02:52:13{UTC+3) Kaynak Uyg.: WhatsApp Göv-
de: ATEŞLE KARŞILIK VERİLEN KALABALIKLAR DAĞILIYOR… 

Görüldüğü üzere sanık M.D.  kanlı darbe girişiminde sivil halka ve emniyet güç-
lerine ateş açma emri vermiş, defaatle en sert şekilde müdahale edilmesini emretmiştir. 
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Esas Hakkında Mütalaa

Sanığın olay tarihinde Kurmay Albay rütbesiyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı 
Kurumsal Dönüşüm (eski ismi Proje Yönetim) Şube Müdürü olarak görev yaptığı, darbeci 
askeri kanat tarafından hazırlanan sözde atama listesinde yer almadığı, ülke genelinde 
darbe girişimini gerçekleştiren Yurtta Sulh Konseyi’nin İstanbul yapılanmasını oluşturan 
sanıklardan biri olduğu, darbe girişiminin silahlı kuvvetlerimizdeki emir-komuta zincirin-
den kopuk olarak, terör örgütünün bir eylemler dizisi olduğu açıkça anlaşılan somut olay-
da girişimin öncesinde düzenlenen toplantılara katılarak eylemlerin planlamasına iştirak 
eden, eylemleri organize eden ve kalkışma günü girişimi başlatan, görev taksimatı yapan 
veya birlikleri sevk eden konsey üyesi sanıkların terör örgütüyle arasında süreklilik ve 
çeşitlilik arz edecek şekilde organik bağ bulunduğu, bu şekilde örgütün amacına uygun 
biçimde işleyişini sağlayan, örgüt üyelerine görev veren, emir ve idare yetkisine sahip olan 
konumlarına göre örgüt faaliyetlerini düzenleme ve görevlendirme yetkisini haiz yönetici 
vasfında olduğu, ayrıca darbe girişimi öncesi yapılan toplantılarda hangi faaliyetlerin icra 
edileceği, bu kapsamda hangi noktaların emniyet altına alınacağı ile darbe girişimine kar-
şı çıkanlara ateş edileceği ve karşıt gördükleri askeri yetkililerin enterne edileceği husus-
larının kararlaştırılması, “Yurtta Sulh Biziz” grubundaki görüşme içeriklerinde toplanan 
kitlelere ve askeri kuvvetlere karşı duran polislere silahla, tanklarla sert şekilde müdahale 
edileceği, muhalif gördükleri yetkililerin enterne edileceği hususlarının yer alması ile giri-
şim kapsamındaki faaliyetlerin gruba rapor olarak sunulması bir arada değerlendirildiğin-
de konsey üyesi sanıkların İstanbul ilinde darbe girişimi faaliyetleri kapsamında darbeci 
askeri kanadın hakimiyetinin sağlanması amacıyla işlenen öldürme, öldürmeye teşebbüs, 
yaralama, hürriyeti tahdit, yağma, özel şahıslara ve kamuya ait mallara zarar verme suçla-
rının eylemleri üzerinde ortak hakimiyet sağlayan ve örgüt yöneticisi konumunda sorumlu 
oldukları,

Sanık M.D. ‘nin darbe girişimi öncesinde Ankara ilinde ve bilahare İstanbul ilin-
de askeri birliklerde yapılan toplantılara iştirak ederek darbenin planlamasında bizzat ve 
etkin şekilde rol aldığı, girişim günü de faaliyetleri Yurtta Sulh Biziz isimli grup üzerinden 
bizzat denetleyerek emirler verdiği, İstanbul ilindeki darbe girişimi faaliyetlerinin başla-
ması talimatını verdiği, gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin raporları Genelkurmay Başkan-
lığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığını ele geçiren merkez yapılanmasına ileterek onların 
talimatını gruba ilettiği, darbe girişiminin başarısız olması akabinde bulunduğu Ankara 
ilindeki Akıncılar Hava Üssü’nde yakalandığı,

İstanbul ilindeki darbe girişimi faaliyetlerinin önceden planlanması toplantıla-
rına katılıp organizasyonunda ve olay günü icrasında etkin rol üstlenen konsey üyesi sa-
nık M.D. ‘nin İstanbul ilinde darbe girişimi faaliyetleri kapsamında darbeci askeri kanadın 
hakimiyetinin sağlanması amacıyla işlenen yukarıda açıklanan kasten öldürme, hürriyeti 
tahdit, konut ve işyeri dokunulmazlıklarının ihlali, işgal ve engelleme suçlarının eylem-
leri üzerinde ortak hakimiyet sağlayan ve örgüt yöneticisi konumunda sorumlu olduğu, 
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yukarıda da detaylı şekilde izah edildiği gibi iki ayrı eylemle TCK’nın 314. maddesinde dü-
zenlenen terör örgütü yöneticiliği ve TCK’nın 309. maddesinde düzenlenen cebir ve şiddet-
le mevcut anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs olmak üzere ortaya çıkan bu iki 
sonuç açısından sanığın gerçek içtima kuralları gereği farklı hukuki yararları koruyan ve 
darbe girişimi bağlamında yasada da öngörülmemiş, aralarında geçitli suç ilişkisi bulun-
mayan her iki suçtan ayrı ayrı cezalandırılmasının olanaklı olduğu anlaşılmakla sanığın 
üzerine atılı;

Kalkışma suçu niteliğindeki anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, 
silahlı terör örgütü yöneticisi olma ve ayrıca silahlı terör örgütünün eylemi olan darbe girişi-
mi faaliyeti kapsamında darbe yanlısı askeri güçlerin fiili hakimiyetini sağlamak amacıyla 
işlenen; 

(6) kez olmak üzere darbe suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla ve kişi-
nin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme,

(2) kez olmak üzere darbe suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla ve ço-
cuğa karşı kasten öldürme

(80) kez olmak üzere darbe suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kas-
ten öldürme,

Katılan Ümit DÜNDAR’a karşı cebir kullanmak suretiyle gece vakti, silahla, kamu 
görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ve birden fazla kişi tarafından birlikte 
konut dokunulmazlığını ihlal etme, 

Katılan Tayyar ERTEM’e karşı ve Emel ERTEM’e karşı cebir kullanmak suretiyle 
gece vakti, silahla, kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ve birden faz-
la kişi tarafından birlikte konut dokunulmazlığını ihlal etme,

Katılan Tahir BEKİROĞLU’na karşı cebir kullanarak, silahla, birden fazla kişi tara-
fından birlikte, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu görevinin sağladığı nüfus 
kötüye kullanılmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma,

Katılan Mesut ÖZEL’e karşı cebir kullanarak birden fazla kişi tarafından birlikte, 
kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu görevinin sağladığı nüfus kötüye kullanıl-
mak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma,

15 Temmuz Şehitler (Boğaziçi) ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinin işgali nede-
niyle (2) kez ve zincirleme olmak üzere kara ulaşım araçlarının alıkonulması,



İSTANBUL DARBE ANA DAVASI İSTANBUL DARDE ANA DAVASI

428

Samandıra Gişeler ve E-5 Karayolu üzerinde yer alan Kartal Köprüsü’nün bulun-
duğu noktalara gerçekleşen eylemler sebebiyle 2 kez ve zincirleme olmak üzere kara ula-
şım araçlarının alıkonulması,

Atatürk Havalimanı işgali nedeniyle zincirleme olmak üzere hava ulaşım araçla-
rının alıkonulması, Sabiha Gökçen Havalimanının teşebbüs aşamasında kalan işgal girişimi 
nedeniyle hava ulaşım araçlarının alıkonulmasına teşebbüs, 

Digitürk ve Doğan Medya Center binası eylemleri nedeniyle (2) kez olmak üzere 
gece vakti, cebir kullanmak suretiyle, silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu 
görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işyeri dokunulmazlığını ihlal, haberleş-
menin engellenmesi,

Casper Plaza binası eylemi nedeniyle gece vakti, cebir kullanmak suretiyle, silah-
la, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak 
suretiyle işyeri dokunulmazlığını ihlal,

Acıbadem Türk Telekom Anadolu Yakası Bölge Müdürlüğü, TRT Ulus Yerleşke-
si, TRT Harbiye Radyo binası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, 
İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi ve İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığı eylemleri nedeniyle (7) kez olmak üzere silahla, birden fazla 
kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle kamu 
hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi,

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığının işgali eylemi nedeniyle silahla, birden fazla kişi 
tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle siyasi hak-
ların kullanılmasının engellenmesi suçlarını işlediğinin kabulü ile eylemlerine uyan;

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 309/1 ve 314/1. maddeleri ile,

Aynı yasanın 309/2, 314/3, 220/5. ve 266. maddeleri delaletiyle 82/1-g.h (6 kez), 
82/1-e.h (2 kez), 82/1-h (80 kez), 223/1, 43 (4 kez), 223/3, 43 (1 kez), 223/3, 35, 43 (1 kez), 
124/2 ve 3 (2 kez), 

TCK’nın 309/2, 314/3 ve 220/5. maddeleri delaletiyle 116/2-4, 119/1-a.c.e (3 kez), 
116/1-4, 119/1-a.c.e (2 kez), 114/2, 119/1-a.c.e (1 kez), 113/1, 119/1-a.c.e (7 kez), 109/2, 3-a.b.
c.d (1 kez) ve 109/2, 3-b.c.d (1 kez) maddeleri,

Tüm suçlar açısından TCK’nın 53, 58/9, 63. maddeleri,
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haberleşmenin engellenmesi suçu hariç olmak üzere tüm suçlar açısından 
TMK’nın 5. maddesi uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmasına,”

Karar verilmesi talep edilmiştir.

Değerlendirme:

Sanık darbe teşebbüsünde, Kurmay Albay rütbesiyle Kara Kuvvetleri Komutanlı-
ğı Karargah Şube Müdürü olarak görev yapmakta olup, 38 kişiden müteşekkil Yurtta Sulh 
Konseyi üyesidir. Sanık ayrıca darbe teşebbüsünde Akıncılar Üssü’nde yakalanmıştır. 

Sanık hazırlık aşamalarında verdiği ifadeler ile Sulh Ceza Hakimliği’ndeki ifa-
desinde İstanbul iline ilişkin hiçbir bilgiye yer vermemiş adeta İstanbul iline hiç gelme-
miş gibi beyanda bulunmuştur. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 17.01.2017 tarihinde 
vermiş olduğu ifadesinde ‘’… Sormuş olduğunuz M.Y.’yi uzaktan tanırım. Kendisiyle yurt 
dışında, iki farklı ülkede olmak üzere aynı dönemde görev yaptık. Ancak samimiyetim 
bulunmamaktadır. Silahlı kuvvetlerde kurmay sınıfı zaten genellikle birbirlerini tanırlar. 
Kendisinin söylemiş olduğunuz aleyhime olan beyan ve teşhislerine katılmıyorum. Ben, 
darbe girişimi toplantıları düzenleyip İstanbul ilindeki faaliyetleri yönlendirme konusunda 
aktif bir rol oynamadım. Ayrıca Yurtta Sulh Biziz isimli Whatsapp grubunda yazışma yap-
madım...’’ şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Ancak M.Y.’nin beyanına göre darbe teşebbüsünde İstanbul İli Koordinatörü ol-
duğunu M.D.  hakkında ayrıca Ö.A., E.G.ve S.C. hazırlık aşamasında benzer şekilde ifadeler 
vermişlerdir. Yukarıda değindiğimiz üzere,

E.G.13.08.2016 tarihinde İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde verdiği 
ifadesinde, ‘’M. Albay ile konuştuğumda bana darbe türü bir faaliyet olacağını söylemesi 
üzerine ben de kendilerine görevim ne diyerek sordum. M. Albay bana 1. Ordu Karargahı’n-
da herhangi bir çatlak ses olmamasını sağlamamı söyledi. Ben de görevi kabul ettim. Ve 
gerektiği zaman İstanbul dışında bulunan birliklerin İstanbul’a sevkini sağlamamı istedi..’’ 

S.C. 18.07.2016 tarihinde 2016/242 sorgu numaralı, İstanbul 8. Sulh Ceza Mah-
kemesinde verdiği ifadesinde; “...Sonra M.D.  yanındaydı, durumu anlatmaya başladılar. 
Onlar biliyorlarmış. Ben ilk defa duydum orada, bir yurtta sulh olayı olacağını. Bunun Ge-
nelkurmay Karargahı’ndan yapılacağını, konsey kurulacağını, kuvvet komutanlarının ve 
Genelkurmay Başkanı’nın olacağını, daha fazla demokrasi, daha fazla hukuk ve adalet geti-
rileceğini söyledi. İstanbul ayağında başına Erdal Paşa’nın getireceğini… Bunun için plan-
lamanın uzun süre yapıldığını… Her birliğe görev verildiğini… Bizim birliğin görevlerini, 
burayı tutacaksınız deyip komuta verdiler… Ben büyük resmi bilmiyorum. Bana görev İBB, 
Valilik ve İstanbul Ak Parti teşkilatının kontrol görevini vermişler...’’
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03.08.2016 tarihli 2016/83705 soruşturma numaralı dosyasında İstanbul Cum-
huriyet Başsavcılığına verdiği ifadesinde “M.D. , bana 15 Temmuz günü saat 03.00 sıra-
larında “Yurtta Sulh” operasyonu icra edileceğini, Genelkurmay Karargahı’nda güvenlik 
konseyi kurulacağını, kuvvet komutanları ve Genelkurmay Başkanı’nın işin içinde oldu-
ğunu, 3. Kolordu Komutanı’nın İstanbul’dan sorumlu olacağını, bu konuda askeri direktif 
yayınlanacağını, resmi yasal bir faaliyet olduğunu, tüm birliklerin beraber hareket edece-
ğini, birlikte hareket edeceğimizi, benim alayıma da Valilik binası, İBB binası ve Ak Parti İl 
Teşkilatı binasının emniyetinin alınması görevi verildiğini söyledi’’ 

Ö.A., 13.08.2016 tarihinde İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde verdi-
ği ifadesinde, ‘’.. İki gün önce de 13 Temmuz günü saat 14.30 sıralarında Albay U.Ş. 19.00 
sıralarında Albay M.D.  gelmiş ve bilgi aktarımında bulunmuştu. Genel itibari ile bildirilen 
bilgiler ile gelen yazının içeriği aynıydı. TSK bir bütün olarak emir komuta birliği içerisin-
de sıkı yönetimle yönetime el konularak bana yapmam gerekenleri söylediler. Yani kısaca 
Albay’ın bana söyledikleri ile 15 Temmuz sıkı yönetim ilanı ile ilgili gelen yazılı metin aynı 
şeylerdi. Bana kendisi tarafından komuta kademesinin darbe konusunda hem fikir olduğu 
söylendi..’’ şeklinde beyanda bulunmuşlardır. 

Sanık mahkeme huzurunda cep telefonunun alınıp, bileklerine plastik kelepçe 
takılarak rehin alındığını, Whatsapp yazışmalarını da telefonu alındığı için kendisinin 
yapmadığını beyan etmiştir. Ancak yukarıda ifadelerine yer verdiğimiz sanıklar dışında 
M.A. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifadesinde ‘’...Bir ara 143. Filo’nun gazino 
bölgesine girdim. İçeride K.S., M.D., Ö.F.H. olduğunu tahmin ettiğim Denizci Tuğamiral, 
H.E., A.Ö. , Karacı Albay M.D.  vardı. Ayrıca bu bölgede başka karacı subaylar da vardı. Sivil 
giyinimli kişiler vardı. Ancak kendilerini tanımıyorum. Burada televizyon açıktı ve televiz-
yon seyrediliyordu. Burada bulunan kişilerin bir kısmı cep telefonlarıyla konuşuyordu...’’ 
şeklinde beyanda bulunmuştur.

Yer göstermeler, sanık ve tanık beyanları, kamera görüntüleri, HTS kayıtları ve 
dosyadaki tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde sanığın darbenin İstanbul ayağının or-
ganizasyonunda etkin rol aldığı ve darbe girişiminin merkez üssü konumunda bulunan 
Akıncılar Üssü’ne gidip darbecilerin İstanbul ve Ankara arasındaki koordinasyonunu sağ-
ladığı aşikâr olmuştur. Sanığın iddianamede üzerine atılı suçu işlediği hususunda herhan-
gi bir tereddüt bulunmamaktadır. 
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3. SANIK Ö.A. 

İddianamede Müsnet Suç

Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede;

Terör örgütü lideri GÜLEN tarafından sözde bereket getirmesi için örgüt üyesi 
kişilere gönderdiği ve örgütsel bağlılığı simgeleyen (1) ABD Doları banknot paraların ele 
geçirildiği, bu şahıslardan en dikkat çekici olanların İstanbul ilinde darbe girişimi planla-
masında ve faaliyete geçirilmesinde önemli görevler üstlenen 2’nci Zırhlı Tugay Komutanı 
Tuğgeneral Ö.A. olduğu (darbeci askeri kanat tarafından hazırlanan sıkıyönetim direktifi 
ekindeki atama kararlarına göre İstanbul Sıkıyönetim Komutan Yardımcısı olarak atan-
mıştır)

 Toplantının çoğunlukla M.D. ’nin koordinesinde geçtiği, Ö.A. ve M.D. ’nin önün-
de farklı iki harita olup ikisinin haritalarındaki bilgileri kontrol edip karşılaştırdıkları, bu 
eşleşmede M.D.  ve Ö.A.’nın elindeki haritalarda iptal edilen bölgelerin planlamadan çıka-
rıldığı, kalan sorumluluk bölgeleri üzerinden birlik komutanları ile görüşmeler yapıldığı, 
toplantıda ayrıca faaliyetin 15 Temmuz gecesi M.D.  tarafından başlatılıp koordine edilece-
ğinin kararlaştırıldığı, tugay ve alay komutanları ile M.D.  arasında belirlenen sorumluluk 
bölgeleriyle ilgili hazırlıkların ne seviyede olduğunun görüşüldüğü, birlik komutanlarının 
sorumluluk bölgeleri ile ilgili ne kadar personel ve araçla nasıl kontrol edecekleri konusu 
da planlamayı tamamladıkları, bu plan ile ilgili araçların, teçhizatın bakımı ve personelin 
hazırlanması gibi hazırlıkların devam ettiğinin ifade edildiği, faaliyetin ifşa olmaması için 
personelin görev alanlarına sevki ve yönlendirilmesi sırasında acil olarak nasıl ve hangi 
neden ileri sürülerek çağrılacağının tartışıldığı, seçeneklerden olan alayların kolluk kuv-
vetlerinin toplumsal olayları destekleme kapsamında terör eylemi şüphesiyle birlik perso-
nelinin mesaiye çağırılmasına karar verildiği

Faaliyetin başlamasıyla birlikte Kurmay Albay U.Ş.’nin elindeki liste üzerinden 
İstanbul Emniyet Müdür Yardımcılarını Ö.A.’nın emriyle bu iş için görevlendirilen 2’nci 
Zırhlı Tugay Komutanlığında görevli Astsubay M.A. vasıtasıyla aradığı, Astsubay’ın ken-
disini Sıkıyönetim Komutanı E.Ö.’nün emir subayı olarak tanıtarak aradığı ve telefonu Sı-
kıyönetim Komutanı E.Ö.’ye bağlayacağını söyleyerek U.Ş.’e verdiği, U.Ş.’nin de telefonu 
alarak kendisini Sıkıyönetim Komutanı E.Ö. olarak tanıtıp herhangi bir metne bağlı kal-
maksızın ezbere olacak şekilde “Sıkıyönetimin ilan edildiğini, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 
yönetime el koyduğunu, kendilerinin mutlak itaat etmeleri gerektiği” şeklinde söylemlerde 
bulunduğu bu sırada Tugay Komutanı Ö.A., Komutan yardımcısı M.Ç., Kurmay Albay U.Ş., 
Kurmay Binbaşı M.Ç. ve Tugay Kurmay Başkanı’nın tugay komutanının odasında gelişme-
leri televizyondan takip edip birlikleri yönlendirdikleri, darbe girişiminin olumsuz yönde 
seyir etmeye başlamasıyla birlikte Tugay Komutanı Ö.A.’nın U.Ş., M.M.Ç. ve M.Y.’ye asıl 
görev yerleri 2’nci Zırhlı Tugayı olmadığı için tugayı terk etmelerini, kendilerinin de tes-
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lim olacaklarını söylediği, bunun üzerine U.Ş., M.Ç. ve M.Y.’nin  firar ettikleri, şahıslardan 
M.Y.’nin  bilahare yakalandığı, M.Y.’nin alınan ayrıntılı beyanı akabinde ifadesinde geçen 
şahısları teşhis ettiğinin anlaşıldığı, darbe girişiminin İstanbul ayağında darbe planlama-
sını yapan Kurmay Albay M.D. ’nin yanına götürdüklerini, Kurmay Albay U.Ş., Kurmay Bin-
başı M.Ç. ve kendisinin İstanbul’a geçmesinin, 13 Temmuz Çarşamba günü kendisi, M.Ç. 
ve U.Ş. ile birlikte Murat’ın özel aracı ile İstanbul 2. Zırhlı Tugay Komutanlığına intikal 
ettiklerini, tugaya geldiklerinde Tugay Komutanı Ö.A. ve tugaydaki ismini bilmediği tüm 
tabur komutanları ile makam odasının karşısında bulunan brifing salonunda toplandıkla-
rını, herkesin önünde İstanbul şehir haritasının olduğunu, konuşmaların içeriğinde; Sa-
biha Gökçen Havalimanının kontrol edilmesi, kontrolü Kuleli Askeri Lisesine verilen iki 
köprünün takviye edilmesi, Acıbadem Telekom binasının ablukaya alınması, E-5 ve TEM 
otoyollarının kontrol altına alınmasına ilişkin konuşmaların geçtiğini beyan ettiği, burada 
Tugay Komutanı Ö.A.’nın da bulunduğu ortamda M.D. ’nin yüz yüze kendisine darbe faa-
liyetinin olacağını söylediğini, kendisinin de faaliyet kapsamında görevinin ne olduğunu 
sorduğunda kendisine 1’inci Ordu’da çatlak bir ses olmamasını sağlamasını ve gerektiği 
zaman İstanbul dışındaki birliklerin İstanbul’a sevkini sağlamasını istediğini, ayrıca faa-
liyetin cumayı cumartesiye bağlayan gece 03.00’da başlayacağını, aralarındaki haberleş-
menin ise kişisel telefon numaraları ile Whatsapp üzerinden yapılacağını, emirlere riayet 
etmeyenin derdest edileceğini söylediğini,

Şüpheli Ö.A.’nın olay tarihinde Tuğgeneral rütbesiyle 2’nci Zırhlı Tugay Komuta-
nı olarak görev yaptığı, darbeci askeri kanat tarafından hazırlanan sözde atama listesine 
göre mevcut görevinin devamına karar verilerek ayrıca 52’nci Taktik Tümen Komutanı ve 
İstanbul Sıkıyönetim Komutan Yardımcısı olarak görevlendirildiği,

Ülke genelinde darbe girişimini gerçekleştiren Yurtta Sulh Konseyi’nin İstanbul 
yapılanmasını oluşturan şüphelilerden biri olduğu, darbe girişiminin silahlı kuvvetleri-
mizdeki emir- komuta zincirinden kopuk olarak, terör örgütünün bir eylemler dizisi oldu-
ğu açıkça anlaşılan somut olayda girişimin öncesinde düzenlenen toplantılara katılarak 
eylemlerin planlamasına iştirak eden, eylemleri organize eden ve girişim günü girişimi 
başlatan, görev taksimatı yapan veya birlikleri sevk eden konsey üyesi şüphelilerin terör 
örgütüyle arasında süreklilik ve çeşitlilik arz edecek şekilde organik bağ bulunduğu, bu 
şekilde örgütün amacına uygun biçimde işleyişini sağlayan, örgüt üyelerine görev veren, 
emir ve idare yetkisine sahip olan konumlarına göre örgüt faaliyetlerini düzenleme ve gö-
revlendirme yetkisini haiz yönetici vasfında olduğu, ayrıca darbe girişimi öncesi yapılan 
toplantılarda hangi faaliyetlerin icra edileceği, bu kapsamda hangi noktaların emniyet al-
tına alınacağı İle darbe girişimine karşı çıkanlara ateş edileceği ve karşıt gördükleri askeri 
yetkililerin enterne edileceği hususlarının kararlaştırılması, “Yurtta Sulh Biziz” grubun-
daki görüşme içeriklerinde toplanan kitlelere ve askeri kuvvetlere karşı duran polislere 
silahla, tanklarla sert şekilde müdahale edileceği, muhalif gördükleri yetkililerin enterne 
edileceği hususlarının yer alması ile girişim kapsamındaki faaliyetlerin gruba rapor olarak 
sunulması bir arada değerlendirildiğinde konsey üyesi şüphelilerin İstanbul ilinde darbe 
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girişimi faaliyetleri kapsamında darbeci askeri kanadın hakimiyetinin sağlanması amacıy-
la işlenen öldürme, öldürmeye teşebbüs, yaralama, hürriyeti tahdit, yağma, özel şahıslara 
ve kamuya ait mallara zarar verme suçlarının eylemleri üzerinde ortak hakimiyet sağlayan 
ve azmettiren konumunda sorumlu oldukları,

Şüphelinin darbe girişimi öncesinde İstanbul ilinde askeri birliklerde yapılan 
toplantılara iştirak ederek planlamasında bizzat ve etkin şekilde rol aldığı, toplantılar ön-
cesinde darbe girişiminden haberdar olup komuta ettiği birliklerin planlamasını ayrıca 
gerçekleştirdiği, girişim günü de bulunduğu birliğinde faaliyetleri Yurtta Sulh Biziz isimli 
grup üzerinden bizzat denetlediği, İstanbul ilindeki darbe girişimi faaliyetlerinin başlama-
sını müteakip planlamada belirlenen kendi sorumluluğundaki Anadolu yakasında yer alan 
noktalara askeri unsurları sevk emrini vererek idare ettiği, bu kapsamda 1’inci Tank Ta-
bur Komutanı Ş.Ç.’ı Sabiha Gökçen Havalimanı’nı emniyet altına almakla görevlendirdiği, 
2’nci Tank Tabur Komutanı İ.A.’yı her iki boğaz köprüsünün Anadolu yakasının girişlerini 
emniyet altına alma ve Üsküdar’da bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün emniyet 
altına alınması talimatını verdiği, yine “aynı doğrultuda Sabiha Gökçen Havalimanı’na 4 
tank, 2 ZPT (Zırhlı Personel Taşıyıcı), köprülere 2 tank ve 2 ZPT, köprülere 2 tank ve 2 ZPT, 
Çevik Kuvvet binasına 6 tank, Acıbadem Telekom binasına 4 ZPT ve 1’inci Ordu Komutan-
lığına ve Fenerbahçe Orduevi’ne takviye maksatlı 2’şer ZPT gönderdiği, darbe girişiminin 
başarısız olması akabinde bulunduğu yerde yakalandığı,

Ele geçirilen cep telefonu üzerinde yapılan inceleme sonucunda darbe girişimine 
katılan şüphelilerle ve dikkat çekici olarak M.N.Y. ile olay günü ve takip eden gecesi çok 
sayıda gelen giden arama kaydının bulunduğu, yine olay tarihinde İstanbul İl Jandarma 
Komutanı olarak görev yapan G.S. ile çok sayıda gelen-giden-cevapsız arama kaydının bu-
lunduğu, G.S.’nin kendisine 15/07/2016 saat: 23.26 ve 23.32’de sırasıyla 4 adet “ulaşama-
dım”,”1408100”,”Arar mısınız” ve “Tekrar arar mısınız” ibareli mesajlar gönderdiği,

Şüphelinin yapılan üst aramasında ise örgütsel bağlılığı simgeleyen (1) adet L 
34188649 A seri numaralı 1 ABD Doları kağıt para bulunarak el konulduğu, ikametinde 
yapılan aramada ise dikkat çekici olarak terör örgütünce 2014 yılı başında gerçekleştirilen 
MİT tırlarının durdurulması olayı nedeniyle Hadımköy Askeri Cezaevi’nde tutuklu bulunan 
H.C. ve diğer asker şahısların ziyaret edilmesi talepli 12/01/2016 tarihli dilekçe bulunduğu,

İstanbul ilindeki darbe girişimi faaliyetlerinin önceden planlanması toplantıla-
rına katılıp organizasyonunda ve olay günü icrasında etkin rol üstlenen konsey üyesi şüp-
heli Ö.A.’nın İstanbul ilinde darbe girişimi faaliyetleri kapsamında darbeci askeri kanadın 
hakimiyetinin sağlanması amacıyla işlenen öldürme, öldürmeye teşebbüs, yaralama, hür-
riyeti tahdit, yağma, özel şahıslara ve kamuya ait mallara zarar verme suçlarının eylemleri 
üzerinde ortak hakimiyet sağlayan ve azmettiren konumunda sorumlu olduğu, anlaşılmak-
la üzerine atılı;
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Kalkışma suçları niteliğindeki Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırma-
ya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, türkiye cumhuriyeti hükümetini orta-
dan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, anayasal düzeni ortadan 
kaldırmaya teşebbüs etme,

Silahlı terör örgütünün yöneticisi olması nedeniyle silahlı terör örgütü yöneticisi 
olma,

Silahlı terör örgütünün eylemi olan darbe girişimi faaliyeti kapsamında darbe 
yanlısı askeri güçlerin fiili hakimiyetini sağlamak amacıyla işlenen ve soruşturmamıza 
konu edilen, ayrıca kişi hürriyetinden yoksun kılma, hürriyeti tahdit ve Casper Plaza bina-
sının işgali eylemleri hariç kamu görevi gereği olarak elde, bulundurulan araç ve gereçlerle 
işlenen,

(7) kez olmak üzere tasarlayarak, bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infi-
alle ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme,

(82) kez olmak üzere tasarlayarak, bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu in-
fialle kasten öldürme,

Müşteki Ümit DÜNDAR’a karşı cebir kullanarak, silahla, birden fazla kişi tarafın-
dan birlikte, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu görevinin sağladığı nüfus 
kötüye kullanılmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs etme, cebir kullan-
mak suretiyle gece vakti, silahla, kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle 
ve birden fazla kişi tarafından birlikte konut dokunulmazlığını ihlal etme,

Müşteki Tayyar ERTEM’e karşı cebir kullanarak, silahla, birden fazla kişi ta-
rafından birlikte, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu görevinin sağladı-
ğı nüfus kötüye kullanılmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs etme,  
   Müştekiler Tayyar ERTEM ve Emel ERTEM’e karşı cebir kullanmak suretiy-
le gece vakti, silahla, kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ve birden 
fazla kişi tarafından birlikte konut dokunulmazlığını ihlal etme

Müşteki Tahir BEKİROĞLU’na karşı cebir kullanarak, silahla, birden fazla kişi ta-
rafından birlikte, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu görevinin sağladığı nü-
fusu kullanılmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma

Müşteki Mesut ÖZEL’e karşı cebir kullanarak birden fazla kişi tarafından birlikte, 
kişinin berine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu görevinin sağladığı nüfus kötüye kullanıl-
mak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 
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15 Temmuz Şehitler (Boğaziçi) ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinin işgali nede-
niyle (2) kez ve zincirleme olmak üzere kara ulaşım araçlarının alıkonulması,

 23’ncü Motorlu Piyade Alay Komutanlığı unsurlarının Samandıra Gişeler; ve 
E-5 Karayolu üzerinde yer alan Kartal Köprüsü’nün bulunduğu noktalara gelerek trafiği 
İstanbul şehir merkezi yönüne doğru durdurmaları nedeniyle belirsiz sayıdaki kişiye karşı 
zincirleme olarak cebir kullanılarak kara ulaşım araçlarının hareket etmesinin engellen-
diği veya araçların hareket hâlinde iken durdurularak kara ulaşım araçlarının alıkonulması 
suçunun (2) kez işlendiği,

 Atatürk Havalimanı işgali nedeniyle zincirleme olmak üzere hava ulaşım araçla-
rının alıkonulması, Sabiha Gökçen Havalimanının teşebbüs aşamasında kalan işgal girişimi 
nedeniyle hava ulaşım araçlarının alıkonulmasına teşebbüs,

 Digitürk ve Doğan Medya Çenter binası eylemleri nedeniyle (2) kez olmak üzere 
gece vakti, cebir kullanmak suretiyle, silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu 
görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işyeri dokunulmazlığını ihlal, haberleş-
menin engellenmesi,

 Casper Plaza binası eylemi nedeniyle gece vakti, cebir kullanmak suretiyle, silah-
la, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak 
suretiyle işyeri dokunulmazlığını ihlal, 

Acıbadem Türk Telekom Anadolu Yakası Bölge Müdürlüğü, TRT Ulus Yerleşke-
si, TRT Harbiye Radyo binası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, 
İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi ve İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığı eylemleri nedeniyle (7) kez olmak üzere silahla, birden fazla 
kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle kamu 
hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi,

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığının işgali eylemi nedeniyle silahla, birden fazla kişi 
tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle siyasi hak-
ların kullanılmasının engellenmesi suçlarını işlediğinin kabulü,

Anlatılan nedenlerle ise eylemine uyan;

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 3 ve 5’nci maddesi delaletiyle 5237 sa-
yılı Türk Ceza Kanunu’nun 309/1, 311/1, 312/1, 314/1,

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 4 ve 5 ile 5237 sayılı Türk CCza Kanu-
nu’nun 37/1, 38/1 ve 266’ncı maddesi delaletiyle aynı Kanun’un 82/1-a.g.i (7 kez), 82/1-a.i 
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(82 kez), 43/l.son-2 Del.223/1 (4 kez), 43/l.son-2 Del. 223/2-1, (35 ve 43/l.son-2 Del. 223/2-1), 
116/2-4, 119/1-a.c.e, 124/3-2 (iki kez), 113/1, 119/1-a.c.e (7 kez), 114/2,119/1-a.c.e,

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 4 ve 5 ile 5237 sayılı Türk Ceza Ka-
nunu’nun 37/1 ve 38/1’nci maddesi delaletiyle aynı Kanun’un 116/1-4, 119/1-a.c.e, 35 del. 
109/2, 3-a.b.c.d (iki kez), 116/2-4,119/1-a.c.e, 109/2, 3-a.b.c.d ve 109/2,3-b.c.d maddeleri tat-
bikiyle cezalandırılması,

Şüpheliden ele geçirilen adli emanetin 2016/10500 sırasında kayıtlı ve suç delili 
olduğu anlaşılan L 34188649 A seri numaralı (1) ABD Doları kağıt paranın karar kesinleşti-
ğinde dosyada delil olarak saklanması gerektiği talep edilmiştir.

Emniyet İfadesi

13.08.2016 tarihli emniyet ifadesinde;

Bana EK-1 olarak ibraz etmiş olduğunuz ve ikametimde ele geçen belge, Kara Kuv-
vetleri Komutanlığında bir üst rütbeye terfi edecek ya da edilecek, ettirilecek albaylar listesi 
yollanır. Bu listeleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı ya da Genelkurmay Başkanlığı bize özel 
olarak kişiye özel yollar ve kişilerden alır. İsmi geçen personel ile ilgili bir anket çalışması 
şeklinde bir çalışmadır. Bize sorulan kimin terfi ettirilmesi ayrıca sıralandırılması içindir. 
İsimlerin ön tarafında bulunan rakamlar kurmay albaylarda 50, diğer albaylarda da 5 kişi 
bildirilmesi istenildiğinden yandaki diğer numaralar ise şahısların kitapçık numaralarıdır. 
Kaldı ki ben bunların hepsini tanımıyorum. Sıralama yaparken kriterimiz subayın geçimsiz 
olmaması, uyumlu personel olması çalışkan kişi olması… Astlarına eziyet etmeyen insanlar 
ilk tercihimiz oluyor haliyle. Bu bir anket çalışmasıdır. Bizim tecrübelerimizden yararlanıla-
rak bize sorulur. Başkaca bir anlamı ya da amacı yoktur…” “…1. Ordu İdari Kurmay Yar baş-
kanı Tuğgeneral rütbesinde olan ancak şu anda ismini hatırlamadığım komutanımız tutuklu 
bulunan komutanlık emri ile olduğunu belirterek cezaevinde bulunan Hadımköy Cezaevi’n-
de bulunan askerî personelin ziyarete gidilmesi sırasının bende olduğunu söylemesi üzeri-
ne ben de burada bulunan askeri personeli ziyarete gittim. Görülen lüzum üzerine soruldu. 
Askeri cezaevine gidilirken sadece MİT tırları davasında tutuklu bulanan kişilere mi yoksa 
bütün askeri personele geçmiş olsun ziyaretine gidildiği sorulduğunda? CEVAP: MİT Tırla-
rı Davası’nda tutuklu bulunan General H.C. isimli kişi ve diğerlerine geçmiş olsuna gittim. 
İlkinde birçoğu ile görüştüm, ancak sonra gittiğimde H.C. ile görüştüm…” “… Benim bu tali-
mattan herhangi bir haberim yoktur. Bana bağlı rütbelilerin niçin böyle bir talimat verdik-
lerini bilmiyorum. Böyle bir talimat verdiklerini de bana söylemediler. Ben de hiç kimseden 
duymadım. Ben böyle bir talimat vermedim. 15 Temmuz 2016 günü üst komutanlığımızdan 
saat I5.00-16.00 sıralarında gelen talimatta er ve erbaşlara evci izni ya da çarşı izninin veril-
memesi talimatı gelmişti. Çeşitli ihbarlar gelmekte idi. İstihbarat paylaşımları vardı. Deaş ya 
da PKK saldırısı olacak şekilde ihbarlardı. Biz de bu ihbarlara binaen emri uyguladık. Hatta o 
günü cep telefonuma 3. Kolordu Komutanlığı tarafından gönderilen bir bilgilendirmede toplu 
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ulaşımlarda Marmaray, AVM tarzı yerlere terör saldırısı olabilir kullanmayınız şeklinde uyarı 
mesajı gelmişti. O gün de kardeşi şehit olan bir erbaş ve erin ailesi ile nizamiyede görüştüm. 
Saatini hatırlamıyorum. Bu bilgiler ışığında evci izni veremeyeceğimi onlara ve diğer asker 
ailelerine tebliğ etmiş bulundum…” “…Ben 15 Temmuz günü saat 19.00 sıralarında mesa-
iden ayrıldım. Eve gidiyordum. Daha güneş batmamıştı ancak Küçükyalı kavşağında iken 
Tugay Komutan Yardımcısı Albay M.K.beni arayarak komutanım birliğe gelir misiniz diye bir 
emir geldi. Ben de bu telefon görüşmesi üzerine kışlaya geri döndüm. Komutan Yardımcısı, 
Kurmay Başkanı beni karşıladılar ve ellerinde bir emir vardı. Yazılı bir emirdi. Muhabere 
merkezinden yeni çıktısı alınmış. Alıp okuduğumda, incelediğimde Sıkıyönetim Emri idi. 
Genelkurmay Başkanlığından gelen bir yazı idi. İki gün önce de 13 Temmuz günü saat 14.30 
sıralarında Albay U.Ş. 19.00 sıralarında Albay M.D.  gelmiş ve bilgi aktarımında bulunmuştu. 
Genel itibari ele bildirilen bilgiler ile gelen yazının içeriği aynıydı. TSK bir bütün olarak emir 
komuta birliği içerisinde sıkı yönetimle yönetime el konularak... Bana yapmam gerekenleri 
söylediler. Yani kısaca Albay’ın bana söyledikleri ile 15 Temmuz sıkı yönetim ilanı ile ilgili 
gelen yazılı metin aynı şeylerdi. Bana kendisi tarafından komuta kademesinin darbe konu-
sunda hem fikir olduğu söylendi kendisiyle görüştükten sonra sivil aracımla bizzat gidip 1. 
Ordu Harekat Yarbaşkanı Tuğgeneral alarak birliğime getirdim. Kendisi de planı dinledi. 
Emniyet altına alınacak olan yerler belli idi. Hatırladığım kadarı ile gelen yazıda nerelerin 
tutulması gerektiği yazılı idi. Genelkurmay Başkanlığı Muhabere Merkezi’nden bizim tugay 
muhaberesine gizli ve şifreli gelen bir yazı ve emirdi. Biz bunun gerçek olduğuna kanaat 
getirdik. Çünkü muhabere merkezleri arasında kurulan sistem güvenli bir sistemdir. Birinci 
Tank Taburu Komutan Yarbay Ş.Ç.’a Sabiha Gökçen Havalimanı’nı emniyet altına almasını 
görevlendirdim. 2 Tank Tabur Komutanı Yarbay İ.A.’ya her iki boğaz köprüsünün Anadolu 
yakasının girişlerini güvenliğini ve Üsküdar Çevik Kuvvet’in emniyet altına alınması yönün-
de talimat verdim. Sabiha Gökçen’e 4 tank, 2 ZPT zırhlı personel taşıyıcı, köprülere 2’şer 
tank ve 2’ şer ZPT zırhlı personel taşıyıcı, Çevik Kuvvet’e 6 tank sevk ettik. Keşif Bölüğü’nden 
4 ZPT araç, Acıbadem Telekom’a 4 ZPT gönderdim. Ayrıca 1. Ordu Komutanlığına takviye 
askeri araç gönderdim. 2 ZPT Fenerbahçe Lojmanı’na gönderdim. Darbeye teşebbüsün ger-
çekleştiği gün belirttiğim gibi birliğimin başında idim. Yalnızca yönlendirme faaliyetlerinde 
bulundum. Olay tarihinde Harp Akademileri Komutanlığından herhangi bir personelin birli-
ğime gelip gelmediğini hatırlamıyorum.” 

“Görev yaptığınız birliğin nizamiye çıkışına konuşlandırılan tankın namlusunun 
çıkış yapan tanklara yöneltildiği ve bunu da birlik dışına çıkmak istemeyen görevlileri 
tehdit etmek amaçlı yapıldığı şüpheli ifadenizden anlaşılmıştır. Açıklayınız…” şeklindeki 
soruya cevaben “Ben bunu kabul etmiyorum. Bu kişilerin kişisel yorumlarıdır.” 

“15 Temmuz akşamı askeri darbe girişimine katılan askerlerinizi hangi kriterle-
re göre seçtiniz? Geriye kalan askeri personeli çağırmamanızın nedeni nedir? sorusuna ce-
vaben “Bildiğiniz gibi yaz dönemi, tayin dönemi idi. Ayrıca bir kısım personel ayrılmış, bir 
kısım birliğe daha katılmamış, bir kısım personel de Ramazan Bayramı dolayısıyla izinleri 
devam etmekte idi. Ben de mevcut personel ile gelen yazılı emri uyguladım.” 
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“Askeri darbeye karşı çıkan sivil halka karşı, silah kullanılması yönündeki ta-
limatı hangi amaçla verdiniz?” sorusuna cevaben, “Üst komutanlığımızdan gelen yazılı 
emirde böyle bir talimat vardı. Ancak ben bu talimatı uygulamadım. Birlik komutanları 
benî bilgilendirme amaçlı aradıklarında bile ben vatandaşların can ve mal güvenliğine yö-
nelik zarar gelecek şekilde bir hareket içerisinde bulunmamalarını özellikle belirttim.” 

“Tarafınıza EK-4 olarak gösterilen yazı ve yazı ekinde bulunan ihbar ile ilgili 
olarak ayrıntılı ifade veriniz?” sorusuna cevaben “Bu ibraz ettiğiniz belge Kara Kuvvetleri 
Komutanlığından gönderilmiş bir belgedir. Sanırım 14.07.2016 tarihinde gelmişti. Biz de 
bunu inceleyecektik. Ben bunu Albay M.K.’ye gösterdim. Bunun incelemesini yapacaktık. 
İnceleme fırsatım olmamıştı. Personel hakkındaki bu incelemeyi yapma fırsatımız olmadı. 
Bilgi sahibi değilim” 

“16 Temmuz sabahı tugayın arka çıkışından kaçmaları yönünde M.Ç., U.Ş. ve 
M.Y.’ye talimat verdiğiniz alınan şüpheli ifadelerinden anlaşılmıştır. Bu konuda bildikleri-
nizi anlatınız?” sorusuna cevaben “İsmini belirtmiş olduğunuz askeri personel sivil olarak 
kışlaya geldiler, ayrılmak istediklerini söylediler ve ayrıldılar. Ben bu şahıslara herhangi 
bir talimat vermiş değilim.” 

“16 Temmuz sabahı tugay çıkışı yakalanan Harp Akademileri öğrencilerinin so-
rumlu olduğunuz tugayda bulunma amacı nedir? Bu askeri öğrencilerin buraya getirilme 
talimatını siz mi verdiniz?” sorusuna cevaben “Hayır ben böyle bir talimat vermedim. Harp 
Akademileri öğrencilerinin burada niçin bulunduklarını ben bilmiyorum. Ben atama döne-
mi olduğu için askeri personel olduğunu düşündüm. Ben birkaç yabancı tip gördüm fakat 
tanımadığım üniformalı bir albay vardı. Kimdi ya da nerede görevli idi bilmiyordum. Ben 
bu albay şahısla herhangi bir şekilde muhatap olmadım. Görsem tanımam. Benim birliğim-
de stajyer astsubay öğrencileri vardı. Ben bunları hiçbir şekilde görevlendirmedim. Ya da 
kullanmadım. Sadece o anda ulaşılabilen personeli görevlendirdim” 

“Mahkeme sorgu zaptından anlaşıldığı üzere yapmış olduğunuz savunmanızda 
13-14 Temmuz’da birliğinizde toplantılar yapılmıştır. Söz konusu toplantılara katılanlar 
kimlerdir? Toplantıların içeriği ve konuşulanlar, alınan kararlar nelerdir? Kronolojik ve 
detaylı olarak anlatınız?” sorusuna cevaben “Benim birliğimde ya da benim katılımımla 
14 Temmuz’da hiçbir toplantı olmamıştır. Ancak yukarıda belirttiğim gibi Albaylar U.Ş. ve 
M.D.  isimli kişiler sözlü olarak bana bilgilendirme yaptıktan sonra tabur komutanları ile 
bir toplantı yaptılar. Bana da kısaca özet geçtiler yani önce bana anlattılar. Ne kadar per-
sonel ve asker çıkarılacağı yönünde bilgiler aldılar. Bunlar konuşuldu.” 

“09 Y 3632 plaka sayılı adınıza kayıtlı araç ile 2016 yılı içerisinde farklı gün ve 
saatlerde 11 kez Sabiha Gökçen Havalimanı’na giriş çıkıp yaptığınız tespit edilmiştir. Ha-
valimanını hangi amaçla kullandınız?” sorusuna cevaben “Bu göreve katılış tarihim olan 
18 Ağustos 2015’ten itibaren 1 Temmuz 2016 tarihine kadar geçen süre içerisinde Sayın 
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Cumhurbaşkanımızın havalimanında karşılanma ve uğurlamada yer almam amacı ile 1. 
Ordu Komutanlığı tarafından görevlendirilmiştim. Anılan tarihlerde havaalanında bulun-
ma sebebim budur. Kaldı ki benim gelen giden misafirlerim yanı sıra çocuklarımı yolcu 
etmem ya da karşılamam gibi sebeplerden de havalimanına gittim. Yaklaşık 50 mesai gü-
nüm havalimanında geçmiştir. Havalimanı VİP salonunda askeri ulaştırma kısmında bu 
protokol faaliyetini icra etmek için burada bulunmuştum.” 

“Darbe girişimi faaliyetinin gerçekleştiği gün Albay U.Ş. bizim karargâhımızda 
bulunup kendisine telefonla ulaşanlara talimatlar veriyordu. Tam olarak kime talimat ver-
diğini hatırlamıyorum. Faaliyet kapsamında Boğaziçi Köprüsü’ne 2 ZPT içerisinde asker 
gönderdim. Gönderdiğim unsurların komutanı olan tabur komutanlarımdan Ş.Ç. ve İ.A.’ya 
kesinlikle sivil halka ateş edilmemesi, sıkışma halinde herhangi bir kimseyi hedef almadan 
yalnızca uyarı ateşi yapılması ve mermi yolu dikkate alınarak, yapamıyorsa da herhangi 
bir eylemde bulunmadan beklemeleri yönünde talimat verdim. Ben FETÖ/PDY yapılanması 
üyesi biri değilim. Ben sadece üst komutanlığımdan gelen bir emri uyguladım. Nasıl ki üst 
komutanlığından gelen talimata ve emire göre askeri çarşı ve evci iznine çıkartmadıysam. 
Doğu görevlerimizde terörle mücadele hareketlerinde yer aldıysam. 2012 yılında Bingöl 
ilinde idim. Elimde tüfekle operasyonlara çıktıysam, vatanım, devletim ve milletim için 
bugüne kadar almış olduğum emirlere uydum. Ben 1984 yılından beridir TSK’nın içerisin-
de idim. TSK emir komuta zincirinden oluşmaktadır. Ben verilen emirlere uydum. Askere 
herhangi bir sivil vatandaşa ateş edilmemesi ya da zarar verilmemesi yönünde sürekli ta-
limatlar veriyordum.” Şeklinde ifade vermiştir. 

Sorgu Hakimliği ifadesi

İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesinin 2016&236 sorgu sayılı dosyasında sanık 
Ö.A. ifadesinde;

“Ben İstanbul’daki 2. Zırh Tugay Komutanlığı görevini Tuğgeneral olarak yap-
maktayım, 13 Temmuz Çarşamba günü Kahramanmaraş’taki 5. Zırhlı Tugay Komutanlığın-
da Tugay Komutanı Yardımcısı Albay U.Ş. tugayıma geldi. Tugayımın Suriye’deki planları 
ile hazırlıklarımız vardı. Onun tugayına konuşlanacaktım. Onunla ilgili konuları konuşa-
cağı için geldiğini düşündüm. Konuştuk, daha sonra üst düzey komutanların da destekle-
diğini söylediği, bu Yurtta Sulh hareket planından bahsetti. Bunun üst komutanlık tarafın-
dan onaylanmış olduğunu söyledi. Üst komutanlıktan kastı Genelkurmay Başkanlığı mıydı 
onu bilmiyorum. Ben de kendisine sormamıştım. O planda benim tugayımın yapacağı işler 
bana anlatıldı. Ben talimat, emir yazı veya diğer belgeleri görmedim. Ancak Albay U.Ş.’nin 
anlattıkları 15 Temmuz günü Genelkurmay Başkanlığından geldiğini hatırladığım sıkıyö-
netim planlaması ile birebir uyuşuyordu. En azından benimle ilgili kısmın uyuştuğunu ben 
gördüm. Aynı gün Kara Kuvvetleri Komutanlığından Albay M.D.  gelmişti. O da bana aynı 
şeyleri anlatmıştı, Olay günü de öncesinden emniyet mesajı gelmişti. Yani çarşı çıkışlarını 
da iptal etmiştim. Herhangi bir saldırıya karşı gerekli tedbirleri almıştım. Bir kısım perso-
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neli de takviye kuvvet olarak planlanması için tabur komutanı Yarbay İrfan ARAK, Yarbay 
Ş.Ç.’a talimat vermiştim. Albay U.Ş. ve M.D. ’nin anlattıkları ve gelen sıkıyönetim planında 
benim emrim altındaki askeri birliklerin Sabiha Gökçen Havalimanı, FSM Köprüsü, Boğa-
ziçi Köprüsü’nün Anadolu yakası, Üsküdar Çevik Kuvvet Amirliği, 1. Ordu Komutanlı’ğının 
takviye edilmesi, Ümraniye Avea, Acıbadem Telekom binalarının emniyet altına alınması 
hususları vardı. Emri aldığımızda, bunu incelediğimizde Ümraniye Telekom bunların için-
de yoktu. Olay günü saat 18.30 suları evime giderken Küçükyalı kavşağına geldiğimde Tu-
gay Komutan Yardımcsı Albay M.K.beni arayarak “Komutanım önemli bir şey var tugaya 
gelir misiniz?” dedi. Tugaya döndüm ve döndüğümde az önce size anlattığım emrin yazılı 
bir metin halinde geldiğini gördüm. Emir ıslak imzalı değildi. Evrakın gizlilik numarası var-
dı. Gönderen Genelkurmay Başkanlığı imzası vardı. Ben de birliklerime durumu hemen bil-
dirip emniyete alınması gereken yerlerin emniyete alınması emrini verdim. Bunun üzerine 
tanklar çıktı. Tankların içine 9 ya da 10 tane savaş top mermisi, 2000 tane mg3 mermisi, 
ZMA’lara 3 kutu yani toplam 165 top mermisi almalarını söyledim. Zırhlı personel taşıyı-
cılara da alabildikleri kadar yaklaşık 500 mermiyi almalarını söyledim. FSM ve Boğaziçi 
köprülerine 2 tank 2 tane zırhlı personel taşıyıcı, Sabiha Gökçen Havaalanı’na 4 tank, 2 
zpt, 2 zma, Birinci Ordu Komutanlığının emniyeti için 4 zpt, Acıbadem Telekom için 4 zpt, 
Üsküdar Çevik Kuvvet için 8 tank, 2 zpt aracı, 2 tane de zma olarak adlandırılan araçları 
gönderdim. Mümkün olduğunca araçlar görevli personel ile mühimmatlı bir şekilde gön-
derilmişti. Tank aracının normalde şehir içi trafiğine ya da askeri kışla veya birlik dışında 
tatbikat gibi bir sebeple gönderildiğinde normalde bir taşıyıcı ve gerekli güvenlik tedbirle-
ri de alınarak gönderilir. Ancak biz gelen emir gereğince tankların paletlerinde zaten birlik 
içerisinde de plastik koruyucular takılı olduğundan dolayı herhangi bir taşıyıcı veya eskort 
almaksızın normal yürür şekilde trafiğe çıkarttık ve emirde belirtilen noktalara gönder-
dik. Emirdeki hususlar açıktı. Sıkıyönetim ilan edildiğini, sıkıyönetim gereği polise bize 
yardımcı olmaları tebliğ edilecekti. Polis bizimle işbirliği yapacaktı. İşbirliği yapmayan 
polisler bir kenara alınıp en azından mukavemet etmeleri engellenecekti. Zaten araçlar 
zırhlı araçtı. Polis herhangi şekilde ateş etse bile bu tank içerisindeki askeri personeli et-
kilememektedir. Dolayısıyla biz açık ve net olan emrin gereğini yerine getirmek için polisi 
dinlemeyip yolumuza devam edecektik. Emrin doğruluğuna emin olduğumdan ve bu vakte 
kadar emir gereğini yerine getirmek için yetiştirilmiş olduğumdan emrin gereğini yeri-
ne getirmek için çalıştım. Sonra personel Sabiha Gökçen’e giden tabur komutanım olsun, 
köprüye giden tabur komutanım olsun, beni daha sonra telefondan arayarak halkın yoğun 
trafiğinden dolayı ilerleyemediklerini boş alan bulamadıklarını, tankların üzerlerine sivil 
insanların çıkmaya başladıklarını… Bunları yapan sivil halkı korkutmak için ve araçların 
yanlarından uzaklaşmaları için gerekirse havaya bir kaç el havaya ateş etmelerini söyle-
miştim. Benim personelim insanların üzerine ateş etmemiştir. Onlar havaya ateş etmiş-
lerdir. Ancak yapılan ateşlerden sonra sivil halk uzaklaşmamıştır. Vatandaşın üzerlerine 
tanklar ve zırhlı araçlarla yürümemişlerdir. Emrin doğruluğuna inandığım için beni arayan 
tümen komutanım Tümgeneral Y.T. beni arayarak beni arayarak dışarıda herhangi bir as-
keri aracın ve personelimin olup olmadığını sordu ben de bana verilen emri yerine getirdi-
ğim için kendisine telefonda yalan söyleyerek dışarıda sorumlusu olduğu birliğin herhangi 
bir aracı ya da personeli veyahut askeri unsuru olmadığını söyledim.  Daha sonrasında da 
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kullanmış olduğum Tugay Komutanı olarak komutanlık makamına tahsis edilmiş olan şu 
an hatırlamadığım telefonu tümden kapattım. Gece yarısından sonra daha doğrusu sabaha 
karşı, ben emrin kendisinden geldiğini düşündüğüm Genelkurmay Başkanı’nın bir yerden 
kurtarıldığını tv’den öğrendim ve darbeye karşı olduğu yönündeki beyanlarını duydum. 3. 
Kolordu Komutanlığından da Kurmay Başkanı Fatih İLHAN imzalı askeri birliklerin kışlaya 
geri çekmemiz gerektiği mesajlarını almıştık. Tanklar, insan kalabalığının arasına sıkışıp 
kalmıştı. Bir süre sonra da kendi personelim ile de telefon irtibatım da kesildi. Sadece 
Yarbay İ.A. Ümraniye Çevik Kuvvet’ten sıyrılarak 1. Ordu Komutanlığına geldiğini, emrin 
ne olduğunu sordu. Ben de durumun bu olduğunu, teslim olmayı düşündüğümü söyledim. 
Tankları ve diğer zırhlı araçları da geri çekememiştim. İrfan Yarbay’a destek olması için 
çıkarmayı planladığım tankları da askeri birliğin önünde nizamiye kapısı civarında bulu-
nan vatandaşlardan dolayı çıkartamadım. Üsteğmen Murat’a vatandaşa kesinlikle ateş et-
memesini çıkamadığı taktirde bir boşluk bulup birlik içinde kalmasını söyledim. Sonra da 
sabahın ışımasını bekledim. Gece karanlığında istemediğim çatışma ortamı olabilir diye 
günün ışımasını bekledim. Nizamiyede birlikleri ikna ederek onları hareketten vazgeçir-
mişler. Sabaha karşı tugayın önünde bir tank gördüm ben. Durumun vahametinden dolayı 
hava almak için tank garajının üstüne çıktık. Garajlar bölgesinde dolaşırken emniyetten 
gelen arkadaşlara yanımda M.K.ve Kurmay Başkanım Yarbay F.K.ile teslim oldum. Tank-
larda bulunan mühimmat bir çatışma çıktığı taktirde fazla değil ama en azından sivillerin 
bize yaklaşmayacağı, asayişi sağlayacağı kadardı. Ben dışarıya silah veya mühimmat göm-
medim. Kalabalıktan köprünün sadece Anadolu ayağını kapatabildik. Yurtta Sulh Konse-
yi olarak adlandırılan illegal yapı içerisinde şu anda bulunanlardan ben, E.Ö.’nün ismini 
görmüştüm. Çünkü o gelen evraklar arasında vardı. Gelen emir yazısındaki bilgilere göre 
kendisi İstanbul Sıkıyönetim Komutanı olarak atanması planlanmıştı. Köprülerin kapan-
masından itibaren şu anda huzurda bulunan kişilerle herhangi bir telefon görüşmem veya 
irtibatım olmamıştır. Yapılan planlanmada da beni Sıkıyönetim Komutan Yardımcısı ola-
rak görevlendirmişlerdir. Ben sadece emir doğrultusunda hareket ettim. TBMM’nin bom-
balanmasından haberim yoktur. Doğru olduğuna inandığım bir emri uyguladım. Çünkü 
emir komuta zinciri içerisinde usulüne uygun olan emirleri uygulamak gerekmektedir. Her 
ne kadar yasalarda ve TSK iç hizmet kanununda sıkıyönetim ilanına ilişkin bir düzenleme 
bulunmasa da ben bana gelen emri uyguladım. Benim FETÖ olarak adlandırılan illegal 
yapı ile benim bir ilgim alakam yoktu., Ben görevimi yaptım, suç işlemek kastı ile hareket 
etmedim, serbest bırakılmak istiyorum” demiştir.

Mahkeme Huzurundaki Savunması

Sanık Ö.A. mahkemede yaptığı savunmasında; 

“… 14 Temmuz 2016 tarihinde yine Kara Kuvvetleri Lojistik Başkanlığı tarafından 
düzenlenecek olan lojistik ihtiyaçların tespiti, tespit edilmesi ve giderilmesi, koordine edil-
mesi amacıyla yine bir toplantı yapıldı. Buraya da tugay komutan yardımcısı lojistik destek 
komutanını görevlendirdim. …Akşama doğru da yani Kara Kuvvetleri Proje Yönetim Şube 
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Müdürü Albayı M.D.  yanında daha önce görmediğim O.Ö. ve daha önce görmediğim M.Ç. 
ile geldiler. Yani o da Kara Kuvvetleri çapında yürütülen projeler hakkında Kara Kuvvetleri 
Kurmay Başkanı’nın emriyle geldiğini ve bu konularda bilgi verdiğini söyledi ve söylemeye 
müteakip bize proje hakkında bilgi verdi. Sonra da benim tugayım Kara Kuvvetleri proje-
ler içerisinde Örnek Kışla Projesi kapsamına dahil edilmişti. Buraya son durumu görmek 
ve projelerdeki son gelişmeler hakkında koordinede bulunmak için geldiğini söyledi ve 
bunları konuştuk. Müteakiben Albay M. ve Albay U.Ş. bu bilgilendirme sırasında özellikle 
büyük şehirlerde ses getirici büyük bir terör eyleminin gerçekleşeceği duyumu alındığını, 
güvenliğin sağlanmasında askeri birliklerin de emirle görevlendirilebileceğini sıralı komu-
ta kademesine komutanların bilgi vereceğini ve emir vereceğini gerekirse konuya ilişkin 
yazılı bir plan ve uygulama emri yayınlanacağını ve karargahta bu yönde çalışmalar oldu-
ğunu belirttiler…

 …Yani sonradan duyuyoruz madem MİT vasıtası ile duyumlar alındı. Sayın Ge-
nelkurmay Başkanımız hava sahasının kapatıldığını, hava araçlarının uçmasının emrini 
verdiğini sonradan öğreniyoruz. Madem hava sahası kapatıldı, duyum bilgiler alındı. Bir-
liklere bir emir verilebilirdi. Oluşturulan bu güvenliksiz ortama ilişkin oluşturulan resim 
yırtılabilir, darbe girişimi önlenebilirdi... 

…Bu bilgiyi aldığım zaman ilk anda hani Temmuz ayı içerisinde güneye Antep 
veya İslahiye bölgesine intikal edeceğimize ilişkin son bir nihai mesaj gelmişti Kara Kuv-
vetleri’nden. Herhalde dedim kesin yeri belli oldu. Artık bize intikal emri verildi diye aklı-
ma geldi ve ben de birlik komutanlarına bilgi verin çağırın diye onlara emir verdim. Geri 
döndüğümde de evet tugay komutan yardımcım ve kurmay başkanım beni karşıladılar. 
Sonra ben odama geçtim. Bana gelen emri getirdiler. Bunda tamam lafız olarak sıkıyöne-
tim direktifi geçiyordu. Şaşırdım… Yani bu nedir yani ilk defa aldık böyle bir şey ne demek 
yani anlam veremedim… 

…Bana Kuvvet Harekât Merkezi’nden aradığını söyleyen subay, vardiya amiri 
olduğunu söyleyen albay. Komutanım emri aldınız mı? Aldık. Komutanlarımızın emri var 
emrediyorlar. Harekete başlıyorsunuz sizin güvenlik tedbiri alacağınız yerler şunlar şun-
lar şunlar dedi ve emri hemen uygulamaya başlayın diye bunların güvenliğini sağlayın 
diye kuvvet komutanlarının emirlerini tebliğ etti ve komutanların emirlerini tebliğ ettiği-
ni söyledi ve telefonu kapattı. Telefona baktığım zaman askeri hattan arıyor. Yani bütün 
bunları düşünürken kafam karıştı yani bir yandan sıkıyönetim geliyor, bir yandan telefon 
geliyor, bir yandan bu emir var kafam karıştı tam emri denetleyemedim yani. Yazılı emirle 
de ve telefonla da emrin uygulanması konusunda ısrar edildiğini düşündüm. Emrin hu-
kuka uygunluğunu yani denetlenmesinin engellendiğini düşünüyorum... Ama olayın özeti 
olarak baştaki emirlere riayet edilmiş, gece meydana gelen gelişmelerden darbe girişimine 
karıştırıldığımız, aldatıldığımız, kandırıldığımız anlaşıldığında birliklerin durdurulması ve 
teslim olacağı ulaştığım birlik komutanlarına bildirilmiştir. 
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…Tabur komutanlarıma zaten gidecekleri sorumlu bölgeleri söylemiştim. Sen Ş. 
Yarbay; Sabiha Gökçen dedim, diğerine de öbürküleri verdim. Bu arada saat 09.30 gibi yani 
akşam 21.30 gibi o ana kadar görmediğim yani 13’ünde gördüm de ondan sonra görmedi-
ğim Albay U.Ş.’i yanında kendisini ilk defa 13 Temmuz’da gördüğüm Binbaşı M.Y. ile tugaya 
geldiğini gördüm. Albay U. kendisinin 5. Zırhlı Tugay’dan arandığını söyleyip yayınlanan 
emri görmeye geldiğini söyledi... 

…Ben zaman içerisinde birliklerimi sevk ve idare etmek için odanın içinde telsiz 
çekmiyor. Dışarı çıktım ve U. Albay’ı odada bıraktım. Keşke bırakmasaydım yani zaman 
zaman odaya gelip gittiğimde yani onun telefonda birileriyle görüşüyor olduğunu gördüm 
yani ne yalan söyleyeyim tugayı ile görüşüyor zannettim... 

…Tanklardaki termal cihazlar karanlık bölgeleri görebiliyor. Polisin, jandarma-
nın göremediği bölgeleri görsün diye evet tank gönderdim. He bu üzülerek bunu söylüyo-
rum ama hazırlanan birlikler dış emniyeti sağlayacakları noktada harekete başlamış. Saat 
22.50’den itibaren nizamiyeden çıkış yapmaya başladılar. Söz konusu konseyin ne darbe 
bildirisini dinledim, ne Sayın Başbakanımızın açıklamalarını duydum ne de Sayın Cumhur-
başkanımızın TV açıklamalarını duymadım. TV’den izlemedim çünkü...

…Kesinlikle ateş açılmamasını söyledim. Eğer hareket edemiyorsa, vatandaşla-
ra dinletemiyorsa yapacak bir şey yok. Tankın üzerindeki kule dışındaki silahları sökün, 
kulenin içine alın, kule kapaklarını kapatın içerde bekleyin dedim. Gece boyunca gecenin 
ilerleyen saatlerinde gerçek durumun güvenliği sağlama olmadığını, kolluk kuvvetlerini 
destekleme, güvenliği sağlama olmadığını bunun bir darbe girişimi olduğunu anladığım 
zaman da ben geri dönmesi ve teslim olmasını söylemek için gece ben telefonla aradım. 
Telsizden de aradım ama ben Yarbay ŞAKİR’e bu konuda ulaşamadım… Ordu karargahına 
Selimiye Kışlası’na geldiğini söyledi ki gece 01.00 gibiydi. Bu, birliğimden köprülere giden 
araçlar hakkında da hiçbir bilgi vermedi. Napıyorlar ben bilmiyordum. 

…Gece 02.00 gibi, bunun darbe olduğunu, darbeye kendimin ve birliğimin ira-
demiz dışında karıştırıldığını anladığımı ve havanın aydınlanmasına müteakip teslim ola-
cağımı direnilmemesini saat en son 02.00’den sonra 02.50 gibi İrfan’la bir konuşmamız 
oldu... 

…İrfan Yarbay ile görüşmemde, “Arkadaşım bak, darbe girişimine karıştırılmı-
şız, gerçek bu. Ben teslim olacağım; sen de teslim ol. Herhangi bir zorluk çıkartma” diye 
ona söyledim... 

…Özellikle seviye arttıkça her emri komutan imzalamaz.Yani bazen diyorlar 
bunu orgeneral imzalasaydı deniliyor yani imzalamıyor bazı emirleri de. Genelkurmay 
Başkanımızın, 2. Başkanımızın, kuvvet komutanlarımızın bize imzaladığı tugaya gelen kaç 
tane emir varmış?.. 
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…Kaç defa bir araya gelinilirse, kaç defa telefonla konuşulursa veya her seferin-
de ortalama kaç dakika görüşme yapılırsa süreklilik vasfı kazanacaktır bunu takdirlerinize 
sunuyorum. İddia edilen konsey üyeleri ile darbe girişimi öncesinde düzenlenen toplantıla-
ra katılmadım. Bu toplantının yapıldığını ve görüşülen hususları iddianameden okudum... 

…Sadece 13 Temmuz 2016 tarihinde birliğime gelen M.D.  ve U.Ş. güvenlik ko-
nusu bilgilenmek için gelmişlerdi onun için söylemiştim. Onları dinlemiştik bir planlama 
yapmadık... 

…İddianamenin 106. ve 294. sayfasında şüphelinin üst aramasında ise örgütsel 
bağlılığını simgeleyen 1 adet 1 ABD Doları, serisi de var L serisi, bulunduğu ifade edilerek 
paranın herhangi bir örgütten geldiği veya alındığına dair kanıt olmadığı halde doğrudan 
doğruya suçlayıcı yorum yapılmıştır. Emniyet Müdürlüğünde yapılan arama sırasında yü-
züm duvara dönük olduğundan cüzdanımdan çıktığı iddia edilen materyalin cüzdanımdan 
çıktığını görmedim. Görmedim ama ben yurt dışında görev yaptım. Bu para yurt dışında 
görev yaptım olabilir. Tasarruf amacıyla döviz aldım, bozdurdum. Cüzdanımda 1 ABD Dola-
rının olduğundan bile emin değilim… 

…Fırtına toplarının hazırlanmayacağını ve kullanılmayacağını net olarak ifade 
ettim bunu hatırlıyorum. Bunu yanımda bulunan Teğmen Süleyman POLATÖZ’den, o anda 
şoförüm olan Uzman Çavuş Murat DUMAN’dan teyit edilebilir. Duymuş olabilirler bunlar 
ve yahutta bu ilgili şahıslar Topçu Tabur Komutanı’na ve Ertürk Murat CANSARAN Yüzba-
şına da sorulabilir. İnkar etmeyeceklerdir. Ben bu emri vermedim eminim. Ama bu emri 
kim vermişti. Eğer verildiyse bu emri kim vermişti onu da bilmiyorum... 

…Askeri birliğe gelen mesajın gönderildiği kaynak muhabere merkezi ve ileti-
şim mesajlaşma sistemine dışardan müdahale  imkānsızlığı dikkate alındığında, emir Ge-
nelkurmay Başkanlığından alınmıştır. Başka bir örgüt veya terör örgütünden alınmamıştır. 
Yani burada da yani 9 buçukta yayınlandığı söylenen o Silahlı Kuvvetler Harekât Merke-
zinden yayınlanan o mesaj var. Bunun için de bu emrin yayınlanacağını söyleyen saat 
9’dan sonra Kuvvet Harekât Merkezinden aradığını söyleyen o albay var, arayıp vardiya 
amiri diyen. Böyle bir emir yayınlanacak bilginiz olsun. Yani o emrin öncesinde bilgi verdi. 
Başka bişeyden bilgim yok. Sıkıyönetim direktifini de gece 11.30-12.00… Ondan sonra yani 
gece yarısından sonra geldi bunlar... 

…Yani sıkıyönetim direktifi emrini ben, bu emri, gece 11 buçuktan, 12’den sonra 
gördüm. O vakitte zaten, onun öncesinde aldığım emirler gereği ben gerekli işlemleri baş-
lattım. Onun öncesinde ne emir vardı. Silahlı Kuvvetler Harekât Merkezi yani Genelkur-
may Başkanlığından yayınlanmış olan yani 9 buçukta yayınlanmış emir var. Ama saat 9 
ile 9 buçuk arasında yani 9’dan sonra bana Kuvvet Harekât Merkezinden kendinin vardiya 
amiri olarak tanıtan albayım aradı. Bu albayım bu Genelkurmayın 9 buçukta yayınlamış 
olduğu hazırlık ikazı ve birlik intikali konulu yani ülke genelinde meydana gelen ani ge-



İSTANBUL DARBE ANA DAVASI İSTANBUL DARDE ANA DAVASI

445

lişmeler kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tüm birlik, kurum ve karargahları tarafın-
dan kendilerine verilecek vazifeleri yerine getirmek, güvenliği sağlamak ve işlerliği devam 
ettirmek maksadıyla gereken her türlü tedbir ve her türlü teklif alınacaktır diyor...” 

“Bu emir bana kaçta geldi efendim onu bilmiyorum. Bu 22.15’te çekilen mesaj 
veya 22.15 veya 22.25. Yani aynı anda birliklere gelmeyebilir. 

“Şimdi saat 12’den sonra bu darbe emrini almışsınız. Darbe emri diyorum… Sıkı-
yönetim emri direktifini almışsın… 12’den sonra getirmişler koymuşlar önüne… Bu arada 
birlikler çıkmış. Şöyle bir baktım göz gezdirdim. Ha tamam sıkıyönetim komutan yardım-
cısı da var adım orda geçiyor ne hikmetse ve az çok olay geçtikten sonra bilgim olmuş,…” 
şeklinde ifade vermiş, suçlamaları kabul etmemiştir.

Hakkındaki Sanık ve Tanık Beyanları 

Sanık M.Y.’nin 17/01/2017 tarihli ek ifadesi

“Son olarak ayrıntılı olarak verdiğim ifade olan 30.11.2016 tarihli ifadede geçen 
11.07.2016 tarihli toplantı sıkı yönetim planının uygulanacağının tebliğ edildiği toplantı-
dır. Burada yalnızca Ankara ili faaliyetleri gündeme gelip tartışılmıştır. İstanbul ili faali-
yetleri ise bir sonraki gün M.D.  tarafından ben, U.Ş. ve O.Ö.’ye tebliğ edilmiştir. Bu toplantı 
O.Ö.’nün evinde yapılmıştır. Bu ev askeri lojman değildir, bir apartman dairesidir. Önceki 
beyanımda da belirttiğim gibi eve giderken yolda uyuduğum için nerede olduğunu bileme-
diğimden yerini gösteremeyeceğim. Sıkıyönetim emrinin M.D.  tarafından üçümüze 
iletilmesi akabinde kendisi bize faaliyet günü Ankara ile İstanbul arasında koordi-
nasyonu sağlama görevi verdi. Bize ayrıca İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasındaki 
iki zırhlı unsur olan 66. ve 2. Zırhlı Tugay Komutanlarıyla görüşmemizi istedi. Kendisi bize 
“faaliyeti koordine edin “ dediği için biz de her iki tugay komutanının durumdan önceden 
haberdar olduğunu anlamış olduk. Askeri teamüllerde koordine edilmesi sözü bu şekilde 
anlaşılmaktadır. 13.07.2016 tarihinde 2. Zırhlı Tugay’a gittiğimizde U.Ş. baş başa Tugay 
Komutanı Ö.A.’ ya geliş nedenimizi söyledi. Ö.A.’da da herhangi bir şaşırma emaresi yoktu. 
Buradan da plandan ‘önceden haberdar olduğunu anladım. Yine aynı şekilde bir sonraki 
gün 66. Tugay Komutanlığında yapılan toplantıda da M.N.Y.’nin durumdan haberi vardı. 
Toplantılarda görev alan tuğgeneral rütbeli şahıslar olan F.A.  , E.G., Ö.A., M.N.Y.’nin biz 
kendilerini görmeden önce durumdan haberdar olduklarını anladık. Kendilerine bizden 
önce ne şekilde haber verildiğini bilmiyorduk. Toplantılara iştirak eden Alay ve Tabur ko-
mutanları ise toplantı günü durumdan haberdar olmuşlardı. ....13.07.2016 tarihinde Ö.A. 
bizle görüştükten sonra 30.11.2016 tarihli ifademde teşhis ettiğim, kendi personelini topla-
yarak bizim olmadığımız bir ortamda görüştü. Burada sıkı yönetim tebliğini yaptı. Akşam 
yapılan toplantıya ise belirttiğim gibi M.D.   de Ankara’ dan gelip iştirak etti. Bu toplantıda 
bulunan 2. Zırhlı Tugay’a bağlı olmayan birlik komutanlarının ise M.D.  tarafından çağ-
rıldıklarını düşünüyorum. Gerek 2. gerekse de 66. Zırhlı Tugay’da yapılan toplantılarda 



İSTANBUL DARBE ANA DAVASI İSTANBUL DARDE ANA DAVASI

446

alay ve tabur komutanlığının seviyesinde bulunan personelin önceden belirlenen hangi 
emniyet altına alınacak hususları kendilerine ayrı ayrı tebliğ edildi. Yalnızca 2. Zırhlı Tu-
gay’da yapılan toplantıda M.D.  ile Ö.A. ile birlikte değerlendirme yaparak emniyet altına 
alınacak bazı bölgeleri revize ettiler. Darbe girişimi günü toplantılarda kontrol altına alın-
ması tebliğ edilen tüm noktalar kontrol altına alınmaya çalışıldı. Hava Harp Okulu’nda 
gerçekleştirilen toplantı ile ilgili olarak; G.S.’ in başında bulunduğu ekibin yaptığı toplan-
tıda İstanbul ili faaliyetleri konuşulmadı. Bu ekip ayrı bir odada toplantı yaptı, bizim içeri-
sinde yer aldığımız ekibi koordine eden ise F.A.  idi.. Önceki ifademde belirttiğim gibi M.K. 
ile ben toplantıya bir saat kadar gecikmeli gittik. Toplantıda ifadelerimde teşhis ettiğim 
şahıslar vardı. Toplantıya gecikmeli olarak gittiğimizden yalnızca F.A.’nın  M.D.’ye 
“aranızda koordine edersiniz” dediğini duydum. Yine bizim bulunduğumuz bölümde 
alay komutanlarının talebi üzerine bütün alay ve tugaylar ile E.G.’nin görev alacağı 1. Ordu 
Karargahı’na Kara Harp Akademisinden öğrenci subayların grup grup dağıtılmasına karar 
verildi. Bu konuda Kara Harp Akademisi Harekât ve İstihbarat Ana Bilim Dalı Başkanı 
Kurmay Albay A.Z.G., aynı yerde öğretim elemanı olan Z.Ö. ile birlikte bir planlama yapıp 
öğrencileri grup grup dağıtacağını ifade etti...” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Telsiz Konuşmaları

( IRMAK 1 ) Tuğgeneral Ö.A.’nın IRMAK 81 Kurmay Yarbay Ş.Ç.’a “2 
tane ZPT bekliyorum 1 nolu nizamiyeye”, 22.15 

( IRMAK 81 ) Kurmay Yarbay Ş.Ç.’nin IRMAK 1 Tuğgeneral Ö.A.’ya 
‘Unsurlar çıkış yaptı diğer unsurlar nizamiye bölgesinde”, 22.35 

( IRMAK 81 ) Kurmay Yarbay Ş.Ç.’nin “İlk unsurları nizamiye bölge-
sine tertiplendi diğer ınsurlar çıkış hazırlığında”, 22.37   (IRMAK 101 ) Kurmay 
Yarbay İ.A.’nın “Çıkıyoruz”, 22.50 

( IRMAK 81) Kurmay Yarbay Ş.Ç.’nin “Tüm unsurlar ile çıkıyoruz 
nizamiyedeyiz”, 22.51 

( IRMAK 81 ) Kurmay Yarbay Ş.Ç.’nin “Kartal istikametinde Ankara 
istikametine doğru çıkış”, 22.58 

(IRMAK 5) Kurmay Yarbay F.K.’nin IRMAK 1 Tuğgeneral Ö.A.’ya ‘1 
Nolu nizamiye mevkiindeyim”, 23.02 

( IRMAK 1 ) Tuğgeneral Ö.A.’nın (IRMAK 5) Kurmay Yarbay Fatih 
ECARAKAYA’ya “Bir mektup gönderiyorum”, 23.02 
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( IRMAK I ) Tuğgeneral Ö.A.’nın IRMAK 187 Yüzbaşı Selim ÇALlŞ-
KAN’a ’Mevkiiniz”, 23.14 

( IRMAK 187 ) Yüzbaşı S.Ç.’nin ( IRMAK 1 ) Tuğgeneral Ö.A.’ya ‘’Ge-
liyoruz karar (karargah olduğu değerlendiriliyor) önüne”, 23.14 

( IRMAK 101 ) Kurmay Yarbay İ.A.’nın “Bostancı Köprüsü’nden Acı-
badem istikametine devam ediyoruz.”,23.26 

(IRMAK 81) Kurmay Yarbay Ş.Ç.’nin (IRMAK 1) Tuğgeneral Ö.A.’ya 
“Girmek üzereyim”, 23.27

( IRMAK 1 ) Tuğgeneral Ö.A.’nın (IRMAK 81) Kurmay Yarbay Ş.Ç.’ya 
“Mevki Bildir”, 23.27 

(IRMAK 81) Kurmay Yarbay Ş.Ç.’nin ( IRMAK 1 ) Tuğgenerai Ö.A.’ya 
“Sabiha Gökçen Nöbetine”, 23.27 

( IRMAK 1 ) Tuğgeneral Ö.A.’nın (IRMAK 81) Kurmay Yarbay Ş.Ç.’a 
“İhtiyat sizde mi Murat KARAKAŞ», 23.27 

(IRMAK 81) Kurmay Yarbay Ş.Ç.’m ( IRMAK 1 ) Tuğgeneral Ö.A.’ya 
“Olumsuz”, 23.27 

 ( IRMAK 81) Kurmay Yarbay Ş.Ç.’den ( IRMAK 1 ) Tuğgeneral Ö.A.’ya 
Vukuatımız yok giremiyoruz çok yoğun trafik var”, 23.43 

( IRMAK 81) Kurmay Yarbay Ş.Ç.’den ( IRMAK 1 ) Tuğgeneral Ö.A.’ya Tra-
fik kapalı polisler tarafından kapatıldı. Jandarma çatışın emri almış”, 23.58 

( IRMAK 1 ) Tuğgeneral Ö.A.’nın ( IRMAK 81) Kurmay Yarbay Ş.Ç.’ye

Basıp geçin”, 23.58 

( IRMAK 81) Kurmay Yarbay Ş.Ç.’den ( IRMAK 1 )Tuğgeneral Ö.A.’ya 

Yolu açıp geçeceğiz” ,23.58

(IRMAK 121) Kurmay Binbaşı Z.G.’nin ( IRMAK 1) Tuğgeneral Ö.A.’ya 
Fırtınalar hazır olsun anlaşıldı mı?”, 00.18 
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(IRMAK 121) Kurmay Binbaşı Z.G.’nin (IRMAK 5) Kurmay Yarbay 
F.K.’ya “1 Nolu Niz. (nizamiye olduğu değerlendiriliyor) Takviye gerekiyor 
acil”, 01.44 ^ 

(IRMAK 5) Kurmay Yarbay F.K.’nin (IRMAK 121) Kurmay Binbaşı 
Z.G.’ye “Alındı”, 01.44

(IRMAK 121) Kurmay Binbaşı Z.G.’nin (IRMAK 5) Kurmay Yarbay 
F.K.’ya “Derhal uygun 1 unsur gönderelim 1 nolu nizamiyeye”, 01.44

(IRMAK 5) Kurmay Yarbay F.K.’mn (IRMAK 121) Kurmay Binbaşı 
Z.G.’ye “Anlaşıldı”,01.44

(IRMAK 121) Kurmay Binbaşı Z.G.’nin (IRMAK 5) Kurmay Yarbay 
F.K.’ya “Nizamiyeye takviye gidildi mi?”,

(IRMAK 5) Kurmay Yarbay F.K.’nin (IRMAK 121) Kurmay Binbaşı 
Z.G.’ye “Evet şu anda gidiliyor”, 

( IRMAK 8 ) Kurmay Yüzbaşı M.K.’nin “Acıbadem tamam”,04.06 
şeklinde anons geçtikleri, söz konusu bir kısım tespit edilebilen anonsların 
darbe faaliyeti kapsamında emniyet altına alınacak noktalara sevkiyatla ilgi-
li olduğu anlaşılmıştır.

Esas Hakkında Mütalaa

Cumhuriyet Savcısı tarafından verilen esas hakkındaki mütalaada;

“Sanığın olay tarihinde Tuğgeneral rütbesiyle 2’nci Zırhlı Tugay Komutanı olarak 
görev yaptığı, darbeci askeri kanat tarafından hazırlanan sözde atama listesine göre mevcut 
görevinin devamına karar verilerek ayrıca 52’nci Taktik Tümen Komutanı ve İstanbul Sıkıyö-
netim Komutan Yardımcısı olarak görevlendirildiği, ülke genelinde darbe girişimini gerçek-
leştiren Yurtta Sulh Konseyi’nin İstanbul yapılanmasını oluşturan sanıklardan biri olduğu, 
darbe girişiminin silahlı kuvvetlerimizdeki emir-komuta zincirinden kopuk olarak, terör ör-
gütünün bir eylemler dizisi olduğu açıkça anlaşılan somut olayda girişimin öncesinde düzen-
lenen toplantılara katılarak eylemlerin planlamasına iştirak eden, eylemleri organize eden 
ve girişim günü kalkışmayı başlatan, görev taksimatı yapan veya birlikleri sevk eden konsey 
üyesi sanıkların terör örgütüyle arasında süreklilik ve çeşitlilik arz edecek şekilde organik 
bağ bulunduğu, bu şekilde örgütün amacına uygun biçimde işleyişini sağlayan, örgüt üye-
lerine görev veren, emir ve idare yetkisine sahip olan konumlarına göre örgüt faaliyetlerini 
düzenleme ve görevlendirme yetkisini haiz yönetici vasfında oldukları, ayrıca darbe girişimi 
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öncesi yapılan toplantılarda hangi faaliyetlerin icra edileceği, bu kapsamda hangi nokta-
ların emniyet altına alınacağı ile darbe girişimine karşı çıkanlara ateş edileceği ve karşıt 
gördükleri askeri yetkililerin enterne edileceği hususlarının kararlaştırılması, “Yurtta Sulh 
Biziz” grubundaki görüşme içeriklerinde toplanan kitlelere ve askeri kuvvetlere karşı duran 
polislere silahla, tanklarla sert şekilde müdahale edileceği, muhalif gördükleri yetkililerin 
enterne edileceği hususlarının yer alması ile girişim kapsamındaki faaliyetlerin gruba rapor 
olarak sunulması bir arada değerlendirildiğinde konsey üyesi sanıkların İstanbul ilinde dar-
be girişimi faaliyetleri kapsamında darbeci askeri kanadın hakimiyetinin sağlanması ama-
cıyla işlenen öldürme, öldürmeye teşebbüs, yaralama, hürriyeti tahdit, yağma, özel şahıslara 
ve kamuya ait mallara zarar verme suçlarının eylemleri üzerinde ortak hakimiyet sağlayan 
ve terör örgütü yöneticisi konumunda sorumlu oldukları,

Sanığın darbe girişimi öncesinde İstanbul ilinde askeri birliklerde yapılan top-
lantılara iştirak ederek planlamasında bizzat ve etkin şekilde rol aldığı, toplantılar ön-
cesinde darbe girişiminden haberdar olup komuta ettiği birliklerin planlamasını ayrıca 
gerçekleştirdiği, girişim günü de bulunduğu birliğinde faaliyetleri Yurtta Sulh Biziz isimli 
grup üzerinden bizzat denetlediği, İstanbul ilindeki darbe girişimi faaliyetlerinin başlama-
sını müteakip planlamada belirlenen kendi sorumluluğundaki Anadolu yakasında yer alan 
noktalara askeri unsurları sevk emrini vererek idare ettiği, bu kapsamda 1’nci Tank Ta-
bur Komutanı Ş.Ç.’ı Sabiha Gökçen Havalimanı’nı emniyet altına almakla görevlendirdiği, 
2’nci Tank Tabur Komutanı İ.A.’ya her iki boğaz köprüsünün Anadolu yakasının girişlerini 
emniyet altına alma ve Üsküdar’da bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün emniyet al-
tına alınması talimatını verdiği, yine aynı doğrultuda birçok kritik noktaya takviye amaçlı 
tanklar ve zırhlı personel taşıyıcılar gönderdiği, hatta İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi-
nin 2016/69 esas sayılı dosyasında mevcut olan 2. Zırhlı Tugayın çok sayıdaki personelinin 
ifadelerine göre tugay komutanı sanık Ö.A.’nın darbe girişimi için sevk ettiği ZPT ve tank 
birliklerini dikkat çekici şekilde yola çıkıp bizzat nizamiyeye yönlendirdiği, darbe girişimi-
nin başarısız olması akabinde bulunduğu yerde yakalandığı, 

Ele geçirilen cep telefonu üzerinde yapılan inceleme sonucunda darbe girişi-
mine katılan sanıklarla ve dikkat çekici olarak M.N.Y. ile olay günü ve takip eden gecesi 
çok sayıda arama kaydının bulunduğu, yine olay tarihinde İstanbul İl Jandarma Komutanı 
olarak görev yapan G.S. ile çok sayıda arama kaydının tespit edildiği, G.S.’nin kendisine 
15/07/2016 saat: 23.26 ve 23.32’de sırasıyla dört adet “ulaşamadım”,”1408100”,”Arar mısı-
nız” ve “Tekrar arar mısınız” ibareli mesajlar gönderdiği,

Sanığın yapılan üst aramasında ise örgütsel bağlılığı simgeleyen (1) adet L 
34188649 A seri numaralı 1 ABD Doları kağıt para bulunarak el konulduğu, ikametinde 
yapılan aramada ise dikkat çekici olarak terör örgütünce 2014 yılı başında gerçekleştirilen 
MİT Tırlarının durdurulması olayı nedeniyle Hadımköy Askeri Cezaevinde tutuklu bulunan 
H.C. ve diğer asker şahısların ziyaret edilmesi talepli 12/01/2016 tarihli dilekçenin bulun-
duğu,
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İstanbul ilindeki darbe girişimi faaliyetlerinin önceden planlanması toplantıları-
na katılıp organizasyonunda ve olay günü icrasında etkin rol üstlenen konsey üyesi sanık 
Ö.A.’nın İstanbul ilinde darbe girişimi faaliyetleri kapsamında darbeci askeri kanadın ha-
kimiyetinin sağlanması amacıyla işlenen, yukarıda açıkladığımız kasten öldürme, hürriyeti 
tahdit, konut ve işyeri dokunulmazlıklarının ihlali, işgal ve engelleme suçlarının eylemleri 
üzerinde ortak hakimiyet sağlayan ve örgüt yöneticisi konumunda sorumlu olduğu, yukarı-
da da detaylı şekilde izah edildiği gibi iki ayrı eylemle TCK’nın 314. maddesinde düzenlenen 
terör örgütü yöneticiliği ve TCK’nın 309. maddesinde düzenlenen cebir ve şiddetle mevcut 
anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs olmak üzere ortaya çıkan bu iki sonuç açısın-
dan sanığın gerçek içtima kuralları gereği farklı hukuki yararları koruyan ve darbe girişimi 
bağlamında yasada da öngörülmemiş, aralarında geçitli suç ilişkisi bulunmayan her iki suç-
tan ayrı ayrı cezalandırılmasının olanaklı olduğu anlaşılmakla sanığın üzerine atılı;

Kalkışma suçu niteliğindeki anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, si-
lahlı terör örgütü yöneticisi olma ve ayrıca silahlı terör örgütünün eylemi olan darbe girişimi fa-
aliyeti kapsamında darbe yanlısı askeri güçlerin fiili hakimiyetini sağlamak amacıyla işlenen; 

(6) kez olmak üzere darbe suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla ve kişi-
nin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme,

(2) kez olmak üzere darbe suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla ve ço-
cuğa karşı kasten öldürme

(80) kez olmak üzere darbe suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla  kas-
ten öldürme,

Katılan Ümit DÜNDAR’a karşı cebir kullanmak suretiyle gece vakti, silahla, kamu 
görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ve birden fazla kişi tarafından birlikte 
konut dokunulmazlığını ihlal etme, 

Katılan Tayyar ERTEM’e karşı ve Emel ERTEM’e karşı cebir kullanmak suretiyle 
gece vakti, silahla, kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ve birden faz-
la kişi tarafından birlikte konut dokunulmazlığını ihlal etme,

Katılan Tahir BEKİROĞLU’na karşı cebir kullanarak, silahla, birden fazla kişi tara-
fından birlikte, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu görevinin sağladığı nüfus 
kötüye kullanılmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma,

Katılan Mesut ÖZEL’e karşı cebir kullanarak birden fazla kişi tarafından birlikte, 
kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu görevinin sağladığı nüfus kötüye kullanıl-
mak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma,
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15 Temmuz Şehitler (Boğaziçi) ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinin işgali nede-
niyle (2) kez ve zincirleme olmak üzere kara ulaşım araçlarının alıkonulması,

Samandıra Gişeler ve E-5 Karayolu üzerinde yer alan Kartal Köprüsü’nün bulun-
duğu noktalara gerçekleşen eylemler sebebiyle 2 kez ve zincirleme olmak üzere kara ula-
şım araçlarının alıkonulması,

Atatürk Havalimanı işgali nedeniyle zincirleme olmak üzere hava ulaşım araçla-
rının alıkonulması, Sabiha Gökçen Havalimanının teşebbüs aşamasında kalan işgal girişimi 
nedeniyle hava ulaşım araçlarının alıkonulmasına teşebbüs, 

Digitürk ve Doğan Medya Center binası eylemleri nedeniyle (2) kez olmak üzere 
gece vakti, cebir kullanmak suretiyle, silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu 
görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işyeri dokunulmazlığını ihlal, haberleş-
menin engellenmesi,

Casper Plaza binası eylemi nedeniyle gece vakti, cebir kullanmak suretiyle, silah-
la, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak 
suretiyle işyeri dokunulmazlığını ihlal,

Acıbadem Türk Telekom Anadolu Yakası Bölge Müdürlüğü, TRT Ulus Yerleşke-
si, TRT Harbiye Radyo binası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, 
İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi ve İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığı eylemleri nedeniyle(7) kez olmak üzere silahla, birden fazla 
kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle kamu 
hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi,

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığının işgali eylemi nedeniyle silahla, birden fazla kişi 
tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle siyasi hak-
ların kullanılmasının engellenmesi suçlarını işlediğinin kabulü ile, eylemlerine uyan;

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 309/1 ve 314/1. maddeleri ile,

Aynı yasanın 309/2, 314/3, 220/5. ve 266. maddeleri delaletiyle 82/1-g.h (6 kez), 
82/1-e.h (2 kez), 82/1-h (80 kez), 223/1, 43 (4 kez), 223/3, 43 (1 kez), 223/3, 35, 43 (1 kez), 
124/2 ve 3 (2 kez), 

TCK’nın 309/2, 314/3 ve 220/5. maddeleri delaletiyle 116/2-4, 119/1-a.c.e (3 kez), 
116/1-4, 119/1-a.c.e (2 kez), 114/2, 119/1-a.c.e (1 kez), 113/1, 119/1-a.c.e (7 kez), 109/2, 3-a.b.
c.d (1 kez) ve 109/2, 3-b.c.d (1 kez) maddeleri,
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Tüm suçlar açısından TCK’nın 53, 58/9, 63. maddeleri,

Haberleşmenin engellenmesi suçu hariç olmak üzere tüm suçlar açısından 
TMK’nın 5. maddesi uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmasına,

Katılanlar Ümit DÜNDAR ve Tayyar ERTEM’e karşı gerçekleştiği iddia edilen ki-
şiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs suçları yasal unsurları itibariyle oluşmadığın-
dan, Halit Yaşar MİNE’nin öldürülmesi olayı açısından ise cezalandırmayı gerektirir her 
türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı deliller elde edilemediğinden bu suçlardan ayrı 
ayrı beraatine,

Sanıktan ele geçirilen adli emanetin 2016/10500 sırasında kayıtlı suç delili (1) 
ABD Doları kağıt paranın karar kesinleştiğinde dosyada delil olarak saklanmasına, karar 
verilmesi” talep ve mütalaa edilmiştir.

Değerlendirme 

Sanık darbe teşebbüsünde Tuğgeneral rütbesiyle 2’nci Zırhlı Tugay Komutanı 
olarak görev yapmakta olup, darbeci askeri kanat tarafından hazırlanan atama listesine 
göre mevcut görevinin devamına karar verilerek ayrıca 52’nci Taktik Tümen Komutanı ve 
İstanbul Sıkıyönetim Komutan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. 

13.08.2016 tarihinde İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde verdiği ifa-
desinde, ‘’..Komutan Yardımcısı Kurmay Başkanı benî karşıladılar ve ellerinde bir emir var-
dı. Yazılı bir emirdi. Muhabere merkezinden yeni çıktısı alınmış, alıp okuduğumda, incele-
diğimde Sıkıyönetim Emri idi. Genelkurmay Başkanlığından gelen bir yazı idi. İki gün önce 
de 13 Temmuz günü saat 14.30 sıralarında Albay U.Ş. 19.00 sıralarında Albay M.D.  gelmiş 
ve bilgi aktarımında bulunmuştu. Genel itibari ile bildirilen bilgiler ile gelen yazının içeriği 
aynıydı. TSK bir bütün olarak emir komuta birliği içerisinde sıkı yönetimle yönetime el 
konularak… Bana yapmam gerekenleri söylediler. Yani kısaca Albay’ın bana söyledikleri 
ile 15 Temmuz sıkı yönetim ilanı ile ilgili gelen yazılı metin aynı şeylerdi. Bana kendisi 
tarafından komuta kademesinin darbe konusunda hem fikir olduğu söylendi..’’ şeklinde 
beyanda bulunmuş ve darbe girişiminden haberdar olduğunu ikrar etmiştir. Devamla ‘’…
Benim birliğimde ya da benim katılımımla 14 Temmuz’da hiçbir toplantı olmamıştır. Ancak 
yukarıda belirttiğim gibi Albaylar U.Ş. ve M.D.  isimli kişiler sözlü olarak bana bilgilendir-
me yaptıktan sonra tabur komutanları ile bir toplantı yaptılar. Bana da kısaca özet geçtiler 
yani önce bana anlattılar. Ne kadar personel ve asker çıkarılacağı yönünde bilgiler aldılar. 
Bunlar konuşuldu…’’ şeklindeki beyanıyla da 2. Zırhlı Tugay Komutanlığında bulunan ta-
bur komutanlarına darbe kapsamında bilgilendirme yapıldığını ifade etmiş ancak toplantı 
olmadığını iddia etmiştir. 
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Mahkeme huzurunda alınan ifadesinde ise, büyük şehirlerde ses getirici büyük 
bir terör eyleminin gerçekleşeceği duyumunun alındığı nedeniyle görüştüklerini, darbenin 
d’sinin dahi konuşulmadığını, telaffuz bile edilmediğini beyan etmiştir. 

Ancak darbe kalkışmasına yönelik faaliyetler kapsamında 2. Zırhlı Tugay Komu-
tanlığına büyük önem atfedildiği ve burada alınan kararlarla darbe teşebbüsünün planla-
masının yapıldığı soruşturma ve koğuşturma aşamasında ortaya çıkmıştır. Yukarıda ayrın-
tılı olarak izah ettiğimiz üzere terör eylemleri nedeniyle 2. Zırhlı Tugay Komutanlığından 
zırhlı birliklerin kışla dışına çıkması mümkün olmamasına rağmen yapılan planlamalar 
doğrultusunda çok sayıda zırhlı araç, tank, GZPT ve askeri kamyonlar FSM Köprüsü, Bo-
ğaziçi Köprüsü, Üsküdar Çevik Kuvvet, Acıbadem, Fenerbahçe Orduevi, 1. Ordu Karargahı, 
Sabiha Gökçen Havalimanı, Maltepe Kenan Evren Kışlası ve Kadıköy Göztepe Köprüsü gibi 
bölgelere sevk edilmişlerdir.

Sevk edilen personele ise “Kara Kuvvetleri denetlemesi olacağı”, “alarm tatbi-
katı yapılacağı”, “terör tehdidi bulunduğu”, “birliğin Suriye’deki olaylar nedeniyle sınıra 
kaydırılacağı” gibi türlü gerekçeler gösterilerek mesai içerisinde veya sonrasında süratle 
reaksiyon gösterecek şekilde müteyakkız durumda bulunmaya zorlanmışlardır.

Ayrıca sanığın emriyle araç ve silah bakımı, araçlara yakıt ikmali, mühimmat 
sayımı, araç-silah-mühimmat ve tank/zırhlı/tekerlekli araç ve mürettebat planlaması fa-
aliyetlerine öncelik verilmiş, araç ve silah bakımlarının yaptırılmış, araçlara yakıt ikmali 
sağlanmış ve bu hazırlıklardan bir kısmını sanık bizzat kontrol etmiştir. Tnk Yzbş. Levent 
Çelik İdari Tahkikat Raporu kapsamında verdiği ifadesinde garajlar bölgesinde Ö.A.’nın 
elinde dolu bir HK-33 olduğu halde taburdan kalan personeli toplayarak kendisine tank ve 
ZPT hazırlaması emrini verdiğini söylemiştir. Ayrıca tankların hazırlanıp dışarı çıkarılma-
sında sanık bizzat hazır bulunmuş ve giden birlikleri yerinde görmüştür. 

Sanık mahkeme huzurunda verdiği ifadesinde her ne kadar dışarıdan gelen bir-
likleri görmediğini iddia etmişse de idari tahkikat raporuna yansıdığı şekliyle, 3. Tank Ta-
bur Komutanlığı mühimmat dağıtımı esnasında yanında tanınmayan ve sayıları bilinme-
yen subayları ile tank bölüğü garajına hazırlıkları kontrol etmek maksadı ile geldiği ifade 
edilmiştir. 

Sanığın hazırlık toplantılarında görüştüğü darbeciler dışında ayrıca darbe te-
şebbüsü öncesi ve sırasında M.N.Y. ile birçok görüşmesi olmuş, yine İstanbul İl Jandarma 
Komutanı G.S.’den gelen çok sayıda cevapsız çağrı telefon kayıtlarından tespit edilmiştir.

Sanık Ö.A., darbe girişimi gecesi kendisini arayan Korgeneral Y.T.’ye de birlikle-
rini dışarı gönderdiği halde yalan bilgi vererek kendi birliğinden dışarı çıkan olmadığını 
söylemiş, darbeci konseyin içinde bilerek ve isteyerek yer aldığı, eylemlerin deşifre olma-
ması için askeri hiyerarşi dışında hareket etmiştir.
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İstanbul’daki darbeye hazırlık toplantılarının biri sanığın Tugay Komutanı oldu-
ğu 2. Zırhlı Tugay’da yapılmış olup bu husus sanığın örgütte etkin ve güvenilir olduğunun 
kanıtıdır.

Ayrıca sanık M.K.’nin hazırlıktaki ifadelerinden sıkıyönetim direktif emri daha 
yayınlanmadan sanığın bu belgeyi sorduğu, sıkıyönetim direktif emrinin yayınlanacağın-
dan haberi olduğu ve gelir gelmez harekete geçtiği anlaşılmaktadır. 

Sanığın iddianamede üzerine atılı suçları işlediğine dair hiçbir tereddüt bulun-
mamaktadır.
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4. SANIK E.G.

İddianamede Müsnet Suç

Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede;

“…Muhtelif evraklar üzerinden yürütülen darbe girişimi soruşturmaları kapsa-
mında yapılan yakalama, arama ve el koyma işlemleri neticesinde darbe teşebbüsüne ka-
tıldığı için tutuklanarak cezaevine gönderilen bir kısım terör örgütüne mensup asker ve 
örgütün sivil kanadı olan “abi” tabir edilen şahıslardan yakalandıklarında kollukça veya 
tutuklandıktan sonra konuldukları cezaevinde yapılan üst aramalarında, terör örgütü li-
deri GÜLEN tarafından sözde bereket getirmesi için örgüt üyesi kişilere gönderdiği ve ör-
gütsel bağlılığı simgeleyen (1) ABD Doları banknot paraların ele geçirildiği, bu şahıslardan 
en dikkat çekici olanların İstanbul ilinde darbe girişimi planlamasında ve faaliyete geçi-
rilmesinde önemli görevler üstlenen 2’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ö.A. (darbeci 
askeri kanat tarafından hazırlanan sıkıyönetim direktifi ekindeki atama kararlarına göre 
İstanbul Sıkıyönetim Komutan Yardımcısı olarak atanmıştır), 1’inci Ordu Harekât Yarbaş-
kanı Tuğgeneral E.G.(aynı atama kararına göre mevcut görevinin devamına karar veril-
miştir) ve İstanbul İl Jandarma Komutanı G.S. (aynı atama kararına göre İstanbul Jandarma 
Bölge Komutanı olarak atanmıştır) olduğunun tespit edildiği, 

Tuğgeneral E.G.’nin Ankara’dan faaliyet öncesi karargâha hazırlık mesajı gelip 
gelmeyeceğini M.D. ’ye sorduğu, personelin bu kalkışmanın hiyerarşik olduğuna dair ikna 
etmek maksadıyla böyle bir mesaj veya emre ihtiyaç olduğunu söylediğini, M.D. ‘nin ise bu 
kapsamda bir mesajın hazırlanmasını Ankara’ya döndüğünde karargaha ileteceğini ve bu 
yönde bir mesajın yayınlanacağını söylediğinin tespit edildiği.

Hava Harp Okulu Destek Grup Komutanlığı Muhafız Bölüğü’nde uzman çavuş 
olarak görev yapan ve okulun ana nizamiyesinde 14/07/2016 saat 08.00’dan 15/07/2016 
saat 08.00’a kadar nizamiye nöbet vardiyasında görevli olan Teoman YALÇIN’ın 26/01/2017 
günü alınan ifadesinde özetle;... Aynı gün saat 16.00 sıralarında F.A. ‘nın emir astsubayı 
olan B.T.’nin kendilerini arayarak ATEŞ General’in misafirlerinin geleceğini ve VİP’ten ka-
yıt yapmadan almalarını söylediğini, mesaiden sonra sayısını tam olarak hatırlayamamak-
la birlikte yaklaşık 20-30 asker şahsın bu şekilde giriş yaptığını, saat 18.00 sıralarında ise 
bir Kurmay Binbaşı ve Kurmay Yarbay’ın giriş yaptığını, yine takip eden sabah saat 05.30 
sıralarında nizamiyeye Ateş General’in misafiri olduğunu söyleyen yüzbaşı ve binbaşı rüt-
besinde iki askerin geldiğini, bu şahısları da kayıt yaptırmadan aldıklarını, bu yaşananlar 
esnasında bir generalin kendinden alt rütbedeki askerleri karşılatmasına ve misafir etme-
sine şaşırdıklarını, okula anlattığı şekilde giriş yaptığını beyan ettiği şahıslardan M.M.Ç., 
M.D. , E.G., S.C. ve M.N.Y.’yi teşhis ettiği,
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Sanığın olay tarihinde Tuğgeneral rütbesiyle 1’nci Ordu Harekât Kurmay Yarbaş-
kanı olarak görev yaptığı, darbeci askeri kanat tarafından hazırlanan sözde atama listesine 
göre mevcut görevinin devamına karar verildiği, ülke genelinde darbe girişimini gerçek-
leştiren Yurtta Sulh Konseyi’nin İstanbul yapılanmasını oluşturan sanıklardan biri olduğu, 
darbe girişiminin silahlı kuvvetlerimizdeki emir-komuta zincirinden kopuk olarak, terör 
örgütünün bir eylemler dizisi olduğu açıkça anlaşılan somut olayda girişimin öncesinde 
düzenlenen toplantılara katılarak eylemlerin planlamasına iştirak eden, eylemleri 
organize eden ve girişim günü girişimi başlatan, görev taksimatı yapan veya birlikleri sevk 
eden konsey üyesi şüphelilerin terör örgütüyle arasında süreklilik ve çeşitlilik arz edecek 
şekilde organik bağ bulunduğu, bu şekilde örgütün amacına uygun biçimde işleyişini sağ-
layan, örgüt üyelerine görev veren, emir ve idare yetkisine sahip olan konumlarına göre 
örgüt faaliyetlerini düzenleme ve görevlendirme yetkisini haiz yönetici vasfında olduğu, 
ayrıca darbe girişimi öncesi yapılan toplantılarda hangi faaliyetlerin icra edileceği, bu kap-
samda hangi noktaların emniyet altına alınacağı ile darbe girişimine karşı çıkanlara ateş 
edileceği ve karşıt gördükleri askeri, yetkililerin enterne edileceği hususlarının kararlaş-
tırılması, “Yurtta Sulh Biziz” grubundaki görüşme içeriklerinde toplanan kitlelere 
ve askeri kuvvetlere karşı duran polislere silahla, tanklarla sert şekilde müdahale 
edileceği, muhalif gördükleri yetkililerin enterne edileceği hususlarının yer alması 
ile girişim kapsamındaki faaliyetlerin gruba rapor olarak sunulması bir arada de-
ğerlendirildiğinde konsey üyesi şüphelilerin İstanbul ilinde darbe girişimi faaliyet-
leri kapsamında darbeci askeri kanadın hakimiyetinin sağlanması amacıyla işle-
nen öldürme, öldürmeye teşebbüs, yaralama, hürriyeti tahdit, yağma, özel şahıslara 
ve kamuya ait mallara zarar verme suçlarının eylemleri üzerinde ortak hakimiyet 
sağlayan ve azmettiren konumunda sorumlu oldukları, sanığın darbe girişimi önce-
sinde İstanbul ilinde askeri birliklerde yapılan toplantılara iştirak ederek planlamasında 
bizzat ve etkin şekilde rol aldığı, toplantılar öncesinde darbe girişiminden haberdar olup 
komuta ettiği birliklerin planlamasını ayrıca gerçekleştirdiği, girişim günü de bulunduğu 
birliğinde faaliyetleri diğer sanık A.Z.G.ile birlikte ve ayrıca “Yurtta Sulh Biziz” isimli grup 
üzerinden bizzat denetlediği, grupta bizzat yazışarak faaliyet raporu sunduğu ve genel ola-
rak eylemler konusunda talimatlar verdiği, İstanbul ilindeki darbe girişimi faaliyetlerinin 
başlamasını müteakip darbecilerin ele geçirdiği Genelkurmay Başkanlığından gönderilen 
sıkıyönetim direktifi ve eklerinin dağıtımını bağlı birliklere göndererek sıkıyönetim direk-
tifine uyulması konusunda ayrıca bir mesaj emri yayınladığı, yine konseyin aldığı karar 
doğrultusunda Trakya bölgesinden zırhlı unsurların İstanbul ilindeki faaliyetlere, şehrin 
her iki yakasında bulunan ve darbe girişimine katılan askeri birliklere takviye olarak in-
tikal etmesini teminen bu bölgede konuşlu 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, 
3’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı, 18’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 65’inci 
Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına darbeci askeri birliklerle koordine kurulması ve 
takviye olarak İstanbul iline intikal edilmesi konulu mesaj emirleri gönderdiği, darbe giri-
şiminin başarısız olması akabinde bulunduğu yerde yakalandığının anlaşıldığı,
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Sanığın yapılan üst aramasında ise örgütsel bağlılığı simgeleyen (1) adet B 
80346388 A seri numaralı 1 ABD doları kağıt para bulunarak el konulduğu tespiti yer al-
mıştır.

Emniyet İfadesi

Sanık E.G.13.08.2016 tarihli emniyet ifadesinde; “Ben 2012 yılı içerisinde Malat-
ya’da bulunduğum sırada, hükümet tarafından başlatılan çözüm süreci, KCK davaları, ül-
kenin Suriye ile olan ilişkileri yüzünden küskünlük başladı. Faaliyetten birkaç gün ka-
dar önce kriptolu kurum telefonundan görüştük A.B. üstü kapalı olarak bana darbe 
planlamasının yapıldığını söyledi ve ne zaman ya da ne şekilde olacağını söylemedi. A.B. 
ile görüştükten 1-2 gün kadar sonra K .K . Kom. görevli Albay M.D.  beni kullanmış olduğum 
telefonumdan aradı ve benim de Maltepe 2. Zırhlı Tugayı’na gelmemi istedi ve görüştükten 
bir gün sonra Maltepe 2. Zırhlı Tugay Karargâhı’na gittim. Burada brifing odası türü bir 
yerde yüz yüze görüştük. Görüşmede yanımızda 2. Zırhlı Tugay Komutanı olan Tuğgeneral 
Ö.A. ile Özkan Paşa’nın komutasında bulunan karargâh subayı bulunuyordu. Kendilerini 
daha önce görmediğim için tanımıyorum. Ben bu iki komutanı da yan yana görünce ve M. 
Albay ile konuştuğumda bana darbe türü bir faaliyet olacağını söylemesi üzerine ben de 
kendilerine görevim ne diyerek sordum. M. Albay bana 1. Ordu Karargâhı’nda herhangi bir 
çatlak ses olmamasını bunu sağlamamı söyledi. Ben de görevi kabul ettim ve gerektiği za-
man İstanbul dışında bulunan birliklerin İstanbul’a sevkini sağlamamı istedi. Bu faaliyetin 
de cumayı cumartesiye bağlayan gece saat 03.00 sıralarında olacağını, aramızdaki haber-
leşmenin kişisel telefon numaralarımız ile Whatsapp üzerinde yapılacağını söyledi. Yurtta 
Sulh isimli bir gruba eklendim. Yaklaşık olarak 1 saat kadar konuştuk. Konuşmalarımızda 
M. Albay emirlere riayet etmeyen olduğu takdirde derdest edileceğini belirtti. Ben bu kal-
kışmanın planlama aşamasında bulunmadım. Kalkışmanın olduğu gün olan, 15.07.2016 
günü saat 17. 30 sıralarında mesai saatimiz bitti ve mesai bitiminde Yarbay Serkan, Yüzba-
şı Ahmet, Binbaşı Nurullah ve Yüzbaşı İsmail’e kalmalarını söyledim ve kendileri ile görüş-
mek istediğimi söyledim. Bu kişiler ile saat 20.00 sıralarında odama çağırdım ve görüşme-
ye başladım. Ve kendilerine kalkışma ile ilgili durumu anlatmak istediğim sırada 
kullandığım telefona saat 21.00 sıralarında dâhil olduğum Yurtta Sulh Whatsapp grubun-
dan birlikler ulaştı. Bazı yerlerin emniyete alındığı şeklinde mesajlar gelmeye başladı ve 
ardından makam odamda bulunan telefon arandı ve M. Albay bana faaliyetin erken saate 
alındığını söyledi. Ve telefonu kapattım bunun üzerine odamda bulunan komutana altında 
bulunan rütbelilere sıkıyönetim ilan edildiğini ordu yönetime el koyuyor emir komuta bü-
tünlüğü içerisinde bana yardımcı olun dedim.  Bunun üzerine odada bulunanlar hiçbir şey 
söylemediler ve odadan çıkarak harekât merkezine indik. Burada bana sıkıyönetim emrini 
getirip verdiler emrin altında Tuğgeneral M.P.’nin imzası bulunuyordu. Harekât merkezin-
de faaliyete katılan birliklerle telsiz irtibatı kurmaya çalıştık; ancak telsiz irtibatı kurama-
dık. Askeri telefon üzerinden de birlikler ile irtibat kurmaya çalıştım ancak kuramadık. 
Bunun üzerine Whatsapp grubu üzerinden birliklerin nerede ve ne durumda olduklarına 
dair bir harita oluşturmaya çalıştık ancak birliklerle hiçbir şekilde, irtibat kuramayınca 
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bunu gerçekleştiremedik. Bu sırada harekât merkezi odasında bulunan televizyondan ha-
berleri takip ediyordum ve haberlerde askerlerin bazı yerleri kapattığını izledim. Ancak 
fazla üzerinde durmadım. Yine havuz medyası tarafından yanlış haber olabileceğini düşün-
düm. Bunun üzerine harekât merkezinde bulunan odama gittim. Burada A.B. ile askeri te-
lefondan sürekli olarak görüşüyordum durum, hal ve vaziyet hakkında bilgi alıyordum. 
Bunlar olduğu esnada gece yarısı gibi Kara Harp Akademisinden gelen 6-7 tane üsteğmen 
ve yüzbaşı olduğunu tahmin ettiğim kursiyer öğrenciler gelmişlerdi. Bunları da harekât 
merkezinde görevlendirdim. Bu kişilere birlikler hakkında bilgi edinmeye çalışın dedim. 
Sıkıyönetim emri geldiğinde kışla içerisinde en yüksek rütbeli olan kişi bendim. Saat 21.00 
sıralarında mesaj gelince benden kıdemli olan Kur. Yarbaşkanı olan Tuğgeneral Y.D.’ye 
haber verdim, gelmesini istedim. Durumu kendisine izah edince birdenbire şoka girdi ve 
odasında öylece kaldı. Ben de odasından çıktım ve harekât merkezine gittim. Harekât mer-
kezinde burada görevli personele ilaveten, sonradan gelmiş olan Selimiye Kışlası’nda gö-
revli olan Nihat ALBAY, Ş.O. Albayın olduklarını gördüm. Kışla içerisine veya dışarısına 
benden izinsiz kimse giriş çıkış yapamıyordu. Nizamiyelere giriş çıkış olduğunda bana bil-
gi verilmesi konusunda emir gönderdim. Selimiye Kışlası’na dış birliklerden görevlendiril-
dikleri yere gidemeyen 2 tank ve 4 ZPT aracı gelerek girmiş olduğunu öğrendim. Kışla içe-
risine sivil araç giriş çıkışı olmamıştır. Personelim kendi araçları ile gelmiş olabilir. Gelen 
personelin hangi araçlar ile geldiklerini bilmiyorum, Ancak kışla içerisine sivil şahıs gir-
memiştir. Sormuş olduğunuz M.Ç. isimli Binbaşı rütbesinde olan kişiyi tanımıyorum ve 
nerede görevli olduğunu bilmiyorum. Bu kişi tarafından kurulan ve benim dahil edilmiş 
olduğum Yurtta Sulh isimli gruba ben kalkışmanın olduğu gün dahil edildiğimi anladım. 
İfade içeriğimde A.B. Paşa ve M. Albay ile görüştüğümde benim telefon numaramı almışlar-
dı ancak gruba dahil edilmemiştim. Kalkışmanın olduğu zaman grubu takip ediyordum. 
Dahil olduğum Whatsapp grubu içerisinde 1. Ordu Komutanı’nın olayı kabul etmediğini 
belirtir şekilde mesajlar geliyordu. Bunun üzerine faaliyete zarar gelmemesi için grup içe-
risinden öncelikle 1’inci Ordu Komutanlığı hemen alınmalı işi ve hemen arkasından birkaç 
dakika kadar sonra da diğer mesajı yani “Lütfen ordu komutanını alin. Ne oluyor?” diye 
sormak amacıyla bu mesajları attım. Mesajları atmamdaki gayem sıkıyönetim ilan edildiği 
sırada bu faaliyeti kabul etmeyen olabileceği söylendiğinden ve bu faaliyetin Genelkurmay 
destekli ve yasal zemin ortamında olduğunu düşündüğümden dolayı attım. Ayrıca 1. Ordu 
Komutanı kullandığım resmi cep telefonuma “Bunu senden hiç beklemiyordum.” şeklinde 
bir mesaj atmıştır. Ancak mesajın ne zaman atıldığını tam olarak hatırlamıyorum. Bu nu-
marayı bana 2. Zırhlı Komutanlığında faaliyetten birkaç gün önce yapmış olduğumuz top-
lantıda M. Albay bana vermişti ve bunu numaranın kime ait olduğunu söylememişti. Ayrı-
ca Hadımköy’de bulunan Akman 1. Kışlası’nda bulunan cezaevine faaliyet esnasında karşı 
gelenleri buraya götürüleceğini belirtti. Ben de bu numarayı bana bağlı bulunan Hadımköy 
Akman 1 Kışlası Komutanı olan Hv. Sav. Tb Kmt. Olan Yarbay Mehmet’e kışlanın konumu-
nu atması için MEBS Alay Komutanlığının devir teslim töreni esnasında söyledim ve numa-
rayı kendisine verdim. Kışlanın faaliyetteki konumu derdest edilenlerin burada bulunan 
cezaevine toplanma amaçlıdır. Kışla komutanı olan Albay Mehmet’ e de faaliyet başladı-
ğında cezaevini hazır edilmesi konusunda emir verdim ve mesajları bundan dolayı gruptan 
attım. Faaliyet kapsamında kışlaya sadece Harp Akademileri Komutanı Korgeneral Tahir 
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BEKİROĞLU götürülmüş ancak cezaevine konulmadığını öğrendim. Başkaca gelen birisi 
olmadığını öğrendim. Ümit Paşa dediğim kişi 1. Ordu Komutanı olan Orgeneral Ümit DÜN-
DAR isimli komutandır. Ancak mesaj içeriğinde belirtilen 4 akademi öğrencisini Ümit Pa-
şa’ya göndermiş olduğum belirtilmiş ancak ben Ümit DÜNDAR Paşayı alması için kimseyi 
görevlendirmedim ve göndermedim. Telefonlarım sürekli olarak yanımdaydı ve bu tür me-
sajı kimse atamaz ancak ben de atmadım. M. Albay ile 2. Zırhlı Tugay Komutanlığında 
yapmış olduğum görüşme esnasında dışarıda bulunan hangi birliklerin İstanbul’da bulu-
nan hangi birliklere destek amaçlı geleceklerini belirtir şekilde talimatlar verdi ve ben de 
bunları not aldım. Faaliyet olduğu esnada Ankara Kuvvet Harekât Merkezi’nde bulunan 
A.B. ile görüştükten sonra bana bu birliklere mesaj çekilmesini söyledi. Bunun üzerine 
Trakya birliklerine gerekli mesajları çektim ayrıca almış olduğum notları da yırtıp attım. 
Tümgeneral Tayyar SÜNGÜ beni faaliyetin olduğu günün karşı telefonla aradı ve beni bu 
kalkışmadan vazgeçmem için ikna etmeye çalıştı ve ifadesinde belirttiği konular doğrudur 
bende kendisine sağ olun komutanım diyerekten konuşmaya son verdim. Yine Yarbay 
Ümit isimli kişi faaliyetin olduğu gün harekât merkezinin vardiya amiriydi. Soyadını hatır-
layamıyorum. Bu şekilde beni yapılan faaliyetten vazgeçirmek için arayan İstanbul Merkez 
Komutanı olan Tuğgeneral. Kazım DALKIRAN beni aradı ve vazgeçmem için ikna etmeye 
çalıştı. Ona da “sağ olun komutanım” diyerek kapattı. M.A.’ nın faaliyet gecesi benim em-
rim altına gireceği konusunda bana hiçbir şekilde bilgi verilmedi ve haberim yoktur. Ha-
rekât merkezinde ve Selimiye Kışlası’nda en rütbeli kişi ben olduğum için emir komutayı 
ben ele aldım. Selimiye Kışlası içerisinde bulunan görüntü izleme merkezine emir vererek 
bütün kameraların kapatılmasını söyledim. Bundaki amacım harekâtın başarısız olması 
durumunda görüntülerin kullanılmaması içindir.” Şeklinde beyanlarda bulunmuştur. 

Savcılık İfadesi

Sanık E.G.23.11.2016 tarihli savcılık ifadesinde;

 “…Darbe girişimi sırasında 1’inci Ordu Karargahı’nda görevimin başında bulunu-
yordum. Bu süreçte alakalı olarak ayrıntılı beyanlarımı önceki ifadelerimde vermiştim. Olay 
akşamı Genelkurmay’dan sıkıyönetimin ilan edildiğine dair mesai emri ve ekindeki atama 
listesini görmem üzerine Korgeneral E.Ö.’yü hatırladığım kadarıyla makam cep telefonun-
dan aradım. Çünkü kendisi atama listesine göre 1’inci Ordu Komutanı ve İstanbul Sıkıyöne-
tim Komutanı olarak görevlendirilmişti. Ortada ne 1 ‘inci Ordu Komutanı ne de kendisi vardı. 
Bu sebeple arama ihtiyacı hissettim. Aradığımda kendisine görevlendirme gereği karargâha 
gelip gelmeyeceğini sordum. Kendisi de bana “git kardeşim” şeklinde sözlerle tersleyerek te-
lefonu kapattı. Devam eden süreç içerisinde aramızda başka herhangi bir diyalog da olmadı. 
Yine hatırladığım kadarıyla bu görüşmeden sonra Kurmay Başkanı Tayyar SÜNGÜ beni ha-
rekât merkezinde iken askeri hattan arayarak neden böyle bir faaliyet içerisinde olduğumu 
sorarak  “hakkımı helal etmem” şeklinde sözler söyledi. Ben de bunun üzerine bir şey diye-
medim. Söylediğine anlam dahi veremedim. Çünkü İstanbul’da darbe girişimine katılan tüm 
birlikler görev yaptığı 3 ‘üncü Kolordu’ya bağlıdır. Bu manada bana akıl vermesine bir anlam 
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veremedim. Birliklere çık diyecek olan da dur diyecek olan da kendisidir. Benim görevim 
gereği birliklerle herhangi bir irtibatım yoktur. Kendilerini sevk ve idare etmem mümkün 
değildir, E.Ö.’nün olay gecesi basına çıkıp açıklama yaptığını ben cezaevine girdikten son-
ra öğrendim. Kendilerinin ne tür faaliyetlerde bulunduğunu bilmiyorum. Yalnızca 3’ üncü 
Kolordu’nun Milli Karargah Kurmay Başkanı Albay Fatih İLHAN imzalı birliklerin kışlaları-
na dönmesi konulu bir mesaj emri geldi. Bu mesaj bilgi olarak 1’inci Ordu Karargahına da 
bildirildi. Anlattığımdan başkaca herhangi bir Tuğgeneral ve üstüyle irtibatım olmamıştır. 
Tayyar SÜNGÜ’yü önceden Harp Akademilerinde hocam olmasından dolayı tanımaktayım. 
Tutuklandıktan sonra ceza infaz kurumunda yapılan aramada üzerimde 1 ABD Doları çık-
tığı doğrudur. Ancak özel bir anlamı bulunmamaktadır. O gün emniyetçe yapılan aramada 
üzerimde ayrıca 100 Dolar da bulunmaktaydı. 1 Doları müstakilen taşımış değilim. Olay tari-
hinde emniyete kendim teslim olmuştum. Taşıdığım paranın FETÖ ile bir bağlantısı olsaydı 
yırtar atardım. Anlatacaklarım bunlardan ibarettir” şeklinde beyanlarda bulunmuştur.

Hakim Sorgusu

Sanık E.G.Sulh Ceza Hakimi karşısındaki sorgusunda: 

“Ben 1. Ordu Karargahı Hareket Kurmay Yarbaşkanı olarak Selimiye Kışlası’nda 
görev yaparım. Daha öncesinde doğu bölgesinde görev yapmıştım. Ancak tam terör olay-
larının biteceği esnada çözüm süreci başladı. Defalarca uyarmamıza rağmen bu yanlıştan 
dönülmedi ben bu nedenle çok kırıldım çok üzüldüm. Tuğgeneral A.B. bir hafta kadar önce 
beni aradı TRT 1’de okunan bildirgedeki hususları bana anlattı. Buradaki hususlar ve fi-
kirler benim katılmış olduğum fikirlerdir. Bu nedenle A.B.’ye katıldım. Ben 1. Ordu’nun 
Hareket Yarbaşkanı’yım bu operasyonda bulunduğu görevi ifa etmem zaten yeterliydi. 
Ayın 15’i akşam haber aldık. Bunun üzerine harekât merkezine indim. Hareket merkezi 
aynı kışladadır. Harekâtı koordine etmeye çalıştım. Benim sivil cep telefonumu kaydedip 
bir Whatsapp grubu oluşturulmuş. Muhtemelen A. Paşa organize etmiş olabilir. Birlikle 
benim zaten bir irtibatım yoktu Genelkurmay’dan gelen sıkıyönetim bildirisini birliklere 
ben dağıttım. Kışla dışarısına çıkmadım. Tüm birliklere sözlü olarak da bütün birliklerin 
İstanbul’a destek sağlamaları için gelmesini istedim. Birliklerin durumlarını ve ihtiyaç-
larını tespit etmeye çalıştım ancak irtibatımız olmadığından başarılı olamadık. Birlikleri 
Kuvvet Komutanlığı yönetmekteydi. Ben sıkıyönetim bildirgesinden bunun bir darbe oldu-
ğunu zaten biliyordum. Ben askeri görünce vatandaşın direncinin kırılacağını umuyordum 
ancak tam tersi oldu. Çatışmalar da bundan sonra oldu. Yapmış olduğum harekât Ankara 
merkezli emir komuta silsilesi içerisinde yapılmış oldu. Yasa dışı olduğunu biliyorum. Gö-
revlendirilme listesinde bulunanların büyük bir kısmını tanıyorum. Harekât başladıktan 
sonra halkın ve polisin direnci başladıktan sonra da benim harekâtı durdurma emir ve 
yetkim yoktu. Emirler karargahtan… Sabahleyin benim emrimde tüm kışlanın emniyeti 
alındı, içeri polis girmemesi için emniyet alındı. Ayın 16’sında ben tüm zırhlı araçların ve 
silahların meydanda toplanması ve polisin gelmesinin beklenmesi emrini verdim. Benim-
le birlikte alınanların tamamı emir silsilesi içerisinde bu harekâta katılmış askerlerdir. 
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Olayın bilançosunu ben daha sonradan öğrendim. Şayet başarılı olsaydık dış politikada ve 
terör olaylarında daha başarılı bir yönetim şekli sağlamaktı benim de amacım. Vatanım ve 
milletim için daha güzel bir gelecek hazırlamaktı. Şuan itibariyle olan olaylar nedeniyle 
pişmanım, ölenler için de üzgünüm takdir sizlerindir.” Şeklinde beyanlarda bulunmuştur.

Mahkeme Huzurundaki Savunması

Sanık mahkemede verdiği ifadesinde ise;

Asker olduğum için Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı emir-
leri doğrultusunda hareket ettiğimi zannettim. 15 Temmuz günü tuğgeneral rütbesi ile 1. 
Ordu Karargahı’nda Selimiye Kışlası’nda Ordu Kurmay Başkanı’nın harekâttan sorumlu 
yardımcısı olarak görev yapıyordum. Görev unvanım Harekât Kurmay Yarbaşkanlığıydı. 
Ordu karargahındaki 4. kıdemli personeldim. O sıradaki 3. kıdemli personeldim. Benim 
her gün içtimasını aldığım bir birliğim yoktu. Ben karargahta görevli idim ve karargah su-
bayıydım o gün için. Benim askerim, subayım, astsubayım, uzmanım yoktu. Sadece karar-
gahta bulunanlar kadar. Değerli mahkeme heyeti, ben tekrar söylüyorum FETÖ’cü değilim. 
Darbeci terörist değilim. Aldatılarak olaylara maalesef bulaştırıldım… 

Çünkü Kara Kuvvetleri Komutanlığının en saygın albaylarından birinin olaylar-
dan iki gün önce13 Temmuz 2016 tarihinde verdiği bana isnat edilen suçlamalara kay-
naklık teşkil ettiğini değerlendirdiğim İstanbul ilinde büyük çaplı terör eylemlerine karşı 
alınacak tedbirler konulu bilgilendirmeyle bir planın parçası, figüranı haline getirildim. 
“Yurtta Sulh Konseyi” tabirini olay öncesi ve esnasında duymadım İddianamede herkesle 
birlikte öğrendim. Şu anda beraber yargılandığım, konseyi beraber teşkil ettiğimiz ifade 
edilen komutan ve arkadaşlarımdan Tuğgeneral Ö.A. Paşam dışında göz aşinalığı hariç hiç 
birisini daha önceden bilmem, tanımam, görev yapmadım. Ben 32 yıldır içinde bulundu-
ğum ve hatalı davranışına tanık olmadığım büyük ailem Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sadık 
bir ferdi olarak emir komuta sistemi içinde terör tehdidi kapsamında icra ettiğine inan-
dırıldığım bir faaliyetinde o gece Kara Kuvvetleri Komutanlığının emirleri doğrultusunda 
ordu karargahında bulundum. Marjinal bir grubun faaliyeti olduğu hiç aklıma gelmedi. Bu 
gücü onlarda göremezdim…

 Normal zamanlarda takdirle karşılanan kurşun asker olmamın, görev adamı ol-
mamın, emri alıp gereğini soru sormadan yerine getirir olmamın ilk kez zararını gördüm…

13 Temmuz 2016 günü bağlısı olduğumuz Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargâ-
hında görev yapan Albay M.D.  askeri hattan beni arayarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı-
nın bazı emirlerini aktarılacağını, vaktinin az olduğunu, 2. Zırhlı Tugay Komutanlığında 
saat 21.00’da mümkünse bulunmamı talep etti. Kısacası Albay M.D.  büyük Kara Kuvvetleri 
ailesinde en kıdemsiz albaydan orgenerale kadar herkesin tanıdığı çok önemli işlere, pro-
jelere imza atan Kara Kuvvetleri Komutanlığının en seçkin albaylarından biriydi. Toplantı 
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yapması tuhaf karşılanacak birisi değildi. 2. Zırhlı Tugay Komutanlığında Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı adına icra ettiği bilgilendirmeye konusunu bilmeden katıldım. Bilgilendirme 
de Albay M.D.  tarafından İstanbul’da ses getirici bir terör eyleminin beklendiği, askeri bir-
liklerin de görev alabileceği ifade edildikten sonra birliklerin kullanılması halinde kontrol 
altına alacakları bölgeler anlatıldı, görüşüldü. Sıralı komuta kademesine de aynı şekilde 
bilgilendirmenin yapılacağı, şimdilik konunun kimseyle paylaşılmaması gerektiği, askeri 
birlikler kullanılacak olursa plana ve verilecek emirlere mutlak itaat edilmesi gerektiği ifa-
de edildi. Yazılı bir metin verilmedi. Söz konusu bilgilendirmede beni ilgilendiren 1. Ordu 
Komutanlığı karargahına verilen görevler kapsamında ana görev olarak Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı Harekât Merkezi ile irtibatta kalınarak verilecek görevleri hazır beklenilmesi, 
tali görevler olarak Hadımköy Cezaevi’nin açık bulundurulması gerektiğinde Kara Kuv-
vetleri Komutanlığı emriyle numaraları Kara Kuvvetleri Komutanlığınca belirlenen Trak-
ya’dan 4 birliğin İstanbul’daki birlikleri takviyesi için mesaj çekilmesi emirleri bana tebliğ 
edilmiştir…

Kandırıldığımı iş işten geçtikten sonra, faaliyetin marjinal bir grubun işi oldu-
ğuna yönelik haberleri duyduktan sonra anlayabildim. Yukarıda arz ettiğim bilgileri kısa 
notlar olarak aldım. Başka kimseyle bir şey konuşmadım. 3, 4 saat süren bilgilendirmeden 
sonra ordu karargâhı için ilave görevleri öğrenmek maksadıyla ertesi gün Hava Harp Oku-
lu’nda saat 21.00’da Albay M.D.  ile buluşmaya sözleşerek oradan ayrıldım. 14 Temmuz 
2016 Perşembe günü 22.00 gibi Hava Harp Okulu’na ulaştım. Albay M.D.  ile 2 dakika gö-
rüştüm ve ordu karargâhı için ilave bir görev olmadığını ifade etti. Başka kimseyle bir ke-
lime konuşmadım. Yarım saat içerisinde oradan ayrıldım. Hava Kuvvetleri Komutanlığının 
bir mekânına çağrılmam terör eylemlerine karşı icra edilecek faaliyetin Türk Silahlı Kuv-
vetleri’nin tüm unsurlarıyla topyekûn alacağı tedbirlerle def edileceğine dair bende inanç 
oluştururken körlüğümü arttırdı. Sağlıksız durum muhakemesi yapmama, kandırılmama 
katkı sağladı.

 15 Temmuz Cuma günü öğleden önce amiri olduğum Küçükçekmece’deki MEBS 
ALAY Komutanlığının sancak devir teslim törenine katıldım. Törende Hadımköy Kışla Ko-
mutanı Albay M.Y. veya Hadımköy Hava Savunma Tabur Komutanı Yarbay M.E.’yle ayrın-
tısına girmeden 13 Temmuz’daki bilgilendirme esnasında verilen telefon numarasını ve-
rerek “Bu numaraya Hadımköy Askeri Cezaevi’nin konum bilgisini atın.” emrini verdim. 
Öğleden sonra normal ordu karargahı mesaime devam ettim. Üçü ordu karargahına yeni 
atanmış 4 genç kurmay subay ile 19.30 – 20.30 arası sohbet toplantısı yaptım. Kurmay 
subaylar odamdan ayrılalı daha 5-10 dakika olmuştu ki Albay M.D. ’den “Komutanım terör 
eylemi kapsamında sıkıyönetim ilan edildi, birlikler çıkmaya başladı.” diye telefon geldi. 
Kurmay subayları geri çağırarak “Acil durum var, harekât merkezinde bulunun.” emrini 
verdim. Faaliyetlerimde bana yardımcı olsun, telefonlarımı irtibatlasın, habercilik yapsın 
diye o sırada mesaisini terk etmiş ve evinde bulunan emir astsubayım Başçavuş F.K.’ye 
kışlaya gelmesi emrini verdim. Müteakiben Kara Kuvvetleri Komutanlığının emirleri ge-
reği Hadımköy Cezaevi’nin açılması maksadıyla Hadımköy Kışla Komutanı Albay M.Y.’yi 
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aradım. Ona, “Cezaevini açın, açık bulundurun, kullanılabilir. Bu maksatla Hava Savunma 
Tabur Komutanı Yarbay M.E.  bizzat ilgilensin.” diye emir verdim.

Ordu komutanımıza da mutlaka Kara Kuvvetleri Komutanlığından gelen perso-
nel tarafından faaliyet konusunda bilgilendirme yapılmış olacağını, faaliyetin başlatıldığı-
nın ona da bildirilmiş olacağını, bu bildirim üzerine ordu komutanımızın, ordu karargahı-
na intikal edeceğini düşündüğümden ordu komutanımıza telefon açmadım. 

Saat 21.15 gibi özel cep telefonunda “Yurtta Sulh” WhatsApp grubunun kurul-
duğunu, dahil edildiğimi, toplu duyurularının burada yapılacağına dair ilk mesajı içeren 
telefon numaralarını görebildiğim ancak hiçbirinin bende kayıtlı olmadığı için ismini gö-
remediğim, bilmediğim Kara Kuvvetleri Komutanlığınca işletildiğini düşündüğüm What-
sApp grubundan mesajlar akmaya başladı.  Ancak yoğunluk nedeniyle mesajları takip 
edemedim.

 Harekât merkezi vardiya personeli kendi görevine devam ederken 4 kurmay 
subaydan Binbaşı Nurullah’ı kışla emniyetinin koordinesi maksadıyla, Yarbay Serkan, 
Yüzbaşı İsmail ve Yüzbaşı Ahmet’i de kışla dışına çıkan birliklerle irtibata geçerek du-
rum haritasını yani hangi birlik nerede, ne yapıyor, ne yaptı, durumu nedir? öğrenmeleri 
ve haritaya işlemeleri için görevlendirdim. Çünkü ordu komutanımız karargâha gelince 
ilk soracağı “Birliklerin durumu nedir?” sorusu olacağını biliyordum. Ancak ordu karargâ-
hında yeni atanmış olmaları tecrübesizlikleri, birlikleri daha tam tanıyamamaları, hangi 
birliklerin kışlayı terk ettiğini bilememeleri, içinde bulundukları şaşkınlık nedeniyle bir-
liklerle irtibatı kuramadılar ve durum haritasını oluşturamadılar. Zannederim saat 22.00 
gibi akademiden geldiklerini söyleyen, başlarında bir albayın bulunduğu 7, 8 kişilik grup 
ordu karargâh binasına girdiler. Buraya görevlendirildiklerini ifade ettiler. Ben onlara da 
birliklerle irtibata geçip durum haritası oluşturma görevini verdim ki, gelirse ordu komuta-
nımıza gelmez ise onun yerine görevlendirilen Korgeneral E.Ö. Paşama birliklerin durumu 
ve gelişen olaylar hakkında bilgi verelim diye düşündüm. 

WhatsApp mesajları içerisinde, benim telefonumdan “Ümit Paşa’ya 4 akademi 
öğrencisi gönderdim. Ancak yardım almazlar, enterne.” diye mesaj attığım gözüküyor. 
Ancak ben böyle bir görevlendirme yapmadım. Görevlendirme konusunda kimseye emir 
vermedim. Bu mesajı ben atmadım. Kara Kuvvetleri Komutanlığınca 13 Temmuz’daki bil-
gilendirmede bana herhangi bir enterne, gözaltına alma görevi verilmedi. Bu konuda bir 
teşkilatlanma yapmadım. Görevlendirme yapmadım. Olay gecesi zemin katta olan harekât 
merkezi ile bir merdivenle çıkılan birinci kattaki odam arasında gidip geldim. Bazen tele-
fonumu odamda bıraktığım olmuştur. Kimseyi suçlamak istemem. Ancak gönderilen şahıs-
ların akademi öğrencisi olmasından yola çıkarak Albay Ahmet Zeki telefonumu kullanmış 
olabilir mi diye düşünüyorum. 
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Saat 22.10, 22.20 arasında “Hadımköy hazır, Hadımköy Akman 1 Kışlası’na gi-
dilecek konum gönderildi, sabah iki defa” şeklinde mesajlar çektim. Bundan maksadım 
şudur. Kara Kuvvetleri Komutanlığınca görevlendirilen, benimle emir komuta bağlantısı 
olmayan ve kimler olduğunu bilmediğim gözaltı ile görevli olabileceğini değerlendirdiğim 
grup şahıslar, Hadımköy Cezaevi’nin içinde bulunduğu Akman 1 Kışlası’nı bulamamış. Bu 
haberi alınca, o bölgeyi bilen birisi olarak, yanlış yere gitmesinler” diye cezaevinin o böl-
gedeki birbirine yakın iki kışladan Akman 1 Kışlası’nda olduğunu cezaevinin konum bilgi-
sini emredilen telefonun sabah gönderildiğini bildirdim. Cezaevinin açık bulundurulması 
13 Temmuz günü bilgilendirmede Kara Kuvvetleri Komutanlığınca verilen görevlerdendi. 
Saat 23, 24 aslında 2.Zırhlı Tugay Komutanlığından 4 zırhlı araç Selimiye Kışlasına ulaştı. 
Söz konusu araçları kışla emniyetinde görevlendirdim. Araçları 13 Temmuz’da Kara Kuv-
vetleri Komutanlığından talep etmiştim. Zannederim saat gece 12 gibi TRT 1’de okunan 
sıkıyönetim ilanının son kısmını dinledim. Yönetime el konmasından bahsediyordu. Terör 
tehdidi maksadıyla ilan edilen sıkıyönetimde yönetime el koymaya gerek var mıydı? Ka-
fam karıştı.

Saat 01.00 gibi 2. Zırhlı Tugay Komutanlığından 2 tankın kendilerine emredilen 
görev yerine gidemedikleri ve Selimiye Kışlasına sığındıkları bilgisini aldım. Ordu komuta-
nımız ordu karargahına gelmeyince Genelkurmay Başkanlığınca yayınlanan sıkıyönetim 
direktifinde, 1. Ordu Komutanı ve İstanbul İl Sıkıyönetim Komutanı olarak görevlendiril-
miş o zamanki 3. Kolordu Komutanı E.Ö. Paşamı 24.00-01.00 arası telefonla aradım. “Sayın 
Komutanım, ordu karargahına ne zaman geleceksiniz?” diye sordum. Bana “Ne diyorsun 
sen kardeşim?” gibi tersleyen bir cevap verdi ve kapattı. Tek resmi bilgi kaynağım olan 
Kara Kuvvetleri Harekât Merkezi Amiri Tuğgeneral A.B. paşamı aradım. Her şeyin yolun-
da olduğunu ifade etti. Kara Kuvvetleri Komutanlığının bir yanlışın içinde olmadığını be-
lirten ifadelerde bulundu. Zannederim saat 02.00’dan sonra cep telefonum bloke edildi. 
WhatsApp’tan mesaj gönderemedim. Resmi telefonuma geçmeye çalıştım, geçemedim. 
Saat 02.00 gibi çok yoğun helikopter sesi duydum. Tehdit değerlendirmesini tam yapama-
dığımdan kışla emniyetini alan personele “Helikopter pisti bölgesine araç gönderin, heli-
kopter iniş kalkışına müsaade etmeyin.” emrini verdim. Saat 02.00 gibi Tuğgeneral A.B. 
Trakya’daki birliklerle İstanbul’daki birliklerin planlandığı şeklinde takviyesi için mesaj 
çekmemi istedi. 13 Temmuz’da Albay M.D. ’nin not ettirdiği birliklerin İstanbul’daki ilgili 
birliklere takviyesi için 4 birliğe mesaj çektirdim. 

2. Kolordu Komutanı Korgeneral Musa AYSEVER Paşam 01.00 gibi aradı. “Bir-
likleri göndermiyorum” dedi. Ben de “Siz bilirsiniz komutanım, Genelkurmayın, Kara Kuv-
vetleri Komutanlığının emri.” dedim. O vakte kadar ordu karargâhından Trakya’dan İstan-
bul’a birlik takviyesi için mesaj çekmemiştik. AYSEVER paşamı ilgilendiren ilk mesaj bana 
telefon ettiğinde 1 buçuk saat sonra 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı için çekilmiş-
ti. Bu şekilde erken aramasının nedenini bizim çektiğimiz mesajdan önce Kara Kuvvetleri 
Komutanlığının doğrudan yazılı ya da sözlü emir verildi. Ancak AYSEVER Paşam cevabı 
sıralı amiri olan ordu karargahına veriyor olarak algıladım. “Bilgileri olsun diye 2. Kolordu 
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Komutanı birlikleri göndermiyor diyor.” diye Kara Kuvvetleri Komutanlığına WhatsApp 
üzerinden mesaj attım. 

Diğer bir arama 3. Kolordu NATO Karargahı Kurmay Başkanı Tümgeneral Tay-
yar SÜNGÜ Paşam gece yarısından sonra aradı. İstanbul’daki birliklerin yönetim merkezi 
olarak ordu karargâhını zannettiğinden, zannettiğini değerlendiriyorum. Bana “Bu işten 
vazgeç. Yoksa hakkımı helal etmem.” mealinde ifadede bulundu. Ancak ben anlam vereme-
dim. Ben dışarıdaki hiçbir birliğin faaliyetini yönetmiyordum. Dışarıdaki birlikler bana de-
ğil, tamamı 1. dereceden kendisine bağlı birliklerdi. Kendisi birlikleriyle ilgilenmesi, emir 
vermesi gerekirken beni arıyordu. “Anlaşıldı komutanım, ben zaten hiçbir birliği komuta 
etmiyorum.” dedim, kapattım. 

Saatini tam hatırlamıyorum. Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel 
Paşam aradı. “Beni cezaevine getirdiler. Şunlara söyle suç işliyorlar, beni serbest bıraksın-
lar.” dedi. Ben konu hakkında bilgim olmadığı için “Komutanım, şu an neler olduğunu ben 
de tam bilmiyorum. Bir araştırayım.” diye cevap verdim, kapattım. İstanbul’daki en yüksek 
askeri karargâh 1. Ordu Karargâhı olduğu için herkesin birliklerin sevk ve idaresinin ordu 
karargâhında yapıldığını zannettiğini değerlendiriyorum. Oysa ordu karargâhından hiçbir 
birlik, araç, silah yönetilmemiştir. Bunlara emir verilmemiştir. 

Sabah 03.38’de ordu komutanımız -daha önceden hiç görüşemediğim ordu ko-
mutanımız- resmi cep telefonuma koruma astsubayının telefonundan “E. ben ordu komuta-
nı, maalesef senden beklemediğim bir işe karıştın. Artık yapabileceğimiz bir şey kalmadı. 
İşi daha kötü yapmamak için teslim ol!” içerikli mesaj atmış. Mesajı çok sonradan gördüm 
ve okudum. Gelen direktifle kendisi zaten görevden alınmış gözüküyordu. Cevap verme-
dim. “Ben emre itaat ediyorum. Ancak o etmiyor.” diye düşünmekle birlikte bir taraftan da 
“Hata yapılıyor.” endişem doruk noktasına çıktı. Saatini tam hatırlamıyorum sabahleyin 
ordu komutanımız telefon açtı ve “Sen istiyorsan kal, askerleri serbest bırak.” dedi. Ben 
de “Komutanım, ben kimseyi esir almadım, isteyen çıkabilir.” dedim. Faaliyetin başlan-
gıcından sabaha elektrikler ve bir kısım askeri telefonlar kesilene kadar Kara Kuvvetleri 
Harekât Merkezi ile irtibatta kaldık. Kara Kuvvetleri Harekât Merkezi Amiri Tuğgeneral 
A.B. Paşamla birkaç defa görüştüm. Her seferinde faaliyetlerin planlandığı şeklinde devam 
ettiği bilgisini veriyor, Kara Kuvvetleri Komutanlığının bir yanlışın içinde olmadığı imajı-
nı çiziyordu. Ordu karargâhının birliklerle irtibatta olmadığı için kör, sağır durumdaydık. 
Nerede ne oldu, ne oluyor gelişmelerden habersizdik. Hava aydınlanmışken Kara Kuvvet-
leri Komutanlığı karargahını aradığımda Tuğgeneral A.B. ile görüştürmediler. Bir terslik 
olduğunu iyice anladım. Ordu karargâhının elektriğini 06.00, 07.00 gibi kestiler. “Ordu 
karargâhına operasyon mu yapılıyor acaba?” diye düşündüm. Orada bulunan personele 
“Silah alın ve nöbet sistemini kontrol edin.” diye emir verdim. Saat 10.00 gibi İstanbul 
Merkez Komutanı Tuğgeneral Kazım DALKIRAN Paşam aradı. Uzunca konuştuktan sonra 
teslim olmamı söyledi. Hala işin arkasında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bulunduğunu dü-
şündüğümden ve kızgınlığımdan “Bu işi Kara Kuvvetleri başlattı, onlar emir versin bitirsin, 
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sorumluluğu da üstlensin.” dedim. Ben Kara Kuvvetleri Komutanlığını arıyor ancak Adem 
Paşam ile görüşemiyordum. 

Kazım Paşam tekrar aradı. A. Paşa ile görüştüğünü onun da teslim olduğunu be-
nimle görüşemeyeceğini ifade etti. “A. Paşa da teslim oldu.” lafı ile birlikte Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin emir komuta sistemi içerisinde topyekün terör eylemlerine karşı icra edil-
diği aldatmacası ile başlatıldığını iyice kavradığım sıkıyönetim ilanının başarısız olduğu-
nu anladım. Ancak hadisenin marjinal bir grubun faaliyeti olduğunu cezaevi sürecinde 
medyadan aldığım bilgilerle mahkeme, savcılık ifadelerini verdikten sonra anlayabildim…

Ben hain değilim. Çünkü kendimi suçlu hissetmiyorum. Ben bir menfaat bekle-
yerek görev almadım. 

Tuğgeneral A.B. ile irtibatta kaldım. İcra ettiğim her faaliyeti son 3 yılını general 
rütbesi ile 32 yıldır şanla şerefle içerisinde görev yaptığım büyük ailem Türk Silahlı Kuv-
vetleri’nin bir emri olarak ona sadakatin gereği olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hata 
yapacağına ihtimal vermeden içimdeki tedirginliği bastırarak bir görev anlayışıyla karşılık 
beklemeden emir komuta sistemi içinde icra etmeye çalıştım

Son söz olarak Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı önceden 
de haberleri olmasına rağmen gerekli tedbirleri alarak personeli takip etseydi muhteme-
len hazırlığı aylarca süren bu süreci ortaya çıkarsaydı sıkıyönetim ilanı gibi 15 Temmuz 
öncesinde aklımızda, fikrimizde olmayan böyle saçma sapan Rus ruleti oynar gibi bir faa-
liyete rızamız alınmadan bulaştırılmamızın onca can kaybının, yaralanmanın 32 yıldır şe-
refle sürdürdüğümüz mesleğimizden olmamızın, onurumuzun kırılmasının, emeklerimizin 
boşa gitmesinin, 5-10 saat içerisinde benim ve ailemin yaşantısının çökmesinin, şu ana 
kadar karakol kapısı nedir bilmeyen sevenlerimin derin üzüntü içerisine girmemizin ön-
lenebileceğini, aldanmamızın, aldatılmamızın vatan ve millet sevgimizi sorgulama konusu 
yaptırmayacak bizlere... Düştüğü bu durumun hatta bırakın önceden haber almayı olay 
günü alınan istihbarat bilgileriyle bile önüne geçilebilir olduğunu değerlendirmekteyim. 
PKK’yla ilgili, DAEŞ’le ilgili alınan herhangi bir istihbarat duyumunda 9 yerden, 10 yerden, 
15 yerden bilgi gelirken bu konuda hiçbir mesaj, hiçbir bilgi gelmemiştir. Ancak bu görev-
ler üst komutanlıklar tarafından yapılamadı, yapılmadı ya da yapılmak istenmedi.

Ancak şimdi sayacağım isnatlarda belge ve doğruluk yoktur. Sabah Gazetesi’nin 
18 Şubat 2017 tarihli nüshasında benim ve bazı generallerin Hadımköy Cezaevi’nde, MİT 
tırları davasından şüpheli tutuklu Tuğgeneral H.C.’yi ziyaretimiz “Darbecilerden haine zi-
yaret!” başlığıyla FETÖ imajı verilerek sunulmuştur. Oysa bu ziyaretler Türk Silahlı Kuv-
vetlerinin Ergenekon, Balyoz mağduru tutuklulara da zamanında uyguladığı kurum içi ge-
leneğidir. Emirle ve sırayla yapılan bir görevdir. 
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Vatan Gazetesi’nin 7 Mart 2017 tarihli nüshasında birkaç personel ile birlikte 
benim de resmim 1. sayfadan basılmış ve ben Kara Harp Okulu’nda iken FETÖ’den soruş-
turma geçirmişim ancak korunduğum için atılmamışım şeklinde yazılmıştır. Böyle bir so-
ruşturma geçirmediğimden haber doğru değildir. Hürriyet Gazetesi’nin 10 Mart 2017 tarih-
li nüshasında yine aynı şekilde doğru olmayan bu haber ne yazık ki bu sefer Ankara çatı 
davasından alıntı yapılarak yayınlanmıştır.

 Milliyet Gazetesi’nin 28 Şubat 2017 tarihli nüshasında yazıldığı üzere Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığının “Bir alarm tatbikat planlaması kaç gün sürer?“ diye bilirkişi ola-
rak Genelkurmay Başkanlığına sorduğu soruya “En az 10 -15 gün sürer.” diye cevap verildiği 
yazılmıştır. Bu durumda basit bir alarm tatbikat planlaması bile 10-15 gün sürecek olursa 
gerçek sıkıyönetim planlamasının çok daha uzun, kanaatimce tek kişi bu olan bir planlama 
grubu ile en az 3 ay süreceği, 5-10 saatlik bir çalışmayla olamayacağı, planın önceden hazır-
lanmış olduğuna, benim plan yapmadığıma delalet eder diye değerlendiriyorum. 

Daha önce verdiğim mahkeme ve savcılık ifadelerimden farklılık arz eden konu-
lar arz etmiş olabilirim. Şimdi verdiğim ifadenin esas alınmasını talep ediyorum. İlk gün-
lerde yoğun suçluluk duygusu ve tükenmişlik sendromu yaşıyordum. Halen de üzerimden 
atabilmiş değilim. Verdiğim ilk ifadeler içine düştüğüm durumu kendime yakıştıramam ve 
Türk Silahlı Kuvvetleri’ne olan sadakatim nedeniyle kendimi Kara Kuvvetleri Komutanlı-
ğının yerine koyarak olan her türlü olaydan kendimi sorumlu tutarak verdiğim ifadelerdir. 

Sanığa savunması esnasında mahkeme başkanı tarafından M.D. ’nin verdiği söz-
lü emir ve sıkıyönetim ilanı ile ilgili olarak; “Bir kişinin tanınıp tanınmamasından ziyade 
‘getirilen konu görev ve yetkisinde mi, değil mi, benim görev ve yetkim var mıdır?’ bunu 
değerlendirecek feraset yok mu sizde? Bir Harp Okulu ve Harp Akademisi mezunu general 
seviyesine gelmiş, 3000 kişiyi komuta etmiş birisi olarak? Bunu değerlendiremediniz mi? 
Bir. İkincisi Anayasa’nın 122. maddesinde sıkıyönetimin ne şekilde ilan edileceği bunun 
prosedürü, buna kimin karar vereceği açıkça yazılıdır. Yani Milli Güvenlik Kurulu burada 
işte açıkça okuyorum. Yani ne diyor? Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar 
Kurulu 6 ayı aşmamak üzere yurdun bir veya birden fazla bölgesinde, bütününde sıkıyöne-
tim ilan eder, edebilir. Genelkurmay plan işte Harekât Daire Başkanlığında, Personel Plan 
Yönetim Daire Başkanlığı, Daire Başkanı imzasıyla İşte o tuğgeneral eski Tuğgeneral M.P. 
imzasıyla gelen bir sıkıyönetim direktifi var. Altında bir tuğgeneralin imzası olan bir mesaj 
emriyle sıkıyönetim ilan edilemeyeceğini yani anlamak için herhalde üniversite mezunu 
olmaya da gerek yok diye düşünüyorum. Siz bunu daha şey edemediniz mi?” şeklinde so-
rulduğunda, sanık “Değildir. Ama çok tanınan bir… Evet, Sayın Başkan silahlı kuvvetlerde 
o mesaj ünitesinden, o mesajın çekilebilmesi kolay bir şey değil. Yani onu…, Şimdi baş-
langıçta terör olaylarıyla alakalı ilişkilendirildiği için yani başlangıçta sadece terör olayı, 
terör olaylarına karşı alınacak tedbirler diye başlıyor toplantı.” Şeklinde soruya doğrudan 
cevap niteliğinde olmayan, kaçamak cevaplar vermiştir. 
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Sanığa savunması esnasında mahkeme başkanı tarafından “1.Ordu Komuta-
nı, hemen 1. Ordu Komutanı’nın hemen alınması işte derdest edilmesi gerektiği 
yönündeki mesajlar senden çıkmadı mı, sen atmadın mı bu mesajları?” şeklindeki 
sorusuna “Çıkmadı. Neden çıkmadı diyorum? 4 kişinin gönderilmesi hadisesi. Ben 
çünkü öyle bir şey planlamadım. Öyle bir şey kimseyi görevlendirmedim. Bu mesaj 
çekilebildiğine göre, bu mesaj çekilebildiğine göre benim telefonumdan diğerleri 
de çekilmiş.” şeklinde cevap vermiştir. Sanığın kontrolü ve kullanımında olan/olması ge-
reken telefondan başkasının bu mesajları atması hayatın olağan akışına aykırıdır.  

Mahkeme başkanının “Yani bak kaç yıllık askersin. Bir terör olayı işte savunma-
na göre, neyse artık. Yani savunmanda öyle söylüyorsun. Böyle bir büyük bir terör olayı ola-
cağı işte bilgisi var. Size intikal ediyor. Yani Harp Akademisinde okuyan kursiyer bir subay 
gelip bir askeri birlikte nasıl görev alabilir? Bunu hiç sorgulamadın mı? Yani bu insanın 
mantığına yatan bir şey mi, bir askerin mantığına yatıyor mu yani?” sorusuna, sanık, “Yani 
Kara kuvvetleri’nden takviye olarak geldiklerini ifade ettiler.” demiştir.

Başkanın “Kara Kuvvetleri’nde görevleri yok ki adamın… Ya Harp Akademisinde 
öğrenci subay. Ne işi var orada, askeri birlikte? Neyin takviyesine geliyor bu adam yani?”

Sanık, “Ya işte… Yani Sayın Başkanım, şüphelerim artmaya başladı zaten. Yani 
gittikçe, gittikçe…” demiştir.

Başkanın “Evet, Tayyar SÜNGÜ, Tayyar SÜNGÜ sizin Harp Akademilerinden aynı 
zamanda hocanızmış. Yani ısrarla onun ifadeleri de var. Aynı şekilde Kurmay Albay Fatih 
İLHAN’ın ifadeleri var. Y.T.’nin ifadeleri var. O zaman Kolordu Komutanı’na vekâlet eden. 
Israrla sizin bu yanlıştan dönmeniz, bu yanlıştan vazgeçmeniz için ısrarla yoğun aramalar 
var. Yani insan zekası hani belli bir noktaya geldiğinde bu kadar mı stop eder?” sorusuna 
sanık, “Arayan kim, arayan hiç kimse. Neden kendilerinin de bu işe dahil olmadıklarını 
açıklayıcı bir şey söylemiyor. Sadece doğrudan teslim ol...”

 Başkanın, “Kanunsuz emir, uyma buna.” Diyor işte. “Kanunsuz emre niye riayet 
ediyorsun? Diyor. “Böyle kanunsuz, böyle bir sıkıyönetim emri olmaz” Diyor. Neden uyu-
yorsun? Diyor” sorusuna sanık, “Ama ben içimden geçiriyorum, Bende diyorum ki ‘O niye 
uymuyor acaba?’ diyorum, kendi kendime…” 

Sanığa savunması esnasında mahkeme başkanı tarafından muhaberede görüntü 
izleme merkezindeki kamera kayıtlarının silinmesi hakkında sorulduğunda “Evet, onları 
kapattırdım. Yine akademiden gelen A.Z.G., “Hep onun, hep onun üzerine atıyor-
sun.” diyeceksiniz ama gerçekten bu ifade etti, ben de şey yaptım. “Tamam, kapata-
lım.” dedim. Yani çok sorgulamadım.” şeklinde beyanlarda bulunmuştur. 
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Sanık mahkeme huzurundaki savunmasında; “Kalkışma değil de yine bu birlikle-
rin dışarı çıkması için bir mesajın gelmesi lazım. Yani terör tehdidi karşısında dahi olsa 
birlikler dışarı çıkacağı zaman bir mesajın, bir emrin olması lazım. Durup dururken 
kimse çıkamaz. Bu maksatla yani kalkışma...” şeklinde beyanlarda bulunmuştur. Sanık 
birliklerin dışarı çıkarılması için yazılı bir emrin verilmesi gerektiğini bilebilecek durum-
dadır. Sanık WhatsApp grubunda yazdığı yazıların bir kısmını kendisinin yazdığını kabul 
etmiş, birkaç dakika öncesi ve sonrasında yazılan bazı mesajları ise kabul etmemiştir.

Hakkındaki Sanık ve Tanık Beyanları 

Ü.E. İFADESİ

“15 Temmuz günü saat 19.00’da vardiyaya geldim. Kendi şifremle bilgisayarı aç-
tım. Nöbetçi vardiya heyeti olarak nöbeti devraldık. Vardiya amiri olarak ben bulunuyor-
dum. 1. Harekât İstihbarat 1’den G.U. Yarbay, Harekât İstihbarat 2’den Başçavuş Burhan 
AKGÜL, personel lojistikten de Harun isimli soyismini hatırlamadığım bir başçavuş heyet-
te görevdeydik. Vardiya amiri olarak görevimiz, birliği ilgilendiren önemli olaylar, bize in-
tikal ettirildiğinde kendi yetki ve çabamız ile halledebileceğimiz sorunları halletmek, ge-
rekli görülen kurumlarla irtibat kurmak, yine gerek görülürse durumu üstlerimize 
bildirmekti. Bu şekilde rutin olarak görevimizi icra ediyorduk. Basından duyduğum kada-
rıyla bazı birliklerde özel nöbetçi heyeti ayarlandığı söylenmektedir. Ancak bizim orda 
böyle bir şey söz konusu değildir. Ayın başından liste hazırdı. O gün saat 22.00’a kadar 
normal bir şekilde görevimizi icra ediyorduk. O sıralarda personel lojistik temsilcisi Başça-
vuş Harun ’’Kuvvetten veya Genelkurmay’dan bir mesaj gelecekmiş, bir yüzbaşı aradı.” 
Dedi. Bir süre sonra Tuğgeneral E.G.geldi. “Mesaj geldi mi?” dedi. Henüz bir mesaj 
bulunmadığını söyledim. Arkasından Harp Akademilerinden olduklarını söyleyen ve 
Kara Harp Okulu’ndan dönem arkadaşım olan Albay A.Z.G.yanında bir kurmay binbaşı ve 
10-15 kişilik kurmay öğrenci subayıyla birlikte içeri girdiler. Albay, paşanın yanına girdi, 
kendi aralarında konuştular. E. Paşa, Ahmet Albay’a “Planlamayı sen yap, geldiğiniz 
kişileri dağıt, birlikleri haritada işaretle, gelişmeleri takip edin.” dedi. Ahmet Albay 
yanında getirdiği kurmay sınıfı öğrencilerinden birer kişiyi o günkü vardiya nöbetçilerinin 
yanında birer kişi görevlendirdi. Bu şekilde bizi pasifize etti. Arka tarafa haritaların olduğu 
odaya geçti. Benim yanıma da kurmaylık ikinci sınıf öğrencisi olduğunu söyleyen yüzbaşı 
rütbesindeki Ertuğrul isimli kişi konuldu. Çekilen mesajları dosyalayıp gelen mesajların 
çıktısını alıyordu. Benim kimlik kartım üzerinden işlem yapıyordu. Kurmay sınıfı öğrenci-
leri olmaları nedeniyle son sınıflar için tatbikat yapılıyor olabileceğini düşündüm. Bir süre 
sonra 1 .Ordu Komutanımız Org.Ümit DÜNDAR askeri hattan konut telefonundan beni ara-
dı. “Boğaziçi Köprüsü’ne askerler çıkmış, bunların hangi birlikten olduğunu öğren ve bana 
haber ver.” dedi. Ayrıntıya ilişkin birşey söylemedi. Ben de söylenen yere en yakın askeri 
birlik konumundaki Deniz Eğitim Komutanlığı nöbetçi amirini aradım. Karşı taraftan bir 
binbaşı tekmil verdi. Sorduğumda Boğaziçi Köprüsü’nde bulunan birliklerin kendilerinden 
olmadığını, kimlerden olduğunu öğrenmek için de unsur gönderdiklerini söyledi. E.G.Pa-
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şa’nın yanına gittim. Ordu komutanının aradığını Boğaziçi Köprüsü’ndeki askerlere 
dair verdiği emri ilettim. O da “Öğrenince komutanımıza haber verirsin” dedi. Bir-
likte kullanılan elektronik yazışma sistemi (EYS) merkezine mesaj düştüğü 22.15 sıraların-
da uzman çavuş tarafından bildirildi. Mesajın çıktısını Ertuğrul Yüzbaşı alıp komutana 
götürdü. Mesajı ekrandan gördüğüm kadarıyla “1- Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando 
Tugayı ve Özel Kuvvetlerden bir birlik derhal Ankara’ya hareket etsin 2-Diğer birlikler ha-
zırlıklarını tamamlasın.” şeklindeydi. Hemen akabinde ikinci bir mesaj geldi. Bunda da 
“Kuvvet karargahlarından sorumlu komutanların isim listesi.” başlıklı bir mesajdı. Mesajın 
içeriğinde tuğgeneral ve albaylardan oluşan kişilerin hangi kuvvetlerden sorumlu oldukla-
rı yazılıydı. Geçen isimleri hatırlamıyorum. Devamında üçüncü bir mesaj geldi. Bunda da 
sıkıyönetim ilanı.” konusu vardı. Mesajları Ertuğrul Yüzbaşı, E. Paşa’ya götürüyordu. 
Bu sırada askeri hattan Kuleli Askeri Lisesinden istihbarat yüzbaşı olduğunu söyleyen is-
mini hatırlamadığım bir kişi aradı. Boğaziçi Köprüsü’ndeki birliğin Kuleli’den olduğunu 
başlarında okul komutanının bulunduğunu söyledi. Ben de ayrıntı sordum. O da o kadarını 
ben bilmiyorum deyip okul komutanı olduğunu belirttiği Albay M.A.’nın cep telefonu nu-
marasını verdi. Verdiği numarayı arayıp kendimi tanıttım. “M.Albayım siz misiniz?” dedim. 
O da “Kimsin, nerden arıyorsun?” gibi sorular sordu ve “E. Paşa orada mı? Oradaysa te-
lefonu ona ver.” dedi. E. Paşa telefonu alıp M.Albay’la görüştü. Kapatınca “Köprüye 
çıkanlar Kuleli’denmiş, komutana haber verirsin.” dedi. Ben de komutanın konutunu ara-
dım fakat telefonu açan olmadı. Üçüncü mesajı okumaya çalışıyordum. Aynı zamanda sü-
rekli telefon geliyordu. Arayanlara Genelkurmay’dan mesaj geldiğini E. Paşa’nın da birlikte 
olduğunu söylüyordum. 10-15 dakika sonra E. Paşa “Birliklere mesaj yazalım, kışla emniye-
tini alacak şekilde personeli geride bıraksınlar; kalan unsurların tamamı İstanbul’a hare-
ket etsin.” dedi. O sırada Lojistik Başkanı Kurmay Albay N.A. de oradaydı yanında da yeni 
atanan Kurmay Yüzbaşı İ.A. vardı. Her ikisi Gökhan Yarbay’ı yerinden kaldırıp onun bilgi-
sayarına geçtiler. Mesajı hazırladılar ve Trakya’daki birliklerin İstanbul’a intikaline ilişkin 
mesajı hazırlayıp gönderdiler. Bir süre sonra orada İstihbarat Başkanı Kurmay Albay 
A.K.’yi gördüm. E. Paşa ile konuştular. Harekât Başkanı Kurmay Albay Ş.O. da geldi. Gelen 
mesajları okuduktan sonra E. Paşa ile konuştu. Bir süre sonra bağlı olduğumdan dolayı 
Şenol Albay’la görüşmek için odasına çıktım, kapısı kilitliydi. E. Paşa bana rahatsızlanıp 
çıktığını söyledi. Telefonla aradım fakat açan olmadı. İkinci Ordu Komutanlığından aradı-
ğını söyleyen binbaşı gelişmeleri sordu. 2.0rdu Komutanı’nın neler olduğunu öğrenmek 
istediğini söyledi. Ben de “O zaman ordu komutanını arasın arkadaş, ben de bilmiyorum.” 
Dedim. Ara ara mesajı okuyordum. Mesajların ekleri vardı. 1. ek “Atama Listesi.” başlıklıy-
dı.  Buna göre orduda kimin nereye atanacağı hangi görevleri icra edeceği yazılıydı. 2.ekte 
“Asker Hâkim ve Savcılara İlişkin Görevlendirmeler» vardı. 3.ek ise “Ankara ve İstanbul’u 
Takviye Planı” başlıklıydı. Ancak 3.ekin içeriğinde herhangi bir bilgi yoktu. E. Paşa’ya 3. 
ekin içeriğinin olmadığını Trakya’daki birliklere gönderilen mesajın neye göre verildiğini 
sordum. O da “Tekrar bakın olması lazım.” Dedi. Ertuğrul Yüzbaşı ile birlikte mesajları tek-
rar kontrol ettim. Olmadığını söyledim. O da bize “Sanırım bana telefonla bildirilmiş olabi-
lir.” dedi. İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Y.D.askeri hattan aradı E. Paşa’yı sordu. 
Komutanın odasına çıktığını söyledim, telefonu kapattı. Aynı saatlerde GATA Komutanı 
Tümgeneral G.Ö. aradı ve “Öncelikle Allah yardımcınız olsun, kim var orda?” dedi. E. Paşa 
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olduğunu söyledim, o da “Bize düşen ne? Biz ne yapacağız?” dedi. Telefon ahizesini elimle 
kapatıp E. Paşa’ya arayanı ve söylediği hususları ilettim. O da “Doktorları çağırsınlar, am-
bulansları hazır etsinler. Onlar başka birşey yapamazlar zaten.” dedi. Geceleyin saat 02.00 
sıralarında Maltepe Askeri Cezaevi’nden arayan ve kendisini Cezaevi Müdür Yardımcısı 
olarak tanıtan ismini hatırlamadığım bir yarbay bana, Deniz Harp Okulu Komutanı Tüma-
mirali birilerinin tutuklayıp kendisini getirdiğini devamında 1. Ordu Harekât Merkezi’ni 
aradığını, Kurmay Yüzbaşı Yusuf isimli birisi kim olursa olsun gelenlerin tutuklanacağını 
söylediğini, hemen sonrasında da Deniz Kuvvetleri Komutanı’nın telefon açarak “Benim 
adamı neden tutukluyorsunuz?” dediğini… Tümamiralin benimle konuşmak istediğini söy-
leyip telefonu bana verdi. Konuştuğum tümamiral bana “Orada general seviyesinde kim 
varsa onu telefona ver.” dedi. Ben de E. Paşa’yı telefona verdim. İkisi telefonda konuştular. 
E. Paşa’nın “Komutanım olayı aydınlatmaya çalışıyorum netleştirince size geri dönece-
ğim.” dediğini duydum. Sonra telefonu kapattı. E. Paşa’ya dönüp “Komutanım ordu komu-
tanımız nerde, arayıp ne yapacağımızı soralım.” dedim. O da “Ordu komutanına ulaşamıyo-
rum telefonu kapalı.” dedi. “Emir subayını, astsubayını arayalım” dedim. Onlara da 
ulaşılamadığını söyledi. Ordu komutanına doğrudan bağlı olarak çalışan icra subayların-
dan Kurmay Yüzbaşı A.E. de oradaydı. “Oğlum komutan nerede, sen icra subayısın bilmen 
lazım.” dedim. O da “Bilmiyorum” dedi ve yanımdan ayrıldı. Genelkurmay Silahlı Kuvvetler 
Harekât Merkezi’ni arayıp “Ankara ve İstanbul Takviye Planı”nın içeriğinin bulunmadığını 
söyleyecektim ancak oradan telefonu açan olmadı. E. Paşa’ya sordum. O da “Ulaşamıyor-
san kuvveti ara.” dedi. Kara Kuvvetleri’ni aradığımda vardiya amiri olduğunu söyleyen Atil-
la Albay çıktı. “Biz de kurmaya ulaşamıyoruz.” dedi. Telefonu kendini Tuğgeneral B. olarak 
tanıtan kişi açtı. “Gelen mesajda ne yazıyorsa onu uygulayın.” dedi.  Ben de E. Paşa’ya 
ilettim. O da “Genelkurmayı aramaya devam et” dedi. Gelen mesajın altında ismi yazılı olan 
Genelkurmayda görevli Albay C.T.’yi tanıyan akademi subay öğrencisi yüzbaşılardan biri 
cep telefonundan aradı. Albayla görüştüğümde mesajların eki olmadığını söyledim. O sıra-
da E. Paşa telefonu elimden alıp birşeyler konuştu. Kapattığında da “Mesajların eki olma-
yacak, biz hazırlayacağız.” diyerek arka odaya geçti. 3.Kolordu Komutanlığından kendi 
bağlı birliklerine gönderilen mesajın bir örneği de bize geldi. Bunda, birliklerin yerinden 
ayrılmaması ve 1. Ordu’dan gelen emre uyulmaması talimatı vardı. E. Paşa bu mesajı gö-
rünce şaşırdı. “Genelkurmay’dan mesaj sadece bize mi geldi? Herkese gönderildi, neden 
mesaja uymuyorlar. Söyleyin onlara mesajı sadece alt birliklere değil Genelkurmay’a ve 
kuvvete de çeksinler dedi. Biraz sonra Genelkurmay kuvvet komutanlarına da aynı içerikli 
mesaj gönderildiğine dair mesaj sisteme düştü. Bir ara lavaboya giderken daha evvel görev 
yaptığım yerlerden tanıdığım Kurmay Yarbay İ.A.’yı yanında bir üsteğmen ve çelik başlıklı 
hücum yelekli askerlerle birlikte gördüm. E. Paşa ile Kurmay Yarbay İ.A. konuştular. Kori-
dorda Gökhan Yarbay’ı gördüm, sigara içiyordu. Ona “Noluyor?” dedim. O da “Ben de anla-
madım.” dedi. Belirli aralıklarla Tuğgeneral C. ve Tuğgeneral H.A. arayıp E. Paşa île görüş-
mek istediklerini söylediler.  Bir ara Gökhan Yarbay’ın telefona bakan kurmaylardan Yusuf 
Yüzbaşı, A.K. anyor, E. Paşa’yı soruyor.” diye ortalığa sordu. Trakya’daki birliklerden tele-
fonlar geliyordu. Gönderilen mesajda intikal emri vardı. Fakat ordu komutanı televizyonda 
“Emre uymayın birlikler kışlasını terk etmesin” diye konuşma yaptıklarını, hangisine uyu-
lacağı konusunda tereddüt yaşadıklarını söylüyorlardı. E. Paşa da yanımdaydı. Bu istekle-
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rini ilettim. O da ’’Birlik komutanları ne emir veriyorsa onu uygulasınlar.” dedi. Harekât 
merkezinde iki tane televizyon vardı, sessiz konumdaydılar. Bir ara hangi kanalda olduğu-
nu hatırlamıyorum “1.Ordu Komutanı Orgeneral Ümit DÜNDAR’ın Açıklamaları” şeklinde 
bir yazı geçti. Televizyonun sesini açtım. Ümit DÜNDAR da telefonla televizyona bağlandı. 
’’Bunu yapanlar askeriyede küçük bir grup. Şuan itibariyle kontrol altına alamadık fakat 
Silahlı Kuvvetler ülkesine bağlı olarak görevinin başındadır.” dedi. Akademiden gelen Kur-
may Binbaşı diğer televizyonun sesini kapattı ve TRT açtı. Bize de “Moralinizi bozmaya 
çalışıyorlar, algı operasyonu yapıyorlar, televizyonun sesini kapatın.” dedi ve kendi yanın-
daki televizyonun sesini kapattı. Ümit DÜNDAR televizyonda konuşma yaparken sonuna 
doğru E. Paşa geIip dinledi. Konuşma bittikten sonra “Komutanımızın sesini taklit ediyor 
olabilirler, televizyonları sessize alın.” diye söyledi. Bu sırada sisteme Kolordu’dan da ilk 
gelen mesaja karşı yönde mesaj yayınlandı. Hemen akabinde de Genelkurmay’dan 3.Kolor-
du ve 8. Kolordu’nun mesajiannı dinlemeyin, bizim gönderdiğimiz ilk mesaj doğrultusunda 
hareket edin.” şeklinde mesai geldi. E. Paşa son gelen Genelkurmay mesajının bağlı birlik-
lere gönderilmesini emretti. İlerleyen süreçte birliklerin farklı tavırlar takınması, televiz-
yona bağlanan ordu komutanının açıklamaları üzerine birşeylerin ters gittiğinin farkın-
daydık Ancak E. Paşa hal ve hareketleri ile sanki olayın dışındaymış ve olayları çözmeye 
çalışıyormuş gibi intiba uyandırıyordu. 3.Kolordu’dan Kurmay Albay Fatih İLHAN aradı. 
“Saçma sapan mesajlar gönderip durmayın.” dedi. Ben de “Komutanım mesajları ben değil 
E. Paşa gönderiyor.’’ dedim,  O da bana “Aslanım bunlar vatan hainleri ülkeyi satıyorlar. 2. 
Zırhlı Tugay Komutanı, Komutan Yardımcısı, Kurmay Başkanı tutuklandı. Şerefsiz 66.Tu-
gay Komutanı karısıyla kaçtı. 6.Alay Komutanı da kaçtı. Orada senin gibi düşünen kimse 
yok mu? Kapısını kilitleyip tutuklayın.” dedi. Ben de kendisine “Komutanım vardiya perso-
neli ile görüşüp sizi arayacağım.” dedim. O da “Hadi bakalım dikkatli olun böyle zamanlar-
da vatan senin gibi adamlardan görev bekliyor.” dedi. Ben de vardiya personeline döndüm 
ve olaya bir şekilde müdahil olup birşeyler yapmamız gerektiğini söyleyip benim gibi düşü-
nüyor musunuz diye sordum. Başçavuş Harun bana “Komutanım tutuklayalım ama bizde 
silah yok onların silahı var.” dedi. Diğer vardiya personeli de aynı şeyi söylediler. Sonra 
Genelkurmay’dan Tuğgeneral İlhan KIRTIL aradı. “Söyle bakalım akşamdan beri orada ne-
ler oluyor?” dedi. Ben de bildiğim herşeyi anlattım. O da “Bunları cerideye yaz. Kendisine 
beni arayıp E. Paşa’yı tutuklayın diyen albayın söylediklerini anlattım. Benimle birlikte 
hareket edip etmeyeceğini sordum. O da “Haberleşelim, Paşa beni nizamiyeye gönderdi 
oraya gidiyorum.” dedi. Bir süre sonra Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığından arayan, 
kendini başçavuş olarak tanıtan ismini bilmediğim kişi Lojistik Komutanlığı tarafından 
hazırlanan ceridenin gönderileceğini, gelecek cerideyi I. Ordu Komutanı’na arz edin dedi. 
Ben de komutanın karargahta olmadığını söyledim. Vardiya personeli ile görüştükten son-
ra 3.Kolordu’dan beni arayan Kurmay Albay Fatih İLHAN’la görüşmek üzere telefon açtım. 
Açan asker albayın meşgul olduğunu, Tümgeneral Tayyar SÜNGÜ’nün orada bulunduğunu 
telefona verebileceğini söyledi. Telefonu ona verdi. Kendimi tanıttım. O da bana E. Paşa’yı 
kastederek “Oradaki adamı tutuklayamıyor musunuz, bir şey yapın” dedi. Ben de kendisine 
bizde silah olmadığını onlarda silah bulunduğunu söyledim. O da “Oraya polis gönderece-
ğim, polis gelene kadar sakin sakin ikna etmeye çalışın.” dedi. Bende “Komutanım polis 
değil de merkez komutanlığından birileri gelip alsın.” dedim. E. Paşa’nın yanına çıktım. 
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“Komutanım şuan bir yanlış var, siz de yanlış taraftasınız, zararın neresinden dönerseniz 
kardır, gelin bırakın” dedim. O da “Yanlış yok Ümit!” dedi ve beni gönderdi. Daha evvel 
ulaşamadığım Genelkurmay Harekât Merkezi’nden Albay Armağan ÜSTAEL aradı. “Ümit 
sizin orda neler oluyor, akşamdan beri sizi buraya kilitlediler, kimseye ulaşamadık” dedi, 
Yaşadıklarımızı anlattım. Tümgeneral Tayyar SÜNGÜ’nün emirlerini de aktardım. “İlhan 
KIRTIL yanında mı?” diye sordum. O da evinde diyerek evinin numarasını verdi. Ben de İl-
han KIRTlL Paşa’yı evinden aradım. Tayyar SÜNGÜ Paşa’nın emrini ilettim. O da “Tutukla-
yın tabi şerefsizi.” dedi. Daha sonra üst Merkez Komutanlığından birisi aradı. “Çocuklarını-
zı düşünün, dikkatli hareket edin. E. Paşa yok mu bana ver” gibi şeyler söyledi. E. Paşa’nın 
emir astsubayı Fatih Başçavuş geldi, telefonla o görüştü. Sabah hava ağarmaktayken Cu-
martesi nöbeti devralacak olan Osman Albay aradı. “Her taraf kapalı ben nasıl geleceğim. 
E. Paşa bana araç gönderecek mi sor.” dedi. Sorduğumda sıralı olarak kimlerin nöbetçi ol-
duğunu sordu, saydım. Nihayetinde Pazartesi nöbetçisi olan Bahri Yarbayı aramamı ve 
onun gelmesini söyledi. Ben de Bahri Yarbay’ı aradım. O da “Gelirim.” dedi. Hava aydınlan-
dığında akademiden gelen Albay Ahmet, E. Paşa’ya “Komutanım artık biz gidiyoruz.” dedi. 
Yanında getirdiği kurmaylarla birlikte ortadan kayboldu, E. Paşa da odasına çıktı. Ardın-
dan elektrikler kesildi. Vardiyadakilere cerideyi hazırlamalarını söyledim. E. Komutan’ın 
yanına çıkıp “Komutanım direnmeyin güzelce bırakın.” dedim. O da “Tamam Ümit boşver 
sen çık.” dedi. Kapıda emir astsubayı Fatih Başçavuşa rastladım kapıyı kilitleyelim mi de-
dim. O da “Ben de çok konuştum ikna olmuyor, silahı var nasıl yapacağız?” dedi. Çıktık, 
karargaha yeni atanan Kurmay Serkan Yarbay ile kışla nöbetçi amiri Erhan Binbaşıyı gör-
düm. Durumu onlara da söyledim. “Benimle misiniz?” dedim. Serkan Yarbay ve Erhan Bin-
başı “Tamam konuşalım.”dediler. Karşılıklı numaralarımızı aldık, Erhan Binbaşıya “Polisler 
gelirse nizamiyede sorun çıkartılmasın.” diye söyledim. Daha sonra E. Paşa’nın harekât 
merkezinin boşaltılmasına yönelik talimat verdiğini öğrendik, boşalttık, Ordu Nöbetçi 
Amiri Yarbay Selim ÇİFTÇİ’nin odasına gittik. Orada Selim ÇİFTÇİ ile birlikte ben ve vardi-
ya personeli vardık. Tekrar E. Paşa’nın yanına çıktım ve ikna etmeye çalıştım, yine ikna 
olmadı. Harekât merkezine gittim. Daha evvel çekilen mesajların ıslak imzalı halini ve 
vardiya amirlerinin kullandığı nöbet cep telefonunu yok edebilirler diye alarak nöbetçi 
amirinin odasına gittim. Cerideyi almayı unuttuğumu fark ettim. Selim Yarbay’a harekât 
merkezindeki elle yazılmış cerideyi alıp getirmesini söyledim, gitti getirip bana verdi. Son-
ra ikna için tekrar E. Paşa’nın makamına‘gittim. Orada Serkan Yarbay ve Yüzbaşı İ.A. da 
vardı. E. Paşa onlara “Arkadaşlar, sizleri de mesaide tutarak bu işe dahil etmiş oldum, ku-
sura bakmayın ama yapacak birşey yok.” diye söyledi. Ben de “Komutanım çoluğunuz, ço-
cuğunuz var demeyeceğim, siz zaten şuan sınırı aşmış durumdasınız, siz ters taraftasınız. 
Kahramanlıkla Vatan hainliği bıçak sırtıdır.” dedim. O da sıkıyönetim mesajını göstererek 
“Peki burada yazılanlar yanlış mı?” dedi oradan ayrıldım. Aşağıda basından sorumlu Albay 
Mehmet bana telefon açtı. Neler olduğun sordu. Ben de birileri darbe yapmaya kalkmış, 
üstlerin de altların da haberi yok dedim. Ordu komutanına ulaşamadığımı söyledim. O da 
basın özetlerini nereye arz edeceğim dedi. Sonra bana ordu komutanının koruma astsuba-
yı olan Tugay Başçavuşun cep numarasını verdi. Arayıp kendimi tanıttım. Neden aradığımı 
sordu ben de Tayyar SÜNGÜ Tümgeneralin verdiği talimatı ilettim. Ordu komutanı telefo-
nu aldı bana “Evladım hangi taraftansın?” dedi. Ben de “Sizinleyim, emredin, emrinizi bek-
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liyorum.” dedim. İlhan KIRTIL Paşa ile yaptığım konuşmaları da aktardım. O da “Telefon 
açık kalsın, beni E. Paşa ile görüştür” dedi. E. Paşa’nın yanına gidip telefonu ona verdim. 
Ben de konuşulanları duyuyordum. Ümit Paşa “Yanlış yapıyorsun teslim ol. Teslim olmaya-
caksan oraya operasyon yapılacak sonuçlarına katlanırsın. Senin gibi düşünen varsa ya-
nında kalsın diğerlerini bırak masum insanların burnu kanamasın” dedi. E. Paşa da “Komu-
tanım özür dilerim ama ben sonuna kadar devam edeceğim, buraya kimseyi göndermeyin 
cesedimi çiğnerler”” deyip telefonu kapattı. Sonra da “Adam gitmiş valinin kucağına otur-
muş.” dedi. Ben de kendisine “Komutanım rüzgara karşı işemeyin, yol yakınken bırakın.” 
dedim. Aşağı indim. İstanbul Merkez Komutanı Tuğgeneral Kazım aradı, Boduroğlu diye 
bir generalin numarasını verdi. “E. Paşa bunu arasın, ikna olmuyorsa da Akıncılar’ı arasın, 
herkes teslim oldu o da teslim olsun.” dedi. Ben de tekrar E. Paşa’ya çıktım numarayı ver-
dim, o da aradı. Karşıdakine “Paşam durum nedir?” dedi. Karşı taraf da “Komutanım aynen 
devam ediyoruz, kara propaganda yapıyorlar.” dedi ve telefonu kapattılar. E. Paşa bana el 
işareti ile boğaz kesme işareti yaparak “Kestiririz ama geri dönmek yok.” dedi. Aşağı inip 
ordu komutanını aradım, süreci aktardım. O da bana “Arkadaşlarınla beraber orayı boşal-
tın, ben de “Komutanım nasıl yani meydanı boş bırakıp eve mi gidelim” dedim. O da “Öyley-
se nizamiyeye gidin bekleyin.” dedi. Vardiya personeli ve ordu nöbetçi amiri ile nöbeti tes-
lim almaya gelen Bahri ÜNSAL Yarbay nizamiyeye gittik. Oradayken Binbaşı N.K.’yi 
sordum. Mevzilendiği yeri gösterdiler. Bana “Komutanım gelmeyin ateş ediyorlar.” dedi. 
Ben de ordu komutanı ile görüştüğümü böyle bir şeyin olmayacağını söyledim. Dışarıya 
ateş etmeyin dedim. Tamam siz gidin ben gelirim dedi. Sonra arabayı park ettiğim yere 
gidip üzerimi değiştirdim, telefonumu şarja taktım. Nurullah Binbaşı çağırdı yanına gittim. 
Ordu komutanıyla aramızda geçen konuşmaların detaylarını verdim, o da uzatmayacakla-
rını çekileceklerini söyledi. Bir süre sonra E. Paşa’nın emir astsubayı Fatih Başçavuş sivil 
olarak yanımıza geldi. hemen akabinde de N. Binbaşı, Serkan Yarbay, İsmail Yüzbaşı ve 
Ahmet Yüzbaşı sivil olarak yanımıza geldiler. O sırada Albay Ş.O. beni aradı ne yaptığımızı 
sordu. Ben de olanları anlattım. Ona da “Geçmiş olsun rahatsızlanmışsınız.” dedim. O da 
rahatsızlanmadığını, E. Paşa ile akşam görüştüğünde hukuksuz bir durumun farkına vardı-
ğını, E. Paşa’nın kendisine “Ya itaat et, ya git!” dediğini, bu nedenle ayrıldığını söyledi. Ben 
de ona “Madem öyle bizi neden ikaz etmediniz?” dedim. O da “E. Paşa ile koridorda görüş-
tük, yanımızda kimse yoktu sonra öyle söyleyince çıktım, gittim.” dedi. Ben de “E. Paşa’nın 
yaptığı nöbet değişikliğinin artık geçerli olmadığını, Osman Albay’ın nöbete gelmesi ge-
rektiğini” söyledim. O da “Ararım gelir.” dedi. Emir astsubayı Fatih Başçavuş, Merkez Ko-
mutanlığından arandığını, E. Paşa’nın teslim olacağını, birlikte gitmemiz gerektiğini söyle-
di. Gökhan Yarbayı da alarak karargaha gittik. Teslim alınacak o an üniformalıydı, daha 
sonra yaptığı görüşme üzerine sivil giyindi. Ümit Paşa’yı aradım, durumu anlattım. O da 
“Git teslim et, aşamalardan sonra bana da haber ver” dedi. Fatih Başçavuş, ben ve gelen 
üsteğmen yukarı çıktık. E. Paşa “Geldiniz mi?” dedi. Silahını istedim zarfa koyup askerlere 
vermişti. Onu alıp üsteğmene verdim. O sırada sivil birisi girip E. Paşa’nın boynuna sarılıp 
ağlamaya başladı. Kardeşi olduğunu öğrendim, dışarıya çıktık. Ordu komutanını aradım. 
“Teslim ettin mi?” dedi. Üzerini değiştirdiğini söyledim. Telefonun açık kalsın dedi. E. Pa-
şa’yı alıp aşağı indirdik araca teslim ettik, araba gitti. O sırada telefonum kapanmıştı. Ordu 
komutanı yeniden aradı, ne olduğunu sordu. Üsteğmen ile gönderdiğimizi söyledim. Bana 
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“Teşekkür ederim.” dedi. Sormam üzerine “Yeni nöbetçi heyeti gelince eski heyet gitsin.” 
dedi. Yine bana “Fatih Albay’a söyle grup komutanlığı personelinin tamamı mesaiye gelsin, 
kışlada yatsınlar, benim arabamda da bomba araması yapsınlar.” dedi. Nizamiyeye gittik 
araca binip evimize geçecektik. Nizamiyelerin kapatılmış olduğu söylendi. Sivil giyimli bir 
üsteğmen geldi. Nizamiyede tümgeneral bulunduğu ve askerleri sorguladığını söyledi. Ya-
nına gittik, yaklaştığımda eller havaya kaldırdık, kendimi tanıttım. Tümgeneral Y.T. ye iş 
yaptığımı sordu. Durumu anlattım. Vardiya amiri olduğumu anlattım. Diğerlerini sordu. 
“Araç park yerinde bekliyorlar.” Dedim. Ara gelsinler deyince aradım geldiler. Hepsini alın 
dedi ve polisler bizi aldı şeklinde ifade vermiştir.

E.Ö. İfadesi

“Öğrenebildiğim kadarıyla benim TGRT’ye yapmış olduğum darbe karşıtı açıkla-
ma general seviyesinde yapılmış olan ilk açıklamaydı. Basın açıklaması için ordu komuta-
nını aramış ancak ulaşamamıştım. Olağanüstü bir durum söz konusu olduğu için inisiyatif 
alıp askerlerin anlayacağı bir dilde bu açıklamayı yapmıştım. Bir sonraki slayt yansısında 
yaptığım açıklama 01.11’de Başbakanlık twitter hesabından, “3. Kolordu Komutanı E.Ö. 
TSK’nın emir komutası dışında faaliyetlere girişen askeri birliklere kışlalarına dönme em-
rini veriyorum.” şeklinde paylaşıma açılmıştır. NTV televizyonundan beni 01.57 de aradı-
lar. NTV bağlanmadan önce de 01.12, 01.16, 01.43’te 3 defa olmak üzere müsaade almak 
için ordu komutanımı aradım ancak ulaşamadım. Bu arada TGRT’ye yaptığım açıklama 
sonrasında NTV’den aradıkları 01.57’ye kadar Milli Karargah Kurmay Başkanım Kurmay 
Albay Fatih İLHAN NATO Kolordu Karargahı Tümgeneral Tayyar SÜNGÜ Kolordu Komutan 
Vekili 52. Taktik Zırhlı Tümen Komutanı Tümgeneral Y.T. ve MİT Müsteşarlığı ile telefon 
görüşmeleri yaptım. 01.39’da darbeye iştirak eden 1. Ordu Harekât Kurmay Yarbaşkanı 
eski Tuğgeneral E.G.aradı. Bu telefon arz ettiğim gibi darbe girişimine iştirak eden-
lerin benimle ilk ve tek temasıdır. 01.05’te TGRT televizyonuna darbe karşıtı basın 
açıklaması yapmış ve 01.20’de darbe karşıtı mesaj emrini 3. Kolordu Karargahı’n-
dan yayımlatmıştım. E.G.bana sıkıyönetim emirlerine aykırı davrandığımı söyleyip 
beni ikaz etmeye kalktı, kendisini tersledim. O emirleri tanımadığımı kışlalarından 
çıkan ve kalkışmaya katılan birliklerin kimsenin burnunun kanamasına neden olmadan 
en kısa sürede kışlalarına dönmeleri için elimden geleni yapmaya devam edeceğimi söy-
ledim. Takiben de iddianamede yer alan karargaha gelip gelmeyeceğimi sorunca da git 
başımdan deyip kapattım telefonu. Zaten bu durum iddianamede de lehime olacak şekilde 
yer almıştır. Saat 01.57’de NTV televizyonundan beni cep telefonumdan aradılar. NTV’ye 
bağlandığımda başka birisi canlı yayındaydı. Bu nedenle muhabirin bana hitap etmesini 
bekledim. NTV televizyonunu da MİT Müsteşarlığı vasıtasıyla bana yönlendirdiler. Ve beni 
NTV televizyonundan aradılar. HTS kayıtlarında 01.57’de NTV’den arandığım görülebilir.” 
şeklinde ifade vermiştir.
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G.U. İfadesi:

“Ordu Harekât Merkezi’nde vardiya nöbetçi amiri olarak nöbet tutan Yarbay 
Ü.E.’yle birlikte nöbetçi olduğunu Trakya’dan birlik takviyesine yönelik mesajları çekmek 
istemediklerini, çekmemek için bir bahane bulup çeşitli şekillerde nöbet odasından dışarı 
çıkıp tuvalete gittiklerini, bunun üzerine E.G.’nin zorla yanınızda bulundurduğu Kurmay 
subaylardan İ.A.’ya çektirdiğini” ifade etmiştir.

İdari Tahkikat Raporu

Kur.Ybşk.Tuğg. E.G.’nin faaliyetlerin başlangıcından itibaren karargâh içerisinde 
bulunduğu. E. Asb. Bkm.Kd.Bçvş. F.K.’nin saat 19.00’da mesaiden ayrıldığı ancak saat 22.00 
civarlarında sivil elbiseli olarak tekrar geri geldiği ve Tuğg. E.G.’nin odasına girdiği, yaklaşık 
20 dakika sonra odadan çıktığı ve çıkar çıkmaz kamuflaj elbisesini giymeye başladığı ve mü-
teakiben komutana telefon bağlamaya başladığı ve bir süre, sonra Tuğg. E.G.’nin odadan 
çıkarak emir astsubayına hitaben “sıkıyönetim ilan edildi” dediği müteakiben haber-
ciler dahil, bütün personelin kamuflaj elbisesini giymesini emrettiği ve bu saatten itibaren 
hareketin başladığı, Harekât Merkezi faaliyetlerine Hrk.Kur.Ybşk.Tuğg.E.G.tarafından el ko-
nulduğu ve Hrk Mrk.deki tüm faaliyetlerin mevcut vardiya personeline ilave olarak dış bir-
likten gelen personel ile birlikte icra edildiği, Hrk.Kur.Ybşk. Tuğg. E.G.’nin Hrk. Merkezi ve 
makam odası arasında sürekli gelip gittiği, Hrk Mrk.’ne saat 22.15 sularında dış birliklerden 
takviye maksadıyla gelen personelin (22.50 itibariyle durdurulmuş olan kamera kayıtlarına 
göre) 8 subay olduğu Kr. Harp Akd.den P.Kur.Alb A.Z.G., Mu. Kur. Yzb E.G., Mu.Yzb.B.Ç. isth.
Yzb.O.E., P.Yzb. M.A.A. ve kimliği belirlenemeyen diğer 3 akademi öğrencisi .subay) ancak 
bilgisine başvurulan personelin ifadelerinden Harekât Merkezi’ndeki personel sayısının 
mevcut personel ile birlikte muhtemelen 20-25 civarına ulaşmış olduğu, 103 kameralı (98 
adedi faal) Görüntü İzleme Merkezinin (olay esnasında iki uzm.erbaş. görevli) görüntü kayıt-
larının silinmesi ve kayıt alınmaması hususunun .Hrk.Kur. Ybşk; E.G.’nin emri ile saat 22.45 
sularından itibaren kayıt cihazının kapattırılarak sağlandığı,

Görüntü İzleme Merkezinin görüntü kayıtlarının silinmesi ve kayıt alınmaması 
hususunun Hrk.Kur.Ybşk. E.G.’nin emri ile saat 22.45 sularından itibaren durdurulduğu, 
sistemin Ordu Kh.da görevli İsth.Asb.Çvş. E.S. ve dış birlikten geldiği anlaşılan Yzb. B.Ç. 
isimli personel ile takviye edildiği anlaşılmıştır. Şeklinde idari tahkikat düzenlenmiştir.

HTS Kayıtları

07.07.2016 tarihinde, M.D.  ile 16:10:08, 16:57:34,  16:59:05,  saatlerinde 206 sa-
niye, 27 saniye ve 10 saniyelik görüşmeler gerçekleştirmiştir. 15.07.2016 tarihinde, M.D.  
ile 21:07:22, 20:57:28 saatlerinde 53 saniye ve 40 saniyelik görüşmeler gerçekleştirmiştir. 
01/01/2016-25/08/2016 tarihleri arasındaki HTS raporlarına göre N.Z.A., Ö.A., M.D. , İ.A., 
M.Y., T.Ö., M.M.Ç. ile görüşmeler yaptığı görülmüştür.
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WhatsApp Yazışmaları

 “Yurtta Sulh Biziz” isimli WhatsApp haberleşme programı grubu 
görüşmeleri

(M.M.Ç.)

Başlangıç: From: 905426421799@s.whatsapp.net

Zaman Damgası: 15/07/2016 21:54:09(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: E. paşamı arıyoruz.

(M.Y.)

Başlangıç: From: 905534133351@s.whatsapp.net

Zaman Damgası: 15/07/2016 21:55:13(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: E. paşa arandı. Kapıları açtıracak ve M.E. ile görüşü-
yor.

(M.M.Ç.)

Başlangıç: From: 905426421799@s.whatsapp.net

Zaman Damgası: 15/07/2016 21:54:20(UTC+3

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: M.E.’nin telefonu kimde var

(E.G.)

Başlangıç: From: 905322935849@s.whatsapp.net
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Zaman Damgası: 15/07/2016 2i:55:49(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: 05058018532

(E.G.)

Başlangıç: From: 905322935849@s.whatsapp.net

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:09:16(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: 1’inci or.k. hemen alınmalı isi

(E.G.)

Başlangıç: From: 905322935849@s.whatsapp.net

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:12:26(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: Lütfen ordu komutanını alin. Ne oluyor diye

(E.G.)

Başlangıç: From: 905322935849@s.whatsapp.net

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:12:58(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: Hadımköy hazır

(E.G.)

Başlangıç: From: 905322935849@s, whatsapp.net
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Zaman Damgası: 15/07/2016 22:16:44(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: Hadimkoy akmanl kislasina gidilecek

(A.Z.G.)

Başlangıç: From: 905076284219@s.whatsapp.net

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:18:16(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: Hadimkoy konum gönderecekti?

(E.G.)

Başlangıç: From: 905322935849@s.whatsapp.net

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:19:17(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: Konum gönderildi sabah iki adet

(E.G.)

Başlangıç: From: 905322935849@s.whatsapp.net

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:26:4i(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp 

Gövde: Ümit paşaya 4 akademi öğrencisi gönderdim ancak 
yardım almalılar enterne

(E.G.)
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Başlangıç: From: 905322935849@s.whatsapp.net

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:48:26(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: Ordu k alindi mi

(M.A.)

Başlangıç: From: 905334905583@s.whatsapp.net

Zaman Damgası: 15/07/20! 6 22:51:02(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: l.or k. Kuleliye kendisi mi geliyor. Birileri enterne etti mi

(E.G.)

Başlangıç: From: 905322935849@s.whatsapp.net

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:52:13(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: Halen serbest

(E.G.)

Başlangıç: From: 905322935849@s.whatsapp.net

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:07:23(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: Ordu k alindi mi

(M.A.)
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Başlangıç: From: 905334905583@s.whatsapp.net

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:07:36(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: Kuleliye henüz gelmedi

(E.G.)

Başlangıç: From: 905322935849@s.whatsapp.net

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:08:ll(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WiıatsApp

Gövde: Or kh ns gelebilir mi

(E.G.)

Başlangıç: From: 905322935849@s.whatsapp.net

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:08:21(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: Gelmesin sakin

(E.G.)

Başlangıç: From: 905322935849@s.whatsapp.net

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:12:50(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: Trakya birlikleri mesaj çekildi

(E.G.)
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Başlangıç: From: 905322935849@s.whatsapp.net

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:14:28(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: Ordi k alindi mi

(E.G.)

Başlangıç: From: 905322935849@s.whatsapp.net

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:32:24(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: Or k kopru civarinda

(E.G.)

Başlangıç: From: 905322935849@s.whatsapp.net

Zaman Damgası: 16/07/2016 00:59:09(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: 2 nci kor k birlikleri göndermiyorum diyor

(E.G.)

Başlangıç: From: 905322935849@s.whatsapp.net

Zaman Damgası: 16/07/2016 01:00:52(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: Kk. Gnkur emri dedik mesaj çekmiştik. Göndermeye-
ceğim dedi
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(E.G.)

Başlangıç: From: 905303144745@s.whatsapp.net

Zaman Damgası: 16/07/2016 04:44:06(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: 905303144745@s.\vhatsapp.net changed the subject to 
“Yurtta sulh Biziz

WhatsApp grubu saat 2135’te ilk oluşturulduğunda etkinlikler ilk başladığın-
da “Yurtta Sulh” diye oluşturuluyor. Yalnız 04.44’te sanık E.G.’e ait telefondan bu grubun 
“Yurtta Sulh Biziz” şeklinde değiştirildiği görülmektedir.

Ayrıca sanığın yazışmalarından 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit DÜNDAR’ın 
enterne edilmesi işlemini de takip ettiği, bunun için ciddi bir çaba sarf ettiği açıkça anla-
şılmaktadır. 

Esas Hakkında Mütalaa

C. Savcısı tarafından mahkemeye sunulan esas hakkındaki mütalaada;

“… Sanığın olay tarihinde tuğgeneral rütbesiyle 1’nci Ordu Harekât Kurmay Yar-
başkanı olarak görev yaptığı, darbeci askeri kanat tarafından hazırlanan sözde atama lis-
tesine göre mevcut görevinin devamına karar verildiği, ülke genelinde darbe girişimini 
gerçekleştiren Yurtta Sulh Konseyi’nin İstanbul yapılanmasını oluşturan sanıklardan biri 
olduğu, darbe girişiminin silahlı kuvvetlerimizdeki emir-komuta zincirinden kopuk olarak, 
terör örgütünün bir eylemler dizisi olduğu açıkça anlaşılan somut olayda girişimin önce-
sinde düzenlenen toplantılara katılarak eylemlerin planlamasına iştirak eden, eylemleri 
organize eden ve girişim günü kalkışmayı başlatan, görev taksimatı yapan veya birlikleri 
sevk eden konsey üyesi sanıkların terör örgütüyle arasında süreklilik ve çeşitlilik arz ede-
cek şekilde organik bağ bulunduğu, bu şekilde örgütün amacına uygun biçimde işleyişini 
sağlayan, örgüt üyelerine görev veren, emir ve idare yetkisine sahip olan konumlarına göre 
örgüt faaliyetlerini düzenleme ve görevlendirme yetkisini haiz yönetici vasfında oldukları, 
ayrıca darbe girişimi öncesi yapılan toplantılarda hangi faaliyetlerin icra edileceği, bu kap-
samda hangi noktaların emniyet altına alınacağı ile darbe girişimine karşı çıkanlara ateş 
edileceği ve karşıt gördükleri askeri yetkililerin enterne edileceği hususlarının kararlaştı-
rılması, “Yurtta Sulh Biziz” grubundaki görüşme içeriklerinde toplanan kitlelere ve askeri 
kuvvetlere karşı duran polislere silahla, tanklarla sert şekilde müdahale edileceği, muhalif 
gördükleri yetkililerin enterne edileceği hususlarının yer alması ile girişim kapsamında-
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ki faaliyetlerin gruba rapor olarak sunulması bir arada değerlendirildiğinde konsey üyesi 
sanıkların İstanbul ilinde darbe girişimi faaliyetleri kapsamında darbeci askeri kanadın 
hakimiyetinin sağlanması amacıyla işlenen öldürme, öldürmeye teşebbüs, yaralama, hür-
riyeti tahdit, yağma, özel şahıslara ve kamuya ait mallara zarar verme suçlarının eylemleri 
üzerinde ortak hakimiyet sağlayan ve örgüt yöneticisi konumunda sorumlu oldukları,

Sanığın darbe girişimi öncesinde İstanbul ilinde askeri birliklerde yapılan top-
lantılara iştirak ederek planlamasında bizzat ve etkin şekilde rol aldığı, toplantılar önce-
sinde darbe girişiminden haberdar olup komuta ettiği birliklerin planlamasını ayrıca ger-
çekleştirdiği, girişim günü de bulunduğu 1. Ordu Harekât Merkezi’nde faaliyetleri harekât 
merkezini emrindeki darbeci kurmay öğrencilerle ele geçiren diğer Sanık A.Z.G.ile birlikte 
ve ayrıca Yurtta Sulh Biziz isimli grup üzerinden bizzat denetlediği, grupta bizzat yazışarak 
faaliyet raporu sunduğu ve genel olarak eylemler konusunda talimatlar verdiği, İstanbul 
ilindeki darbe girişimi faaliyetlerinin başlamasını müteakip darbecilerin ele geçirdiği Ge-
nelkurmay Başkanlığından gönderilen sıkıyönetim direktifi ve eklerinin dağıtımını bağlı 
birliklere göndererek sıkıyönetim direktifine uyulması konusunda ayrıca bir mesaj emri 
yayınladığı, yine konseyin aldığı karar doğrultusunda adeta kalkışmanın karargahı olarak 
kullandığı emrindeki 1. Ordu Harekât Merkezi’nden Trakya bölgesindeki zırhlı unsurların 
İstanbul ilindeki faaliyetlere, şehrin her iki yakasında bulunan ve darbe girişimine katı-
lan askeri birliklere takviye olarak intikal etmesini teminen bu bölgede konuşlu 54’üncü 
Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, 3’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı, 18’inci Mekanize 
Piyade Tugay Komutanlığı ve 65’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına darbeci as-
keri birliklerle koordine kurulması ve takviye olarak İstanbul iline intikal edilmesi konu-
lu mesaj emirleri gönderdiği, kalkışma sürerken emrindeki darbeci askerler A.E., N.K. ve 
S.Ç.A. aracılığıyla Selimiye Kışlasına izinsiz girmeye çalışanlara ve helikopter pistine izin-
siz inmek isteyen helikopterlere yönelik ateş edilmesi emri verdiği, ayrıca yine emrindeki 
darbeci nöbetçi vardiya amiri Ü.E. aracılığıyla diğer bir darbeci asker kışla nöbetçi amiri 
Binbaşı E.A.’ya dışarıdan gelebilecek polis veya diğer müdahalelere karşı kışla emniyeti-
nin alınması talimatını verdiği, polis gelirse yine nizamiyeden alınmaması ve gerekirse 
ateş edilmesini söylediği, darbe girişiminin başarısız olacağını anlaması üzerine emrinde-
ki darbeci askerler S.Ç.A., İ.A., N.K. ve A.E. ile birlikte silahlanarak sonuna kadar çatışma 
ve direnme kararı aldıkları, E.G.’nin emir astsubayı F.K.’nin bu hususu ifadesinde açıkça 
doğruladığı, sanığın üst aramasında ise örgütsel bağlılığı simgeleyen (1) adet B 80346388 
A seri numaralı 1 ABD doları kağıt paranın ele geçirildiği anlaşılmıştır. 

Sanığın darbe girişiminin yürütüldüğü “Yurtta Sulh Biziz” mesajlaşma grubunda 
kendi telefonundan yapılan bir kısım paylaşımları kabul edip katılan Ümit DÜNDAR’ın enter-
ne edilmesiyle ilgili paylaşımlarının bir başkası tarafından yapılmış olabileceği yönündeki 
savunmasının tamamen gerçeğe ve hayatın olağan akışına aykırı, makul olmayan savunma-
sına itibar edilemeyeceği, sanık enterne göreviyle kışladan gönderdiği 4 darbeci kurmay öğ-
renciyi de sonrasında hiç aramadığını, bu sebeple görevlendirmiş olamayacağını iddia etmiş 
ise de; o sırada 1. Ordu Harekât Merkezi’nde bulunan diğer darbeci kurmay öğrenciler veya 
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bunların başındaki A.Z.G.’den enterne konusuyla ilgili bilgi alabilecek konumda olan sanığın 
esasında bu şahısları tekrar aramasının da gerekmediğinin açık olduğu, dolayısıyla savun-
masının tamamen suçtan kurtulmaya yönelik ve soruşturma aşamasında müdafi eşliğinde 
alınan ikrarını reddeder nitelikte olduğu hukuki kanaatine varılmıştır.  

İstanbul ilindeki darbe girişimi faaliyetlerinin önceden planlanması toplantıları-
na katılıp organizasyonunda ve olay günü icrasında etkin rol üstlenen konsey üyesi sanık 
E.G.’nin İstanbul ilinde darbe girişimi faaliyetleri kapsamında darbeci askeri kanadın haki-
miyetinin sağlanması amacıyla işlenen, yukarıda açıkladığımız kasten öldürme, hürriyeti 
tahdit, konut ve işyeri dokunulmazlıklarının ihlali, işgal ve engelleme suçlarının eylemleri 
üzerinde ortak hakimiyet sağlayan ve örgüt yöneticisi konumunda sorumlu olduğu, yuka-
rıda da detaylı şekilde izah edildiği gibi iki ayrı eylemle TCK’nın 314. maddesinde düzen-
lenen terör örgütü yöneticiliği ve TCK’nın 309. maddesinde düzenlenen cebir ve şiddetle 
mevcut anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs olmak üzere ortaya çıkan bu iki so-
nuç açısından sanığın gerçek içtima kuralları gereği farklı hukuki yararları koruyan ve 
darbe girişimi bağlamında yasada da öngörülmemiş, aralarında geçitli suç ilişkisi bulun-
mayan her iki suçtan ayrı ayrı cezalandırılmasının olanaklı o lduğu anlaşılmakla sanığın 
üzerine atılı;

Kalkışma suçu niteliğindeki anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, si-
lahlı terör örgütü yöneticisi olma ve ayrıca silahlı terör örgütünün eylemi olan darbe girişimi fa-
aliyeti kapsamında darbe yanlısı askeri güçlerin fiili hakimiyetini sağlamak amacıyla işlenen; 

(6) kez olmak üzere darbe suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla ve kişi-
nin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme,

(2) kez olmak üzere darbe suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla ve ço-
cuğa karşı kasten öldürme

(80) kez olmak üzere darbe suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla  kas-
ten öldürme,

Katılan Ümit DÜNDAR’a karşı cebir kullanmak suretiyle gece vakti, silahla, kamu 
görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ve birden fazla kişi tarafından birlikte 
konut dokunulmazlığını ihlal etme, 

Katılan Tayyar ERTEM’e karşı ve Emel ERTEM’e karşı cebir kullanmak suretiyle 
gece vakti, silahla, kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ve birden 
fazla kişi tarafından birlikte konut dokunulmazlığını ihlal etme,

Katılan Tahir BEKİROĞLU’na karşı cebir kullanarak, silahla, birden fazla kişi tara-
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fından birlikte, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu görevinin sağladığı nüfus 
kötüye kullanılmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma,

Katılan Mesut ÖZEL’e karşı cebir kullanarak birden fazla kişi tarafından birlikte, 
kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu görevinin sağladığı nüfus kötüye kullanıl-
mak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma,

15 Temmuz Şehitler (Boğaziçi) ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinin işgali nede-
niyle (2) kez ve zincirleme olmak üzere kara ulaşım araçlarının alıkonulması,

Samandıra Gişeler ve E-5 karayolu üzerinde yer alan Kartal Köprüsü’nün bulun-
duğu noktalara gerçekleşen eylemler sebebiyle 2 kez ve zincirleme olmak üzere kara ula-
şım araçlarının alıkonulması,

Atatürk Havalimanı işgali nedeniyle zincirleme olmak üzere hava ulaşım araçla-
rının alıkonulması, Sabiha Gökçen Havalimanının teşebbüs aşamasında kalan işgal girişimi 
nedeniyle hava ulaşım araçlarının alıkonulmasına teşebbüs, 

Digitürk ve Doğan Medya Center binası eylemleri nedeniyle (2) kez olmak üzere gece 
vakti, cebir kullanmak suretiyle, silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağ-
ladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işyeri dokunulmazlığını ihlal, haberleşmenin engellenmesi,

Casper Plaza binası eylemi nedeniyle gece vakti, cebir kullanmak suretiyle, silah-
la, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak 
suretiyle işyeri dokunulmazlığını ihlal,

Acıbadem Türk Telekom Anadolu Yakası Bölge Müdürlüğü, TRT Ulus Yerleşke-
si, TRT Harbiye Radyo binası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, 
İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi ve İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığı eylemleri nedeniyle(7) kez olmak üzere silahla, birden fazla 
kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle kamu 
hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi,

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığının işgali eylemi nedeniyle silahla, birden fazla kişi 
tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle siyasi hak-
ların kullanılmasının engellenmesi suçlarını işlediğinin kabulü ile, eylemlerine uyan;

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 309/1 ve 314/1. maddeleri ile,

Aynı yasanın 309/2, 314/3, 220/5. ve 266. maddeleri delaletiyle 82/1-g.h (6 kez), 
82/1-e.h (2 kez), 82/1-h (80 kez), 223/1, 43 (4 kez), 223/3, 43 (1 kez), 223/3, 35, 43 (1 kez), 
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124/2 ve 3 (2 kez), 

TCK’nın 309/2, 314/3 ve 220/5. maddeleri delaletiyle 116/2-4, 119/1-a.c.e (3 kez), 
116/1-4, 119/1-a.c.e (2 kez), 114/2, 119/1-a.c.e (1 kez), 113/1, 119/1-a.c.e (7 kez), 109/2, 3-a.b.
c.d (1 kez) ve 109/2, 3-b.c.d (1 kez) maddeleri,

Tüm suçlar açısından TCK’nın 53, 58/9, 63. maddeleri,

Haberleşmenin engellenmesi suçu hariç olmak üzere tüm suçlar açısından 
TMK’nın 5. maddesi uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmasına,

Katılanlar Ümit DÜNDAR ve Tayyar ERTEM’e karşı gerçekleştiği iddia edilen kişi-
yi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs suçları yasal unsurları itibariyle oluşmadığından, 
Halit Yaşar MİNE’nin öldürülmesi olayı açısından ise cezalandırmayı gerektirir her türlü şüp-
heden uzak, kesin ve inandırıcı deliller elde edilemediğinden bu suçlardan ayrı ayrı beraatine,

Sanıktan ele geçirilen adli emanetin 2016/10501 sırasında kayıtlı ve suç delili 
olduğu anlaşılan B 80346388 A seri numaralı (1) ABD Doları kağıt paranın karar kesinleş-
tiğinde dosyada delil olarak saklanmasına,

Karar verilmesi talep ve mütalaa edilmiştir.

Değerlendirme

Sanık darbe teşebbüsünde tuğgeneral rütbesiyle 1. Ordu Harekât Kurmay Yar-
başkanı olarak görev yapmakta olup, 13.07.2016 tarihinde 2. Zırhlı Tugay Komutanlığında 
ve 14.07.2016 tarihinde Hava Harp Okulu Komutanlığında düzenlenen koordinasyon ve 
planlama toplantılarına M.D. ‘nin emir ve talimatı ile katılmıştır. 

Hain darbe kalkışmasında darbecilerin büyük önem atfettiği 1. Ordu Harekât 
Merkezi’nde firari sanık A.Z.G. ile birlikte hareket ederek planlamalar yapan sanık, örgü-
tün emir ve talimatlarını sorgulamadan yerine getirmiş ve kriptolu telefonla askeri hattan 
görüştüğü, Kara Kuvvetleri Karargahında Genel Harekât Daire Başkanı Tuğgeneral A.B.’nin 
darbe planlamasının yapıldığını söylemesi ile darbe teşebbüsünden henüz İstanbul ilinde 
toplantılar düzenlenmeden önce haberdar olmuştur. 13.08.2016 tarihinde, Terörle Müca-
dele Şube Müdürlüğünde verdiği ifadesinde, Bu hususu “A.B. benim bu küskünlüğümü bili-
yordu. Faaliyetten birkaç gün kadar önce kriptolu kurum telefonundan görüştük. A.B. üstü 
kapalı olarak bana darbe planlamasının yapıldığını söyledi ve ne zaman ya da ne şekilde 
olacağını söylemedi. A.B. ile görüştükten 1-2 gün kadar sonra K.K. Kom.’da Görevli Albay 
M.D.  beni kullanmış olduğum telefonumdan aradı...’’ şeklindeki beyanıyla ifade etmiştir. 
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FETÖ/PDY örgütünün sadık bir üyesi olan sanık, örgüt üyesi olmasından dolayı, 
albay rütbesindeki M.D. ‘den emir ve talimat alabilmiş, darbe faaliyetinde görevim ne diye 
sorabilmiştir. Bu hususu da  ‹‘M. Albay ile konuştuğumda bana darbe türü bir faaliyet ola-
cağını söylemesi üzerine ben de kendilerine görevim ne diyerek sordum. M. Albay bana 1. 
Ordu Karargahı’nda herhangi bir çatlak ses olmamasını sağlamamı söyledi. Ben de görevi 
kabul ettim ve gerektiği zaman İstanbul dışında bulunan birliklerin İstanbul’a sevkini sağ-
lamamı istedi..’’ şeklinde aynı tarihli ifadesinde söylemiştir. 

Sanık örgütün planlama aşamasında darbe esnasında enterne edileceklerin ka-
rarlaştırıldığı Ankara ilindeki toplantıda alınan kararlara uygun olarak cezaevleriyle ilgi-
li askeri hiçbir görevinin olmamasına rağmen, 15.07.2016 tarihinde saat 20.00 sıralarında 
Hadımköy Askeri Kışlası Komutanı olan Albay M.Y.’yi arayarak askeri cezaevine konulacak 
kişiler olduğunu, Orgeneral Tahir BEKİROĞLU’nun derdest edilerek cezaevine getirileceğini, 
cezaevinin emniyetinin sağlanmasını ve gerekli hazırlıkların yapılmasını, kimseye de bir şey 
söylenmemesini emretmiştir. M.Y. bu görüşmeden sonra Hadımköy Kışlasında Hava Savun-
ma Tabur Komutanı olan Yarbay M.E.’yi arayarak E.G.’nin emirlerini iletmiş ve bir batarya ile 
cezaevinin güvenliğini sağlamasını ve gerekli hazırlıkları yapmasını söylemiştir. M.E. kışla-
ya hareket ettiği sırada ise E.G.kendisini aramış ve cezaevinin güvenliğini sağlaması emrini 
vermiştir. Bu hususta M.Y. “Yurtta Sulh Biziz” isimli WhatsApp grubunda saat 21.55’te ‘’..E. 
Paşa arandı. Kapıları açtıracak ve M.E. ile görüşüyor.’’ şeklinde paylaşımda bulunmuş E.G.’de 
M.M.Ç.’nin  isteği üzerine M.E.’nin cep telefonu numarasını paylaşmıştır.  

Sanık hain teşebbüsün başlangıcından itibaren kışla içerisinde kalarak faaliyet-
lerde bulunmuş, henüz sıkıyönetim emri gelmemiş olmasına rağmen, M.D.  ile yaptığı te-
lefon görüşmesinden sonra, kamuflaj kıyafetlerini giyerek, emir astsubayı F.K.’ye hitaben 
‘’Sıkıyönetim ilan edildi.’’ demiş ve ardından haberciler dahil bütün personelin kamuflaj 
elbisesi giymesini emretmiştir. 

M.D. ‘nin 1. Ordu Komutanlığında çatlak ses çıkmaması emrine uygun olarak, 
Harp Akademisinden gelmiş olan kurmay öğrenci subaylardan M.İ., M.K., B.Ç. ve M.A.A.’yı, 
1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit DÜNDAR’ı ikametinden alarak derdest etmekle görev-
lendirmiştir. Görevlendirmiş olduğu yüzbaşı subaylar silahlı ve kamuflajlı olarak 1. Ordu 
Komutanı’nın konutuna girmişler ancak komutanın konutundan 10-15 dk. önce ayrılmış 
olması nedeniyle ellerinde olmayan sebeplerle derdest edememişlerdir. Bu hususta E.G.W-
hatsApp grubunda saat 22.09’da  ‘’1’inci or.k. hemen alinmali isi’’, saat 22.12’de ‘’Lutfen 
ordu komutanini alin. Ne oluyor diye’’, saat 22.26’da ‘’Umit pasaya 4 akademi ogrencisi 
gonderdim ancak yardim almalilar enterne’’, M.D.  de saat 22.44’de ‘’1. Ordu Komutanını 
alın’’ şeklinde paylaşımda bulunmuştur.

Sanık yine M.D. ‘nin İstanbul dışında olan birliklerin takviye amaçlı olarak çağ-
rılması konusundaki emrine uygun, zırhlı unsurları olan 54. Mekanize Piyade Tugay Komu-
tanlığı, 3. Zırhlı Tugay Komutanlığı, 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 65. Meka-
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nize Piyade Tugay Komutanlığına darbe teşebbüsünde yer alan askeri birliklerle koordine 
kurulması ve takviye olarak İstanbul iline intikal edilmesi konulu mesaj emirleri gönder-
miş, ayrıca bilgi vermek amacıyla 23.12’de ‘’Trakya Birlikleri mesaj çekildi’’ konulu mesajı 
Yurtta Sulh Biziz isimli WhatsApp grubunda paylaşmıştır. Hatta İstanbul’a (Avrupa) TEM 
otoyolundan girişin engellenmesi ve darbe girişiminin başarıya ulaşması için kritik önem 
arz eden Trakya’daki kolordu ve tugaylardan intikali planlanmış askeri birlik ve unsurların 
geçişine  imkān sağlayacak/kolaylaştıracak stratejik bir nokta oluşu nedeniyle Mahmut-
bey gişeler ve Ispartakule yol ayrımının silahlı kalkışma sırasında ele geçirilerek kontrol 
altında tutulması için 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından mühimmat yüklü zırhlı 
araçlarla tam teçhizatlı şekilde kışla dışına çıkılıp anılan noktaları işgale teşebbüs edilme-
si eylemini 1. Ordu Karargahı’nda A.Z.G.ile birlikte planlamış ve koordine etmiştir. 

Ayrıca 1.Ordu Komutanlığında darbe teşebbüsünün ilerleyen saatlerinde, FETÖ/
PDY üyelerinin, kalkışmaya iştirak eden askeri unsurlarının motivasyonunu sağlamak ve 
vatandaşlar üzerinde görsel basın üzerinden şok etkisi yaratmak amacı ile CNN TÜRK, Ka-
nal D ve Hürriyet binalarının işgal edilerek yayın akışının kesilmesi emrini yine A.Z.G.ile 
birlikte Harp Akademilerinden gelen öğrenci subaylar E.Ş., M.A.A. ve S.A.K.’ya vermiştir. 
Darbeci subaylar Doğan Medya Center’a 16.07.2016 tarihinde saat 03.10 sıralarında heli-
kopter ile silahlı ve teçhizatlı olarak intikal etmişlerdir. 

Ayrıca 103 kameralı Görüntü İzleme Merkezinin görüntü kayıtlarının silinmesi 
ve kayıt alınmaması emrini vermiş, verilen emre uygun olarak saat 22.45 sıralarında Harp 
Akademilerinden gelen kurmay öğrencilerden B.Ç. tarafından kayıt cihazı kapatılmış, saat 
23.00’dan itibaren de Görüntü İzleme Merkezi’nin kontrolü ele geçirilmiştir. Bu hususta 
13.08.2016 tarihli İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde verdiği ifadesinde ‘’.. “...
Selimiye Kışlası içerisinde bulunan Görüntü İzleme Merkezi’ne emir vererek bütün kame-
raların kapatılmasını söyledim. Bundaki amacım harekâtın başarısız olması durumunda 
görüntülerin kullanılmaması içindir...» şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Ayrıca 1.Ordu Komutanlığında muharip unsurlar olmadığından ve burası üs ola-
rak seçildiğinden dolayı, 2. Zırhlı Tugay Komutanlığından 4 ZPT saat 23.30 sıralarında, 
halk tarafından önü kesilerek işgal bölgesine gidemeyen 2 adet tank ise saat 01.00 suların-
da Selimiye Kışlası’na giriş yapmış, sanığın emriyle tanklar asıl karargah girişi olan 2 no’lu 
giriş kapısı bölgesine, ZPT’ler ise faal olarak kullanılan nizamiyeler olan 1 No’lu Nizamiye, 
4 No’lu Harem Nizamiyesi ve 3 No’lu Selimiye Astsubay Ordu Nizamiyesi ile helikopter 
pistini ve 3 No’lu kapı girişini kontrol edecek şekilde yerleştirilmişlerdir. 

Sanık hazırlık aşamasındaki kısmi ikrarlarından farklı olarak mahkeme huzu-
runda verdiği ifadesinde, hain kalkışmaya verdiği desteğini İstanbul ilinde büyük çapta 
terör eylemleri olacağı nedeniyle yaptığını beyan etmişse de, yukarıda izah ettiğimiz hu-
suslara ek olarak eylem ve faaliyetlerinin toplantılarda alınan kararlara uygun olması, 
Y.D.’nin de beyan ettiği gibi darbe teşebbüsünden önce 1. Ordu Komutanı ile beraber olma-
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sına karşın ordu komutanına terör yahut toplantılardan bahsetmemesi, terörle alakalı bir 
toplantı icra edilecekse bunun 1. Ordu Komutanlığında yapılması gerektiği nedenleriyle 
itibar edilmemelidir.    

Yurtta Sulh Konseyi’nin İstanbul yapılanmasını oluşturan kişilerden olan ve 
general rütbesiyle görev yapan sanık başından sonuna kadar bilerek ve isteyerek darbe 
teşebbüsüne iştirak etmiş ve darbenin başarılı olması için ise elinden gelen her şeyi yap-
mıştır. Bu doğrultuda sonuna kadar direnç gösteren sanık teslim olmaya yanaşmamıştır. 
Nitekim Tayyar SÜNGÜ İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğünde verdiği 
04.08.2016 tarihli ifadesinde ‘’..Özellikle bu darbeci grubun başındaki Tuğgeneral E.G.ile 
görüşülmüştür. Kendisi Harp Akademilerinde öğrencim idi. Bu görüşmede bu işi bırakma-
sını aksi takdirde kendisine hakkımı helal etmediğimi özellikle telefonda ifade ettim. Buna 
harekât merkezindeki personel şahittir. Yine Tuğgeneral E.G.’nin yanında çalışan soyadını 
hatırlayamadığım Yarbay Ümit ile de telefonla da görüştüm ve vazgeçmeleri için ikna et-
meye çalıştım.’’ şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tayyar SÜNGÜ’nün ifadesinde geçen Ü.E. ise 03.08.2016 tarihli İstanbul Cum-
huriyet Başsavcılığında verdiği ifadesinde ‘’... Beni E. Paşa ile görüştür.” dedi. E. Paşa’nın 
yanına gidip telefonu ona verdim, ben de konuşulanları duyuyordum. Ümit Paşa “Yanlış 
yapıyorsun teslim ol, teslim olmayacaksan oraya operasyon yapılacak, sonuçlarına katla-
nırsın, senin gibi düşünen varsa yanında kalsın diğerlerini bırak masum insanların burnu 
kanamasın.” dedi. E. Paşa da “Komutanım özür dilerim ama ben sonuna kadar devam ede-
ceğim, buraya kimseyi göndermeyin cesedimi çiğnerler.” deyip telefonu kapattı. Sonra da 
“Adam gitmiş valinin kucağına oturmuş.” dedi... şeklinde beyan etmiştir.

Sanığın müsned suçları işlediği aşikâr olup bu hususta herhangi bir tereddüt 
bulunmamaktadır.
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5. SANIK M.Y.

İddianamede Müsnet Suç

C. Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede;

Darbe öncesinde Kara Harp Akademisi öğretim üyesi sanık M.Y.’nin 23/07/2016 ta-
rihli ifadesinin ilgili kısmında; “10/07/2016 günü Ankara ilinde bir evde bu yerde görev yapan 
askeri personellerden Tuğgeneral A.K. başkanlığında ayrıca E.T., O.Y., B.A., N.B. darbe 
girişimiyle ilgili toplantı yaptıklarını, burada kendilerine İstanbul ili darbe faaliyetleri 
görevi verildiğini” beyan etmesi üzerine 11/07/2016 günü sabah saatlerinde M.Y.’nin atandı-
ğı birlik olan 28’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında tabur komutanı olarak çalışan 
devresi Kurmay Yarbay E.T. tarafından telefonla aranarak katılış işlemlerini erken yapılması 
ile ilgili bir konuda görüşmek istediğini söyleyerek Ankara’ya acil olarak çağrıldığı, M.Y.’nin  
E.T.’nin çağrısına uyarak aynı gün akşam saat: 18.00-19.00 sıralarında Ankara iline gittiği, 
burada AŞTÎ Otogarı’ndan E.T. tarafından karşılandığı, ikilinin araçla Ankara Merkez Ordue-
vi’nde gidip orada bulunan E.T.’yi de alarak Çaldıran Mahallesi 494. Cadde Hidayet Apartmanı 
No:46/l 1 Keçiören/ ANKARA adresinde bulunan FETÖ’ne mensup ve halen firari konumda 
bulunan N.G. ve eşi M.G. isimli sivil şahısların ikamet ettiği eve gittikleri (Olaydan sonra 
evde yapılan aramada ise dikkat çekici olarak terör örgütünün finans kuruluşu olan Bank As-
ya’ya ait 8 adet dekont bulunmuştur.) N.G. hakkında yapılan araştırma sonucunda ise Emniyet 
Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca hazırlanan 
25/01/2017 tarih ve 2259516-24067 sayılı yazı ekindeki rapora göre; kendisinin terör örgütü 
lideri GÜLEN talimatıyla gerçekleştirildiği örgütün finans kurumu olan Bank Asya hesabın-
da 31/12/2013 tarihi itibariyle para bulunmamakta iken 24/12/2014 itibariyle 92831,05 TL, 
eşi M.G.’nin hesabında 31/12/2013 tarihi itibariyle para bulunmamakta iken aynı tarih olan 
24/12/2014 itibariyle 26048,15 TL para yatırdığı, ayrıca M.G. isimli şahsın münhasıran terör 
örgütü mensuplarınca kullanılan kriptografik haberleşme sistemlerinden “BYLOCK Talk And 
Chat” programı kullanıcısı olduğu tespit edilmiştir),

Adresi belirtilen evde Kara Kuvvetleri Personel Başkanlığında görev yapan an-
cak darbe girişimi gecesi 28’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı olarak görevlendirilen 
Tuğgeneral A.K., Genelkurmay Başkanı Genel Sekreteri Kurmay Albay O.Y., Silahlı Kuvvet-
ler Yüksek Sevk ve İdari Akademisinde müdavim olan Kurmay Albay B.A., 28’inci Meka-
nize Piyade Tugayı Komutanlığında Kurmay Başkanı olan Kurmay Yarbay S.K., aynı yerde 
tabur komutanlarından olan Kurmay Yarbay N.B.’nin bulunduğu, saat 00.30 sıralarında 
Kurmay Yarbay E.Y.’nin de eve gelerek toplantıya dahil oldukları,

Toplantıya katılan personelin çoğunun M.Y. tarafından Harekât ve İstihbarat Da-
lında Harekât derslerine giren öğretim elemanı olarak dış konferansçı olarak geldiklerin-
den dolayı tanındığı yine bir kısmının Türk Silahlı Kuvvetleri’nde herkes tarafından tanı-
nan bilinen personel olup kritik görev yerlerinde çalıştıklarından herkesçe itimat ettikleri,
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Toplantı sırasında Kurmay Albaylar B.A. ve O.Y. tarafından Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin topyekûn bir şekilde yönetime el koyacağı, sıkıyönetim ilan edile-
ceği, faaliyetin de bilinmesi gereken prensibine göre gizlilik içerisinde yürütüle-
ceğinin deklare edilmiş, faaliyette Ankara ile İstanbul arasında irtibat ve koordinasyon 
timine ihtiyaç duyulduğu, İstanbul’daki gelişmelerin Silahlı Kuvvetler Komuta Harekât 
Merkezi’ne ve Kara Kuvvetleri Harekât Merkezi’ne aktarılması gerektiğini ifade ederek 
M.Y.’yi bu işle görevlendirdikleri, yine şahısların bu ilk toplantının sadece tanışma ve ko-
nuyla ilgili ilk bilgilendirme olduğunu söyledikleri, 

Ankara şehir haritası üzerinden faaliyetin detaylı planlanmasının müteakip 
günlerde Tuğgeneral K. ve tugay personeli ile birlikte olacağının ifade edildiği, Ankara ile 
İlgili şehir haritasının ikiye bölünerek yarısından Etimesgut’taki zırhlı birliklerin, diğer 
yarısından ise 28’inci Mekanize Piyade Tugayının sorumluluk sahası olarak belirlendiği, 
takip eden gece saat 03.30 sıralarında toplantının bittiği, toplantı esnasında hiç kimsenin 
alınan karalara itiraz etmediği, M.Y.’nin toplantı bitimini müteakip söz konusu evde kaldı-
ğının anlaşıldığı. 

Takip eden günün öğlen saatlerinde Kurmay Albay B.A.’nın hemen çıkmala-
rı gerektiğini söyleyerek M.Y.’yi uyandırdığı ve kendi arabasıyla darbe girişiminin 
İstanbul planlamasını koordine eden şahıslardan olan M.D.ile buluşacakları yere 
götürdüğü, M.Y. tarafından söz konusu yerin sonradan teşhis edilemediği, bu yerde 
M.D. , U.Ş. ve O.Ö. ile buluştukları, buluşmanın akabinde M.Y.’nin bu şahısların 
buluşma noktasına geldiği araca bindiği, şahısların hep birlikte O.Ö.’nün kullan-
dığı değerlendirilen eve geçtikleri, eve bilahare M.D.  ile aynı birlikte görev yapan 
M.M.Ç.’nin  de geldiği, buluşmayla birlikte yapılan ve gece yarışma kadar süren 
toplantıda M.D.’nin şahıslara İstanbul iliyle ilgili planlamayı genel olarak anlat-
tığı, bu kapsamda darbe girişimi sırasında kontrol altına alınacak noktalardan Anadolu 
yakasında olanların 2’nci Zırhlı Tugay, 23’üncü Motorlu Piyade Alay, Tuzla Piyade Okulu ve 
Kuleli Askeri Lisesi Komutanlıkları, Avrupa yakasında olanların 66’ncı Mekanize Piyade 
Tugay, 6’ncı ve 47’inci Motorlu Piyade Alay Komutanlıkları tarafından kontrol edileceğinin 
kararlaştırıldığının ifade edildiği,

Anlatım sırasında şahısların önlerinde bulunan İstanbul şehir haritasında Hava 
Harp Okulu tarafından kontrol edilecek noktalar hariç tüm noktaların fosforlu kalemle 
İşaretli olduğu, bunların ise Anadolu yakasında; Sabiha Gökçen Havalimanı, köprülerin 
Anadolu ayaklan, Türk Telekom genel merkezi, TEM ve E-5 bağlantı yollarının bulunduğu 
birkaç nokta, Üsküdar Çevik Kuvvet Müdürlüğü, Avrupa yakasında; Atatürk Havalimanı, 
Bayrampaşa Çevik Kuvvet Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Valiliği, 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü şeklinde darbe girişimi sırasında hakimiyet sağlamak için 
kritik önemde olan noktaların bulunduğu yerler olduğu, sayılan birliklerin kontrol edeceği 
nokta ve bölgelerin dışındaki bölgelerin ise Hava Harp Okulu unsurları tarafından kontrol 
edileceğinin yine M.D.  tarafından deklare edildiği, 
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M.D.’nin anlattığı planlamayla ilgili 2’nci Zırhlı Tugay ve 66’ncı Mekanize Pi-
yade Tugayı tugay komutanları ile ilgili birlik komutanlıkları ( 23, 6 ve 47’nci Alay Komu-
tanlıkları, Piyade Okul Komutanlığı ve Kuleli Askeri Lisesi) tarafından tıpkı Mamak 28’inci 
Mekanize Piyade Tugayı gibi çalışıldığını söyleyerek şahıslara darbe girişimi günü İstan-
bul’da bulunarak Ankara’daki Silahlı Kuvvetler Komuta Harekât Merkezi ve Kara Kuvvet-
leri Harekât Merkezi arasında koordineyi sağlama görevini yürütecekleri görevini tebliğ 
ettiği, ayrıca M.M.Ç.’ye faaliyetin başlamasıyla birlikte aktive edilecek, personel 
arasında irtibat ve koordinasyonu sağlayacak bir WhatsApp grubu kurması talima-
tı verdiği (darbe girişiminin başlamasıyla birlikte adı geçen şahıs tarafından “Yurtta Sulh 
Biziz” isimli WhatsApp grubunun kurulduğu),

Toplantıda son olarak bir kısım enterne faaliyetlerinin de icra edileceği söylene-
rek ve 1inci Ordu Komutanı Ümit DÜNDAR ve Harp Akademileri Komutanı Tahir BEKİROĞ-
LU başta olmak üzere enterne edilecek personel bilgileri ile İstanbul ile ilgili İrtibat kuru-
lacak tüm personel bilgileri ve iletişim numaralarının M.D.’nin ajandasından M.M.Ç.’nin   
defterine aktardığı, bilgilerin aktarılmasını müteakip toplantının sona erdiği, şahısların 
dinlendikten sonra 13/07/2016 günü saat 04.00 sıralarında M.M.Ç.’nin  ablasına ait ara-
bayla ayrıca M.Y. ve U.Ş. olmak üzere İstanbul iline hareket ettikleri ve mola süreleri dahil 
saat: 12-13.00 sıralarında İstanbul’a geldikleri

İstanbul’a intikal eden şahısların U.Ş. komutasında doğrudan 2. Zırhlı Tugay Ko-
mutanlığına intikal ettikleri, U.Ş.’nin burada Tugay Komutanı Ö.A.’ya ne amaçla geldikleri-
ni, darbe plan ve amacını anlattığı, saat: 17.00’da mesai bitimini müteakip Ö.A.’nın makam 
odasının karşısındaki brifing salonunda bir kısım personelin katılacağı faaliyet planlaması 
toplantısının yapılmasının kararlaştırıldığı,

M.D.’nin Ankara ilinden bilahare gelerek iştirak ettiği ve planlanan saatte başla-
yan toplantıya 2’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ö.A., Komutan Yardımcısı Kurmay 
Albay M.K., Kurmay Başkanı E.D., Ankara’dan gelen Kurmay Albay M.D. , Kurmay Albay 
U.Ş., Binbaşı M.M.Ç., Kurmay Binbaşı M.Y., Kurmay Albay O.Ö., Tabur Komutanı İ.A., 1’inci 
Ordu Harekât Yarbaşkanı Tuğgeneral E.G., 23’üncü Alay Komutanı Ö.F.Ö., 47’nci Alay Ko-
mutanı S.C., Tuzla Piyade Okulu Öğrenci Alay Komutanı Kurmay Albay R.K., Tabur Komu-
tanı Ş.Ç., Harekât Eğitim Şube Müdürü M.K. ve Tabur Komutanı F.K.’nin katıldığı, toplan-
tıda ilgili birlik komutanları tarafından planlamaya yönelik çalışmaların devam ettiği ve 
herhangi bir problemin olmadığının ifade edildiği, toplantının çoğunlukla M.D.’nin koordi-
nesinde geçtiği, Ö.A. ve M.D.’nin önünde farklı iki harita olup ikisinin haritalarındaki bilgi-
leri kontrol edip karşılaştırdıkları, bu eşleşmede M.D.  ve Ö.A.’nın elindeki haritalarda ip-
tal edilen bölgelerin planlamadan çıkarıldığı, kalan sorumluluk bölgeleri üzerinden birlik 
komutanları ile görüşmeler yapıldığı, toplantıda ayrıca faaliyetin 15 Temmuz gecesi M.D.  
tarafından başlatılıp koordine edileceğinin kararlaştırıldığı, Tugay ve Alay komutanları ile 
M.D.  arasında belirlenen sorumluluk bölgeleriyle ilgili hazırlıkların ne seviyede olduğu-
nun görüşüldüğü, birlik komutanlarının sorumluluk bölgeleri ile ilgili ne kadar personel 
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ve araçla nasıl kontrol edecekleri konusu da planlamayı tamamladıklarını, bu plan ile ilgili 
araçların, teçhizatın bakımı ve personelin hazırlanması gibi hazırlıkların devam ettiğinin 
ifade edildiği, faaliyetin ifşa olmaması için personelin görev alanlarına şevki ve yönlendi-
rilmesi sırasında acil olarak nasıl ve hangi neden ileri sürülerek çağrılacağının tartışıldığı, 
seçeneklerden olan alayların kolluk kuvvetlerinin toplumsal olayları destekleme kapsa-
mında terör eylemi şüphesiyle birlik personelinin mesaiye çağırılmasına karar verildiği, 

İstanbul ili Anadolu yakasında hangi birliklerin hangi noktaları emniyet altına 
alacağı konusunda; köprü ayaklarının kontrol sorumluluğunun Kuleli Askeri Lisesi’nde 
(toplantıda Kuleli Askeri Lisesinden kimse olmadığı ancak kendilerinin sorumluluktan ha-
berlerinin olduğunun söylendiği) olup 2’nci Zırhlı Tugay’ın zırhlı araçlarla faaliyeti takviye 
edeceği, Sabiha Gökçen Havalimanı, Üsküdar Çevik Kuvvet ile Türk Telekom Genel Merke-
zi’nin 2’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı, TEM ve E-5 bağlantı yollarının birinin Samandıra’da-
ki Motorlu Alay Komutanlığı diğerinin ise Piyade Okul Komutanlığı sorumluluğunda oldu-
ğunun kararlaştırıldığı, Ö.A.’nın birlik komutanlarına sorumluluk bölgelerini sivil şekilde 
keşif yapmaları talimatı verdiği, 

M.D. ‘nin ateş açana ateşle karşılık verileceğini tebliğ ettiği, Tuğgeneral E.G.’nin 
Ankara’dan faaliyet öncesi karargaha hazırlık mesajı gelip gelmeyeceğini M.D.’ye sordu-
ğu, personelin bu kalkışmanın hiyerarşik olduğuna dair ikna etmek maksadıyla böyle bir 
mesaj veya emre ihtiyaç olduğunu söylediğini, M.D. ‘nin ise bu kapsamda bir mesajın ha-
zırlanmasını Ankara’ya döndüğünde karargaha ileteceğini ve bu yönde bir mesajın yayın-
lanacağım söylediği, M.D.’nin İstanbul sıkıyönetim komutanı olarak Korgenaral E.Ö.’nün 
tayin edileceğini, faaliyetin başlamasına müteakip Türkiye genelinde sıkıyönetim listesi-
nin yayınlanacağını söylediği, 

M.D.’nin S.C.’ye 6’ncı Alay Komutanı M.K.’ye   bilgilendirmeyi yapmasını, ay-
rıca M.Y., U.Ş. ve M.Ç.’ye benzer bir koordinasyon toplantısının 14/07/2016 günü 66’ncı 
Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında yapılması talimatını verdiği, 2’nci Zırhlı Tugay 
Komutanlığında yapılan darbe planlaması toplantısının saat 22.00 sıralarında sona erdi-
ği, 14/07/2016 tarihi saat 10-11.00 sıralarında M.Y., U.Ş. ve M.M.Ç.’nin  66’ncı Mekanize 
Piyade Tugay Komutanlığında yapılacak toplantı için kalmış oldukları M.Y.’ye evden yola 
çıktıkları, komutanlığına intikal edince doğrudan Tugay Komutanı M.N.Y.’nin odasına geç-
tikleri, U.Ş.’nin geliş maksatlarını anlatarak darbe planlamasından bahsettiği, M.N.Y.’nin 
ise personeli ile konu üzerinde çalıştığını, herhangi bir problemin olmadığını, her bir birlik 
komutanlığının gönderileceğinin planlamasının yapıldığını, hazırlıkların devam ettiğini 
söylemesi üzerine U.Ş.’nin önceki gün 2’nci Zırhlı Tugay Komutanlığında bir koordinasyon 
toplantısının icra edildiğini, Ankara’dan faaliyet için 15/07/2016 gününün belirlendiğini, 
toplantı ile ilgili bazı çıkarımların olduğunu, bunu isterse sadece kendisine veya personeli 
toplanırsa aktarabileceğini beyan etmesi üzerine M.N.Y.’nin darbe girişiminde rol olacak 
personeli çağırtarak toplanma emri verdiği, aynı gün öğlen saatlerinde 66’ncı Mekanize 
Piyade Tugay Komutanlığında tertip edilen toplantıya; M.Y., U.Ş., M.M.Ç. ile birlikte adı ge-
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çen komutanlığın personeli Tugay Komutanı Tuğgeneral M.N.Y., Komutan Yardımcısı Kur-
may Albay Y.S., Kurmay Yarbay O.A., Kurmay Binbaşı A.B., Kurmay Yüzbaşı Ö.Ö., Kurmay 
Yarbay K.Y. ve Kurmay Binbaşı F.S.’nin iştirak ettikleri, toplantı günü izinde olan Kurmay 
Yarbay B.B.’nin  söz konusu toplantıya katılmadığı ancak tugay heyetinin 15 Temmuz günü 
tugayın kışlasında kalmak üzere bu personelin de erkenden kışlaya çağrılmasına karar ve-
rildiği,  toplantıda U.Ş.’nin “faaliyet” olarak ifade ettiği darbe girişiminin 2’nci Zırhlı Tugay 
Komutanlığında tebliğ edilen tarih olan 15/07/2016 günü icra edileceğini aktardığı, her-
hangi bir yerden ateş edildiğinde ateşle karşılık verileceği talimatını ilettiği, haberleşme 
sistemi olarak öncelikle cep telefonu, cep telefonunun çekmemesi durumu olursa telsizle 
haberleşmenin sağlanmasına karar verildiği, 

Tugay personelinin mesaiye çağrılma veya mesainin uzatılması seçeneklerinin 
tartışılması sonucunda tugayın herhangi bir silah kaybı söz konusu olduğunda o silah bu-
lunana kadar tüm personelin mesaiyi terk etmeyeceğine yönelik önceden verilmiş talima-
tın olmasından dolayı bu seçenek üzerinden mesainin uzatılmasının sağlanılacağına karar 
verildiği, birliklerin araç, malzeme hazırlığı gibi hususların o tarihe kadar tamamlanaca-
ğını, ihtiyaç duyulan sorumluluk bölgelerine yönelik keşif faaliyetinin icra edileceğinin 
konuşulduğu,  Toplantı esnasında M.D.’den M.M.Ç.’yi cep telefonundan arayarak askeri 
telefon hattından kendisini aramasını söylediği, bunun üzerine tugay komutanının emir 
astsubayının askeri telefonundan, TAFİCS hattı üzerinden M.D.’yi aradığı, bu görüşmede 
M.D.’nin akşam saat 21.00’da Hava Harp Okulu’nda koordinasyon toplantısının yapılaca-
ğını ve kendisinin de toplantıya katılmak üzere geldiğini, U.Ş., M.Y. ve M.M.Ç.’nin   yanı 
sıra Kara Harp Akademisinden A.Z.G.’nin de bu toplantıya katılmasını emrettiği, telefon 
görüşmesinden sonra devam eden toplantıda Ö.Ö.’nün kurmuş olduğu ekiple Avrupa yaka-
sında gözaltına alacakları personelin bulunduğunu, buna yönelik de ekibinin ve hazırlığı-
nın gerekli koordinelerinin yapıldığını ifade ettiği, M.Y. ve beraber geldiği ekibin Ö.Ö.’nün 
sivilleri enterne edeceğini burada öğrendiği, bahsedilen enterne faaliyetinin farklı bir 
planlama kanalından planlandığının anlaşıldığı (Ö.Ö.’nün konuyla ilgili alınan ifadesin-
de M.N.Y. tarafından kendisine Ahmet Davutoğlu, Numan KURTULMUŞ, Kadir TOPBAŞ, 
Mehmet MÜEZZİNOĞLU ve Fatih SARAÇ gibi siyasi - bürokratların isimlerinin yer aldığı 
bir liste verilerek gözaltına alınmaları talimatı verdiğini beyan ettiği), toplantının bitimine 
yakın U.Ş.’nin M.Y.’ye 6’ncı Alay Hasdal Kışlasına geçerek alay komutanlarına toplantının 
yeri ve zamanını söyleyerek toplantıya katılması talimatını iletmesini emrettiği,

Toplantının bitiminde M.Y.’nin  verilen emir gereği öncelikle Harp Akademileri 
Komutanlığına intikal ederek A.Z.G.ile buluştuğu, M.Y.’nin kendisine Türk Silahlı Kuvvetle-
ri’nin topyekûn yönetime el koyacağını, bu kapsamda Hava Harp Okulu’nda saat 21.00’da 
bir koordinasyon toplantısı icra edileceğini ve kendisinin uygun gördüğü bir personelle 
bu toplantıya katılmasının M.D.  tarafından talep edildiğini aktardığı, şahsın isteği kabul 
ederek toplantıya aynı yerde görevli Z.Ö. ile katılacağını beyan ettiği,
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M.Y.’nin A.Z.G. ile görüşmesi akabinde o gün devir teslim töreni olan 5’inci Alay 
Komutanlığına ve törene katılan 47’nci Alay Komutanına toplantı yeri ve saatini tebliğ 
etmek için intikal ettiği, 6’ncı Alay Komutanlığına geldiğinde devir teslim töreni devam 
ettiğinden doğrudan misafirhaneye geçerek ilgili komutanların işlerinin bitmesini bekle-
diği, tören bitimini müteakip kokteylin yapıldığı yere geçtiği, o gün görevi devreden 6’ncı 
Alay eski Komutanı Kurmay Albay M.K. ve görev devralan yeni Alay Komutanı Kurmay 
Albay N.G. ve 47’nci Alay Komutanı Kurmay Albay S.C. ile birlikte saat 18.00 sıraların-
da buluştuğu ve onlara toplantı yeri ve zamanını tebliğ ettiği, faaliyet İle ilgili bilgilen-
dirmenin 47’nci Alay komutanı S.C. tarafından daha önceden toplantıya S.C. kendi aracı, 
N.G. alaya ait araç, M.Y. ve M.K. M.K.’ye ait araçla geldikleri M.Y. ve beraber geldiği ekibin 
toplantıya geç olarak iştirak ettikleri, kendilerinin katıldığı safhadan itibaren Hava Harp 
Okulu Okul Komutanı F.A.’nın  genel olarak bulunmadığını ve Tuğgeneral G.S. ile ekibinin 
yan taraftaki salonda toplantıya geçebileceklerini söylediği, yönettiği bu toplantıya M.Y., 
U.Ş.ve M.M.Ç.’nin   katılmadığı, geri kalan grupta ise Kurmay Albay M.D.’nin birlik komu-
tanları ile koordinasyon konuları üzerinden toplantıyı tamamladıkları, 47 ve 6’ncı Alay 
Komutanlarının toplantıya gelmeden önce faaliyeti konuştukları için her ikisinin de Kolluk 
Kuvvetlerinin Toplumsal Olaylarda Desteklenmesi adı altında birliklerini aktive edecekle-
rini ifade ettikleri, saat 2100 sıralarında başlayan toplantının Hava Harp Okulu Komutanı 
F.A.’nın makam odasının bulunduğu kattaki toplantı salonunda icra edildiği, toplantıya 
M.Y., U.Ş., M.M.Ç., M.D. , E.G., M.K., N.G., S.C., O. Ö., F.A. , G.S., A.G., R.K., Z.Ö., A.Z.G.’nin iş-
tirak ettiği, toplantının koordinatörlüğünün F.A., G.S. ve M.D.  tarafından yapıldığı, üçünün 
15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece saat 03.00’da faaliyetin (darbe planının) icra edi-
leceği tebliğ ettiği, belirtildiği gibi G.S.’nin yukarıda belirtilen toplantı dışında ayrı toplan-
tı organize ettiği, toplantı gündemiyle ilgili ayrıca Kara Harp Akademisi öğrencilerinden 
tugay ve alaylara takviye personel görevlendirilmesine, alay komutanlarının talebi ve ora-
daki toplantık katılımcıların da desteğiyle karar verildiği, Kara Harp Akademisi Öğretim 
Başkanı Albay A.Z.G.’nin kendisinin planlamayı yaparak öğrencilere görevlendirmelerinin 
yapılacağını söylediği, toplantının saat 23.00 sıralarında sona erdiği, 

Darbe girişimi günü saat 10.00 sıralarında M.Y., U.Ş. ve M.M.Ç.’nin Harp Aka-
demileri Komutanı Korgeneral Tahir BEKİROĞLU’nun emir subayı olan F.I. ile buluşarak 
ona Tahir BEKİROĞLU’nun enterne edilmesi yani kaçırılarak hapsedilmesi görevini tebliğ 
ettikleri, F.I.’nın görevi kabul ettiği, şahsın Hadımköy Askeri Cezaevi’ne götürülmesinin 
kararlaştırıldığı, daha sonra M.Y., U.Ş. ve M.M.Ç.’nin   önceden aldıkları karar gereği saat 
15.00 sıralarında faaliyeti koordine etme amacıyla 2’nci Zırhlı Tugay Komutanlığına inti-
kal ettikleri, 

Yapılan toplantılarda faaliyetin 15/07/2016 tarihini 16/07/2016 tarihine bağla-
yan gece 03.00’da başlaması kararı alınmasına rağmen saat 20.00 sıralarında M.D.’nin cep 
telefonuyla M.Y.’yi arayarak “Faaliyet bir saat İçerisinde başlayacak birlik komutanlarına 
bilgi verin” talimatını verdiği, bunun üzerine M.Y., U.Ş. ve M.M.Ç.’nin birlik komutanları-
nı tek tek arayarak M.D.’nin talimatını ilettiği, bu konuşmadan yaklaşık 10 dakika kadar 
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sonra M.D.’nin bu sefer M.M.Ç.’yi arayarak faaliyetin fiilen başlaması talimatını verdiği, 
bunun üzerine şahısların faaliyetin başlaması talimatım ilettikleri, birlik komutanlarına 
faaliyetin başlaması talimatı iletilir iletilmez toplantıda alınan karar gereği M.M.Ç.’nin  ile-
tişim ve koordinasyonu sağlamak amacıyla “Yurtta Sulh Biziz” isimli WhatsApp grubunu 
kurduğu ve aktif hale getirdiği, gruba kimlerin ekleneceğine kendi inisiyatifiyle karar ver-
diği, kurulan grup marifetiyle bütün İstanbul’daki tüm gelişmelerin anlık olarak Ankara’ya 
aktarıldığı için FAFİCS hattının kullanımına ihtiyaç duyulmadığı, 

İstanbul’daki faaliyetlerin tamamen ilgili birlik komutanlarının (tugay/alay/ta-
bur komutanları) emir ve komutasında planladığı şekilde sevk ve idare edildiği, 

Faaliyetin başlamasıyla birlikte Kurmay Albay U.Ş.’nin elindeki liste üzerinden İs-
tanbul Emniyet Müdür Yardımcıları Ö.A.’nın emriyle bu iş için görevlendirilen 2’nci Zırhlı 
Tugay Komutanlığında görevli astsubay M.A. vasıtasıyla aradığı, astsubayın kendisini sıkı-
yönetim komutanı E.Ö.’nün emir subayı olarak tanıtarak aradığı ve telefonu sıkıyönetim ko-
mutanı E.Ö.’ye bağlayacağını söyleyerek U.Ş.’ye verdiği, U.Ş.’nin de telefonu alarak kendisini 
sıkıyönetim komutanı E.Ö. olarak tanıtıp herhangi bir metne bağlı kalmaksızın ezbere ola-
cak şekilde “Sıkıyönetimin ilan edildiğini, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yönetime el koyduğu-
nu, kendilerinin mutlak itaat etmeleri gerektiği…” şeklinde söylemlerde bulunduğu, 

Darbe girişimi faaliyetlerinin başlamasıyla beraber İstanbul ilinin hem Anadolu 
hem de Avrupa yakasında birlik komutanlarının planlandığı şekilde sorumluluk bölgele-
rinin kontrolü için intikallerin başladığı çevik kuvvet ve köprü kontrol noktalarından böl-
geye ulaşıldığı ve herhangi bir problemin olmadığı’ şeklinde sahada birlik komutanlarının 
kimisinin WhatsApp grubundan kimisinin ise bağlı bulunduğu birlik komutanını arayarak 
bilgi aktardıkları, 

Faaliyete ilişkin ilk olumsuz haberin Sabiha Gökçen Havalimanı’na giden birli-
ğin olduğu, havalimanına yoğun trafik sebebiyle ulaşamadıklarını belli bir zamandan son-
ra halk tarafından kuşatıldıklarını, havalimanını kontrol edemediklerini rapor etmeleriyle 
alındığı, gece İlerleyen saatlerde İstanbul genelinde faaliyetlerin başarısızlığı söz konusu 
olduğunda Edirne’ye Kırklareli’ndeki tugayların takviye maksatlı gelmelerinin Kurmay Al-
bay U.Ş. tarafından talep edildiği, bu kapsamda Ö.A. ve U.Ş.’nin Kırklareli Tugay Komutanı 
Tuğgeneral B.K.’yi defaten arayarak İstanbul’da işlerin iyi gitmediği, bir an önce takviye 
maksatlı birlik sevklerinin yapılmasını istedikleri. Edime ve Kırklareli’nin gecikmesinden 
dolayı Lüleburgaz da konuşlu tugaydan birlik takviyesi fikrinin ortaya atıldığı, Lüleburgaz 
Tugay Komutanı Tuğgeneral C.D. aranarak birlik sevkiyatı talebi iletildiği, 

Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın açıklamalarından sonra halkın sokağa 
çıkması üzerine faaliyette sıkıntıların artmaya başladığı, bu kapsamda yukarıda da ifade 
edildiği gibi Sabiha Gökçen Havaalanı’nın işgal edilemediği, işgal edilen köprülerde darbe 
girişimine tepki gösteren milletin artmasıyla birlikte hakimiyetin azalmaya başladığı, bu 
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gelişmeler üzerine Ankara ilinde bulunan M.D.’nin WhatsApp grubundan mukavemet edi-
lirse ateş edilmesi emrini ilettiği, WhatsApp grubundan talimatı gören ve sokakta bulunan 
rütbeli subayların talimata riayet ederek silah kullanmaya başladıkları, bu sırada Tugay 
Komutanı Ö.A., Komutan Yardımcısı M.Ç., Kurmay Albay U.Ş., Kurmay Binbaşı M.Ç. ve Tu-
gay Kurmay Başkanı, Tugay Komutanının odasında gelişmeleri televizyondan takip edip 
birlikleri yönlendirdikleri, darbe girişiminin olumsuz yönde seyir etmeye başlamasıyla bir-
likte Tugay Komutanı Ö.A.’nın U.Ş., M.M.Ç. ve M.Y.’ye asıl görev yerleri 2’nci Zırhlı Tugay’ı 
olmadığı için tugayı terk etmelerini, kendilerinin de teslim olacaklarını söylediği, bunun 
üzerine U.Ş., M.M.Ç. ve M.Y.’nin  firar ettikleri, şahıslardan M.Y.’nin  bilahare yakalandığı, 
M.Y.’nin alınan ayrıntılı beyanı akabinde ifadesinde geçen şahısları teşhis ettiğinin anla-
şıldığı” iddia edilmiştir.

M.Y.’nin 17/01/2017 tarihli ek ifadesi

Sanık M.Y. ek ifadesinde; 

“Son olarak ayrıntılı olarak verdiğim ifade olan 30.11.2016 tarihli ifadede geçen 
11.07.2016 tarihli toplantı Sıkı Yönetim Planı’nın uygulanacağının tebliğ edildiği toplantı-
dır. Burada yalnızca Ankara ili faaliyetleri gündeme gelip tartışılmıştır. İstanbul ili faali-
yetleri ise bir sonraki gün M.D.  tarafından ben, U.Ş. ve O.Ö.’ye tebliğ edilmiştir. Bu toplantı 
O.Ö.’nün evinde yapılmıştır. Bu ev askeri lojman değildir, bir apartman dairesidir, önceki 
beyanımda da belirttiğim gibi eve (giderken yolda uyuduğum için nerede olduğunu bile-
mediğimden yerini gösteremeyeceğim. Sıkı yönetim emrinin M.D.  tarafından üçümüze 
iletilmesi akabinde kendisi bize faaliyet günü Ankara ile İstanbul arasında koordinasyonu 
sağlama görevi verdi. Bize ayrıca İstanbul’ un Avrupa ve Anadolu yakasındaki iki zırhlı 
unsur olan 66. ve 2. Zırhlı Tugay komutanlarıyla görüşmemizi istedi. Kendisi bize “Faaliyeti 
koordine edin!” dediği için biz de her iki tugay komutanının durumdan önceden haberdar 
olduğunu anlamış olduk. Askeri teamüllerde koordine edilmesi sözü bu şekilde anlaşıl-
maktadır. 13.07.2016 tarihinde 2. Zırhlı Tugay’a gittiğimizde U.Ş. baş başa Tugay Komutanı 
Ö.A.’ ya geliş nedenimizi söyledi, Ö.A.’da da herhangi bir şaşırma emaresi yoktu. Buradan 
da plandan önceden haberdar olduğunu anladım. Yine aynı şekilde bir sonraki gün 66. 
Tugay Komutanlığında yapılan toplantıda da M.N.Y.’nin durumdan haberi vardı. Toplantı-
larda görev alan tuğgeneral rütbeli şahıslar olan F.A., E.G., Ö.A., M.N.Y.’nin biz kendilerini 
görmeden önce durumdan haberdar olduklarını anladık, kendilerini bizden önce ne şekil-
de haber verildiğini bilmiyorduk. Toplantılara iştirak eden alay ve tabur komutanları ise 
toplantı günü durumdan haberdar olmuşlardı. 13.07.2016 tarihinde Ö.A. bizle görüştükten 
sonra 30.11.2016 tarihli ifademde teşhis ettiğim, kendi personelini toplayarak bizim olma-
dığımız bir ortamda görüştü. Burada sıkı yönetim tebliğini yaptı. Akşam yapılan toplantıya 
ise belirttiğim gibi M.D. de Ankara’dan gelip iştirak etti. Bu toplantıda bulunan 2. Zırhlı 
Tugay’a bağlı olmayan birlik komutanlarının ise M.D.  tarafından çağrıldıklarını düşünüyo-
rum. Gerek 2. gerekse de 66. Zırhlı Tugay’da yapılan toplantılarda alay ve tabur komutan-
lığının seviyesinde bulunan personelin önceden belirlenen hangi emniyet altına alınacak 
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hususları kendilerine ayrı ayrı tebliğ edildi. Yalnızca 2. Zırhlı Tugay’da yapılan toplantıda 
M.D.  ile Ö.A. ile birlikte değerlendirme yaparak emniyet altına alınacak bazı bölgeleri 
revize ettiler. Darbe girişimi günü toplantılarda kontrol altına alınması tebliğ edilen tüm 
noktalar kontrol altına alınmaya çalışıldı. Hava Harp Okulu’nda gerçekleştirilen toplantı 
ile ilgili olarak G.S.’ in başında bulunduğu ekibin yaptığı toplantıda İstanbul ili faaliyetleri 
konuşulmadı. Bu ekip ayrı bir odada toplantı yaptı. Bizim içerisinde yer aldığımız ekibi 
koordine eden İse F.A. idi. Önceki ifademde belirttiğim gibi M.K. ile ben toplantıya bir saat 
kadar gecikmeli gittik. Toplantıda ifadelerimde teşhis ettiğim şahıslar vardı. Toplantıya 
gecikmeli olarak gittiğimizden yalnızca F.A.’nın  M.D. ’ye “Aranızda koordine edersiniz.” 
dediğini duydum. Yine bizim bulunduğumuz bölümde alay komutanlarının talebi üzerine 
bütün alay ve tugaylar ile E.G.’nin görev alacağı 1. Ordu Karargahı’na Kara Harp Akade-
misinden öğrenci subayların grup grup dağıtılmasına karar verildi. Bu konuda Kara Harp 
Akademisi Harekât ve İstihbarat Ana Bilim Dalı Başkanı Kurmay Albay A.Z.G., aynı yerde 
öğretim elemanı olan Z.Ö. ile birlikte bir planlama yapıp öğrencileri grup grup dağıtacağını 
ifade etti...” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanığın “Yurtta Sulh Biziz” isimli WhatsApp grubuna üye olduğu, konumu ve gö-
revi, grupta yer ilan ve yukarıda ayrıntılı olarak yer verilen U.Ş., M.M.Ç. ve M.Y.’nin  darbe 
girişimi faaliyetinin hava unsurlarıyla ilgili talimatları ve yönlendirmeleri, M.Y.’nin telefon 
görüşmesinin darbe girişimi faaliyetiyle ilgili olduğuna dair beyan içeriği bir arada nazara 
alındığında görüşmelerin hava unsurlarının faaliyeti ve yönlendirmesiyle ilgili olduğunun 
açıkça anlaşıldığı,

Sanık M.Y.’nin  30/11/2016 tarihinde alınan ifadesinde; 14 Temmuz 2016 tarihin-
de HAsdal Kışlasına giderek, 6’ıncı Alay eski Komutanı Kurmay Albay M.K., yeni Alay Ko-
mutanı Kurmay Albay N.G. ve 47. Alay Komutanı Kurmay Albay S.C. ile görüşerek “TSK’nın 
yönetime el koyacağını, bunun ile ilgili Hava Harp Okulu’nda toplantı olacağını ve kendi-
lerinin de katılması gerektiğini” ilettiğini, Hava Harp Okulu’ndaki toplantıya M.K., Hasdal 
Kışlası’nın aracı ile yanında Kurmay Yarbay M.Y., Habercisi Er C.B. ve şoförü ile birlikte 
gittiğini, söz konusu tarihde Hava Harp Okulu Komutanı olan Tümgeneral F.A.ve Kara Kuv-
vetlerinde Şube Müdürü olan Kurmay Albay M.D.  isimli şahısların organize etiğini toplan-
tıya katıldıklarını” beyan ettiği açıkça ortaya konulmuştur. 

Savcılık İfadesi 

Sanık M.Y. savcılık ifadesinde;

“Sivas’ta yıllık iznimi kullanmaktayken Ankara Mamak’taki tabur komutanı Yar-
bay E.T. beni telefonla aradı ve tabura katılışımı erken yapmam gerektiğini söyledi. Ben de 
11 Temmuz günü Ankara’ya geldim. Ankara’ya geldiğimde saat 18.00 sıralarında E.T. ara-
cıyla beni aldı ve açık adresini bilmediğim Altınpark civarında bilmediğim bir eve götürdü. 
Bu sırada evde Mamak Tugayı’nda görev yapan Kurmay Başkanı Yarbay S.K., Mamak’ta 
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tabur komutanı soy ismini bilmediğim Tabur Komutanı Yarbay E., Ankara Kara Kuvvetle-
ri’nde Tuğgeneral A.K., Kurmay Albay B.A. ve Kurmay Albay O.Y. vardı. Beni bekliyorlardı. 
Ben geldikten sonra Tuğgeneral A.K. ve diğer personel “YÖNETİME EL KOYACAĞIZ” bu 
kapsamda yapacağımız darbeye ilişkin planlama yapıyoruz dedikten sonra Ankara şehir 
haritası üzerinde Mamak Tugayı’nın hangi noktaları kontrol edeceğini konuşmaya başla-
dılar. Ankara’da bulunan kritik noktaları, kurum ve kuruluşlara nasıl konuşlanacaklarını 
konuşturlar. Ankara’yı ikiye böldüklerini, yarısını Zırhlı Birlikler Komutanlığının kontro-
lünde olduğunu diğer yarısının Mamak Tugayı’nın kontrolü altında olduğunu söylediler. 
Benimle alakalı katılış işlemleri tamamlanamadığı için benim İstanbul’da görev yapmamı 
söylediler. Görev yerim olarak da İstanbul 2. Zırhlı Tugay Komutanlığında görev almamı 
istediler. Beni İstanbul ayağında darbe planlamasını yapan Kurmay Albay M.D. ‘nin yanına 
götüreceklerini söylediler. Benim Ankara’da görev yapamayacağım için Ankara’da benim 
yerime eski Tabur Komutanı Kurmay Yarbay E.Y.’yi görevlendirdiler. E.Y.’yi telefonla arayıp 
gelmesini söylediler. Telefon görüşmesinden bir saat sonra E.Y. buluştuğumuz eve geldi. 
Daha sonra Ankara planlaması üzerinde çalışma yaptılar ve ayrıldılar. Kurmay Albay B.A. 
beni Kurmay Albay M.D. ‘nin bulunduğu Batıkent’te adresini bilmediğim bir eve götürdü. O 
akşam eve geldiğimde M.D.  bana buraya Kurmay Albay U.Ş. ve Kurmay Binbaşı M.Ç.’nin  
de geleceğini söyledi. Devamında istirahate çekildik. 12 Temmuz günü akşam saatlerinde 
Kurmay Albay U.Ş. Antalya’dan tatilden geldi. Kurmay Binbaşı M.Ç. Ankara’da ikametin-
den geldi. Kurmay Albay M.D.  İstanbul’a ilişkin planlamaların yapıldığını, Kurmay Albay 
U.Ş. ve Kurmay Binbaşı M.Ç. ve benim İstanbul’a geçmemi, 2. Zırhlı Tugay Komutanlığında 
İstanbul’daki gelişmeleri Ankara Genelkurmaydaki Silahlı Kuvvetler Komuta Harekât Mer-
kezi’ne bilgileri aktarmamızı söyledi ve 13 Temmuz Çarşamba günü U.Ş., M.Ç. ve ben 
M.Ç.’nin özel aracıyla İstanbul 2. Zırhlı Tugay Komutanlığına intikal ettik. Tugaya geldiği-
mizde tugay komutanı Tuğgeneral Ö.A., komutan yardımcısı Kurmay Albay M.K., Kurmay 
Başkanı ve tugaydaki isimlerini bilmediğim tüm tabur komutanları tugay komutanının 
makam odasının karşısındaki brifing salonunda toplandık. Burada herkesin önünde İstan-
bul şehir haritası vardı. Daha önce yapılan planın nasıl işleyeceği üzerine konuşmalar baş-
ladı. Konuşmaların içeriğinde Sabiha Gökçen Havalimanının kontrol edilmesi, kontrolü 
Kuleli Askeri Lisesine verilen iki boğaz köprüsünün takviye edilmesi, Üsküdar Çevik Kuv-
vet Şube Müdürlüğünün kontrol altında tutulması, Telekom Acıbadem şubesinin  ablukaya 
alınması ve son olarak TEM ve E-5 yollarının bağlantılarının kontrol altında tutulması ve 
bunların nasıl yapılacağına ilişkin konuşmalar gerçekleşti. Sabiha Gökçen Havalimanının 
kontrolünü tank tabur komutanlarından ismini bilmediğim bir yarbaya verdiler. Üsküdar 
Çevik Kuvvet’i kontrol altında tutmayı yine tank tabur komutanı olan ismini bilmediğim 
bir yarbaya verdiler. Geri kalan komutanları da belirttiğim gibi Boğaz Köprüsü’ne takviye, 
Telekom’u ablukaya alma, TEM ve E-5 bağlantılarını kontrol etmede görevlendirdiler. U.Ş., 
M.Ç. ve benim görevim de Tugay Komutanı Tuğgeneral Ö.A.’nın yanında Ankara’ya bilgi 
aktarmaktı. Bu bilgiyi TAFİCS (askeri hat) hattı ile Ankara Genelkurmaydaki Silahlı Kuv-
vetler Komuta Harekât Merkezine aktarmamı söylediler, 14 Temmuz Perşembe günü bir 
toplantı daha yapılacağını söylediler ve toplantı sona erdi. Akademideki lojmanımda U.Ş., 
M.Ç. ile istirahate ayrıldık. 14 Temmuz Perşembe günü öğlenden sonra tugay komutanının 
brifing salonunda toplantı başladı. Bu toplantıya bir önceki toplantıda katılanlara ilaveten 
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Kurmay Albay M.D.  de katıldı. 13 Temmuz günü toplantıda konuşulanlar tekrar M.D. ‘ye 
anlatıldı. M.D. , darbeye ilişkin İstanbul Avrupa yakasında koordineleri yapmak için Avru-
pa yakasına geçeceğini, oradaki toplantıdan sonra Ankara’ya döneceğini söyledi ve yanı-
mızdan ayrıldı. Ayrılmadan önce M.Ç.’ye “WhatsApp grubunu kurmayı unutma.” dedi ve 
ayrıldı. Biz de U.Ş., M.Ç. ile birlikte istirahate ayrıldık. 15 Temmuz Cuma günü akademiler 
komutanı emir subayı Binbaşı F.I. ile sosyal tesislerde buluştuk. U.Ş. akademiler komutanı-
nı Hadımköy’e askeri cezaevine götüreceğini anlattı. Biz buradan 2. Zırhlı Tugay’a geçtik. 
Saat 17.00 sıralarında tugay komutanı Tuğgeneral Ö.A.’nın yanına gittik. Ankara’dan ha-
rekât günü olarak Cuma günü gece 03.00 olacağı haberi geldi. Hazırlıklar ona göre tamam-
lansın diye Ö.A. birlik komutanlarına talimat verdi. Saat 20.00 sıralarında telefonla Anka-
ra’dan Albay M.D.  beni aradı ve harekâtın erkene çekildiğini söyleyerek hazır olun dedi. 
Birkaç dakika sonra M.Ç.’yi aradı ve “HAREKÂTA BAŞLAYIN” dedi ve M.Ç. WhatsApp gru-
bunu oluşturdu. WhatsApp grubunun adı Yurtta Sulh isimli gruptu. Benim telefonumda 
kayıtlı olmasa da WhatsApp grubundan anladığım kadarıyla grup içerisinde 2. Zırhlı Tu-
gay Komutanı Tuğgeneral Ö.A., 66. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral M.N.Y., İstan-
bul’daki 23. Alay Komutanı soy ismini bilmediğim Albay Ö.F., 6. Alay Komutanı Albay M.K., 
47. Alay Komutanı soyismini bilmediğim Albay S., Trakya’dan isimlerini bilmediğim Edir-
ne, Kırklareli tugay komutanları ve soyismini bilmediğim Lüleburgaz Tugay Komutanı 
Tuğgeneral C. ve sokağa inen ve darbe girişimini fiili olarak icra eden tabur komutanları-
nın bulunduğu bir grup vardı. WhatsApp grubunda Ankara’dan Albay M.D.  de bulunduğu 
için harekât devam ederken Ankara’ya ayrıca bilgi vermeye gerek kalmadı. Biraz önce be-
lirttiğim gibi M.D. ‘den gelen haberden sonra herkes harekâta başladı. Görev yerlerine ula-
şanlar WhatsApp grubunda hazırız dedi. Köprüde başlangıçta herhangi bir sorun yokken 
televizyonlardan Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın açıklamalarından sonra halkın 
sokağa çıkması üzerine harekâtta sıkıntılar olmaya başladı. Bu sıkıntılardan biri Sabiha 
Gökçen’e giden ekip ulaşamadı. Köprüde başlangıçta sıkıntı yokken halkın köprüde kala-
balıklaştığını ve kontrolün kaybedilmeye başlandığını söylediler. Bunun üzerine What-
sApp grubunda yer alan Ankara’dan M.D.  mukavemet edilirse ateş edilmesini söyledi. 
Bunu WhatsApp grubundan gören sokakta bulunan tüm rütbeliler buna riayet ederek silah 
kullanmaya başladılar. Biz bu sırada Tugay Komutanı Ö.A., Komutan Yardımcısı M.K., Kur-
may Albay U.Ş., Kurmay Binbaşı M.Ç. ve ismini bilmediğim Kurmay Başkanı ile tugay ko-
mutanının odasında televizyondan takip yapıyorduk. Darbe girişimimiz olumsuz yönde 
seyir etmeye başlayınca Tugay Komutanı Ö.A., U.Ş., M.Ç. ve bana asıl görev yerimiz 2.Zırh-
lı Tugay olmadığı için tugayı terk etmemizi, kendilerinin de teslim olacaklarını söyledi. 
U.Ş., M.Ç. ve ben tugayın arka tarafındaki ormanlık yoldan asfalt yola indik. Üzerimizde 
sivil kıyafetlerimiz vardı ve dikkat çekmedik. Burada ticari taksiye bindik ve Düzce’ye git-
tik. Taksi içerisinde dikkat çekmemek için herhangi bir şey konuşmadık. Düzce şehir mer-
kezinde indik. Burada ismini bilmediğim U. Albay’ın devre arkadaşı gelip bizi aldı ve Anka-
ra’ya Ümitköy’ün girişine bıraktı. Burada U.Ş., M.Ç. ve ben birbirimizden ayrıldık. Ben 
taksiye binip Aşti’ye geçerek oradan otobüse binerek ailemin yanına Sivas’a gittim. Aşti’ye 
vardığımda telefonum üzerimde yoktu. Nerede düşürdüğümü bilmiyorum. Kaybettiğim te-
lefonumda 0553 413 33 51 sayılı hattı kullanıyordum. Ayrılırken U.Ş. ve M.Ç. birbirimize 
gideceğimiz yerleri söylemedik. U. Albay Maraş’ta çalıştığı için Maraş’a gitmiş olabileceği-
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ni, M.Ç. da Ankara’da çalıştığı için Ankara’ya gitmiş olabileceğini düşünüyorum. Ben Si-
vas’a gittikten sonra 17 Temmuz’da 0553 413 33 51 sayılı Avea telefon hattımı kapattırdım. 
18 Temmuz’da 0553 680 80 23 sayılı yeni hattımı aldım. Bu hattı aldıktan sonra ailem ve 
akrabalarım dışında kimseyle görüşmedim. Onlar da bu yaşananlardan dolayı bana tepki 
gösterdiler. Pazartesi akşamı ailem ile birlikte İstanbul’a gelmek üzere yola çıktım. Yolda 
Ankara gişelerine girmeden önce aracı kullanan eşim kaza yaptı. Büyük hasar olmadığı 
için yola devam ettik. Yolda dinlene dinlene geldik. Çarşamba günü Kurşunlu’da Aqua’m 
Termal Otel isimli yerde kaldık. Perşembe sabahı 1100 sıralarında tekrar yola çıktık. Mola 
yerinden sonra saat 17.00 sıralarında Kocaeli sınırları içerisinde Kocaeli emniyet birimleri 
tarafından yakalandım. İşlemlerim yapıldıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tes-
lim edildim.” şeklinde ifade vermiş, yer göstermeler yapmıştır.

Sulh Ceza Hakimliği Sorgusu

Sanık M.Y. Sulh Ceza Hakimliği’nde 

“Ben Kara Harp Akademileri Komutanlığında öğretim elemanı olarak kurmay 
yarbay olarak görev yapmaktayım. Az önceki jandarma yüzbaşılar H.Ç. ve L.Ö.’nün de öğ-
retmeniyim. Branşım Harekât İstihbarat derslerine girmekteyim. Benim İstanbul İl Emni-
yet’teki Cumhuriyet Savcısı’na verdiğim 23/07/2016 tarihli savunmamı aynen tekrar ede-
rim. Ben “Yurtta Sulh Biziz” isimli WhatsApp grubunun üyelerindenim. Ben 15 Temmuz 
2016 tarihindeki darbeye teşebbüs olayıyla ilgili bu tarihten önce Ankara’da 11 Temmuz 
2016 Pazartesi günü akşamı Ankara Altınpark civarında adresini bilmediğim bir evde 6 
kişi toplandık. Benim darbeye teşebbüs olayındaki görevim İstanbul’da meydana gelen 
gelişmeleri Ankara Genelkurmay Silahlı Kuvvetler Komuta Harekât Merkezi’ne iletmekle 
görevlendirildim. Görevli olduğum yerde İstanbul 2. Zırhlı Tugay Komutanlığıdır. Benim 
savcıya verdiğim savunmam doğrudur. Kocaeli emniyetindeki verdiğim savunmamı kabul 
etmem, suçumu bu şekliyle kabul ederim. Serbest bırakılıp bırakılmamayla ilgili takdiri 
adalete bırakıyorum…”şeklinde ifade vermiştir.

Mahkeme Huzurundaki Savunması

Sanık mahkemede verdiği ifadede önceki beyanlarını  inkâr etmiştir.

“Biraz sonra anlatacağım bu evdeki bilgilendirmeyle 2. Zırhlı Tugay, 66. Meka-
nize Piyade Tugayı ve Hava Harp Okulu’nda icra edilen İstanbul’daki üst bilgilendirmede 
darbe girişimi planlamaları değil, Kurumsal Gelişim Şube’nin takip ettiği projeler ile terör 
eylemine yönelik hazırlıklar görüşülmüştür... 

Canımı kurtarmak ve bu sıkıntılı süreci atlatmak için gösterilen eve itiraz etme-
dim.
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11 ve 12 Temmuz günü bulunduğum O.Ö.’nün evinde ilk gece U.Ş. bana Ankara ve 
İstanbul illerinde ses getirici bir terör eylemi gerçekleştirileceğini, buna yönelik KOKTOD 
kapsamında yürütülecek faaliyetlerle ilgili 1. amirim yani sicil amirim olan A.Z.G.tarafın-
dan görevlendirildiğimi söyledi... 

Kara Kuvvetleri Komutanlığının emriyle kendisi yani U.Ş. ve M.Ç.’nin  irtibat 
personeli olarak görevlendirildiğini söyledi. Benden ise onlara İstanbul faaliyetlerinde yar-
dımcı olmam istendi. Konuyla ilgili sıralı amirlerin bilgisinin olduğunu, farklı görevlen-
dirmeler olduğunu, kolluk kuvvetlerinin terör ve toplumsal olaylarda desteklenmesi yani 
KOKTOD faaliyetlerini Genelkurmay Harekât Merkezi tarafından yönetileceğini, sevk ve 
idare edileceğini anlattı… 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı emriyle bir WhatsApp grubunu kurmasını emretti. 
Kurulan grubun adı ve üyelerini ise yönetici olan M.Ç. belirlemiştir. Grup adını da bana 
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde gösterdiklerinde öğrendim… 

Öncesinde gündeme gelmeyip sonradan öğrendiğimiz yani planlı olmayan bu 
Hava Harp Okulundaki bilgilendirme faaliyetine yoğun İstanbul trafiği nedeniyle 1 saat 
gecikmeli olarak katıldık. Faaliyetle ilgili muhtemelen lokasyon nedeniyle tercih edildiğini 
değerlendirdiğim Hava Harp Okulundan kiminle temasa geçildiğini ve koordine edildiği-
ni ben bilmiyorum. Telefon görüşmesinde bu konudan zaten hiç bahsedilmemiştir. Ancak 
Hava Harp Okuluna ait bir salon kullanıldığı için Hava Harp Okulu Komutanı F.A.’nın koor-
dinatörlüğünde ve sorumluluğunda gerçekleştirildiğine dair hatalı bir yorumda bulundum. 
Oysa ki salonda bilgilendirme öncesi ve sonrasında ne Hava Harp Okulu komutanını ne de 
dekanını hiç görmedim… 

…Bilgilendirmede hatırladığım kadarıyla M.D. , U.Ş., M.Ç., O.Ö., M.K., N.G., A.Z.G.
ve Z.Ö.’yi gördüm. 

M.D. ‘nin cep telefonundan birisi saat 20.00’da veya civarında beni arayarak bek-
lenen terör eylemine ilişkin birliklerin intikal için hazır olmaları gerektiğini bana iletti… 

Bunun üzerine M.Ç. bazı birlik komutanlarını arayarak beklenen terör eylemine 
yönelik birliklerin bölgelerine intikal etmeleri yönünde Kara Kuvvetleri Komutanlığının 
emrini iletti. Bu görüşmede yazılı emrin de hemen gönderileceğini de söyledi. ÇELEBİOĞ-
LU’na zaten harekât merkezinden gelen telefonda söylenen “İntikale çıksınlar!” emrinde 
Çelebioğlu zaten yazılı emir de gelecek mi diye verilen yanıta istinaden aradığı birlik ko-
mutanlarına yazılı emrin de hemen gönderileceğini söyledi... 

15 Temmuz gecesi U.Ş.’nin İstanbul’daki bir kısım emniyet personelini telefonla 
arayarak kendisini İstanbul Sıkıyönetim Komutanı E.Ö. adı olarak tanıttığını ve Türk Silah-
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lı Kuvvetleri’nin yönetime el koyduğunu söylediğini duydum... 

15 Temmuz akşamına kadar terör saldırısı diye bildiğim faaliyetin bir darbe ol-
duğunu ancak o gece öğrendim... 

İstanbul’daki bir kısım emniyet personelini U.Ş.’nin telefonla aradığına tanık 
oluyorum. Bu tanık olma esnasında odada bağlayan bu E.Ö., Korgeneral E.Ö.’nün emir su-
bayı gibi telefonu bağlayan ve U.Ş.’nin kendisi var başka kimse yok. Bu telefon görüşme-
sinde ben kabaca hatırladığımı söylüyorum. Çünkü zaten görüşme kayıtları olduğu için 
uzun uzun kurduğu cümlelerin ne olduğu mahkeme heyetinizde vardır. Türk Silahlı Kuv-
vetlerinin kendisini sıkıyönetim, İstanbul Sıkıyönetim Komutanı E.Ö. olarak tanıttığını ve 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin yönetime el koyduğunu söylediğini duydu. U.Ş. bir ara benim 
bulunduğum odaya geldiğinde kendisine anormal bir durum mu var niye E.Ö. adına arama 
yapıyorsunuz dediğimde çünkü farklı farklı yerlerdeyiz, o da sıkıyönetimin ilan edildiğini 
ve sıkıyönetim emrinin geldiğini söyledi. Cumhurbaşkanımızın konuşmalarını ve çağrısını 
karargahta kurmay başkanının odasında bulunan televizyonda izleyince bunun bir dar-
be girişimi olduğunu anladım. Benim tereddüt içerisinde olduğumu U.Ş. anlayınca karşı 
çıkanların Genelkurmay Başkanı’nın emriyle cezalandırılacağını söyledi. Ben de bunun 
üzerine sesimi çıkartamadım. Daha sonra U.Ş. WhatsApp grubundan bana 3-4 tane daha 
mesaj yazmamı istedi, ben de yazdım. Genel olarak ama KOKTOD kapsamında ama U.Ş.’nin 
emrettiği ve WhatsApp grubunda yazdığım mesajlar… Ama darbe girişimini anladıktan 
sonraki söylemiş olduğu o 3-4 tane mesajdaki yazdığım mesajlar hepsi U.Ş.’nin bana emret-
tiği hususlardır. Tüm eylemlerim başkalarının ifade ve emirlerini iletmek olan bu mesajları 
yazmaktan ibarettir. 

Sadece saat gece 02.30 sularında U.Ş.’nin Ankara’dan gelen talimat, ateş edile-
cek diye WhatsApp grubundan bir mesaj yazmamı emretti. Ben yazmak istemedim ancak 
4 saat önce bana karşı çıkanların cezalandırılacağını söylediğini hatırlayarak istemeyerek 
de olsa 02.37’de bu mesajı çektim. 

Kaldı ki kandırıldım diyebilecek kadar dahi onlarla bir birlikteliğimiz olmamıştır 
ve beraber aynı yollarda yürümedik.” 

Şeklinde ifade vermiş önceki beyanlarını, teşhis ve yer göstermelerini  inkâr et-
miş, inandırıcı olup olmamasını da önemsememiştir.

WhatsApp Yazışmaları

Sanığın WhatsApp yazışmaları şöyledir:

Başlangıç:From:905534133351@s.WhatsApp.net,+90 553 413 3351 
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Zaman Damgası: 15/07/2016 21:55:13(UTC+3) Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: 
E. paşa arandı. Kapıları açtıracak ve M.E., ile görüşüyor

Başlangıç:From:905534133351@s.WhatsApp.net,+90 553 413 3351 
Zaman Damgası: 15/07/2016 21;56:36{UTC+3) Kaynak Uyg.: WhatsApp Gövde: 
HAKK alındı. H.köy ekibi takip

Başlangıç From: 90553413335l@s.WhatsApp.net +90 553413 3351 
Zaman Damgası: 15/07/2016 22:46:39{UTC+3) Kaynak Uyg.: WhatsApp Göv-
de: H.köy acele etsin, HAKK ulaştı. İtaat ediyor, içeride oturuyorlar 

Başlangıç:From:90553413335 l@s.WhatsApp.net,+90 553 413 3351 
Zaman Damgası: 15/07/2016 23:40:47(UTC+3) Kaynak Uyg.: WhatsApp 

Başlangıç: From: 90553413335 l@s. WhatsApp.net +90 553 413 3351 
Zaman Damgası: 16/07/2016 02:37:12(UTC+3) Kaynak Uyg.: WhatsApp Göv-
de: Ankara’dan gelen talimat: ATEŞ EDİLECEK

Esas Hakkında Mütalaa

C. Savcısı esas hakkındaki mütalaasında;

“Sanığın olay tarihinde Kurmay Binbaşı rütbesiyle Kara Harp Akademisi Öğre-
tim Elemanı olarak görev yaptığı, darbeci askeri kanat tarafından hazırlanan sözde atama 
listesinde yer almadığı, ülke genelinde darbe girişimini gerçekleştiren Yurtta Sulh Konse-
yi’nin İstanbul yapılanmasını oluşturan sanıklardan biri olduğu, darbe girişiminin silahlı 
kuvvetlerimizdeki emir- komuta zincirinden kopuk olarak, terör örgütünün bir eylemler 
dizisi olduğu açıkça anlaşılan somut olayda girişimin öncesinde düzenlenen toplantılara 
katılarak eylemlerin planlamasına iştirak eden, eylemleri organize eden ve girişim günü 
kalkışmayı başlatan, görev taksimatı yapan veya birlikleri sevk eden konsey üyesi sanık-
ların terör örgütüyle arasında süreklilik ve çeşitlilik arz edecek şekilde organik bağ bulun-
duğu, bu şekilde örgütün amacına uygun biçimde işleyişini sağlayan, örgüt üyelerine görev 
veren, emir ve idare yetkisine sahip olan konumlarına göre örgüt faaliyetlerini düzenleme 
ve görevlendirme yetkisini haiz yönetici vasfında oldukları, ayrıca darbe girişimi öncesi 
yapılan toplantılarda hangi faaliyetlerin icra edileceği, bu kapsamda hangi noktaların em-
niyet altına alınacağı ile darbe girişimine karşı çıkanlara ateş edileceği ve karşıt gördük-
leri askeri yetkililerin enterne edileceği hususlarının kararlaştırılması, “Yurtta Sulh Biziz” 
grubundaki görüşme içeriklerinde toplanan kitlelere ve askeri kuvvetlere karşı duran po-
lislere silahla, tanklarla sert şekilde müdahale edileceği, muhalif gördükleri yetkililerin en-
terne edileceği hususlarının yer alması ile girişim kapsamındaki faaliyetlerin gruba rapor 
olarak sunulması bir arada değerlendirildiğinde konsey üyesi sanıkların İstanbul ilinde 
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darbe girişimi faaliyetleri kapsamında darbeci askeri kanadın hakimiyetinin sağlanması 
amacıyla işlenen öldürme, öldürmeye teşebbüs, yaralama, hürriyeti tahdit, yağma, özel şa-
hıslara ve kamuya ait mallara zarar verme suçlarının eylemleri üzerinde ortak hakimiyet 
sağlayan ve örgüt yöneticisi konumunda sorumlu oldukları,

Sanığın darbe girişimi öncesinde Ankara ilinde ve bilahare İstanbul iline gelerek 
askeri birliklerde yapılan toplantılara iştirak ederek planlamasında bizzat ve etkin şekilde 
rol aldığı, İstanbul ile darbecilerin merkez karargahlarının yer aldığı Ankara ili arasın-
daki iletişimi sağlayan koordinasyon timinde yer aldığı, girişim günü de bulunduğu 2’nci 
Zırhlı Tugay Komutanlığından faaliyetleri Yurtta Sulh Biziz isimli grup üzerinden bizzat 
denetleyerek verilen emirleri ilettiği, İstanbul ilindeki darbe girişimi faaliyetlerinin baş-
laması talimatını görevli alay ve tabur komutanlarını arayarak ileten şahıslardan olduğu, 
gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin raporları Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri 
Komutanlığını ele geçiren merkez yapılanmasına ileterek onların talimatını gruba iletti-
ği, K.K.’nin beyanına göre sanık M.Y.’nin kendisini arayarak Acıbadem’de gerçekleştirilen 
eylemlerle ilgili darbeci emir verdiği, K.K.’nin üstü olmadığı için sanıktan emir almayaca-
ğını belirtmesi üzerine sanığın sonra görüşeceklerini söyleyerek telefonu kapattığı, darbe 
girişiminin başarısız olması akabinde bulunduğu yerden firar ettiği, bilahare yakalandığı,

İkametgah ve işyerinde yapılan aramalarda dikkat çekici olarak; 1 adet siyah 
renkli “Interational Conference Military And Security Studies 2015 Icmss Turkish Army 
War Collage» ibareli ajandanın 37 ile numaralandırılan sayfa içeriğinde “Sosyal medyayı 
nasıl yöneteceğiz? yetkimiz var mı?”, 38 ile numaralandırılan sayfa içeriğinde “sıkıyöne-
tim k. kim olacak” şeklinde el yazılı not, 1, 2 ve 3 ile numaralandırılan bilgisayar çıktısı 
dokümanlarda bir kısım kuvvetine bağlı albay ve üstü rütbeli şahısların isim ve görev yeri 
bilgilerinin yazılı olduğu, bu dokümanlarda yanında “+” işareti olanların bulunduğu ve bu 
şahısların büyük bir kısmının darbe girişimine iştirak ettiklerinden bahisle haklarında ül-
kenin muhtelif yerlerinde tahkikat yürütüldüğü, 4 ve 50. sayfalar arasında ise Genelkur-
may Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri’ne bağlı üst düzey komutanlar başta olmak üzere sıra, 
kuvvet, rütbe, sicil, ad, soyad, eşinin adı, görevi, ili, dahili, Ptt, makam cep, tafics, konut, 
emir subayı/ astsubayı (isim ve iletişim bilgileri) başlıkları altında özlük ve özel bilgilerinin 
yer aldığı dokümanların ele geçirildiği, sayılan dokümanların, katılan Harp Akademileri 
Komutanı Tahir BEKİROĞLU’nun emir subayına verilen görev gereği kaçırılarak askeri ce-
zaevine kapatılması hususu da nazara alındığında, darbe girişimi faaliyetleri kapsamında 
irtibat ve koordinasyon amacıyla kullanıldığının değerlendirildiği,

İstanbul ilindeki darbe girişimi faaliyetlerinin önceden planlanması toplantıları-
na katılıp organizasyonunda ve olay günü icrasında etkin rol üstlenen konsey üyesi sanık 
M.Y.’nin İstanbul ilinde darbe girişimi faaliyetleri kapsamında darbeci askeri kanadın ha-
kimiyetinin sağlanması amacıyla işlenen, yukarıda açıkladığımız kasten öldürme, hürriyeti 
tahdit, konut ve işyeri dokunulmazlıklarının ihlali, işgal ve engelleme suçlarının eylemleri 
üzerinde ortak hakimiyet sağlayan ve örgüt yöneticisi konumunda sorumlu olduğu, yukarı-
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da da detaylı şekilde izah edildiği gibi iki ayrı eylemle TCK’nın 314. maddesinde düzenlenen 
terör örgütü yöneticiliği ve TCK’nın 309. maddesinde düzenlenen cebir ve şiddetle mevcut 
anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs olmak üzere ortaya çıkan bu iki sonuç açısın-
dan sanığın gerçek içtima kuralları gereği farklı hukuki yararları koruyan ve darbe girişimi 
bağlamında yasada da öngörülmemiş, aralarında geçitli suç ilişkisi bulunmayan her iki suç-
tan ayrı ayrı cezalandırılmasının olanaklı olduğunun anlaşıldığı” beyan edilmiştir. 

Değerlendirme

Sanık darbe teşebbüsünde Kurmay Binbaşı rütbesiyle Kara Harp Akademisi Öğre-
tim Elemanı olarak görev yapmakta olup, tayini Ankara ilinde bulunan 28. Mekanize Zırhlı 
Tugay Komutanlığına tabur komutanı olarak çıkmış ancak henüz görevine başlamamıştır. 

Darbeci E.T.’nin kendisini telefonda aramasıyla (mahkemeniz huzurundaki ya-
lan söylediği ifadesinde M.D. ‘nin) Ankara iline gelmiş ve bu aşamadan sonra İstanbul ili 
ile alakalı bütün toplantılara katılmıştır. 

Sanık Yurtta Sulh WhatsApp grubu üyesi olup, 15.07.2016 tarihinde saat 21.32’de 
‘’Fatih ve ekibiyle görüşüldü. Sorun yok’’, saat  21.43’te ‘’Fatih durum: pozitif? negatif?’’ 
Saat 22.55’de ‘’E. paşa arandı. Kapıları açtıracak ve M.E. ile görüşüyor.’’, saat 21.56’da ‘’HAK 
K alındı. H.köy ekibi takip’’ saat 22.46’da ‘’H.köy acele etsin. HAK K ulaştı. Itaat ediyor, 
içeride oturuyorlar’’, saat 23.40’da ‘’ 05306620464 partıgöç paşa’’, 16.07.2016 tarihinde 
saat 00.20’de ‘’Havadan G. Alb basın için ekibin intikal halinde olduğunu söyledi.’’, saat 
00.23’de ‘’Selimiye 4 ZPT giriş yaptı’’ saat 01:47’de ‘’Gerek yok K.nım’’, saat 02.37’de ‘’Anka-
ra’dan gelen talimat: ATEŞ EDİLECEK’’, saat 04.28’de ‘’ Götürülsün’’ şeklinde paylaşımlarda 
bulunmuştur. Sanığın faaliyetleri ve İstanbul ilinde yapılan toplantıları yukarıda izah etti-
ğimiz için ayrıntıya girmiyoruz.

Sanık soruşturma aşamasında pekçok kez detaylı ifadeler vermiş, yer gösterme-
ler yapmış, teşhislerde bulunmuş, cezaevinde bulunuyor iken el yazılı ifadesini de savcılığa 
göndermiştir. Soruşturma aşamasında verdiği bilgiler başka sanık ve tanık beyanlarıyla 
da teyit edilmiş, telefon kayıtları, kamera görüntüleri gibi bilimsel veriler ile de uyumlu 
olduğu ortaya çıkmıştır.   

15 Temmuz 2016 tarihinde anayasal düzeni ortadan kaldırmak kasti ile başlanan 
eylemleri yönetmek ve yönlendirmek üzere, üst düzey örgüt yöneticileri tarafından “Yurtta 
Sulh Biziz” isimli WhatsApp grubu oluşturulmuştur. Sanık da işbu grup üyelerinden olup 
grup üyeleri tarafından yapılan organizasyon ve yönlendirmenin içerisinde olmuştur. Bu 
sebep ile sanığın yukarıda arz ve izaha çalışılan İstanbul’da icra edilen suça konu fiilleri 
bizzat yönetmesi, kişileri sevk ve idare ederek Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kal-
dırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, türkiye cumhuriyeti hükümetini 
ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, anayasal düzeni or-
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tadan kaldırmaya teşebbüs etme kasıtlarının yanı sıra sanık tarafından yönetilen ve sanığın 
da müşterek fail olduğu kasten adam öldürme ve kasten adam öldürmeye teşebbüs etme 
suçlarını işlediği iddiasını bütün şüphelerden arındırılarak yukarıda izah edildiği şekilde 
sübuta erdirmektedir. 

Ülke genelinde darbe girişimini gerçekleştiren Yurtta Sulh Konseyi’nin İstanbul 
yapılanmasını oluşturan sanıklar tarafından oluşturulan “Yurtta Sulh Biziz” isimli What-
sApp haberleşme grubuna üye olan sanığın, darbe girişiminin silahlı kuvvetlerimizdeki 
emir- komuta zincirinden kopuk olarak, terör örgütünün bir eylemler dizisi olduğu açıkça 
anlaşılan somut olayda girişimin öncesinde düzenlenen toplantılara katılarak görev üst-
lenmesi, eylemleri organize eden ve girişim günü girişimi başlatan, görev taksimatı yapan 
veya birlikleri sevk eden konsey üyesi sanıklarla irtibatı bulunması bir arada değerlendi-
rildiğinde terör örgütüyle arasında süreklilik ve çeşitlilik arz edecek şekilde organik bağ 
bulunduğu, örgütün deşifresine yönelik beyan ve tespitlerden anlaşılacağı üzere görev ve 
rütbesi ne olursa olsun örgüte mensup asker şahısların alt kademede yer alan ve silahlı 
kuvvetlerin hiyerarşisi dışında asker- sivil unsurların emrinde üye konumunda oldukları, 
şüphelinin de bu kapsamda terör örgütünün olduğunun kabulü gerektiği anlaşılmaktadır. 

İstanbul İlindeki darbe girişimi faaliyetlerinin önceden planlanması toplantı-
larına katılıp organizasyonunda ve olay günü icrasında etkin rol üstlenen konsey üyesi 
şüpheli M.Y.’nin  İstanbul ilinde darbe girişimi faaliyetleri kapsamında darbeci askeri ka-
nadın hakimiyetinin sağlanması amacıyla işlenen öldürme, öldürmeye teşebbüs, yarala-
ma, hürriyeti tahdit, yağma, özel şahıslara ve kamuya ait mallara zarar verme suçlarının 
eylemleri üzerinde ortak hakimiyet sağlayan ve azmettiren konumunda sorumlu olduğu 
anlaşılmaktadır. 

İşbu delaletle sanık M.Y. üzerine atılı;

i. Kalkışma suçu niteliğindeki anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, 
silahlı terör örgütü yöneticisi olma ve ayrıca silahlı terör örgütünün eylemi olan darbe girişi-
mi faaliyeti kapsamında darbe yanlısı askeri güçlerin fiili hakimiyetini sağlamak amacıyla 
işlenen; 

ii. (6) kez olmak üzere darbe suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla ve 
kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme,

iii. (2) kez olmak üzere darbe suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla ve 
çocuğa karşı kasten öldürme
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iv. (81) kez olmak üzere darbe suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kas-
ten öldürme, 

v. Katılan Ümit DÜNDAR’a karşı cebir kullanmak suretiyle gece vakti, silahla, kamu 
görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ve birden fazla kişi tarafından birlikte 
konut dokunulmazlığını ihlal etme, 

vi. Katılan Tayyar ERTEM’e karşı ve Emel ERTEM’e karşı cebir kullanmak suretiy-
le gece vakti, silahla, kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ve birden 
fazla kişi tarafından birlikte konut dokunulmazlığını ihlal etme,

vii. Katılan Tahir BEKİROĞLU’na karşı cebir kullanarak, silahla, birden fazla kişi 
tarafından birlikte, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu görevinin sağladığı 
nüfus kötüye kullanılmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma,

viii. Katılan Mesut ÖZEL’e karşı cebir kullanarak birden fazla kişi tarafından bir-
likte, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu görevinin sağladığı nüfus kötüye 
kullanılmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma,

ix. 15 Temmuz Şehitler (Boğaziçi) ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinin işgali 
nedeniyle (2) kez ve zincirleme olmak üzere kara ulaşım araçlarının alıkonulması,

x. Samandıra Gişeler ve E-5 karayolu üzerinde yer alan Kartal Köprüsü’nün bu-
lunduğu noktalara gerçekleşen eylemler sebebiyle 2 kez ve zincirleme olmak üzere kara 
ulaşım araçlarının alıkonulması,

xi. Atatürk Havalimanı işgali nedeniyle zincirleme olmak üzere hava ulaşım araç-
larının alıkonulması, Sabiha Gökçen Havalimanının teşebbüs aşamasında kalan işgal girişi-
mi nedeniyle hava ulaşım araçlarının alıkonulmasına teşebbüs, 

xii. Digitürk ve Doğan Medya Center binası eylemleri nedeniyle (2) kez olmak 
üzere gece vakti, cebir kullanmak suretiyle, silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte ve 
kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işyeri dokunulmazlığını ihlal, ha-
berleşmenin engellenmesi,

xiii. Casper Plaza binası eylemi nedeniyle gece vakti, cebir kullanmak suretiyle, 
silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanıl-
mak suretiyle işyeri dokunulmazlığını ihlal,
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xiv. Acıbadem Türk Telekom Anadolu Yakası Bölge Müdürlüğü, TRT Ulus Yerleş-
kesi, TRT Harbiye Radyo binası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merke-
zi, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi ve İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığı eylemleri nedeniyle (7) kez olmak üzere silahla, birden fazla 
kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle kamu 
hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi,

xv. Ak Parti İstanbul İl Başkanlığının işgali eylemi nedeniyle silahla, birden fazla 
kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle siyasi 
hakların kullanılmasının engellenmesi ve ayrıca İstanbul ilinde gerçekleşen tüm yaralama 
ve öldürmeye teşebbüs suçlarını da işlediğinin kabulü gerekir.

Suçlarını işlediğinin yukarıda belirtilen deliller ile sabit olmakla birlikte sanığın 
sübuta ermiş atılı suçlardan hiçbir hafifletici sebep ve hal nazara alınmaksızın hüküm ku-
rulması da ayrıca talep olunur.
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6. Sanık A.G.

Sanık A.G., olay tarihinde Hava Harp Okulu Dekanı olarak Kurmay Albay rütbe-
sinde görev yapmaktadır ve darbenin başarıya ulaşması için gereken tüm askeri birikimini 
kullanmakta tereddüt etmemiştir.

  İddianamede Müsnet Suç

İddianamede A.G.; “Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya göre-
vini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, türkiye cumhuriyeti hükûmetini ortadan kaldırma-
ya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya 
teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma” suçlarını işlemek ile suçlanmaktadır. Aşağı-
da delilleri ile ifade edeceğimiz gibi sadece iddianamede isnat edilen suçlardan değil darbe 
sürecinde işlenen tüm suçlardan sanık A.G. sorumlu olmalıdır.  Zira odası adeta darbenin 
karargâh merkezi gibi kullanılmış ve kendisi darbe sürecinde 15 Temmuz Şehitler Köprü-
sü’nde olanlar ile iletişimi sağlamıştır. A.G. aşağıda da görüleceği üzere, darbenin komuta 
kademesindedir. 

A.G.’nin Darbe Girişimindeki Rolü Nedir?

Sanık A.G. Hava Harp Okulu Dekanı’dır. Darbecilerin hazırladığı atama listesine 
göre mevcut görevinin devamına karar verilmiş, ayrıca İş Bankası Genel Müdürü olarak 
atanmıştır.

Dekanlığın görevi Hava Harp Okulu sitesinde  “Hava Harp Okulu Dekanlığının 
amacı; Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacına göre belirlenen bilim dallarında lisans 
eğitim ve öğretimi vermektir. Bu kapsamda geleceğin harp silah ve teknolojilerini en iyi 
şekilde kullanabilecek; çağın isteklerine ve bilimin gereklerine göre, Hava Kuvvetleri’nin 
gelişiminde önderlik edebilecek yeterlilikte, askeri, fen, teknik ve sosyal bilimlerde lisans 
düzeyinde eğitim almış pilot adayı Harbiyeliler yetiştirmektir.” şeklinde tanımlanmıştır. 
Sanık 21.08.2017 tarihli celsede mahkeme huzurunda yaptığı savunmasında görev ve yet-
kilerini “Dekanın görevi Hava Harp Okulu kanununun 11. maddesi ile harp okulu yönetme-
liğinin 10. maddesinde belirtilmiştir, yasadaki metin ile aynı ifadeyi taşıyan yönetmeliğin 
12. maddesine göre dekan Harp Okulu’ndaki lisans eğitim ve öğretiminin planlanmasından, 
yürütülmesinden ve gözetiminden harp okulu komutanı karşı sorumlu asker kişidir, deka-
nın görevleri öğretim kuruluna başkanlık etmek, eğitim öğretim yüksek kurulu ile öğretim 
kurulu kararlarını uygulamak ve dekanlık birimlerinin düzenli çalışmasını sağlamaktır. 
Eğitim ve öğretim yüksek kurulunun gündem maddelerini önermek ve gerekli hazırlıkla-
rı yapmaktır. Harp okulunda okutulacak dersleri içerikleri kredileri öğretim yöntemlerini 
öğretim planlarını ölçme ve değerlendirme usullerini, planlamak uygulamak ve araştırmak 
geliştirmek gözetim ve denetim görevini icra etmekle mesuldür. Harp okullarının araştır-
ma geliştirme faaliyetlerinde lisans üstü eğitimin yürütülmesinde enstitü müdürlüğü ile 
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iş birliği yapmakla mükelleftir. Harp okulları kanunu, harp okulları yönetmeliği ve harp 
okulu komutanı tarafından verilen diğer görevleri yapmaktadır.” şeklinde belirtmiştir.  Bu 
tanımlardan da anlaşılacağı üzere Hava Harp Okulu Dekanı’nın görev ve yetkileri eğitim 
ve öğretim ile sınırlı olup darbe yapmayı ve milletin sunduğu  imkānlarla milleti öldürmeyi 
ve yaralamayı kapsamamaktadır. Avukatının hazırlamış olduğu tahliye talebinde her ne 
kadar öğrencilerle ilgilenen kişi olarak bir başkası işaret edilerek öğrenciler ile bağlantısı 
“Öğrencilerle ilgilenen asıl kişi de ÖĞRENCİ ALAY KOMUTANI ALBAY H.E.’dir. Müvekkili-
min Dekan olarak sorumlu olduğu kişiler akademik/eğitimci personeldir. Askeri vasfı haiz 
dahi olsalar, askeri eylemlerin dışında tutulan müvekkil ve diğer akademik personel bu 
manada eğitim haricinde OKUL bünyesinde ya da okul dışında askeri hususlarla alakalı 
konuları bilmezler, bilmeleri de mümkün değildir” şeklinde kesilmeye çalışılmış olsa da 
bu çaba boşunadır. Zira, hem H.E. ile gizli toplantılar yapan kişilerden birisidir. Hem de 
dekan olarak Harbiyelilerin eğitiminden ve eylemlerinden bizzat sorumludur. Dosyada da 
görüleceği üzere sanık bu sorumluluğunu darbe boyunca darbenin başarıya ulaşması için 
kullanmaktan çekinmemiştir. 

Sanığın darbeden haberdar olduğu saati sanık vekilinin tahliye talebinde “Saat 
22.05’te F.A.’nın  cep telefonundan arayıp bir darbe girişimi olduğundan bahsedip, kurum 
personeline yönelik ÇAĞRI PLANI uygulanmasını, kurum personelinin okulda toplanması-
nı emretmesi üzerinde darbe girişiminden haberdar olmuştur.”  şeklinde belirtmiştir. Sa-
nık ise mahkeme huzurundaki beyanında “Ben darbe girişimini saat 22.00’dan sonra med-
yaya düşen haberlerden sonra öğrendim.” şeklinde belirtmiştir. Her halükârda sanık ve 
müdafisi darbe girişiminin 22.00 civarında öğrenildiğini ikrar etmektedir. Sanığın darbe 
girişimi boyunca okulda olduğu ve odasında darbeci MAK timlerini ağırladığı da düşünül-
düğünde bu yazılı beyan ve mahkeme huzurundaki sözlü beyan en başından bu yana darbe 
girişiminin yönetildiğini de göstermektedir. 

Sanık, darbe süresince hava unsurlarını komuta, takip ve kontrol etmiştir. Dar-
beyi bizzat sevk ve idare ederek, komuta kademesindeki diğer şahıslar ile iletişimde ol-
muş, darbenin başarısız olacağının anlaşıldığı ana kadar bu eylemlerini sürdürmüştür. 
Darbenin başarısız olacağını anladığı anda ise darbe girişimi ile ilgili yargılanan M.K. ile 
birlikte firar etmiş ve Ayvalık ilçesinde birlikte yakalanmıştır.  16.07.2016 tarihli yakalama 
tutanağında M.K.’nin beyanları “Ayvalık’a gelince yemek yediklerini, ülkedeki atmosferin 
daha da kötüleşmesi ihtimaline karşı Midilli Adası’na nasıl seyahat edebileceklerini, orta-
mın düzelmesi durumunda ise turistik amaçlı Duke Tur isimli firmaya uğradıklarını ancak 
ücreti çok bulmaları nedeniyle vazgeçtiklerini.” şeklinde yer almaktadır. Görüldüğü üzere 
sanık bir Yunan adası olan Midilli’ye kaçmaya çalışmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin Hava 
Harp Okulu Dekanı Yunan adalarına kaçmaya teşebbüs etmiştir. 

Sanığın yetkisini ve konumunu darbe planının başarıya ulaşması için kullan-
ması ve darbe süresince devam eden eylemleri aşağıda detaylı bir şekilde incelenecektir.
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İdari Tahkikat Raporu

İdari Tahkikat raporunda sanık A.G.’nin usulsüz eylemleri tek tek sayılmış olup, 
özetle:  

11- 15 Temmuz haftası Dekan A.G. tarafından bölüm başkanları, şube müdürleri 
ve personelin izin taleplerinin artan terör olayları ve Suriye krizi gerekçesiyle reddedildiği 
ayrıca 15 Temmuz 2016 Cuma gününden Ağustos ayı sonuna kadar Dekanlık personelinin 
izin durumlarının dökümü ve personel çağrı planının güncellenmesinin istendiği, 

Bu eylem ile sanık tarafından darbe esnasında ihtiyaç duyulacak personelin ha-
zır bulunması sağlanmaya çalışılmıştır. 

15 Temmuz 2016 saat 22.15’de Dekan A.G. tarafından Alb. G.P.’nin (öğretim üyesi) 
arandığı ve personel çağırma planına göre Dekanlık personelini mesaiye çağırma emri ve-
rildiği silsile yoluyla Alb. G.P.’nin şube müdürleri ve bölüm başkanlarını, onların da kendi 
personelini Dekanlığa telefonla çağırdıkları,

Bu eylem ile sanık tarafından darbenin başından itibaren personelin hazır bu-
lunması ve darbeye katılımı sağlanmaya çalışılmıştır. 

15 Temmuz 2016 Cuma gecesi televizyonda Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın 
Başbakanımız tarafından açıklamalar yapılmadan önce, Dekanlık gazinosunda bekleyen 
personel arasından Alb. S.D., Bnb.N.Ü., S.K., Yzb. M.Y. ve Ütğm. A.E. ’in Dekan tarafından 
çağırtıldıklarının Yb.N. U.A. tarafından duyulduğu; ayrıca Yb.S.K.’nin çağrılan bu kişiler-
den birisinin de, o sırada yıllık izinde olduğu için orada bulunmayan Alb.İ.B. olduğunu duy-
duğu; Alb.A.E.O., Alb. E.O., Alb.O.E. ve Asb.Üçvş.S.S.’nin de isimleri tam olarak hatırlaya-
mamakla birlikte bu olaya şahit olduğu,  Alb.O.E.’nin Dekan tarafından, Asb.Uçvş.S.S.’nin 
ise dekanın  icra astsubayı tarafından çağırılan personele zarf verildiğini gördüğü, Asb. 
Uçvş. S.S.’nin beyanında belirttiği ve Dekan A.G. tarafından verildiği tespit edilen persone-
lin Alb.Y.A., Alb.S.D., A.B., M.Y., S.Ö. ve B.A. olduğu, 

Bu eylem ile sanık tarafından koordinasyon ve iletişim sağlanmış ve darbeci as-
kerler komuta edilmiştir.

15 Temmuz 2016 gecesi 22.40 civarında okula gelip Dekanlık gazinosunda tele-
vizyondan Sayın Başbakanımız ve eski Cumhurbaşkanının konuşmalarını dinleyerek ya-
şanılan durumun garipliğini fark eden Alb.G.P.’yi Dekan A.G. odasına çağırarak kendisine 
birlik dışı görev vermeye çalıştığı, Alb.P.’nin bu isteği kabul etmeyince odadan çıkartıldığı, 



İSTANBUL DARBE ANA DAVASI İSTANBUL DARDE ANA DAVASI

514

Bu eylem ile sanığın büyük bir gayretle açıkça mevzuatı yok sayarak darbe giri-
şimine katılan personel sayısını arttırmaya çalıştığı ortadadır.  

15 Temmuz 2016 gecesi Asb.Üçvş.S.S.’nin Dekanlık binasında farklı yer ve za-
manlarda MAK personeli gördüğü ve bunlardan tespit edebildiklerinin Asb.Bçvş.O.A., Asb.
Üçvş.F.A. ve Bnb. G.M. olduğu, (Asb.Üçvş.S.S.’nin 2007-2008 yıllarında MAK kursiyeri ol-
duğu) Dekanlık binasında aynı gece MAK personelini gören diğer personelin ise Alb.G.P., 
Alb.M.E.A., Alb.A.E.O., Bnb.M. Ö.K., Yb.S.K., Yzb.H.T., Ütğm.M.N.Ö., Ütğm.S.H.olduğu, Al-
b.M.E.A.’in tam teçhizatlı ve kamuflajlı bu kişileri bir süre sonra silahsız ve sivil olarak De-
kanlıkta dolaşırken tekrar gördüğü, 

Darbeciler dekanlıkta sivil ve silahsız dolaşabilecek kadar kendilerini rahat his-
setmişlerdir. Zira sanık onları komuta eden kişidir. 

15 Temmuz 2016 gecesi geç saatlerde Yzb.U.V.A.’in tam teçhizatlı, yüzleri ve rüt-
beleri seçilemeyecek şekilde giyinmiş silahlı bir grubun ağır ağır merdivenlerden çıkarak 
Dekan odasına gittiklerini, sabaha karşı ise MAK timi olduğunu düşündüğü bu grubun 
Okul Komutanı F.A.’yı kelepçeli olarak Dekanlık binasında çıkardıklarına şahit olduğu, 

Bu durum da sanığın odasının darbe girişimi boyunca adeta üs olarak kullanıl-
dığını göstermektedir. 

Sanığın darbe girişimini komuta ettiği yer Dekanlık binası olmuştur. Darbeci 
MAK personelinin sanığın odasına rahatça girip çıkabilmiş hatta sivil ve silahsız halde 
dolaşmıştır. Yukarıda kısaca özetlenen eylemler sanığın darbenin komuta kademesinde 
olduğunu ortaya koymak bakımından tek başına yeterlidir.  

HTS Kayıtları

Darbeci komutanların darbeyi yönettiği ve darbe süreci hakkında bilgi payla-
şımında bulunduğu Yurtta Sulh isimli WhatsApp sohbet grubunda sanık A.G. de eklidir. 
29.08.2016 tarihli tespit tutanağı bu hususu açıkça ortaya koymaktadır. Ayrıca darbe giri-
şimi sürecini de kapsar. 01.01.2016 ile 25.08.2016 tarihleri arasında sanıkların birbirleriyle 
olan iletişim kaydını gösterir rapora göre; darbe girişimine iştirak eden sanıklardan F.A.ile 
33, U.Ş. ile 4, M.M.Ç. ile 3, M.Y. ile 3 ve Ö.K. ile 1 kez irtibat kurmuş, telefon görüşmesi ger-
çekleştirmiştir. 

Bu tespitler, sanığın suç işleme iradesinin darbe gecesi ortaya çıkmadığını, uzun 
zamandır bu kapsamda görüşmeler gerçekleştirdiğini suç örgütünün diğer üyeleri ile yo-
ğun bir iletişim trafiği içerisinde olduğunu göstermektedir.
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İddianamedeki Sanık ve Dosya Sanıklarının Beyanları

2016/88645 e. sayılı iddianame darbe girişiminin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’n-
de gerçekleşen icra hareketleri ile ilgili hazırlanmıştır. 

İddianamedeki Tespitler:

Sanık A.G., H.E. ile 13 veya 14 Temmuz 2016 tarihinde birlikte kamp bölgesinde 
görülmüştür

14 Temmuz günü 66. Mekanize Tugay Komutanı M.N.Y.’nin Okul Komutanı F.A.’yı 
ziyaretinden sonra gerçekleşen toplantıda H.E. Okul Komutanı F.A., Dekan A.G., Kurmay 
Başkanı B.A. ve Destek Grup Komutanı Y.Ö. birliktedir. 

15 Temmuz 2016 günü sabah saatlerinde sanık A.G.’ nin Albay K. ile birlikte oda-
sında olduğu, ara ara da H.E.’nin dâhil olduğu, 

15 Temmuz 2016 günü Hava Kuvvetleri Komutanı ve Hava Eğitim Komutanı ta-
rafından Yalova Meydan Komutanlığındaki Tatbiki Eğitim Kampı ziyaretinden sonra Okul 
Komutanı F.A., sanık A.G., Destek Grup Komutanı Y.Ö.’ nün ve Öğrenci Alay Komutanı 
H.E.’nin birlikte toplantı yaptığı,

Şeklindedir. Sanığın ana savunmalarından birisi dekan olarak darbeye bir kat-
kısı olamayacağı, öğrencilerden de sorumlu olmadığı yönündedir. Ancak görüleceği üzere 
öğrencilerin alay komutanı olan H.E. ile yoğun toplantılar yapmış ve iletişim gerçekleştir-
miştir. Yukarıdaki toplantılar hem sanığın darbeyi yönlendirmesi hem de örgütün iç işle-
yişi ile ilgili fikir vermektedir. Örgütte bir kısım kişiler örgütün suç ihtiva eden eylemleri-
ni gerçekleştirmekte başarısız olunması ihtimaline binaen örgüt hiyerarşisinde yukarıda 
olan kişilere kurban payı biçilmeye çalışılmaktadır. Dolayısıyla her ne kadar sanık kendisi-
ni kurban gibi göstermeye çalışsa da yapılan toplantı ve görüşmeler sanığın örgüt içi hiye-
rarşideki konumunun yüksekliğini ortaya koymaktadır. Darbenin Hava Harp Okulu’ndaki 
merkezi, sanığın odasıdır. Bu durum dosyadaki deliller ile sabittir. Sanığın savunmaları 
değerlendirilirken bu hususun da üzerinde durulacaktır. 

2016/88645 Soruşturma Numaralı İddianamedeki Sanığın Beyanı

Binbaşı rütbeli şüpheli G.O. (araç komutanı) savunmasında: Öğrencileri koru-
mak için Yalova’ya geri dönmeyi düşünmedim. Onları Hava Harp Okulu’na teslim etmeye 
ve ben de birliğe giderek oradan emir almaya bakıyordum. Saat 5’e kadar köprüde kaldık. 
Ben bu süre zarfında Albay H.E.’yi aradım fakat kendisi müsait olmadığını ve dekanı ara-
mamı söylemesi üzerine okul dekanı Albay A.G.’ü aradığımda o da bana bizi nasıl aldı-
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rabileceğini bilmediğini tekrar döneceğini söyledi. Uzun bir süre dönüş yapmadı. Tekrar 
aradığımda yapacak bir şeyi olmadığını başımızın çaresine bakmamız gerektiğini söyledi. 
Bu sırada yarbay, 5 sıralarında teslim olacağına dair emir aldığını söyledi.” Bu beyanlarda 
A.G.’nin darbenin komuta kademesinde olduğunu, H.E.’yi bizzat yönlendirdiğini bundan 
dolayı şahsın askeri A.G.’e yönlendirdiği görülmektedir. Özellikle dikkat çekmek gerekir 
ki sanık darbe girişiminin son saatlerinde kendisini arayan ve darbe girişimine katılmış 
bir askere “Başınızın çaresine bakın.” demektedir. Herhangi bir şekilde teslim olmaları 
yönünde bir teşviki bulunmamaktadır. Zaten sanık kendisi de “Başının çaresine bakmaya 
çalışmış” ve bir Yunan adasına kaçmaya teşebbüs etmiştir.

Dosya Sanıklarının Beyanları 

Kurmay Albay M.Y. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde alı-
nan 30.11.2016 tarihli ifadesinde “14 Temmuz 2016 günü bu toplantıda 15 Temmuz’u 16 
Temmuz’a bağlayan gece saat 03.00’da darbe planının icra edileceği tebliğ edildi. Bu top-
lantıya iştirak eden katılımcılardan hatırlayabildiklerim, ben, U.Ş., M.Ç., M.D. , E.G., M.K., 
N.G., S.C., O.Ö., F.A., G.S., A.G., R.K., Z.Ö., A.Z.G.’dir.”  

F.A. 20.01.2017 tarihli savcılık ifadesinde “Ben bu zamana kadar olayların terör 
tehdidi olduğunu sanıyordum. MAK’çılar beni zor kullanmak suretiyle Dekan A.G.’nin odası-
na götürmüşlerdi. Bu şartlarda A.G.’nin odasında bulunan asker traşlı sivil şahsın kim oldu-
ğunu soramadım. Moda Deniz Kulübü’nde el koydukları telefonumu ise herkese dağıttıktan 
yaklaşık 10-15 dk sonra yeniden verdiler. Helikoptere bindiğimizde ise yeniden el koydular, 
bir daha da geri vermediler. Halen de telefonumun akıbetini bilmiyorum. Dekanın odasında 
bulunduğumuz sürece gelince, oradaki MAK’çılar benim HHO Komutanlığını devralmamı 
istediler. A.G. belirttiğim gibi bu esnada odasında sivil şahısla oturuyordu. Kendisiyle aynı 
odada bulunmama rağmen MAK’çıların başımda bulunmasından dolayı diyalog kurma im-
kânımız olmadı. Ben kendilerinin teklif edilen komutayı devralmayı kabul etmedim. Beni 
ikna edemeyince öğrenci koğuşlarının olduğu yerde rehin tuttular. Sabah saatlerinde ise 
beni Akıncılar Üssü’ne götürdüler.” şeklinde beyanda bulunmuştur. Bu beyanlara göre F.A. 
ve birçok kişi derdest edilmesine rağmen MAK timleri A.G.’e dokunmamışlardır. 

Darbeci MAK timlerinin A.G.’e hiçbir şekilde dokunmamaları da A.G.’nin darbeci 
kanadı odasından yönettiğinin bir başka delilidir. 

İdari Tahkikat Raporundaki Sanık Beyanı

Hava Harp Okulu Destek Grup Komutanlığı Hizmet Bölüğü’nde sözleşmeli er olup 
olay tarihinde F.A.’nın habercisi olarak görev yapan Hv.P.Söz.Er M.S.26.01.2017 tarihinde alı-
nan ifadesinde “F.A., A.G.’nin yanına Dekanlık binasına gitti. Yavuz bana ‹Komutanım nerede 
diye sorarlarsa, nerede olduğunu söyleme.’ dedi. Dekanlık binasında F.A., A.G. toplantı ha-
lindeydi. Muhtemelen havaalanında yaşanan gelişmeleri takip edip,  talimatlar veriyordur.”
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    Tanık Beyanları

       Tanık G.P. 16.01.2018 tarihli mahkeme huzurundaki beyanında  “Saat 22.15’de 
sanık A.G. beni cep telefonumdan arayarak “Hocam çağırma planına göre herkesi çağır.” 
dedi. 8 saniyelik kısa bir görüşme idi. Çağırma planı demek silahlı kuvvetlerde komutana 
bağlı personelin göreve çağrılmasıdır. Her askeri birlikte bunun bir iç yönergesi vardır. 
Hava Harp Okulu’nun iç yönergesi uyarınca tatbikat veya acil durumlarda çağrı planı uy-
gulamaya konulur. Bundan da benim müdürü olduğum plan-program şubesi görevlidir. Do-
layısıyla A.G. de beni bu nedenle aramıştır. Yönergede çağırma planının uygulama esasları 
belirtilmiştir. Saat 00.00 civarında Dekan A.G. beni çağırdı. Yukarı çıkıp odasına girdim. 
İçeri girdiğimde odada masasında oturan kendisini daha önce görmediğim dış görünüşü 
itibariyle asker görünümlü sivil bir şahıs bulunmakta idi. A.G. ise ayakta idi. Bana bir zarf 
uzattı. İçerisinde benim de ismimin olduğu 15 civarı rütbeli şahıs ve 20-30 civarında Har-
biyeli öğrencinin isminin yer aldığı bir liste bulunmaktaydı. Kendisine “Bu nedir?” diye 
sordum. Bunun üzerine bana Türk Hava Yolları veya Türk Hava Yolları Teknik isimlerinden 
birini zikrettiğini hatırladığım birim ve yer ismi söyleyerek “Gidip buraya el koyacaksın.” 
dedi. Bu söylediğim kurumlardan birinin ismini söylemişti. Şuan bu şekilde hatırlıyorum. 
Ben ise şaşırmış ve şok olmuş bir şekilde nasıl yani diyerek tepki verdim ve bu ruh haliyle 
ben böyle birşey yapamam dedim. Bunun üzerine 2.zarfı uzattı.  Bu zarf içerisindeki evrak-
ta Yurtta Sulh diye bilinen askeri mesaj formatında yazılmış tuğgeneral imzalı Sıkıyönetim 
Belgesi bulunmakta idi. Bunu uzatıp “Gideceğin yerde engel olan varsa bunu gösterirsin.” 
dedi.  Bendeki tereddütün devam ettiğini anlayınca “Sen bunu git aşağıda bir oku.” dedi. 
Bunun üzerine ben o evrakı alıp aşağı gazinoya indim. Bu sırada TV yine açıktı. Az sonra 
Cumhurbaşkanı’nın CNN TÜRK televizyonuna bağlandığı malum konuşması oldu. Bu ko-
nuşma da olunca artık benim kafamda olay netleşmişti ve yapılanın hukuk dışı bir darbe 
girişimi olduğunu anladım. Bu sırada Hava Harp Okulu okul bölgesine mutat dışı bir şekil-
de helikopter inişleri oldu. Normalde Hava Harp Okulu okul bölgesindeki tören platformu-
na bu şekilde helikopter inişleri olmazdı. Önceki beyanımda ifade ettiğim gibi sanık A.G.’ü 
o gece darbe girişimi kapsamında Hava Harp Okulundaki organizasyonun ve faaliyetlerin 
içerisinde olduğunu gözlemledim. Benim gibi diğer personelin de sanık A.G. tarafından 
grup grup çağrılarak onlara da bana tevdi edilmek istenen görev gibi görevlendirme ya-
pıldığını orada öğrendim. Örneğin bana bağlı kısım amirlerinden M.Y. Yüzbaşının altında 
görev yapan Teğmen B.A. ile karşılaştığımızda “Bana görev verildi ben çıkıyorum.” demişti. 
Aynı şekilde S.D., A.B. isimli personel de aynı şekilde görev kapsamında dışarı çıktıklarını 
biliyorum.” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Bu şahitlik sanığın darbenin Hava Harp Okulu sorumlusu olduğunu ortaya koy-
maktadır. Zira kendisi görev tevdi eden kişi konumundadır. 
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İdari Tahkikat Raporundaki Şahitlikler 

Hv.Lv.Söz.Er M.Y.’ın (resepsiyon görevlisi) 07 Ekim 2016 tarihli ek bilgi beyanın-
da “O gün akşama kadar misafir olarak gelen albay ve astsubayların misafirhane odalarına 
gün içinde elleri çantalı 10 kadar sivil girip çıktı. Akşam saat 20.00 sularında Dekan gele-
rek albayla yarım saat görüştükten sonra çıktı. Ardından ismi K. olan albay da çıktı. Alb. 
A.Ç. beni arayarak çıktılar mı diye sordu. Bende Dekan’ın gelip gittiğini ve çıktıklarını söy-
ledim. Alb. A.Ç. “Haa tamam işlerini hallettiler o zaman.” dedi ve telefonu kapattı. Alb. A.Ç. 
gece 12’den sonra askeri kamuflajını giyip koridorda, “Bundan sonra benim işim, silahımı 
belime takar işime bakarım” dedi. Bunu Asb.Kd.Bçvş. S.E. da duydu. Alb. A.Ç. 2 kere Dekan 
A.G.’nin yanına gidip geldi.”  şeklinde darbe girişiminde etkin rol alan kişilerin sanığın 
odasına girip çıktığını doğrulamıştır. 

Hv.Ulş.Söz.Er A.O. (dekan şoförü) “15 Temmuz 2016 tarihinde saat 09.00 sula-
rında dekan A.G.’nin emriyle Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünden kağıt/CD kesme makinası 
getirdiğini, Dekan’ın makam odasına lojmandan 2 pide, yumurta, un, pirinç, şeker, peynir, 
ekmek istediğini, Dekan’ın yanında baştan beri Albay K.’nin olduğunu ara ara da Alay Ko-
mutanı H.E. ‘nin dahil olduğunu, 15 Temmuz 2016 akşamı 2 ya da 3 kere Des.Grp. Komutanı 
Y.Ö.’nün dekanlığa geldiği” şeklindeki beyanı ile sanığın darbe girişimi ile ilgili hazırlık 
hareketlerini ortaya koymuştur. 

Hv.SIh.Müht.Asb.Üçvş.O.K. (Ölç. ve Stdz.Astsb.) “Karargahta nöbetçi iken saat 
20.30 gibi B.A.’nın okul komutanının Dekanlıkta toplantıda olduğunu ve kendisinin de 
gideceğini söylediğini, saat 22.00 civarında karargah binasını kontrol amaçlı dolaşırken  
Emir Ast. Asb. Üçvş. B.T.’yi gördüğünü ne zaman çıkacaklarını sorduğunda kendisine ha-
ber verileceğini söylediğini, gece yarısından sonra saat 00.30 civarında karargah binasında 
Dekan A.G.’ü gördüğünü, kendisini görünce A.G.’nin tedirgin olduğunu, A.G.’nin kendisine 
toplantı olduğunu ve yukarı çıkmamasını söylediğini, saat 01.30-02.00 gibi Emir Subayı 
Y.B.’nin yanına gelerek okul komutanıyla beraber çıkacağını, emir astsubayı ve komutanın 
misafirlerinin toplantı bittikten sonra gideceklerini söylediğini, saat 03.30-04.00 gibi Asb.
Üçvş.B.T. ’nin yanına gelerek herkesin gittiğini ve kapıları kilitleyebileceğini söylediğini, 
sabah saat 08.00’da B.A.’yı karşıladığında kendisine ekibin kaçta gittiğini sorduğunu, saat 
04.00 gibi gittikleri yönünde cevap verdiğini, kimlerin olduğunu sorduğunda ise birkaç 
tanımadığı sivil gördüğünü, B.A.’nın kendisine sivil gördüklerinin hepsinin general oldu-
ğunu söylediğini” şeklindeki beyanı,

Hv.Uçk.Bkm.Alb.M.Ö. (MIz.K.); “15 Temmuz 2016 tarihinde saat 22.00 - 22.30 
sularında Dekan A.G. tarafından arandığını ve sabah yapılmayan toplantıyı Dekanlıkta 
yapmak istediğini söylediğini, Dekanlık gazinosu ve dışında beklediğini, A.G. tarafından 
çağırıldığını fakat kendisiyle ilgilenemediğini, epeyce bekledikten sonra gideceğini A.G.’e 
söylediğinde “Ben seni unuttum.” dediğini, darbe girişiminin olduğunu A.G.’nin HHO K.
lığına gelen Cougar helikopterine yakıt verilmesini söylediği zaman anladığını ve yakıt 
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veremeyeceğini ifade ettiğini, ayrıca birliğin güvenliğini sağlanması ve savunması için 
subayların çağırılmasını Asb.Bçvş.C.H’dn istediğini, çıkan haberlerin geçersiz ve vasıfsız 
olduğunu görünce tekrar Asb.Bçvş.C.H.’yi arayarak izinli olan subayların gelmemelerini 
diğer subayların ise beklemelerini söylediğini…” şeklindeki beyanı ile de sanığın darbe 
girişimine katkısı ortaya konulmaktadır. 

Sanık A.G.’nin Savunmaları

Sanık A.G., 19.07.2016 tarihli Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifade-
sinde darbe girişimine katıldığını  inkâr etmiş ve “Personel Hava Harp Okuluna çağrıldı. 
Tümgeneral F.A. da orduevindeki düğünü erken kesip helikopterle Harp Okulu’na geldi. Biz 
süreci hep okulda takip ettik. Ben hiç Hava Harp Okulu’ndan ayrılmadım. Personelin oku-
la geri dönüşünü takip ettim…” şeklinde beyanda bulunmuştur. Sanığın personelin okula 
dönüşünü takip ettiğini gösterir bir delil dosyada bulunmamaktadır. Aksine yukarıda da 
alıntıladığımız gibi ne yapacaklarını soran askere “Başınızın çaresine bakın.” demiştir. 

Sanık beyanında devamla “Ayvalık’a varınca Murat, Vodafone bayisine gidip yeni 
bir hat alınca ben de Ramazan Bayramı’ndan itibaren istemediğim WhatsApp gruplarına 
dahil edildiğimden yeni bir hat satın aldım. Eski hatlarımızı da iptal ettirdik. Yakınlardaki 
adaları gezmek için tur ofisiyle görüştükten sonra sahilde bir lokantada yemeğimizi ye-
dik.” Adeta kaçmaya çalışma süreçlerini özetlemiştir. Bununla birlikte WhatsApp grubuna 
eklenmesi ve darbeci U.Ş. ve diğer sanıklar ile yaptığı görüşmeler ile ilgili mahkeme hu-
zurundaki beyanı “Son dönemde Genelkurmay ve YÖK’den gelen bir istek bağlamında biz 
akademisyenlerin, kişisel irtibat telefonlarını internete koyulması gibi bir durum söz ko-
nusu, dolayısıyla gerçekten benim telefonuma ulaşmak çok zor değil, bunu internetten’de 
veya kartvizitten insanlar çok rahat bulabilirler.” şeklindedir. Telefon numarası ve kendi-
sine ulaşılması hele de darbeden bir gün sonra hayati önem taşıyorken kullandığı hattı 
iptal ettirmesinin darbeyi yönetmesi dışında hiçbir mantıki gerekçesi bulunmamaktadır. 

Sanık A.G. 21.08.2017 tarihli celsede ilk savunmasında “14 Temmuz öncesinde, 
14 Temmuz’da, 15 Temmuz’da benim hiçbir şekilde rutin dışı bir eylemim olmamıştır. Darbe 
eyleminde bulundukları görülen kişilerin bu eylemle alakalı hazırlık safahatına bakıldığın-
da kendilerini ve personelini hazırladıkları görülmektedir.” Şeklinde beyanda bulunmak-
tadır. Yaptığı görüşmeler, izinleri iptal ettirmesi, aldırdığını mahkeme huzurunda kabul et-
tiği gıda malzemeleri, darbe günü kullandığı CD kesme makinası safahata yansıyan birkaç 
hazırlıktan birisidir. Dolayısıyla hazırlık yapmadığının kabulü mümkün değildir.  

Sanık A.G. 21.08.2017 tarihli celsede ilk savunmasında “Her birimin kendi komu-
tanı var ve bu birimler gerek silahlı gerek silahsız olsun kendi komutanlarından talimat 
alırlar, benim onlara talimat verme yetkim olmadığı açıktır, darbe eyleminin fikri hazırlık 
plan, eylemsel hazırlık ve eylem safahatının hiçbirisinde yer alamadım. Hiç kimse benim 
özellikle o gecedeki eylemlere katıldığım izlenimi verecek bir hal içerisinde olduğumu söy-
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leyemez. Zaten söyleyen de yok böyle bir durumda asla söz konusu değildir.” şeklinde be-
yanda bulunmuştur. G.P. dahil olmak üzere sanığın darbe gecesi eylemlerinin birçok şahidi 
mevcuttur. Dolayısıyla sanığın  inkâra dayalı bu beyanlarını savunma hakkı kapsamında 
değerlendiriyoruz ve itibar etmiyoruz. 

Sanık A.G. 21.08.2017 tarihli celsede ilk savunmasında “Tekrar söylüyorum, Hava 
Harp Okulu’ndaz hareket merkezi yoktur, Hava Harp Okulu’nda bu araçlarla temasa geçecek 
herhangi bir telsiz cihazı yoktur ve bu frekans bilinmektedir. Benim odamda da bu teknik 
araçlardan olmadığı gibi benim de bu konuda bir yetkim ve ehliyetim yani sertifikasyonum 
yoktur. Sayın F.A. ile böyle bir faaliyet içerisinde olduğumuz kesinlikle doğru değildir. Ben 
buraya giremezdim. Bu sistem bu sistemin paydaşları belli. Yani bir pilotun, bir hava ha-
rekâtını yapabilmesi için onun öncesinde bir takım bileşenler var. Yani görev lideri var, filo 
komutanı var, harekât komutanı, üst komutanı var. Bunları yönlendiren harekât merkezi 
var. Dolayısıyla bizlerin sayın F.A.’nın  ve benim bu işe müdahil olabilmemiz için bizim bu 
döngüye bu bulut bilişimine girmemiz lazım.” Şeklinde beyanda bulunarak yetkili ve görevli 
olmadığını belirtmiştir. Darbe suçu yetki ve görevlerin kötüye kullanıldığı ve aşıldığı bir bi-
çimde işlenir. FETÖ/PDY’nin yapısı da düşünüldüğünde örgüt içi hiyerarşinin askeri hiyerar-
şiden daha önemli olduğu su götürmez bir gerçektir. Bu sebeple sanığın yetkisiz olduğundan 
bahisle yaptığı savunmaya itibar edilemez. Dekan odasının darbe süresince etkin kullanımı 
sanığın örgüt hiyerarşisi içindeki konumu ile ilgili yeterli bir delildir.

Sanık A.G. 21.08.2017 tarihli celsede ilk savunmasında “Balıkesir iline gitme ka-
rarımda firar iddiasının makul ve makbul gösterecek hiçbir mücbir sebep veya bu yönde bir 
algı yoktur. Böyle bir, böyle bir tanık da yoktur. 16 Temmuz sabahı gün doğumu ile birlikte 
gece yaşananlara ilişkin olarak Akıncı’da olanları öğrenmeye başladım, Genelkurmay Baş-
kanı, Genelkurmay İkinci Başkanı ve Kuvvet Komutanlarının da aralarında bulunduğu bazı 
generaller Akıncı Üssü’nde gözaltına alınmışlardır. Benim için bu şu anlama geliyordu, Türk 
Silahlı Kuvvetleri’nin emir komuta yapısı işlemez hale gelmişti. Okul komutanının görevi-
nin başında olmadığı bir ortamda emir komuta zincirinden kopuk olarak gelebilecek sözde 
emir ve talimatlar ve olağan dışı talepler karşısında şahsımın ve personelimin, bu darbe gi-
rişiminin içine çekilme ve sürüklenme ihtimalini yok etmek için okul dışında kalarak bana 
ulaşılmasını engellemeyi onun için rasyonel bir hareket tarzında değerlendirdim.” Şeklinde 
beyanda bulunarak adeta mantık sınırlarını zorlamaktadır. Evet, hayat siyah ve beyazdan 
ibaret değildir. Ancak, darbenin başarısız olduğunun sıradan bir vatandaş tarafından anlaşı-
labildiği bir hal ve durumda mahkeme huzurundaki beyanlarında 13 yaşından bu yana asker 
olduğunu beyan eden bir şahsın darbenin başarısız olduğunu anlamaması ve ülkemiz darbe 
girişimi gibi evrensel olarak suç olarak tanımlanmış bir fiil ile karşı karşıya geldikten sonra 
ulaşılamaz bir konuma ulaşmaya çalışılması vatana ihanetin bir başka şeklidir. İddia ettiği 
gibi sanığın darbe girişimi ile alakası olmadığı düşünüldüğünde dahi sivil vatandaşların can-
ları pahasına karşı durduğu darbe girişimi sonrasında kaçmak ve uzaklaşmak yerine yöneti-
mi altındakileri darbeye karşı konsolide etmesi ve darbenin karşısında yer alması gerekirdi. 
Bütün senaryolarda değişmeyen tek şey sanığın korkakça davrandığıdır. 
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Doktoralı bir asker olan sanık mahkeme huzurundaki beyanında “Çünkü tekrar 
söylüyorum, bu MAK’cılar Hava Kuvvetleri Komutanı’nın özel korumasıdır, bunlar eşittir. 
Darbeci algısını oluşturacak bir yeteneğe sahip değilim. Çünkü bizde tespit teşhis diye bir 
kavram vardır. Yani benim bunu tespit edecek, herhangi bir donanımım yoktur.” şeklinde 
bir savunma yapmıştır. Bu savunmayı değerlendirmeye lüzum dahi görmemekteyiz. 

Sanık yine mahkeme huzurundaki beyanında “Ben gerçek resmi ancak 03.30 
sabah gün doğumundan sonra anlamaya başladım.” şeklinde bir beyanda bulunmuştur. 
Bu beyanı ile aslında darbenin başarısız olacağını anladığını beyan etmektedir. Zira saat 
22.00’da darbeyi haber aldığını ve anladığını beyan etmektedir. Gerçek resim çok açıktır: 
Bu ülkenin seçilmiş hükümetine ve milletine karşı Fetullah GÜLEN isimli pısırık ve yetersiz 
bir casusun önderliğinde darbe yapılmaya çalışılmıştır. Bu resmi, saat 03.30’da görebilmek 
sanık açısından büyük bir başarıdır diyeceğiz. Ancak örgüt savunması yapıldığı görüldü-
ğünden sanığın büyük resmi görebildiğinden söz etmek hala mümkün değildir. 

Sanık A.G.: 

Darbeden önce ve darbe günü darbeci sanıklar ile yoğun bir iletişim içinde ol-
muştur. 

Astlarına görev tevdi etmiş, sıkıyönetim emri tebliğ etmiştir.

Yurtta Sulh isimli WhatsApp grubunda M.Y. onunla ilgili “Havadan G. Alb basın 
için ekibin intikal halinde olduğunu söyledi.” şeklinde mesaj yazmıştır.

Sözde atama listesinden İş Bankası Müdürü olarak görevlendirilmiştir. 

Dekan odasını karargâh olarak kullanmış ve diğer darbeciler ile burada görüş-
müştür.

Darbenin yönetildiği ve örgüt üye ve yöneticilerinin bulunduğu Yurtta Sulh isim-
li WhatsApp grubuna eklenmiştir. 

Darbe günü tıpkı diğer darbeciler gibi gıda maddeleri aldırmıştır. 

Darbe günü CD kesme makinası getirtmiş bir kısım belgeleri bu şekilde ortadan 
kaldırmıştır. 

Darbenin başarısız olacağını anladığı an bir Yunan adası olan Midilli’ye kaçmaya 
teşebbüs etmiştir. 
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Tüm bu vakalar kısa bir özet olup, sanığın müsnet suçu işlediğini ortaya koyması 
bakımından yeterlidir. 

Esas Hakkında Mütalaa

Esas hakkında mütaalada sanık ile ilgili “Sanığın eylemlerine uyan TCK’nın 
309/1, 314/2, 53, 58/9, 63 ve TMK’nın 5. maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,” şeklinde 
cezalandırılma talep edilmiştir. Sanığın; 

Odasının karargâh olarak kullanıldığı,

Şahıslara görev tevdi ettiği 

Darbe öncesi görüşme ve toplantılar yaptığı, planlamadaki etkin rolü, 

Ortada olup sanığın darbe süresince işlenen tüm eylemlerden hakimiyet kurma 
ve azmettirme olguları gereğince sorumlu tutulması gerekmektedir. Yukarıda izah etti-
ğimiz nedenlere istinaden; sanığın ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldır-
maya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, Türkiye Cumhuriyeti hükûmetini 
ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, anayasal düzeni 
ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma, adam öldürme, adam öl-
dürmeye teşebbüs etme, kasten adam yaralama, mala zarar verme, konut dokunulmazlığını 
ihlal, haberleşmenin engellenmesi, nitelikli bir şekilde kamu hizmetlerinden yararlanmanın 
engellenmesi, siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, kara ve hava ulaşım araçlarının 
alıkonulması, maddeleri hükümlerine göre cezalandırılması gerekir.

Değerlendirme

Sanık darbe teşebbüsünde Kurmay Albay rütbesiyle Hava Harp Okulu Dekanı 
olarak görev yapmakta olup, darbeci askeri kanat tarafından hazırlanan atama listesine 
göre mevcut görevinin devamına karar verilerek ayrıca İş Bankası Genel Müdürü olarak 
görevlendirilmiştir. 

Sanık Hava Harp Okulu Komutanlığında yapılan toplantıya dekanlık binası ile 
komutanlık binasının farklı yerlerde olması (aralarında 300 metre bulunmaktadır) ve ken-
disinin toplantı saatlerinde Dekanlık binasında çalıştığı nedeniyle katılmadığını beyan et-
mesine rağmen, M.Y. 29.11.2016 tarihinde İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde 
verdiği ifadesinde sanığın buradaki toplantıya katıldığını beyan etmiş ve önceden tanıştığı 
sanığı teşhis etmiştir. Yine Hava Harp Okulu Destek Grup Komutanlığında uzman çavuş 
olarak görev yapan Y.S. de toplantıya katılanlardan sanığı teşhis etmiştir. Benzer şekil-
de Hv.P.Sz Erbaş/Er M.S. de 26.01.2017 tarihinde alınan ek ifadesinin ardından kendisine 
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gösterilen fotoğraflardan toplantıya katılanlardan A.G.’ü teşhis etmiştir. Ayrıca Karargah 
Nöbetçi Astsubayı Hv.slh.Müht.Asb.Üçvş. O.K. toplantının yapıldığı saatlerde karargah bi-
nasında bulunduğunu, 15 Temmuz 2016 saat 00.30 sıralarında karargâh binası içerisinde 
Dekan A.G.’yi gördüğünde, A.G.’nin tedirgin olduğu ve kendisine toplantı olduğunu, yukarı 
çıkmamasını söylediğini beyan etmiştir. 

Sanık 14 Temmuz 2016 tarihinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanı M.N.Y.’nin 
Okul Komutanı F.A.’yı ziyaretinden sonra gerçekleşen, Okul Komutanı F.A., Alay Komutanı 
H.E., Kurmay Başkanı B.A. ve Destek Grup Komutanı Y.Ö.’ nün katıldığı karargâhta yapı-
lan toplantıya da katılmıştır. Konuyla ilgili H.H.O. Komutanlığı komutan sekreteri H.C.’nin 
20.07.2016 tarihinde 2016/64151 sayılı soruşturma kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Baş-
savcılığında vermiş olduğu tanık ifadesinde; 14 Temmuz 2016 tarihinde gündüz 66. Me-
kanize Piyade Tugay Komutanı’nın yanında bir albay ile geldiğini (M.N.Y. ve G.S.) akabin-
de 2 tane daha albayın geldiğini, Tugay Komutanı’nın resmi olduğunu, sonradan gelen 2 
albayın da ismini not ettiğini ancak komutan ile gelen albayı not etmediğini, 14.07.2016 
saat 16.30’da işyerinden ayrıldığını, sonrasında gerçekleşen toplantıdan haberi olmadığı-
nı, gündüz olan toplantıya Albay B.A., Dekan Albay A.G., Alay Komutanı H.E.’nin de katıl-
dığını, 14.07.2016 tarihli toplantının yaklaşık 3 saat sürdüğünü, toplantıya katılanların da 
toplantıya katılmadan evvel telefonları kendisinin odasına bıraktıklarını, 14.07.2016 tari-
hinde yapılan toplantının rutin dışı bir toplantı olduğunu... ‘’ beyan etmiştir. 

Sanık ayrıca kullanıcılarının darbe teşebbüsüne açık şekilde iştirak ettikleri 
ortaya çıkan “Yurtta Sulh Biziz” isimli WhatsApp grubuna M.M.Ç. tarafından dahil edil-
miş ancak herhangi bir paylaşımda bulunmamıştır. Telefon kayıtlarının 01.01.2016 ile 
25.08.2016 tarihleri arasındaki incelemesinde ise darbeciler U.Ş. ile 4, M.M.Ç. ile 3, M.Y. ile 
3 kez irtibat kurduğu tespit edilmiştir.

Sanık 11-15 Temmuz haftası bölüm başkanları, şube müdürleri ve diğer perso-
nelin izin taleplerini artan terör olayları ve Suriye krizi gerekçesiyle reddetmiş, ayrıca 
15.07.2016 Cuma gününden Ağustos ayı sonuna kadar Dekanlık personelinin izin durum-
larının dökümünü ve personel çağırma planının güncellenmesini istemiş ve bir anlamda 
gerçekleşecek darbe teşebbüsünde tüm unsurları hazır tutmayı amaçlamıştır. 

Darbe günü saat 21.00 sıralarında sanık tarafından “Geri Çağırma Planı” devre-
ye sokulmuş, personelin birliğe gelmesi sanık tarafından istenmiştir. Konuyla ilgili olarak 
kollukça ifadesi alınan G.P., ‘’...A.G. beni aradı ve bana ’’Hocam çağırma planına göre her-
kesi çağır.” dedi. Çağırma planı demek silahlı kuvvetlerde komutana bağlı tüm personelin 
göreve çağrılmasıdır.’’ şeklinde beyanda bulunmuştur. Personel de çağrı planına uyarak 
Hava Harp Okulu’na gelmişlerdir. Ayrıca bir kısım personeli sanık bizzat çağırmıştır. İsa 
PEK’in kollukça alınan ifadesinde “...Ben bu insanları aradığım esnada tekrar A.G. albay 
beni çağırmış, ben yanına gittiğimde yine koridorda bana isimler söyledi. Bu isimler Albay 
S.D., Binbaşı Ü.L.A., Yüzbaşı M.Y., Teğmen B.A., Üsteğmen S.Ö., Binbaşı M.E. ve benim de 
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ismimi söyleyerek bu isimlerin de silahlarıyla birlikte VIP bölgesine gitmelerini söyledi. 
Saat; 23.00 sıralarında ben VIP bölgesine gittiğimde, aşın bir kalabalık, hareketlilik vardı 
Yukarıda saydığım isimler de oradaydı. Burada bize silah ve mühimmat verildi...’’ şeklinde 
beyanda bulunmuştur. 

F.A.’nın ve Alay Komutanı H.E.’nin okulda olmaması nedeniyle en yetkili kişi 
olan sanık Hava Harp Okulu’ndaki faaliyetlerden ve eylemlerden birinci derecede sorumlu 
olup darbe teşebbüsünden önceden haberdardır. Nitekim Hava Harp Okulu’nda darbeciler 
tarafından yapılan görevlendirme kapsamında İstanbul Valilik binasını işgal etmek, bura-
da bulunan askeri kanada destek ve takviye vermek için Kurmay Başkanı B.A.’nın koordi-
nesinde giden gruba emri sanık vermiştir. 

Sanığın darbe teşebbüsünden haberdar olduğuna ilişkin en önemli husus, 13-14 
Temmuz tarihleri arasında öğrenci alay komutanı H.E. ile birlikte Yalova Meydan Komu-
tanlığında bulunmuş olmasıdır. Sanık bu hususu hazırlık aşamasında alınan ifadelerinde 
özellikle gizlemiş ve adeta Yalova Eğitim Kampı’na hiç gitmemiş gibi beyanlarda bulun-
muştur. Zira darbe teşebbüsünde Yalova Meydan Komutanlığında eğitim gören öğrenci-
ler faal olarak ve hukuka aykırı biçimde kullanılmış, söz konusu öğrenciler İstanbul ilinin 
değişik bölgelerine gönderilmişler. Hatta boğaz köprüsüne intikal eden askerler buradan 
yönlendirilmişlerdir. 

20/07/2016 günü E.K.’nın kollukça alınan ifadesinde; “...14.07.2016 günü ile ilgili 
size bilgi vermek istiyorum. Bu tarihte 5. Filo komutanımız olan Y.Y., Öğrenci Alay Komu-
tanı H.E., Hava Harp Okulu Kurmay Başkanı B.A. ve Hava Harp Okulu Dekanı A.G. burada 
yani Yalova Meydan Komutanlığında bulunuyorlardı. Tam saatini hatırlayamıyorum ancak 
saat 16.00’dan sonra T41 uçağı ile dördü birlikte iki uçakla İstanbul’a gittiler. Bizlere top-
lantı olduğunu söylediler..’’ diyerek sanığın darbeye aktif şekilde katılımın olduğu bölgede 
bulunduğunu ve darbe kapsamında hareket eden şahıslarla birlikte olduğunu söylemiştir. 

Sanığın “Yurtta Sulh Konseyi”nden aldığı talimatla darbe girişimi faaliyetlerinin 
Hava Harp Okulu ayağını yöneten ve koordine eden üst rütbeli şahıslardan olduğunun 
en önemli göstergesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/84338 sayılı evrakı kap-
samında tutuklu bulunan ve darbe teşebbüsünde Hava Harp Akademisindeki görevlen-
dirmeleri yapan Hava Harp Akademisi Öğretim Başkanı L.Ö.’yle (Kamera kayıtlarına göre 
15.07.2016 tarihinde 01.56 giriş ve 03.30 çıkış yapmış) görüşmüş olmasıdır. Nitekim görüş-
menin öneminden dolayı sanık bu hususu mahkemenizde verdiği ifadesinde kabul etme-
miştir. Ancak L.Ö. gerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ek ifadesinde gerekse 
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde 2016/110 esas sayılı dosyasında verdiği ifadesinde 
A.G.’le görüştüğünü ikrar etmiştir. Bu görüşmeden sonra darbe teşebbüsünün yaşandığı 
gece Hava Harp Akademisinden öğretim görevlisi ve öğrenci subaylar L.Ö.’nün görevlen-
dirmesine uygun olarak gruplar şeklinde Hava Harp Okulu’na gelmişlerdir. Kurmay Yarbay 
F.Ş., Üsteğmen M.P., Üsteğmen M.A., Ütğm. Y.K. ve Ütğm. F.B. Hava Harp Okulu’na ulaşan 
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ekiptendir. Hv.Mu.Kur.Alb. M.D., Hv.PIt.Yzb. S.K., Hv.Kont.Kur.Bnb. Ü.K., Hv.PIt.Yzb. S.İ., Hv. 
S/S Yzb. O.Y., Hv.PIt.Yzb. Y.B., Hv.PIt.Yzb. U.E. ise 2 araçla yola çıkmışlar ancak vatandaşla-
rın darbeyi engellemek amacıyla sokağa çıkmaları üzerine trafik nedeniyle gidememişler, 
araçlarını öylece bırakıp karşı yola geçerek başka bir araç durdurmuşlar ve durdurdukları 
araçla akademiye geri dönmüşler. Ancak bu defa da Albay M.D., Binbaşı Ü.K., Yüzbaşı S.İ. 
ve Yüzbaşı Y.B. büyük güçlüklerle helikoptere binerek Hava Harp Okulu’na varmışlardır. 
Yine boğaz köprüsünde vatandaşların toplanması üzerine görev yerlerine gidemeyen ve bu 
bölgede sıkışan Binbaşı A.K., Yüzbaşı F.Ö., Yüzbaşı M.P. ve Yüzbaşı M.K. helikopterle eğitim 
gördükleri akademiye değil de Hava Harp Okuluna getirilmişlerdir.   

Sanık darbe girişiminin başarısız olacağını anlaması üzerine sabah saat 08.00 
sıralarında M.K.’yle (atama listesine göre AFAD Başkanlığına atanmıştır) ile birlikte firar 
etmiş ancak güvenlik güçlerince yakalanmıştır. 
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7. Sanık Y.D.

İddianamede Müsnet Suç

Sanık Y.D.hakkında iddianamede;

“…Sanığın olay tarihinde Tuğgeneral rütbesiyle 1’incİ Ordu İdari Kurmay Yarbaş-
kanı olarak görev yaptığı, ayrıca 1 ‘inci Ordu Komutanı Ümit DÜNDAR’ın yokluğunda adı ge-
çenden sonra en yetkili makam olan Kurmay Başkanlığına vekâlet ettiği, darbeci askeri kanat 
tarafından hazırlanan sözde atama listesine göre mevcut görevinin devamına karar verildiği,

Olay tarihinde darbe girişimin yaşandığı gün mesai bitimini müteakip 19.10’da kışla-
yı terk ettiği ve saat 21.27’de geri döndüğü, makam odasına girdikten 10-15 dakika kadar sonra 
şüpheli E.G.’nin görüşmek üzere yanına geldiği, içeride yaklaşık 15-20 dakika kadar görüştükleri, 
E.G.’nin odadan ayrılması akabinde habercisi olan Piyade Onbaşı M.C.’yi yanına çağırarak kesin-
likle hiçbir telefonu bağlamamasını söylediği, kısa bir süre sonra İstanbul ilindeki darbe girişimi 
faaliyetlerini önlemeye çalışan Tümgeneral Y.T.’nin şüpheliyi aradığı ancak telefona çıkmadığı, bu-
nun üzerine habercisiyle birlikte iki saat boyunca kışlanın iç bahçesinde dolaştıkları, bu sırada sık 
sık çalan telefonuna cevap vermediği, 23.45 civarında tekrar makam odasına geri döndüğü, burada 
kendisiyle görüşmek için ‘yanına’ gelen kendisine bağlı Lojistik ve İstihbarat Başkanları N.A. ve 
A.K. ile görüştüğü, yaklaşık 7 kadar darbe girişiminin başladığı saatlerde girişimin İstanbul ilindeki 
merkez üslerinden biri olan 1’inci Ordu Komutanlığı karargahı içerisinde kalmasına, karargahta 
meydana gelen gelişmelerden haberdar olmasına, yine saat 22.00 sıralarında karargaha gelen il-
gisiz takviye personeli görmesine rağmen faaliyetlere müdahale etmediği, saat:23.55 sıralarında 
karargahtan ayrıldığının tespit edildiği,

Şüphelinin habercisi olan tanık M.C.’nin C.Başsavcılığımızca alınan 19/01/2017 ta-
rihli ifadesinin ilgili kısmında; şüpheliyle bahçede dolaşırken hareketlenmeleri, mevzi alma ve 
emniyet sağlama faaliyetlerini göstererek ne olduğunu sorduğunda kendisine önemli bir şey 
olmadığı, tatbikat olduğunu söylediğini beyan ettiği,

Diğer şüphelilerden olup 1’inci Ordu karargahında darbe girişimi faaliyetini yürüten 
E.G.’nin konuyla ilgili 26/01/2017 tarihinde alınan ifadesinde; Y.D.’nin olay tarihinde mevcut 
görevinin yanında aynı zamanda kurmay başkanlığına vekâlet ettiğini, harekât planı gece 
03.00’da başlayacakken M.D. ‘nin cep telefonundan arayarak planın erkene çekildiğini ve baş-
lamasını söylemesi üzerine faaliyete başladığım, saat 21.00 sıralarında Y.D.’yi arayarak birliğe 
çağırdığını, odasında kendisiyle baş başa görüştüğünde kendisine sıkıyönetim ilan edildiğini, 
bu kapsamda faaliyetin başladığım söylediğinde şaşırarak herhangi bir cevap vermediğini, 
adeta donduğunu; bunun üzerine odasından çıkarak Harekât merkezine inip faaliyetlere de-
vam ettiğini beyan ettiği,
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Şüphelinin terör örgütüyle organik bağına dair, darbe girişimi günündeki konumu 
da nazara alındığında somut bir delil elde edilemediği, yalnızca annesi S.D.’nin 31/12/2013 ila 
31/12/2014 tarihleri arasında örgütün finans kuruluşu olan Bank Asya hesabında 3139,72 TL’lik 
artış olduğunun tespit edildiği, bu tespitin şüphelinin ailesinin örgüte müzahir olabileceğini 
gösterdiği, somut olayda 6 no’lu kısımda açıklanan ve tekrardan kaçınmak için burada yer 
verilmeyen gerekçelerle bulunduğu ortam ve konumu gereği darbe girişimine karşı koyabilecek 
konumda İken herhangi bir eylemde bulunmayıp kasten ihmali davranış göstermek suretiyle 
darbe girişimi eylemlerine doğrudan iştirak ettiği, darbeci askeri kanat tarafından hazırla-
nan atama listesinde mevcut görevinin devamına karar verilmesinin kendisinin Yurtta Sulh 
Konseyi ile fikir ve eylem birliği içerisinde olduğunu gösterdiği, ayrıca darbe girişiminin kısmi 
örgütsel emir komuta zinciri İçerisinde gerçekleşmesi ve terör örgütünün olay tarihinden önce 
silahlı kuvvetlerdeki örgütlenmesinin herkesçe bilinen malum olgulardan olması hususları na-
zara alındığında terör örgütünün bir faaliyeti olduğunun bilinmediği yönündeki iddia ve savun-
malara İtibar edilemeyeceği, bu tür faillerin terör örgütü adına eylemlere iştirak ettiğinin ka-
bulü gerektiğinden haklarında TCK’nun 220/6’ncı maddesinin “Örgüte üye olmamakla birlikte 
örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca örgüte üye olmak suçundan da cezalandırılır” şeklindeki 
düzenlemesi ve yollaması gereği 314/2’nci maddesinin ayrıca tatbiki gerektiği anlaşılmakla 
üzerine atılı;

Kalkışma suçlan niteliğindeki Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya 
veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, türkiye cumhuriyeti hükümetini orta-
dan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, anayasal düzeni ortadan 
kaldırmaya teşebbüs etme,

Silahlı terör örgütü adına suç İşlemesi nedeniyle Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma-
makla Birlikte Örgüt Adına Suç İşleme suçlarını İşlediğinin kabulü,

Anlatılan nedenlerle ise eylemine uyan;

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 3 ve 5’nci maddesi delaletiyle 5237 sayılı 
Türk Ceza Kanunu’nun 309/1, 311/1, 312/1, (ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 220/6’ncı 
maddesi delaletiyle 314/2) maddeleri tatbikiyle cezalandırılması gerektiği, darbe girişimi faali-
yetleri kapsamında tespit edilebilen eylemleri nazara alındığında soruşturmamıza konu edilen 
sair suçlardan sorumlu tutulamayacağının anlaşıldığı belirtilmiştir.
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Emniyet İfadesi

Sanık Y.D.31.10.2016 tarihli emniyet ifadesinde;

“…11.07.2016 Pazartesi günü bayram tatili müteakip, mesaiye başladım. 1’inci. Ordu 
Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral A.S. planlı yıllık izne ayrıldığı için Ordu Kurmay Baş-
kanlığına vekâlet etmeye başladım. Vekâlet etmiş olduğum görevin özelliği nedeniyle ayın 
15’ine kadar bütün zamanımı karargahta geçirdim, 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Ümit DÜN-
DAR ile birlikte mesai yaptık. Akşam iş çıkışlarında da komutanı uğurladıktan sonra lojmanlar 
bölgesindeydim. 15.07.2016 günü normal mesaimizi yaptık, Ordu Komutanımız ile mesaî bo-
yunca beraberdik. Akşam komutanımızı uğurladıktan sonra ben de ikametime geçtim. İkame-
tim Ordu Komutanımızın da konutunun bulunduğu Fenerbahçe Askeri Lojmanlar kompleksinin 
içerisindedir. Akşam yemeğinden sonra eşimle yürüyüş yapmayı planlıyordum. Saat 21.00’den 
sonra dışarı çıkmak için hazırlık yaparken askeri hattan santraldeki görevli 1 ’inci Ordu Karar-
gahı’nda Harekât Kurmay Yarbaşkanı olarak görev yapan Tuğgeneral E.G.’nin kendisine konu-
nun ne olduğunu sordum. Cevaben emrin henüz gelmediğini konunun içeriğini bilmediğini söy-
ledi. Ben kamuflaj olmayan gömlek ve pantolondan ibaret resmi kıyafetimi giydim. (silahsız 
olarak) Bu arada evden konuyu merak ettiğim için cep telefonundan kendisini aradım. Ara-
mamdan maksat telefonla halledeceğim bir konuysa hiç yola çıkmamayı düşünüyordum. 1’inci 
ordu iç güvenlik takviyesi emirleri konunun bu tarz bir şey olabileceğini düşündüm. Komuta-
nım “Henüz emir gelmedi ancak kritik bir emir gelecek.” dedi. Ordu komutanımıza gerekip ge-
rekmediğini düşündüm ve E.G.’e telefonda söyledim. Ancak bilmediğimiz için şu aşamada ge-
rekli olmadığını söyledi. Akabinde karargâha gittim. Karargâha 21.30-21.45 sıralarında makam 
şoförümle birlikte karargâha geçtim. Karargâha varınca E.G.’yi aradım ve yanıma gelmesini 
istedim. Kendisi geldi ve dikkatimi elindeki cep telefonu çekti çünkü karargah içerisinde telefon 
kullanmıyoruz. Telefonumuz normalde emir astsubaylarımızda bulunuyordu. Ayrıca devamlı 
suretle telefonun ekranına bakıyordu. Üzerinde kamuflaj kıyafeti vardı.  Başlangıçta gelecek 
olan emir ile ilgili herhangi bir bilgi vermedi. Bir süre sonra elinde bulunan telefonuna bakar-
ken “Komutanım askeri darbe başladı ben de bu maksatla buradayım.” diye konuştu. Darbenin 
başladığını göstermek için cep telefonunun ekranından bana tankların intikali ile ilgili bir me-
saj gösterdi. Yakında bu konu ile ilgili Genelkurmay Başkanlığından emrin geleceğini söyledi. 
Ben ilk defa bu şekilde öğrendim. E.G.’ye “Bu ne darbesi sen ne saçmalıyorsun ben böyle bir işin 
içinde bulunmam ve bu işi tasvip etmiyorum.” dedim. Ordu komutanımızı aramamız gerektiği-
ni kendisine söyledim. E.G., kendisi bu işin gerçek olduğunu bu maksatla orada olduklarını beni 
bu konu arayacak olan olursa darbenin başladığını söylemem gerektiğini, dilersem harekât 
merkezine gidebileceğimi kendilerinin orada gerekli hazırlıkları yaptıklarını kendisinin ha-
rekât merkezinde bulunacağını söyledi ve odadan ayrıldı. Bir süre olayın şokunda kaldıktan 
sonra kendimi toparladım şoför aracın başına geçsin dedim. Habercim Mehmet isimli er ile 
birlikte odayı ve ışıkları kapattıktan sonra orta bahçeye indim. Ne yapılıp yapılmayacağını 
düşünürken birkaç telefon (aralarında kişilerden teledonuma kayıtlı olmayan numaralar da 
vardı.) geldi. Telefonları açmadım. Bu arayan numaraların arasında emir subayı şeklinde ka-
yıtlı bir habercim Mehmet sürekli yanımda bulunuyordu. Ben de hiçkimseyi telefonumla ara-
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madım. Harekât merkezine de hiç gitmedim. Bu arada da telefonun radyosundan olan olaylar-
la ilgili gelişmeleri dinlemeye başladım. Bir darbe girişimi olduğu anlaşılıyordu. Başbakanımız 
ve bir Bakanımızın konuşmalarını dinledim. Ben bu işi tasvip etmedim. Bahçede bulunduğum 
süre zarfında ayrılmanın uygun olacağını düşündüm. Bu esnada E.G.’nin 2 adet çağrısını cep 
telefonumda gördüm ve sonrasında odama geçtim. Askeri hattan yanıma çağırttım. Kendisi 
geldi, darbe ile ilgili bir emrin geldiğini söyledi. Ben de emir nerede diye sorduğumda yanında 
olmadığını harekât merkezinde olduğunu söyledi. Bu hareketin kabul edilemez olduğunu söy-
ledim. Kendisi harekât merkezine indi. Hemen akabinde kendilerine Albay N.A. ve Kurmay Al-
bay A.K.’nin inisiyatifleriyle ve sivil araçlarıyla üzerlerinde kamuflaj olmadan harekât merke-
zine baktıklarını bu işin içinde olmadıklarını, anormal bir durum olduğunu ayrıca güvenlikleri 
için kendilerinin dışarıya çıkmak istediklerini söylediklerini, içerde kalmaları durumunda en-
terne edileceklerini söylediler. Kendilerini çıkartmak için benden yardım istediler. Ben de ama-
cım bir an önce Fenerbahçe Orduevi’ne gidip komutanın durumunu ve genel durumu tetkik et-
mekti. İsimlerini söylediğim albaylarla birlikte makam aracıma bindim. Selimiye Orduevi 
nizamiyesine hareket ettik. Nizamiyede zırhlı araçlarla askerler tedbir almışlardı. Bir silahlı 
asker silahını araca doğrultarak bizi durdurdu. Ben biraz sertçe delikanlı ben kurmay başkan-
vekiliyim Fenerbahçe Orduevi’ne gideceğim aç kapıyı diye bağırdım. Biraz tereddüt etse de 
kapıyı açtı ve biz araçla birlikte dışarıya çıktık. Albayları hatırladığım kadarıyla bir metro is-
tasyonuna bıraktım. Yolların kalabalık ve kapalı olmasından dolayı alternatif yolları kullana-
rak 01.00 civarında Fenerbahçe Orduevi’ne vardım. Hemen albay mührünü buldum. Komutanı 
sordum. 22.00 civarında orduevinden ayrıldığını ancak nerede olduğunu bilmediğini söyledi. 
Ardından Ordu Genel Sekreteri’ni aradım. Oda komutanımızın nerede olduğunu bilmediğini 
söyledi. Fırsat bulunca ikametime girdim elimi yüzümü yıkadım. Sivil kıyafetlerimi giydim. 
Akabinde ordu evi müdürünün yanına geldim. Komutan ile ilgili bir haber olup olmadığını sor-
dum. Komutanın güvenlikte olduğunu öğrendiklerini ve koruma astsubayı vasıtasıyla ulaşabi-
leceğini söylediler. Bunun üzerine komutanımız Ümit DÜNDAR’a ulaştım. Nerede olduğunu 
sordum. Fenerbahçe Orduevi’nde olduğumu söyledim. Bir emriniz var mı diye sordum. Ordu 
Karargah Grup Komutanı soyadını hatırlamadığım Fatih ALBAY ile koordine edip karargahın 
kontrol altına alınmasını emretti. Ayrıca E.G.’yi arayıp teslim olması için ikna etmeye çalışma-
mı istedi. O sırada Fatih Albay da ordu evi bölgesindeydi. Komutanın emrini ona da ulaştırdım. 
O da karargahtan bazı bilgi ve telefondan resimlerin kendilerine ulaştığını nizamiyelerin zırhlı 
araçlarla kapatıldığını, bütün erlerin silahlı olarak çevrede düzen aldığını dolayısıyla ilave bir 
gücün olmadığını belirtti. Herhalde ordu komutanımız ile kendisi de görüşmüştü. Komutanımı-
za tekrar dönüş yaptım. Durumu izah edince peki o zaman Tümgeneral Y.T. ile görüş, 2’inci 
Zırhlı Tugay’da tank unsurları hazırlasınlar onlarla birlikte ordu karargahına müdahale için 
hazırlık yapın şeklinde talimat verdi. Bende komutanın emrini Tümgeneral Y.T.’ye ilettim. O da 
kendisinin komutanı bizzat arayacağını şu anda tankçılara müdahale etmek yerine (ki saat 
ilerlediği için tankların karargaha kadar gitmesinin zor olacağını düşünüyor olabilirdi.) tank-
ların yerine emniyet unsurları ile koordineli olarak bu müdahalenin yapılmasının daha uygun 
olacağını teklif edeceğini söyledi. Ben ardından komutanımızı tekrar aradım. Y.T.’nin teklifin, 
uygun gördüğünü söyledi.  Bana da ayrıca E.G.’yi tekrar aramamı gerekiyorsa Akıncı Üssü’n-
dekiler ile irtibata geçsin herkes teslim oldu ona göre kendisi de teslim olsun dememi söyledi. 
Askeri hattan emir astsubayı vasıtasıyla E.G.’e ulaştım. Emri bilahare ilettim tamam dedi. Son-
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ra Y.T.’nin emniyet güçleri ile birlikte E.G.’yi teslim aldığını öğrendim. Komutanın tekrar emrini 
aldım. Fatih ALBAY ile karargâha gidip tek tek odaları kontrol edip normal düzeni alın dedi. 
Ordu karargahına gittim. Tümgeneral Y.T. de oradaydı. Komutanın emirleri doğrultusunda ça-
lışmalarımızı yaptık. 19.07.2016 tarihinde Ordu Karargahı’nda görevde iken gözaltına alındım. 
Gözaltına alındığım güne kadar gece geç saatlere kadar ordu komutanımız, izinden dönen kur-
may başkanımız ve diğer arkadaşlar ile birlikte mesaiye devam ettik. Atama listesinden 
24.07.2016 tarihinde Sorgu Hakimliği’nde bilgim oldu. Bu atama listesini kim nasıl hazırladı 
bilgim yoktur. Benimle bu konuda hiç kimse temas etmemiştir. Benim darbe girişiminden darbe 
girişimi başladıktan sonra haberim oldu. Bu darbe girişimini tasvip etmiyorum ve lanetliyo-
rum. Darbe girişimi esnasında, bulunduğum konum ve yaptığım görevin farkındaydım. Bana 
bağlı hiçbir personelimi göndermedim, sevk etmedim. Ayrıca benim darbeyi destekleyen söyle-
mim ve hareketim olmadı. Darbe girişimi süresince benim benim sözlü ve yazılı hiçbir emrim 
yoktur. Ordu Karargahı’ndaki harekât merkezine hiçbir şekilde girmedim.  Darbe teşebbüsü 
başladıktan sonra kendi inisiyatifleri ile karargaha gelen isimlerini yukarıda belirttiğim 2 al-
bay ile birlikte ordu karargahından uzaklaşarak Fenerbahçe Orduevi’ne geçtim. 1. Ordu Komu-
tanı olan Orgeneral Ümit DÜNDAR ile güvenlikte ve ulaşılabilir olduğunu öğrendiğim anda irti-
bat kurdum. Kendisinin emirleri doğrultusunda defalarca görüşmelerim oldu. Darbe girişimine 
karşı komutanımın vermiş olduğu emirleri yerine getirdim. Gözaltına alındığım ana kadar ko-
mutanımızın yanında ve en yakınında mesaime devam ettim. Atama listesine neden benim is-
mimi yazdıklarını bilmiyorum. Bu husus beni ve ailemi mağdur etmiştir. Beni mağdur eden 
darbe girişiminde bulunan ismimi illegal olarak hazırlanan atama listesine yazan vatanımıza 
ve milletimize zarar veren şahıs, şahıslardan veya suç örgütünden davacı ve şikayetçiyim”. 
şeklinde ifade vermiştir.

Mahkeme Huzurundaki Savunması

“… 15 Temmuz 2016 günü Tuğgeneral rütbesi ile Ordu Karargah’ında Kurmay Baş-
kanı’nın 2 yardımcısından biri olan idari Kurmay Yarbaşkanı olarak görev yapmaktaydım. Be-
nim asli görevim olan idari Kurmay Yarbaşkanlığı isminden de anlaşılacağı gibi lojistik maliye 
gıda kontrol muayene komisyonu gibi idari hizmetler ile ilgili başkanlık unsurlarının amirliği-
dir. Karargah subayıyım. Komuta ettiğim bir birlik bulunmamaktadır. Ben darbeci değilim. FE-
TÖ’cü değilim. Sözde Yurtta Sulh Konseyi ile de hiçbir ilgim irtibatım mevcut değildir. Sözde 
konseyin hiçbir toplantı koordinasyon planlama ve faaliyetine katılmadım. Bu konseyin ya-
yımladığı sözde sıkıyönetim emrini ve eklerini ne 15 Temmuz gecesi ne de daha sonra görme-
dim. İtibar ve itaat etmedim. Yine aynı şey şekilde hain kalkışma girişiminin hiçbir aşamasına 
ne iştirakim ne böyle bir eyleme destek veya söylemim yoktur. Şahsıma tevdi edilen 2 suçlama-
dan biri sözde konseyin yayınladığı kanunsuz bir görevlendirme listesinde mevcut görevime 
devam ediyor yazıyor olması nedeniyle iddia makamının sözde konsey ile fikir eylem birliği 
içinde olduğum şeklindeki değerlendirmesi ve devamındaki iddialarıdır.15 Temmuz günü saat 
19.10’da karargahtan çıktım eve gittim. 21 civarı karargahtan askeri telefon hattından E.G. 
aradı. “Kritik bir emir gelecekmiş karargaha gelmeniz gerekiyor.” dedi. Kurmay Başkan Vekili 
olduğum için daha önceki uygulamalar çerçevesinde kritik bir şey olunca Kurmay Başkanı 
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haberlendirilir. Gerekirse Kurmay Başkanı gidip olayın mahiyetini incelerdi. Karargahta komu-
tandan sonraki en yetkili makamdır. İçeriği belli mi diye sorduğumda bu gelen telefonla ilgili 
bilmediğini söyledi. Üç beş dakika sonra merak ettim cepten ben aradım. Ben gelmeden hallo-
labilecek bir şey ise hiç karargaha gitmeyeyim. İçeriği hakkında bir şey biliyor musun dedim. 
Bilmiyorum ama önemli bir emir gelecekmiş. Ben harekât merkezinde ilgili personelimle hazı-
rım. Gelmeniz gerekir dedi. Silahsız olarak karargaha gittim. Saat 21.30 civarıydı. E.G.odama 
geldi. Nedir deyince Kara Kuvvetlerinde irtibatımızın olduğu bir sıkıyönetim emri gelecekmiş 
dedi. Yanında emir yoktu. Şaşırdım… “Böyle bir şeyden haberdar değiliz, nereden çıktı? İçeriği 
nedir?” gibi sorular sordum. Kendisi harekât merkezinde hazırlık ve tedbir alındığını ifade etti. 
İçeriğini belirtmedi. Kamuflaj elbisesini giymiş silahlı bir durumdaydı.Yanında bir cep telefonu 
vardı. Arada bakıyordu. Sonra yaklaşık 21.45-50 civarı olabilir köprülerde trafik tutulduğu şek-
linde aldığı bir telefon mesajını bana göstererek bunun bir girişim hareketi olduğunu birliklerin 
hareketlerinin başlamış olduğunu ifade etti. Aklımdan dahi geçmeyen böyle bir şeyi duyunca 
başlangıçta büyük bir şaşkınlık ve hiddet yaşadım. Yerimden kalktım. “Sen ne söylediğinin 
farkında mısın? Böyle bir şey nasıl olabilir? Ben kesinlikle böyle bir şey içinde bulunmam. Böy-
le bir faaliyet içinde nasıl bulunabilirsin? Ordu komutanımız biliyor mu?” şeklinde tepki verdi-
ğimi hatırlıyorum. “Ordu komutanını haberdar edeceğim.” dedim. Kendisinin komutanın bu 
işin içerisinde olmadığını ve enterne edildiğini ulaşamazsınız dediğini hatırlıyorum. Komutanın 
haberdar olmadığı kanunsuz bir faaliyetin nasıl içinde oluyorsunuz? Ben bu işin içinde olmam 
diye çıkıştım. Kendisi kararlı olarak bu konunun gerçek olduğunu bu maksatla harekât merke-
zinde ve diğer tedbirler ilgili unsurların şu anda hareket içinde olduklarını ifade ederek benim 
de harekât merkezine gidebileceğimi ve ayrıca beni bu konuda ilgililer veya başkaları telefonla 
arayan olursa arayanlara girişimin başladığını bildirmem gerektiğini ifade etti. Bunlara karşı 
çıktım. Bu işin içinde olmayacağımı vazgeçilmesini söyledim. Beni dinlemedi. Hareket merkezi 
faaliyetler başladı diyerek odadan çıktı. Bir süre büyük bir hiddet, üzüntü ve şaşkınlık içindey-
dim. Habercime “Telefon bağlama!” dedim. E.G. bana telefonlara arayan olursa bir girişim baş-
lamış dersiniz demişti. Olayın tamamen dışındaydım. Telefonla kimseye bu yüzden bir açıkla-
ma yapmayı kesinlikle düşünmedim. Zaten kim bu işin içinde kim değil bilmediğim bir konuda 
telefonla görüşmek istememiştim. Nitekim habercinin verdiği -er M.C.’nin- verdiği ifadede bu 
husus söylenmesine rağmen Y.T.’nin telefonuna çıkmadı şeklinde bir ibare mevcuttur. Oysa bu 
erin verdiği ifadede anlaşılmakta ki ben Y.T. tarafından arandığını bilmiyordum. Orayı terk 
etmek için dışarı çıktığımda telefonlan habercinin bir şeyler konuştuğunu duyunca telefon bağ-
lama dememiş miydim diyerek odayı kapatıp bahçeye inmiştik. Kafamı toparlayıp durumu de-
ğerlendirmek için bahçeye inmeyi düşündüm. Odamı ve ışığımı da kapatıp karargahta ve di-
ğerleriyle beraber olmadığımı kimsenin böyle düşünmemesini istedim. Sonra şoförümün de 
aracının başına geçip hazır olmasını belirttim. Odadan çıkıp iç bahçeye inerken alt koridorda 
harekât merkezinden çıktığını sandığım silahlı kamuflajlı elbiseli birkaç personel gördüm. Fa-
kat arkadan gördüğüm için kim olduklarını bilmem mümkün değil. İddianamede karargaha 
gelen takviye personeli gördüğümü ifade edebilirim. Ancak harekât merkezi normal koşullar 
altında hareket başkanı tarafından işletilen Ordu Karargahı’nın değişik unsurlarından perso-
nelin nöbet tuttuğu bir yer. Benim sorumluluğumda olmayan bir yer. Dolayısıyla orada kimlerin 
bulunduğunu kimlerin dışarıdan gelmiş olabileceğini bilmem mümkün değil. Zaten tayin döne-
mi… Bir de o durum içerisinde böyle bir ayrım yapmam mümkün değildi. Ancak belirttiğim gibi 
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silahlı kamuflaj elbiseli birkaç personeli gördüm. Ön bahçe kısmında da silahlı erlerin bulundu-
ğunu müşahede ettim. Harekât merkezine hiç gitmedim. Çünkü böyle bir destek amacım olma-
dığını belirtmiştim. Ve bana da harekât merkezinde erler ile ilgili tedbir alındı demişti. Gördü-
ğüm manzara bu söylemeyi teyit etmişti. Gördüğüm kişiler silahlıydı. Böylece daha önceden 
harekât merkezinde erler üzerinde de kontrol sağlandığını da bir anda görüyordum. İç bahçeye 
çıktım durumu düşünmeye başladım. Bir yandan da üzerimdeki ilk psikolojik etkiyi atmaya 
çalışıyordum. Telefonumun radyosundan gelişmeleri dinledim. Buna göre de köprülerdeki du-
rum açıklanmaktaydı. Yani WhatsApp mesajında gösterilen husus ile ilgili teyit edici bilgiler 
mevcuttu. Ordu Karargahı’nda muharip unsur olmadığından yani tank ve zırhlı araç olmadı-
ğından girişinde karargahtan böyle bir çıkış olmayacağı da malumdu. Mesai sonrası olduğun-
dan girişime iştirak etmeyen darbe girişimi ile ilgisi olmayan hiçbir personel de karargahta 
yoktu. Diğer bir ifadeyle yalnız ve üzerimde silahım yoktu. Emir astsubayım dahi bulunmamak-
taydı. Gelişmeleri takip ederken radyodan sayın Cumhurbaşkanının açıklaması olmuştu. Sayın 
Cumhurbaşkanı Genelkurmay Başkanı Kuvvet Komutanları hakkında o saatler itibariyle hiçbir 
bilgi yoktu. Ordu komutanı zaten alındı denmişti. Dolayısıyla bu şekilde bir ortam içerisindey-
di. Bir ara E.G.’den cep telefonundan bir arama geldi. Fakat cevap vermedim. Aracımı önceden 
hazırlatmıştım. Kontrol altına alınmış olan karargâhtan menfur girişime karşı dışarıdan müda-
hale imkânını değerlendirmek ve ordu komutanımızın durumunu araştırmak için Fenerbahçe 
Orduevi bölgesine gitmenin uygun olacağını değerlendirmekteydim. Çıkış hazırlığı yapmak için 
tekrar odama yöneldim. Çıkarken dışarıda karargâh önünde zırhlı araçlarla ilave tedbir alındı-
ğını gördüm. Bu arada telefonla harekât merkezinden E.G.’yi sordum. E.G.yanıma odaya geldi. 
Bu yapılanların yanlış olduğunu söyleyince sıkıyönetim mesajının da geldiğini devam edecek-
lerini harekât merkezine gittiğini söyledi ve ayrıldı. Sözde mesaj da yanında değildi. Ben çıkış 
yapmayı planlarken şu anda Ordu Karargâhı’nda görevleri başında olan yani tutuklu bulun-
mayan Albay N.A., Alaaddin KOÇ yanıma geldiler. Onlar da gömlekli ve silahsız bir pozisyon-
daydılar. Kendi inisiyatifleriyle karargâha geldiklerini harekât merkezine gittiklerini gelen sı-
kıyönetim mesajını gördüklerini uygun olmayan bir emir olduğunu bunun içinde olmadıklarını 
enterne edilme durumu olduğunu düşündüklerini ve karargâhtan çıkmanın uygun olacağını 
değerlendirdiklerini söylediler. Benim de değerlendirmem bu yöndeydi. Sonra odadan çıkıp 
aşağıya indim. N.A. Albay sivil araçlarıyla geldiklerini bu amaçla çıkış yapabileceklerini müm-
künse benimle beraber aracımdan istifade etmek istediklerini ifade etti. Tabii dedim ve saat 
24.00 civarı birlikte hareket ettik. Nizamiyede zırhlı bir araç vardı. Tanımadığım bir asker ara-
ca silah doğrulttu. Durdurdu. Ben hafif kapıyı açıp sert çıkınca tereddütle çekildiler ve bu teh-
ditten sonra dışarıya çıktık. Fenerbahçe Orduevi’ne gittiğimi söylemiştim. 2 albayımız bana 
kendilerini bir metro istasyonu civarında bırakmamı istediler. Onların dedikleri şekilde hareket 
ettik. Onları bıraktıktan sonra doğrudan biraz önce belirttiğim şekilde Fenerbahçe Orduevi’ne 
gittim. Saat yaklaşık 1 civarıydı. Hemen orduevi müdürünü buldum ve zaten şoförüm tarafın-
dan da bu husus belirtilmiştir. Ordu komutanının durumu hakkında bilgi sordum. 22 civarında 
çıktıklarını nereye gittiğini bilmediklerini bir fikri olmadığını söyledi. Fenerbahçe Orduevi’ne 2. 
Zırhlı Tugay’dan gelen darbe girişimi ile ilgili grubun kontrol alınmış olduğunu da gördüm. 
Ardında Ordu Genel Sekreteri’ni aradım. Ordu komutanının durumunu sordum. O da bilmediği-
ni söyledi. Bir süre Fenerbahçe Orduevi bölgesindeki konutuma girdim çıktım. Daha sonra tek-
rar orduevi müdürünün yanına giderek komutanımız hakkında yeni bir gelişme olup olmadığı-
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nı istedim. Emniyet altında olduğunu öğrendiklerini koruma astsubayı vasıtasıyla 
ulaşılabildiğini söyledi. Bunun üzerine komutanımızı ulaşılabilir olduğunu öğrenmem ile bera-
ber koruma astsubayının telefonundan nerede olduğunu sordum. Ona bir cevap vermedi. Fakat 
komutanı bağladı. Fenerbahçe Orduevi’ndeyim dedim. Emirlerini aldım. Bana emir şu şekilde 
oldu: Karargah Grup Komutanı olan F.A. Albayla karargahı dışarıdan ele geçirmemizi, E.G.’yi 
arayıp ikna etmek için aramamızı emretti. F. Albay da o sırada orduevi bölgesindeydi. Derhal 
hazırlık yapılmasını söyledim. Kendisi hatırladığım kadarıyla ordu komutanıyla irtibat sağla-
dığını, karargahta nizamiyelerin zırhlı araçlarla kapalı olduğunu, içerideki erlerin kontrol altı-
na alınmış olduğun komutana ilettiğini belirtince komutanımıza tekrar döndüm. Komutanımız 
da F.’yle görüştüğünü, emrini iptal ettiğini, bunun yanında, bunun akabinde Tümgeneral Y.T. 
ile görüşmemi 2. Zırhlı Tugay’dan tank alarak Merkez Komutanlığının takviye personeli ile 
benim de onlarla beraber karargaha müdahale etmemi, ayrıca E.G.’yi bir daha ikna için arama-
mı, gerekirse ona Akıncı Üssü ile görüşsün, bu işten vazgeçsin diye söylememi emretti. Derhal 
Y.T. Tümgenerali aradım. 2. Zırhlı Tugay’dan tank hazırlığı yapılması benim de bunların komu-
tasını alarak karargâhı ele geçirmek için faaliyet yapacağımız konusundaki komutanımızın 
emrini ilettim. Kendisi bu konuda ordu komutanı ile görüşeceğini, bu aşamada, yani halkın 
yollardaki durumu ve hassasiyet nedeniyle tankların yol kat ederek Ordu karargâhına girişi-
nin yerine Emniyet Müdürlüğüne mensup polis unsurları tarafından müdahalenin daha uygun 
olacağı şeklinde Ordu Komutanımıza bir teklif yapacağını söyledi. Ben bu arada Fenerbahçe 
Orduevi Müdürlüğündeki askeri hattan E.G.’yi aradım Emir Astsubayına “Ne yapıyor?” dedim. 
“Odasında.” dedi. Sonra bağladı. Bu girişimden vazgeçmesini tekrar ilettim.“Tamam.” dedi ka-
pattı. Akabinde ordu komutanımıza tekrar dönüp Tümgeneral Y.T. ile görüşmelerimizi anlat-
tım. Ordu Komutanımız “Y.T. Paşa beni aradı, onun teklifi uygun, karargâha polis eliyle müda-
hale olacak.” dedi. Ve tank çıkarmaktan vazgeçtiğini söyledi. Daha sonra Tümgeneral Y.T. ve 
polis timlerince E.G.’nin teslim alındığını öğrendik. Ordu Komutanımızı arayıp emirlerini bir 
daha sordum. “Karargâha gidin, F. Albay’la karargâhı kontrole alıp düzenini sağlayın.” dedin. 
Karargâha gittim. Y.T. Paşa oradaydı. F. Albay da emir çerçevesinde karargahın kontrolü faali-
yetlerine başladı.Daha sonra gözaltına alındığım 19 Temmuz’a kadar Ordu Komutanımızın 
emirleriyle karargahtaki faaliyetlerimize devam ettik. İddianamedeki bana tevdi edilen suçlar-
la ilgili hususları arz etmek istiyorum. 2 suçlamadan birincisi iddianamenin 6 nolu kısmında 
açıklanan gerekçelerle bulunduğu ortam, konum gereği darbe girişimine karşı koyulacak bir 
konumdayken bir eylemde bulunmayıp kasten ihmali davranış göstermek suretiyle darbe giri-
şim ve eylemlerine doğrudan iştirak ettiğim iddiasıdır. İddianamenin 6. kısmında bulunan bu 
hususla ilgili özetle görevi ihmal suretiyle girişime iştirak hususunda iştirak iradesinin mevcu-
diyetine göre karar verileceği, ayrıca kasti olup olmadığına bakılması gerektiği belirtilmekte-
dir. Hakkımdaki bu iddiaya 1. Ordu Komutanlığınca oluşturulan İdari Tahkikat Heyeti’nin ha-
zırladığı İdari Tahkikat Raporu’nun büyük ölçüde dayanak ve referans teşkil ettiğini 
değerlendiriyorum. Burada önemli bulduğum ve dikkatinize sunmak istediğim İdari Tahkikat 
Raporu ile ilgili iki husustan birincisi, rapor hazırlanırken benim tutuklu olmam nedeniyle ifa-
dem alınmamasından dolayı darbe girişimi karşısındaki tavrım ilk andaki karşı çıkışım vazge-
çirmeyle ilgili durumumla ilgili niyet ve irademe belirtilen diğer hususlara yer verilmemiş ol-
mas. Bu nedenle hakkımda idari tahkikat raporunda eksik bir değerlendirme yapılması… 
İkinci husus ise karargahtan çıkıştan sonra orduevi bölgesine giderek, biraz önce bahsettiğim 
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şekilde darbe karşıtı irtibat ve faaliyetler içinde bulunmuş olmam. Ordu Komutanımız ile tele-
fon temasından sonra emirlerine göre hareketlerime devam etmem gibi hususlar da İdari Tah-
kikat Raporu’nda mevcut değildir. 2 saat içerisindeki duruma göre değerlendirilmiştir bu rapor. 
Bunlar raporda girişime, görevini kasten ihmal davranışıyla iştirakimin ve böyle bir kasıt ve 
niyetimin olmadığı değerlendirilebilecek ve böylece böyle bir suçlama ile karşılaşmayabilecek-
tim. Nitekim ihmal yoluyla suça iştirakimin ve bu yönde herhangi bir kasıt ve niyetimin olma-
dığı az önce savunmamda da belirttiğim şu hususlardan görülebilecektir. Öncelikle karargaha 
gidişim söz konusu girişimden tamamen habersiz bir şekildedir. Bu zaten dünkü ifade de doğ-
rulanmıştır. Yine girişim hakkında bilgi sahibi olduğumda ciddi bir sarsıntı yaşamam, bu giri-
şime fikren ne kadar uzak karşısında olduğumun hiçbir şekilde böyle bir şeyin olacağını bilme-
diğimin ve beklemediğimin en önemli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca girişimi öğrendikten 
sonra karşı çıkmam, hiçbir şekilde destek anlamında bir faaliyetimin olmaması, E.G.’yi vazge-
çirmek için söylemlerde bulunmam, gecenin devamında da vazgeçirmek için 2 defa aramam da 
diğer önemli konulardır. Yine savunmamda arz ettiğim gibi hain girişimi 21.50 civarında eylem-
ler asıl faillerince başlatılmış. Bir süre de kat edilerek köprü trafikleri kesilmeye başlamış. Yani 
durum emniyet güçlerimiz ve kamuoyunca da aşikâr olmuştur. Bunu ben de kısa bir süre içinde 
radyodan teyit etmiş oldum. Ancak önceden planlandığı anlaşılan bu faaliyetlerin değişik nok-
talardan girişimin ilk saatlerinde kurulu bir saat gibi WhatsApp yönlendirmeleri ile otomatik 
olarak yürütüldüğü iddianamedeki bilgilerden de anlaşılmakta. Hasbelkader bulunmuş oldu-
ğum Ordu Karargahı’ndaki durum ise yine bu ilk saatleri itibariyle, biraz önce arz ettim. Ama 
ilgililer tarafından harekât merkezi kritik noktalar önceden hazırlık yapılmak suretiyle kontrol 
altına alınmış, personel silahlarından olmuş, erbaş ve erler üzerinde kontrol tesis edilmiştir. 
Benim bu işlemler yapıldıktan sonra gitmiş olduğum karargâhta yalnız, silahsız bir halde o 
saatteki mevcut ortam ve koşullar itibariyle faillerin kararları veya başlatıp yürüttükleri ey-
lemleri üzerinde aksi yönde bir etkim olamamıştır. Bunların yanında hain girişimine destek 
anlamına gelebilecek hiçbir tutum içinde de olmadım. Ve saat biraz önce belirttiğim şekilde 
24’e doğru, diğer bir ifadeyle henüz sayın Cumhurbaşkanımız Genelkurmay Başkanı’nın duru-
muyla ilgili bir bilgi yokken, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yönetime el koyduğu şeklinde korsan 
haberlerin duyulmaya başlamışken öte yandan başka bir değerlendirmeyle darbeci veya darbe 
yanlısı olabilecek bir kişinin vazgeçmesinin ya da konumunu terk etmesinin düşünebileceği bu 
saatte, önceden de belirttiğim gibi şu anda görevi başında olan, darbeyle ilgili olmayan iki al-
bayımızı da yanıma alarak ki onlarda değerlendirmelerini bana sunmuşlardı. Zırhlı bir araçla 
engellenmiş, nizamiyeden, silahlı tehdit işlemini atlatarak çıktım. Derhal orduevi bölgesine 
giderek… Şahsıma tevdi ikinci iddia ise sözde konseyin atama listesinde yer almam nedeniyle 
fikir, eylem birliği içinde olduğumun kabul edilmiş olması faraziyesine dayanarak yine FETÖ 
adına eylemlere iştirakimin kabulü, terör örgütü üyesi olmasam da örgüt adına eylemlere gi-
renlerin örgüt üyesi sayılacağı şeklinde iddialarda bulunulmuştur. Böyle bir görev listesinden 
bilgim olmadığını belirtmiştim. Listeyi ne o gece ne akabinde hiç görmedim. 24 Temmuz günü 
mahkemeye muttali oldum. Böyle bir şey düşünmediğim ve beklemediğim için de ne merak ne 
de itibar bile etmedim. Yine iddianamede FETÖ ile organik bir bağının olmadığına dair somut 
delil tespit edilemediği belirtilmekte. Ayrıca konseyle irtibatım olmadığı hiçbir koordinasyon ve 
eylemlerine katılmadığım görülmektedir. 
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İddianamede sh 309’da geçen erin beyanında ifade edilen, bahçede dolaşan silah-
lı mevzi alan askerlerin hareketlenmelerini gördüğünde, bunların ne olduğunu sorduğunda, 
önemli bir şey olmadı ve tatbikat olduğuna dair ben böyle bir şey söylemedim.

 Lojistik Başkanıyla İstihbarat Başkanı, yani N.A. ile A.K. Albay “Komutanım ne olu-
yor, ne yapıyoruz, ne oluyor, ne yapıyoruz?” diediklerinde saat 23.45-24.00 sıralarında olup 
orayı terk ettik. 

“Türkiye’de bir darbeye kalkışılıyor, tanklar yürüyor. Siz karargahınızı bırakıp gidi-
yorsunuz. İhmali davranış dediğimiz, işte bizim bu. Görevinizi niye, neden yapmadınız? Neden 
engellemediniz? “Aradınız mı telefondan?” diye soruyoruz. “Hayır” diyorsunuz. “Neden karar-
gahınızı terk ettiniz?” diyoruz. Efendim “Çıktım işte bilmiyorum” diyorsunuz. Niye çıkıyorsunuz 
izah?” sorusuna cevaben;

“Bilmiyorum demiyorum. Biraz önce de arz ettiğim gibi karargahtaki ortam şartla-
rını belirttim. Daha sağlıklı düşünebilmek, dışarıdan müdahale imkânlarını araştırmak, tabi 
önce durumu değerlendirmek için bir süre orada kalmış oldum. Zaten zaman çok süratli ge-
çiyor. Ondan sonra dışarı çıkıp yaptıklarım belli. Netice itibariyle böyle bir niyet veya kasıt 
içerisinde olmadığım da açık olduğunu düşünüyorum. Bunları savunmamda belirttim”

“Yani endişe içinde kalmanız, tam da komutanımızı arayıp “Komutanım neler oluyor, 
nasıl hareket edeceğiz, sizin emriniz nedir?” demenizi gerektirmiyor mu?” sorusuna cevaben

Biraz önce belirttiğim gibi komutanımızın alındığı ifade edildi. Komutanımızdan da 
bana bir dönüş yoktu.

Hakkındaki Sanık ve Tanık Beyanları

a) N.A. İfadesinde

N.A. 20.01.2017 tarihli tanık ifade tutanağında: “…Bunun üzerine orada bulunan-
lardan birine Y.D.’yi sorduğumda burada olmadığını söylediler. Bunun üzerine kendisinin ma-
kam odasına çıktığımda görevli asker bana kendisinin orta bahçede yürüyüş yaptığını söyledi. 
Bunun üzerine tekrar harekât merkezine indim. Bu sırada sözde sıkı yönetim direktifi harekât 
merkezine ulaşmıştı. Altında M.P. imzasını görünce darbe girişiminin FETÖ’cüler tarafından 
gerçekleştirildiğini anladım. Y.D.’nin odasına yeniden çıktım, bu sefer gelmişti. Kendisiyle baş 
başa görüştüğümde kendisine M.P.’nin FETÖ’cü olduğundan şüphelendiğimi ve sıkıyönetim di-
rektifinin yasal olmadığını anlattım. Çıkmamız gerektiğini, eğer kalmamız halinde bu işin için-
deymişiz gibi algılanabileceğini söyledim. Bunu söylemem üzerine kendisi bir değerlendirmede 
bulunmadı, tepkisiz kaldı. Bunun üzerine tekrar harekât merkezine indim. Bu sırada A. Albay 
gelmişti. Kendisiyle kısa bir durum değerlendirmesi yaptık. Şüphelerimi anlattım. Sonra bu 
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sefer beraberce Y.D.’nin odasına gittik. Aynı değerlendirmelerimizi tekrar ona ilettik. Bu sefer 
de kendisi herhangi bir emir vermeden tepkisiz kaldı. Harekât merkezine ikimiz yeniden indik. 
E.G.ile birlikte konuştuk. Kendisine sıkı yönetim direktifinin yasa dışı olduğunu anlattığımızda 
o da gelen emre tam itaat edileceğini söyledi. Bunun üzerine olayların içerisinde daha fazla 
bulunmamak için çıkmaya karar verdik. Kapı önüne çıktığımda Y.D.’ye tekrar çıkmamız gerek-
tiğini söyledim. Ayrıca bizim çıkmamıza sivil araç olduğu için izin vermeyeceklerini, kendisi 
general olduğu için onun aracıyla çıkabileceğimizi söyledim. Bunun üzerine arabasını çağırdı. 
Bir iki dakika kadar A. Albay’ı bekledik, beraberce çıktık. Doğuş Üniversitesi’nin oradaki metro 
durağında indik. Ortalık karışık olduğundan İçerenköy’de bir akrabamın yanına gittik. Y.D.’nin 
ise ne yaptığını bilmiyorum. Ancak kendisinden ayrıldıktan sonra defaten kendisini arayarak 
ne yaptığını, durumun ne olduğunu ve talimatlarını sorduğumuzda, herhangi bir değerlendir-
me yapmadı…” şeklinde beyanda bulunmuştur.

b) Tanık M.C. İfadesi

Tanık M.C. 19.01.2017 tarihli tanık ifade tutanağında: “Olay ile ilgili olarak idari 
tahkikat heyetine verdiğim ifademi tekrar ederim. Ben olay tarihinde l’inci Ord. İd. Yar. Bş. 
Olan Tuğgeneral Y.D.’nin haberciliği görevini yapıyordum. Darbe girişiminden yaklaşık bir haf-
ta sonra kadar terhis oldum. Askerliğim süresince 1’inci Ordu Karargahı’nda kalıyordum. Olay 
tarihinde Y.D.normal mesaisine geldi. Saat: 19.00 sıralarında çıkış yaptı. Kendisi çıkış yaptık-
tan sonra ben de karargah binasının içerisinde bulunan normal mesai zamanı görev yaptığımız 
İdari Kurmay Yar. Başkanlığı binasına yaklaşık 50-100 metre uzaklıkta bulunan koğuşuma 
döndüm içtima verdim. Saat 21.00 itibariyle yat içtimasına katıldım. Yaklaşık 10-15 dakika 
kadar sonra ise Y.D.’nin şoförü P.Er soyadını bilmediğim Hakan isimli şahıs beni aradı komu-
tan seni çağırıyor diyerek gelmemi istedi. Ben de bunun üzerine komutanın makam odasının 
yanında bulunan Emir Astsubaylığı odasına çıktım. Çıkmam ile gelmem 2 dakika kadar sürdü. 
Ayrıca yine bu şekilde komutanın birliğine geri döndüğünü anlamış oldum. Emir Astsubayı 
odasında bulunan şoför Hakan isimli şahıs bana içeride Tuğgeneral E.G.’nin bulunduğunu, 
yaklaşık 5 dakikadır başbaşa görüştüklerini bana söyledi. Ben de beklemeye başladım. Yak-
laşık 40-43 dakika arası bekledim. Bu sırada içeriye kimse girmedi. Ne konuştuklarını duyma-
dım. Dışarıya ses gelmiyordu. Görüşme bittikten sonra önce dışarı E.G.çıktı ve kendi makamına 
doğru yöneldi. Ardından hemen Y.D.çıktı. Çıkar çıkmaz bana, “Oğlum, bana sakın hiçbir tele-
fonu bağlama.” dedi. Ben de “Emredersiniz komutanım!” diye cevap verdim. Bunu söyledikten 
sonra kendi odasına tekrar girdi. Kapıyı kapattı. Yaklaşık 10 dakika sonra emir astsubaylığı 
telefonu çaldı, arayan şahıs kendisini “Tümgeneral Y.T.” olarak tanıtarak “Oğlum bana komu-
tanını bağla” dedi. Ben de kendisine, “Emredersiniz!” dedim. Bu sırada telefonun sesini duyan 
Y.D.kapıya çıktı ve bana sinirli bir şekilde “Oğlum, ben sana telefon bağlama demiştim, kapat 
şu telefonu.” dedi. Ben de telefonu kapattım. Y.D. Tümgeneral Y.T. isimli şahısla hiç konuşmadı. 
Sonra kendi odasında beş dakika kadar daha oturdu. Daha sonra dışarıya çıkarak bana cep 
ve şahsi makam telefonlarını almamı, odayı kapatmamı söyleyerek “Biraz dışarıda gezelim.” 
dedi. Y.D.ile aşağıya inerken bir alt katta bulunan harekât merkezi önünde E.G.’nin emir astsu-
bayı Bçvş. F.K.’yi elinde uzun namlulu silah ile gördüm. Aşağıya indiğimizde E.G.ile Y.D.bir süre 
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baş başa konuştular. 1 nolu kapıya doğru gittiler. Sonra E.G.Y.D.’nin yanından ayrıldı Harekât 
merkezine doğru döndü. Sonra ben ve Y.D.da 1 nolu kapıdan dışarı çıkarak Selimiye Camisi’nin 
olduğu yere geldik. Bu sırada birlik içerisindeki erlerin silahlı olarak konuşlandığını gördüm. 
Yine bundan önce F. Bçvş’a ne olduğunu sorduğumda kendisi bana tatbikat olduğunu, önemli 
bir şey olmadığını söyledi. Çıkışımız akabinde Y.D.ile ayrılıp iç bahçeye girdik. Burada yakla-
şık 40-45 dakika kadar yürüdük, dolandık, konuştuk. Konuşma esnasında bana olaylarla ilgili 
bir şey söylemedi genel olarak çevreden, aileden konuştuk. Bu sırada hem şahsi hem de cep 
telefonu sıkça çalıyordu. Ancak kendisi bana telefonu açtırmıyordu. Arayanlardan yalnızca 
Fenerbahçe Orduevi Müdürü olan İ.C.G.’yi hatırlıyorum. Çünkü bu şahıs çok sık aradı. Bir süre 
sonra her iki telefonu benden aldı. Bir süre sonra helikopter pistine çıktık sağda solda askerler 
koşuşturuyorlardı. Orada iken hatırladığım kadarıyla bölük komutanlarından Yzb. V.D. “Çabuk 
olun, mevzi alın, her tarafta emniyeti sağlayın şeklinde bağırıyordu.” Bunu gören Y.D.herhangi 
bir tepki vermedi. Önemli bir şey olmadığını söyleyerek iç bahçeye doğru geri gittik. Beş dakika 
daha iç bahçede durduktan soma kendisi makamına geçti. Ben de emir astsubaylığı odasında 
bekledim. Bu sırada İsth. Bşk. Alb. A.K. ile Loj. Bşk. Alb. N.A. geldiler. Kapının önünden kendi-
sine “Komutanım ne oluyor, ne yapıyoruz?” dediler. Y.D.da içeride konuşalım diyerek şahısları 
odasına aldı.  Yaklaşık yarım saat kadar durdular. Görüşme bittikten sonra üçü birden 1 nolu 
kapıya yaya olarak durdular. Saat 00.00 sıralarıydı. Üçü de Y.D.’nin makam aracıyla birlik dışı-
na çıkış yaptılar. Nereye gittiklerini bilmiyorum. Kendisi bana giderken ilerleyen saatlerde geri 
gelebileceğini bu nedenle telefonumu açık tutmamı söyledi. Bir daha da geri gelmedi. Kendisini 
17/07/2016 tarihinde birlikte gördüm. O zamana kadar görmedim.” demiştir.

HTS Kayıtları

Y.D.’nin (T .C .44821111248) isimli şahsın adına kayıtlı 053986835 numaralı GSM 
hattına ait 01.01.2016 ile 09.07.2016 Temmuz tarihleri arasında aradı-mesaj aldı şeklin-
de kullandığı, kayıtlarda irtibat kurduğu şahısların 15/07/2016 tarihinde meydana gelen 
darbe teşebbüsü olaylarıyla ilgili darbeci askeri kanat tarafından hazırlanan sıkıyönetim 
direktifi ekindeki sözde atama listesinde;

Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanı Yardımcısı ve Birleş-
tirilmiş Hava Harekât Merkezleri Komutanı/ Diyarbakır görevinden Hv.k.k. lığı Emrine/
Ankara olarak atanan Korgeneral Z.C.K.’nin adına kayıtlı 053243584 numaralı hattan 
09.07.2016 günü mesaj aldığı, diğer numaraların adına kayıtlı olduğu şahısların sıkıyöne-
tim direktifi ekindeki sözde atama listesinde yer almadığı veya darbe girişimi kapsamında 
işlem görmedikleri tespit edilmiştir, şeklinde rapor tanzim edilmiştir.
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İdari Tahkikat Raporu

Sanık hakkında düzenlenen idari tahkikat raporunda;

“Kur.Bşk.lığına 11 Temmuz 2016 tarihinden itibaren vekâlet İd .Kur.Ybşk.Tuğg. Y.D.’nin 
mesai bitimini müteakip  19.10’da kışlayı terk ettiği ve saat 21.27’de kışlaya geri döndüğü, ma-
kam odasına girdikten 10-15 dakika sonra Hrk.Kur.Ybşk. Tuğg. E.G.’nin görüşmek üzere yanına 
geldiği yaklaşık olarak 15-20 dakika içeride görüştükleri, Tuğg. E.G.odadan ayrıldıktan sonra 
Tuğg. Y.D.’nin habercisi P.Onb. M.C. (1995/3)’i çağırarak “Kesinlikle hiçbir telefonu bana bağla-
ma” dediği, kısa bir süre sonra Tümgeneral Y.T. isimli birisinin telefonla aradığını P.Onb.M.C.’nin 
Tuğgeneral Y.D.’ye iletmesi üzerine “Bağlama kapat telefonu” dediği daha sonra Tuğg. Y.D.ile 
habercisinin beraber iç bahçeye çıktıkları ve 2 saat boyunca iç bahçede dolaştıkları, bu arada 
sık sık telefonun çaldığını ancak hiç birisine cevap vermediği müteakiben 23.45 civarında tekrar 
odaya geri döndükleri ve bu arada görüşmek üzere gelen Lojistik Başkanı ve İstihbarat Başkanı 
ile 5 dakika..görüştükleri, yaklaşık olarak 2.5 saat karargah içerisinde kalmalarına, karargahta 
meydana gelen gelişmelerde haberdar olmalarına, saat 22.00‘dan itibaren karargaha gelen tak-
viye personeli- bizzat görmesine rağmen- faaliyetlere müdahale etmediği ve müteakiben 23.55’te 
İsth.Bşkn ve Loj.Bşk.ile birlikte Selimiye-Asb. Orduevi nizamiyesinden çıkarak kışladan ayrıldığı 
alınan ifadelerden anlaşıldığı, 

Tuğgeneral Y.D.İd.Kur.Ybşk. faaliyetin başlangıcından itibaren yapılan işlem-
lerde bilgi sahibi olması ve karargahın Kur.Bşk.Vek. olmasına rağmen hiçbir müdahalede 
bulunmadığı,

 Kur.Bşk.lığına vekâlet eden İd.Kur.Ybşk.Tuğg. Y.D.’nin mesai bitimini müteakip 
19.10’da kışlayı terk ettiği ve saat 21.27’de kışlaya geri döndüğü, makam odasına girdikten 10-15 
dakika sonra Hrk.Kur.Ybşk. Tuğg. E.G.’nin görüşmek üzere yanına geldiği yaklaşık olarak 20 
dakika içeride görüştükleri, Tuğg. E.G.odadan ayrıldıktan sonra Tuğg. Y.D.’nin habercisi P.Onb. 
M.C. (1995/3)’i çağırarak “Kesinlikle hiçbir telefonu bana bağlama.” dediği…

Kısa bir süre sonra Tümgeneral Y.T. isimli birisinin telefonla aradığını P.Onb. 
M.C.’nin Tuğg Y.D.’ye iletmesi üzerine “Bağlama kapat telefonu.” dediği daha sonra Tuğg. 
Y.D.ile habercisinin beraber iç bahçeye çıktıkları ve 2 saat boyunca iç bahçede dolaştıkları, 
bu arada sık sık telefonun çaldığını ancak hiç birisine cevap vermediği müteakiben 23.45 
civarında tekrar odaya geri döndükleri ve bu arada görüşmek üzere gelen Lojistik Başkanı 
ve İstihbarat Başkanı ile 5 dakika görüştükleri,

Yaklaşık olarak 2.5 saat karargah içerisinde kalmalarına, karargahta meydana 
gelen gelişmelerden haberdar olmalarına, saat 22.00’dan itibaren karargaha gelen takviye 
personeli bizzat görmesine rağmen faaliyetlere müdahale etmediği ve müteakiben 26:55’de 
İsth.Bşk. ve Loj.Bşk. ile birlikte Selimiye Asb.Orduevi nizamiyesinden çıkarak kışladan ay-
rıldığı kamera kayıtlarından ve alınan ifadelerden anlaşılmakta olduğu tespit edilmiştir.



İSTANBUL DARBE ANA DAVASI İSTANBUL DARDE ANA DAVASI

539

İdari tahkikat raporları, bilgi alma tutanakları ve ilgili kamera kayıtları incele-
mesi neticesi şahıs hakkında yapılabilen tespitler:

Ordu Kurmay Başkanlığına vekâlet eden İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral 
Y.D.’ye 15 Temmuz 2016 tarihinde mesai bitimini müteakip 18:55’de 1’inci Ordu Karargahı 
Selimiye Kışla’dan ayrıldığı,

Saat 19.24’te (mesai sonrası) Fenerbahçe Orduevi’ne geldiği,

Saat 21.10 sularında Ordu Harekât Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral E.G.ile tele-
fonla irtibat kurduğu,

Saat 21.11 sularında Fenerbahçe Orduevi’nden aracıyla çıktığı,

Saat 21.12 sularında Ordu Karargahı’na geldiği, (çıkışından 2 saat 17 dakika son-
ra geri geldiği ve makam odasına girdiği,

Kısa bir süre sonra Saat 21.16’da Tuğgeneral E.G.’nin Tuğgeneral Y.D.’nin odasına 
geldiği ve saat 21 .38’de Tuğgeneral E.G.’nin geri odasına döndüğü, (22 -23 dakika görüşme)

Saat 21.35 civarında Tuğg. E.G.’nin odadan ayrılması sonrasında habercisi P.C M.C. 
(1 9 9 5 /3 )’i çağırarak “Kesinlikle hiçbir telefonu bana bağlama” dediği ve sonra Tümeneral 
Yavuz isimli birisinin telefonla aramasını habercisinin Tuğg. Y.D.’ye iletilmesi üzerine “Bağ-
lama kapat telefonu!” diyerek kimseyle telefonla görüşmek istemediği,

Saat 22.10 sularında Tuğgeneral E.G.’nin odasına gittiği fakat yerinde bulamadığı

Saat 22.10 sularında harekât merkezinin bulunduğu koridora indiği ve burada 
Tuğgen. E.G.’nin yanında bulunan ve Ordu Karargahı dışından gelen askeri personel ile 
karşılaştığı

Habercisi ile Selimiye Kışlası karargâh binasının ortasında bulunan iç bahçeye 
çıkarak 2 saate yakın bu bölgede dolaştığı ve bu esnada sık sık telefonunun çalmasına 
karşın hiçbirine cevap vermediği,

Fenerbahçe Orduevi Müdürü P.Alb. C.G. tarafından saat 22.42’de telefonundan 
arandığı ancak telefona cevap vermediği,

Saat 23:33’te Fenerbahçe Orduevi Müdürü P.Alb. İ.C.G. tarafından telefonla aran-
dığı ancak aramaya cevap vermediği,
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Saat 23.45 civarında tekrar odaya geri döndükten sonra görüşmek üzere gelen 
Ordu K, Başkanı Kurmay Albay N.A. ve Ordu İstihbarat Başkanı Kurmay Albay A.K.ile 5 
dakika kadar görüştüğü,

Lojistik Başkanı ve İsth.Bşk.nın, gelen emir ve yaşanan durum hakkında kendi-
sine endişelerini belirttikleri, buna karşın konu ile ilgili net bir emir veya değerlendirmede 
bulunmadığı,

Saat 23:55 sularında İsth.Bşk. Kurmay Albay A.K. ve Loj.Bşk. Kurm ay Albay N.A. 
ile birlikte Selimiye Asb. Orduevi nizamiyesinden tahsisli aracı ile çıkarak kışladan ayrıl-
dığı

2 ’nci Snf. As. Cezaevi (Maltepe) Müdürü İsth.Alb. S.H.’nin saat 0Q:40 ( geliş-
meleri bildirmek için Kurmay Başkan Vekili İd.Kur.Ybşk. Tuğgeneral Y.D.’ı telefonundan 
aramasına rağmen ulaşamadığı,

Saat 00:53 sularında Fenerbahçe Orduevi’ne 3 No’lu kapıdan girdiği,

Gece süresince İsth.Bşk. Kurmay Albay A.K. ve Loj.Bşk. Kurmay Albay N.A.’nın 
kendisini aramaya devam ettikleri, yapılacak herhangi bir şeyin olup olmadığı ve hakkın-
daki emirlerinin sorulduğu, buna karşın herhangi bir değerlendirmede bulunmadığı ve 
herhangi bir emir vermediği,

Saat 03.00 ile 04.00 aralığında orduevine gelerek olayları sessizce buradan takip 
ettiği burada Karargah Grup Komutanının Ordu Komutanı ile telefonla görüşmesi esnasın-
da “Kurmay Başkanı Vekilimiz de burada” ikazı ile Ordu Komutanı ile görüştüğü,

Tümgeneral Y.T. kontrolünde Selimiye Kışlası’na müdahale hakkında kararı 
Grup Komutanından telefonla bilgi aldığı anlaşılmıştır.

Esas Hakkındaki Mütalaa

C. Savcısı tarafından hazırlanan esas hakkındaki mütalaada;

“Sanığın olay tarihinde Tuğgeneral rütbesiyle 1’inci Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı 
olarak görev yaptığı, ayrıca 1’inci Ordu Komutanı Ümit DÜNDAR’ın yokluğunda adı geçenden 
sonra en yetkili makam olan Kurmay Başkanlığına vekâlet ettiği, darbeci askeri kanat tarafın-
dan hazırlanan sözde atama listesine göre kendisiyle aynı yerde Harekât Kurmay Yarbaşkanı 
olarak görev yapan konsey üyesi sanık E.G.’de olduğu gibi mevcut görevinin devamına karar 
verildiği, olay tarihinde darbe girişimin yaşandığı gün mesai bitimini müteakip 19.10’da kışlayı 
terk ettiği ve saat 21.27’de nöbetçi olmamasına rağmen geri döndüğü, makam odasına girdik-
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ten 10-15 dakika kadar sonra sanık E.G.’nin görüşmek üzere yanına geldiği, içeride yaklaşık 
15-20 dakika kadar görüştükleri, E.G.’nin odadan ayrılması akabinde habercisi olan Piyade 
Onbaşı M.C.’i yanına çağırarak kesinlikle hiç bir telefonu bağlamamasını söylediği, kısa bir 
süre sonra İstanbul ilindeki darbe girişimi faaliyetlerini önlemeye çalışan Tümgeneral Y.T.’nin 
sanığı aradığı ancak telefona çıkmadığı, bunun üzerine habercisiyle birlikte 2 saat boyunca 
kışlanın iç bahçesinde dolaştıkları, bu sırada sık sık çalan telefonlarına cevap vermediği, 23.45 
civarında tekrar makam odasına geri döndüğü, burada kendisiyle görüşmek için yanına ge-
len kendisine bağlı Lojistik ve İstihbarat Başkanları N.A. ve A.K. ile görüştüğü, yaklaşık 2.5 
saat kadar darbe girişiminin başladığı saatlerde girişimin İstanbul ilindeki merkez üslerinden 
biri olan 1’inci Ordu Komutanlığı karargahı içerisinde kalmasına, karargahta meydana gelen 
gelişmelerden haberdar olmasına, yine saat 22.00 sıralarında karargaha konsey üyesi sanık 
A.Z.G.komutasında Harp Akademilerinden gelen ilgisiz takviye personeli görmesine rağmen 
faaliyetlere müdahale etmediği, saat 23.55 sıralarında karargahtan ayrıldığının tespit edildiği,

Sanığın habercisi olan tanık M.C.’in alınan ifadelerinin ilgili kısmında; sanıkla bah-
çede dolaşırken hareketlenmeleri, mevzi alma ve emniyet sağlama faaliyetlerini göstererek ne 
olduğunu sorduğunda kendisine önemli bir şey olmadığı, tatbikat olduğunu söylediğini beyan 
ettiği,

1’inci Ordu Karargahı’nda darbe girişimi faaliyetini yürüten E.G.’nin konuyla ilgili 
26/01/2017 tarihinde alınan ifadesinde; Y.D.’nin olay tarihinde mevcut görevinin yanında aynı 
zamanda Kurmay Başkanlığına vekâlet ettiğini, harekât planı gece 03.00’da başlayacakken 
M.D. ‘nin cep telefonundan arayarak planın erkene çekildiğini ve başlamasını söylemesi üze-
rine faaliyete başladığını, saat 21.00 sıralarında Y.D.’yi arayarak birliğe çağırdığını, odasında 
kendisiyle baş başa görüştüğünde kendisine sıkıyönetim ilan edildiğini, bu kapsamda faaliye-
tin başladığını söylediğinde şaşırarak herhangi bir cevap vermediğini,

Sanığın annesi S.D.’nin 31/12/2013 ila 31/12/2014 tarihleri arasında örgütün finans 
kuruluşu olan Bank Asya hesabında 3.139,72 TL’lik artış olduğunun tespit edildiği, bu tespitin 
sanığın ailesinin örgüte müzahir olabileceğini gösterdiği, somut olayda bulunduğu ortam ve 
konumu gereği darbe girişimine karşı koyabilecek konumda iken ve kendisine normatif yü-
kümlülükler getiren 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu’nun “Disipline aykırı 
gördüğü her hale müdahaleye ve emir vermeye her üst görevlidir” ve 1632 sayılı Askeri Ceza 
Kanunu’nun “Bir askeri karakolun veya bir müfrezenin veya hususi bir vazife ile mükellef olan 
bir kısım askerin kumandanı iken veyahut subaylarından veya nöbetçi iken mani olabileceği 
ve vazifeten men’e mecbur bulunduğu bir suçun yapılmasına göz yumarsa fiili kendisi yapmış 
gibi ceza görür” şeklindeki 139’uncu maddesi uyarınca karşı koyması gerekirken herhangi bir 
eylemde bulunmayıp kasten ihmali davranış göstermek suretiyle darbe girişimine doğrudan 
iştirak ettiğinin kabulü gerektiği, darbeci askeri kanat tarafından hazırlanan atama listesinde 
mevcut görevinin devamına karar verilmesinin kendisinin Yurtta Sulh Konseyi ile fikir ve eylem 
birliği içerisinde olduğunu gösterdiği, örgüt üyeliğine varmayacak bir kısım örgütsel irtibatları 
da tespit edilen sanığın terör örgütünün hiyerarşisine dahil olmamakla birlikte darbe girişimi-
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ne iştirak eylemini FETÖ uzantısı Yurtta Sulh Konseyi ve dolayısıyla FETÖ adına gerçekleştir-
diği hukuki kanaatine varılmıştır.

Ayrıca darbe girişiminin kısmi örgütsel emir komuta zinciri içerisinde gerçekleşmesi ve 
terör örgütünün olay tarihinden önce silahlı kuvvetlerdeki örgütlenmesinin herkesçe bilinen malum 
olgulardan olması hususları nazara alındığında terör örgütünün bir faaliyeti olduğunun bilinmedi-
ği yönündeki iddia ve savunmalara itibar edilemeyeceği, zira sanık E.G.’nin emir ve komutasında 
adeta Marmara bölgesindeki birliklerin İstanbul ilindeki darbeci askerleri takviye etmeleri nokta-
sında kalkışmanın İstanbul ayağının karargahı olarak kullanılan Selimiye Kışlası’nın dış güvenliği-
ni sağlama amacıyla yoğun şekilde faaliyet gösteren N.K.’nın yer göstermesiyle 2. Zırhlı Tugay’dan 
sanık Ö.A.’nın gönderdiği S.A. emrinde gelen 4 ZPT’nin kışlanın kritik noktalarına yerleştirildikleri, 
bu sayede 1. Ordu Komutanlığının dışarıdan gelmesi muhtemel saldırı ve müdahalelere karşı gü-
venliğinin en üst düzeyde sağlandığı, S.Y., F.T. ve daha birçok 1. Ordu personelinin beyanlarında 
açıkça ifade ettikleri üzere Selimiye Kışlası nizamiyesinde alınan bu güvenlik önlemlerinin başında 
duran N.K.’nin nizamiyeden girmeye çalışan personele eğer sıkıyönetime mutlak itaat edeceklerse 
içeriye girebilecekleri şeklinde uyarıda bulunmakta olduğu, kışla içerisinde iş bu ortamda herhangi 
bir engellemeyle karşılaşmadan kışlaya giren sanık Y.D.’nin, harekât merkezinde darbe girişimini 
ve mahiyetini açıkça anlayıp eylemde yer almamak için derhal kışlayı terk eden Ş.O., F.T. ve S.Y.’nın 
aksine kışla içerisinde eylemsiz şekilde kalmaya devam ettiği,

Sanığın darbe girişimine karşı direnme iradesine ve ferasetine sahip olsaydı en azın-
dan kurmay başkanı olduğu orduya yetkisiz şekilde gelip görev gaspı yapan darbeci askerlere 
ve komutanlarına rağmen, sanki orada yokmuş gibi beklemek yerine en azından kışlayı terk 
etmesinin gerektiği, sanığın içerisinde bulunduğu olağanüstü anormal gelişmelere rağmen ga-
yet sakin şekilde beklemeye devam ederek ve kurmay başkanı olduğu ordunun  imkānlarının 
darbe girişiminde kullanılmasına göz yumarak en azından ihmal suretiyle kalkışmaya iştirak 
ettiği, şayet kalkışma başarılı olsaydı gelişmelere karşı tepkisizliğini devam ettireceği aşikâr 
olan ve darbeciler tarafından sıkıyönetim listesinde görevinin devamına karar verilen sanığın 
darbecilerle işbirliği içerisinde işine devam edeceğinin de açık olduğu, bu şekilde kalkışmaya 
karşı hiçbir eylem gerçekleştirmeyen, yetki ve  imkānlarını, kurmay başkanı olduğu ordunun 
hazır kıta, ani müdahale mangası ve inzibat bölüğünü darbecileri etkisiz hale getirme nokta-
sında kullanma iradesini göstermeyen sanığın ihmal suretiyle de işlenebilen cebir ve şiddet 
kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzen yerine başka bir düzen ge-
tirmeye teşebbüs suçuna asli fail olarak iştirak ettiği, yukarıda da detaylı şekilde izah edildi-
ği gibi iki ayrı eylemle TCK’nın 314. maddesinde düzenlenen terör örgütü üyeliği ve TCK’nın 
309. maddesinde düzenlenen cebir ve şiddetle mevcut anayasal düzeni ortadan kaldırmaya 
teşebbüs olmak üzere ortaya çıkan bu iki sonuç açısından sanığın gerçek içtima kuralları ge-
reği farklı hukuki yararları koruyan ve darbe girişimi bağlamında yasada da öngörülmemiş, 
aralarında geçitli suç ilişkisi bulunmayan her iki suçtan ayrı ayrı cezalandırılmasının olanaklı 
olduğu anlaşılmakla; sanığın eylemine uyan TCK’nın 309/1 maddesi ile 314/3, 220/6. maddeleri 
delaletiyle 314/2, 53, 58/9, 63 ve TMK’nın 5. maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,” karar 
verilmesi talep ve mütalaa olunmuştur.
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Değerlendirme 

Sanık darbe teşebbüsünde, Tuğgeneral rütbesiyle 1’nci Ordu İdari Kurmay Yar-
başkanı olarak görev yapmakta olup, ayrıca 1. Ordu Komutanı Ümit DÜNDAR’ın yokluğun-
da Ordu Komutanlığından sonra en yetkili makam olan Kurmay Başkanlığına 11.07.2016 
tarihinden itibaren vekâlet etmiştir.

Darbe teşebbüsünün yaşandığı 15.07.2016 tarihinde mesai bitimini müteakip 
saat 19.10’da kışlayı terk etmiş ve saat 21.27’de tekrar kışlaya E.G.’nin kendisini kritik bir 
emir gelecek şeklinde telefonla araması üzerine geri dönmüştür.  

Makam odasına girdikten 10-15 dakika sonra E.G.görüşmek üzere sanığın oda-
sına girmiş, her iki sanık yaklaşık olarak 15-20 dakika görüşmüşlerdir. Bu görüşmede E.G.
kendisine sıkıyönetim ilan edileceğini söylemiş ve sanık bu şekilde darbeden haberdar 
olmuş, ancak E.G.’e reaksiyon göstermemiş, hareketsiz kalmış, konumu gereği gibi bunun 
bir darbe girişimi olduğunu anlamasına rağmen kayıtsız kalmış, darbe girişiminin gidişa-
tına göre hareket etmiştir. 

Sanık, E.G.’nin odadan ayrılmasından sonra habercisi olan Piyade Onbaşı M.C.’yi 
yanına çağırmış ve “Kesinlikle hiçbir telefonu bana bağlama!” şeklinde sözler söylemiştir. 
Bu sözlerden kısa bir süre sonra Y.T. kışlayı aramış, Y.T.’nin aradığını habercisi kendisine 
iletmiş, ancak Y.D.1 Ordu Komutanlığında, Orgeneral Ümit DÜNDAR’dan sonra en yetkili 
kişi olmasına rağmen “Bağlama kapat telefonu!” demiştir. Sonrasında habercisiyle beraber 
iç bahçeye inmiştir. İç bahçeye indiklerinde Harp Akademilerinden kanunsuz bir şekilde 
gelen subay öğrencileri görmüştür. Her ne kadar mahkemeniz huzurunda görmediğini ifa-
de etmişse de, sanığın söz konusu beyanına itibar edilmemelidir. Zira harekât merkezine 
gitmeyişinin nedeni dış birliklerden gelen yabancı unsurları görmüş olmasından kaynak-
lanmaktadır. 

Sanık bu şekilde 2 saat boyunca iç bahçede dolaşmış, bu arada sık sık telefonu 
çalmış, ancak hiç birisine cevap verilmemiş, saat 23.45 civarında tekrar odaya geri dön-
müştür. Bu arada sanık kışlaya gelen Lojistik Başkanı N.A. ve İstihbarat Başkanı A.K. ile 5 
dakika kadar görüşmüştür.

Sanık yaklaşık olarak 2,5 saat karargah içerisinde kalmasına, karargahta mey-
dana gelen gelişmelerden haberdar olmasına, saat 22.00’dan itibaren karargaha gelen tak-
viye personeli bizzat görmesine rağmen faaliyetlere müdahale etmemiş, 1. Ordu Komutanı 
ile irtibata geçmemiş, telefonlara cevap vermemiştir.  Nitekim saat 23.55’te İsth. Bşk. ve 
Loj. Bşk. ile birlikte Selimiye Asb. Orduevi nizamiyesinden çıkarak kışladan ayrılmıştır. 
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Netice itibariyle sanık görevi ve bulunduğu makam gereği hain kalkışmaya karşı 
koyacakken ihmali davranışlarla darbe girişimine karşı herhangi bir eylemde bulunma-
mış, görevi gereği 1. Ordu’daki en rütbeli askeri personel olmasına rağmen hukuka aykırı 
girişime karşı koymamış, mücadele etmemiş, darbe girişiminin başarılı olup olmasına göre 
kendisini konumlandırmıştır.

Sanıklar M.K. ve Sanık N.G.

Öncelikle ifade etmek gerekir ki; 15 Temmuz darbesinin öncesi, icra aşaması ve 
sonrası aşamalarında sürekli olarak sanık N.G. ve Sanık M.K. birlikte hareket etmişlerdir. 
Bu haliyle her iki sanığın da 15 Temmuz darbesindeki görevleri, icra ettikleri faaliyetleri, 
işledikleri suçlar, kısacası hukuksal durumları birebir aynıdır. Bu yönüyle de genel itiba-
riyle her iki sanık hakkında yapılacak hukuksal değerlendirmeler de ortak nitelikler taşı-
yacaktır. 

Sanık N.G.’nin Kısa Özgeçmişi ve 15 Temmuz Darbe Dönemindeki Görevi

Sanık N.G., 08/09/1971 doğum tarihli olup, 15 Temmuz darbe döneminde Tankçı 
Kurmay Albay rütbesindedir. 14.07.2016 tarihine kadar Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Ko-
lordu Harekât Eğitim Şube Müdürlüğü görevini yapmakta iken bu tarihte 6’ncı Motorlu 
Piyade Alay Komutanlığı görevine getirilmiştir. 6’ncı Motorlu Piyade Alay Komutanlığı gö-
revini 14.07.2016 tarihindeki resmi devir teslim töreni ile sanık M.K.’den devralmıştır. 15 
Temmuz 2016 darbe dönemi itibariyle 6’ncı Motorlu Piyade Alay Komutanıdır. 

Sanık M.K.’nin  Kısa Özgeçmişi ve 15 Temmuz Darbe Dönemindeki Görevi

Sanık M.K., 18/11/1971 doğum tarihli olup, 15 Temmuz darbe döneminde Piyade 
Kurmay Albay rütbesinde. 14.07.2016 tarihine kadar Hasdal Kışlası 6’ncı Motorlu Piyade 
Alay Komutanı olarak görev yapmakta iken bu tarihte Alay Komutanlığı görevini Tankçı 
Kurmay Albay sanık N.G.’ye devretmiştir. Kendisi de 23’üncü Motorlu Piyade Tümen Ko-
mutanlığı görevine atanmıştır. Ancak görev yerine gitmemiş, görevi devrettiği 6’ncı Motor-
lu Piyade Alay Komutanlığındaki Hasdal Kışlası’nda kalarak sanık N.G. ile birlikte 15 Tem-
muz darbesinin İstanbul yapılanmasının faaliyetlerini birlikte icra etmişlerdir. Sanığın 
münhasıran FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarınca kullanılan kriptografik haber-
leşme programlarından “Bylock Talk And Chat” kullanıcısı olduğu tespit edilmiştir.

Sanık N.G. ve Sanık M.K.’nin  15 Temmuz Darbe Faaliyetlerinde Üstlendik-
leri ve İcra Ettikleri Görevler

Sanık N.G., 14.07.2017 tarihinde görevi sanık M.K.’den devraldığı resmi devir 
teslim töreninden sonra, sanık M.Y. tarafından kendisine tebliğ edilen ve 14.07.2016 günü 
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saat 21.00’da Hava Harp Okulu Komutanı sanık F.A. ’nın makam odasının bulunduğu katta-
ki toplantı salonunda yapılması kararlaştırılan ve darbe hazırlıklarının koordine edileceği 
toplantıya Alay’a ait araçla giderek katılmıştır. Aynı toplantıya sanık M.K. da katılmıştır. 

Bu toplantıya katılan sanıklara, toplantının koordinatörlüğünü yapan F.A., G.S. 
ve M.D.  tarafından 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece saat 03.00’da darbe faaliyeti-
nin icra edileceği, buna göre hazırlıklarını yapmaları gerektiği tebliğ edilmiştir. 

15 Temmuz darbe faaliyetinin icrası esnasında da bir gün önce görevi devralmış 
olduğu Sanık M.K. ile birlikte 6’ncı Motorlu Piyade Alay Komutanlığına bağlı Hasdal Kışla-
sı’ndaki birliklerin aktif olarak kullanılmasını sağlamıştır. 

Ayrıca darbenin İstanbul ayağının icrası için darbe esnasında kurulan Yurtta 
Sulh Biziz isimli WhatsApp grubuna üye olmak suretiyle, buradan Sanık M.K. ile birlik-
te, kendilerine daha önceden verilen görev bölgeleri ile ilgili darbe faaliyetleri hakkında 
grupta kendi faaliyetleri ilgili rapor vererek girişimin yönlendirilmesi konusunda genel 
nitelikte önerilerde bulunmuşlar, takviye ekip talep etmişlerdir. 

Daha önce yapılan darbeye hazırlık toplantılarında kendilerinin sorumluğuna 
verilen bölgeleri işgal edip kontrol altına alma görevini üstlenmişlerdir. Bu çerçevede; 

- AKOM (Afet Koordinasyon Merkezi) Binasının işgali,

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi binasının işgali

- TRT Harbiye Radyo binasının işgali

- TRT TV Ulus binasının işgali

- Taksim Meydanı’nın işgali

için gerek Hasdal 6. Motorlu Piyade Alayı’nın askerlerini gerekse Hava Harp 
Akademilerinden gelip usulsüz şekilde görevlendirilen kurmay öğrencileri (örgüt üyeleri-
ni) görevlendirmek suretiyle darbeyi bizzat sevk ve idare etmişlerdir. 

Darbe girişimi eylemi fiilen başladığı andan itibaren eylemin planlama aşama-
sında yer alan Sanık N.G., eski Alay Komutanı olan ancak görevi devretmesine rağmen kış-
ladan ayrılmayan sanık M.K. ile birlikte, görev yaptığı Hasdal Kışlası’nı darbe harekât mer-
kezinin bir kolu olarak kullanmıştır. Bu  çerçevede Harp Akademilerinde kurmay öğrencisi 
olan ve Hasdal Kışlası’nda görevlendirilen subaylarla darbe girişimde sahada belirlenen 
hedefleri ele geçirmek için Hasdal Kışlası’nda toplantı yaptıktan sonra bu öğrenci subay-
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ları gidecekleri yerlerin önemine göre gruplara ayırıp yeteri kadar personel ve mühimmat 
verdikten sonra belirlenen hedeflere doğru yola çıkmaları için emirler vermişlerdir. Darbe 
faaliyeti başladıktan sonra Yurtta Sulh Biziz isimli WhatsApp grubundan aldığı emirler 
doğrultusunda kontrolündeki askerleri yönlendirmişler, sahadaki personellerinden aldık-
ları bilgileri bu gruba rapor etmişlerdir. Darbe girişiminin başarısız olmasının akabinde 
eski alay komutanı sanık M.K. ile birlikte kışladan firar etmişlerdir. 16.08.2016 tarihinde 
Konya ilinde yine sanık M.K. ile birlikte yakalanmışlardır. 

15 Temmuz darbe girişimi öncesi planlama toplantılarına katılan ve girişim gü-
nünde ise İstanbul ayağında fiili görevler üstlenen sanıklar arasında iletişim ve koordinas-
yonu sağlamak için M.M.Ç. tarafından 15.07.2016 günü saat 2115’te oluşturulan “YURTTA 
SULH BİZİZ” isimli WhatsApp grubu yazışmalarında sanık N.B.’nin (1) adet, sanık 
M.K.’nin  (85) adet yazışması mevcuttur. Sanıkların bu yazışmalarda 15 Temmuz 
darbesinin İstanbul ayağını bilfiil organize ettikleri, kendilerinin sorumluluğuna 
verilen bölgelerdeki darbe faaliyetlerinin koordinasyonu sağlamak için büyük bir 
gayret sarfettikleri açıkça görülmektedir. 

Sanık N.G. Ve Sanık M.K. Hakkında İddianamedeki Suç İsnatları

İddianamede sanık N.G. ve sanık M.K.’ye ; Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan 
kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, türkiye cumhuriyeti hüküme-
tini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, anayasal düzeni 
ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütünün üyesi olması nedeniyle silahlı terör 
örgütüne üye olma, silahlı terör örgütünün eylemi olan darbe girişimi faaliyeti kapsamında 
darbe yanlısı askeri güçlerin fiili hakimiyetini sağlamak amacıyla işlenen ve soruşturmamıza 
konu edilen ve kamu görevi gereği olarak elde bulundurulan araç ve gereçlerle işlenen, (3) kez 
olmak üzere tasarlayarak, bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle kasten öldürme, 
TRT Ulus yerleşkesi, TRT Harbiye Radyo binası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinas-
yon Merkezi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi eylemleri nedeniyle (4) 
kez olmak üzere silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz 
kötüye kullanılmak suretiyle kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçları-
nı işlemiş olmakla cezalandırılması talep edilmiştir. 

Gerek 15 Temmuz darbesinin icrası aşamasında suçüstü hali kapsamında 
elde edilen deliller, gerek soruşturma gerekse kovuşturma safahatında alınan ifade-
ler, toplanan deliller birlikte değerlendirildiğinde, sanık N.G. ve M.K.’nin  uluslarara-
sı işgalci bir suç şebekesinin taşeronu olarak 15 Temmuz darbesini planlayan ve icra 
eden FETÖ/PDY örgütünün bir üyesi olarak, darbenin İstanbul yapılanmasının bütün 
toplantılarına katılmaları, burada alınan kararlarda söz sahibi olmaları, alınan bu 
kararların sahada icrasının sağlanması aşamalarının hepsinde yer almaları göz önü-
ne alındığında; FETÖ/PDY örgütünün icra ettiği 15 Temmuz darbesi / işgal girişimi aşama-
sında ülkemiz genelinde işlenen bütün suçlardan sorumlu oldukları açıkça ortadadır. 
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Sanık N.G. ve Sanık M.K. Hakkındaki Soruşturma ve Kovuşturma Safaha-
tındaki İfade ve Deliller

Sanık M.Y.’nin 30/11/2016 tarihinde alınan ifadesinde; 

14 Temmuz 2016 tarihinde HAsdal Kışlasına gidip, 6’ncı Alay eski Komutanı 
Kurmay Albay M.K., yeni Alay Komutanı Kurmay Albay N.G. ve 47. Alay Komutanı Kur-
may Albay S.C. ile görüşerek “TSK’nın yönetime el koyacağını, bunun ile ilgili Hava Harp 
Okulu’nda toplantı olacağını ve kendilerinin de katılması gerektiğini” ilettiğini, Hava Harp 
Okulu’ndaki toplantıya M.K., Hasdal Kışlası’nın aracı ile yanında Kurmay Yarbay M.Y., ha-
bercisi Er C.B. ve şoförü ile birlikte gittiğini, söz konusu tarihte Hava Harp Okulu Komutanı 
olan Tümgeneral F.A.ve Kara Kuvvetleri’nde Şube Müdürü olan Kurmay Albay M.D.  isimli 
şahısların organize ettikleri toplantıya katıldıklarını beyan etmiştir. 

Sanık N.G., soruşturma safahatında alınan ifadesinde;

“…bir gün önce yani 14 Temmuz 2016 günü Hava Harp Okulu’nda gerçekleşen top-
lantıya diğer şüpheliyle beraber katıldık…” demek suretiyle söz konusu darbe koordinasyon 
toplantısına katıldığını beyan etmiştir. Her ne kadar bu toplantının darbeye hazırlık top-
lantısı olduğunu bilmediğini söylemiş olsa da bütün dosya kapsamı dikkate alındığında bu 
beyanının gerçeğe aykırı olduğu ortadadır. 

Tanık C.B.’nin 04/01/2017 tarihinde alınan emniyet ifadesinde özetle,” …N.G. ve 
M.K.’nin  Kışla Alay Binası önünde tanımadığı yaklaşık 20 subay ile toplantı yaptığını, toplantı 
bittikten sonra silah ve mühimmatların geldiğini, bunların rütbeli personele dağıtıldığını, N.G. 
ile M.K.’nin  silah almadıklarını, subayların ve kışla içerisindeki askerlerin dışarıya çıkışlarının 
sevk ve idaresini yaptığını, darbeye destek vermeyen Tümen Komutanı K.B.’nin kışlaya geldi-
ğini öğrenince tümen binasına gittiğini, tümen binası önünde birkaç kişi ile görüştüğünü, bu 
esnada silah sesi geldiğini fakat kimin ateş ettiğini görmediğini, gece boyunca darbeye katılan 
askerlerin sevk ve idaresini yaptığını, darbenin başarısız olması üzerine sabah saat 05.00 sıra-
larında M.K. ile birlikte kaçtıklarını…” beyan etmiştir. 

İdari Tahkikat Raporu

15 Temmuz günü, sanık N.G. ve sanık M.K.’nin  bulunduğu Hasdal Kışlası’n-
da nelerin yaşandığı, darbe hazırlığının nasıl yapıldığı şu şekilde anlatılmıştır: “…Saat 
09.00’da Alay K. N.G. EPÖM odasında birlik komutanlarıyla bir toplantı icra etmiştir. Bu 
toplantıda; personelle tanışmayı müteakip birliklerin alarm hazırlıklarını ve saat 13.30’da 
3’üncü Mot.P.Tb.K.lığını Kolluk Kuvvetlerinin Toplumsal Olaylarda Desteklenmesi (KOK-
TOD) konusunda, mühimmat hazırlığı dâhil, denetleyeceği emrini vermiştir. Saat 13.30’da 
N.G. 3’üncü Mot.P.Tb. K.lığını denetlemek üzere Tb. garajına gitmiştir. Birliği denetleyerek; 
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araçların yakıt durumları, arızalı araç (akü arızalı araç olduğu bildirildiğinden en kısa sü-
rede giderilmesi emri verilmiş) kalmaması emrini de vermiştir. Saat 15.00’da Alay K. N.G., 
A.Kh.BI.K.Vek. P.Ütğm. Y.S. ve 2’nci Mot.P.Tb. Kh.ve Kh.Ds.BI.BI.Asb.Yrd. P.Kd.Bçvş. S.P.’yi 
çağırmış, P.Kd.Bçvş. S.P.’den 20 adet G-3 P.Tf., 100 adet şarjör ve 20 adet mühimmat yeleği-
ni P.Ütğm. Yavuz SARlOĞLU’na vermesini istemiştir. 

M.K.’nin  eline geçen bir evrakı N.G. ve sivil kişiyle beraber okumuşlar-
dır. Daha sonra üç sivil habercilerin nezaretinde nizamiyeden çıkmışlardır. Bu esnada 
N.G. nizamiyeye gelmiş ve Niz.Nöb.Asb. A. S.İ. ile konuşmuştur. Ona “Kim gelirse 
gelsin ateş edeceksin!” demiştir. Selçuk Asb. “Nasıl ateş edeceğim?” diye sorduğunda 
kolundan tutmuş nizamiyeden uzaklaştırarak “Ne hissediyorsun, ne düşünüyorsun?” diye 
sormuştur. Selçuk Asb. kafasının çok karışık olduğunu, neler olup bittiğini anlayamadığı-
nı, telaşlı ve panik içinde olduğunu söyleyince “Yönetime el koyduk, AKP hükümeti bitti, 
uçmakta olan helikopterler tutukluları taşıyor” demiştir. Daha sonraki gün, haberci P.Çvş. 
Alper KOÇ N.G.’nin kendisine verdiği ve makam aracında unuttuğu “sıkıyönetim direktifi 
ve hazırlık ikazı/ birlik intikali” konulu iki belgeyi Yb. Atakan GÖĞÜŞ’e teslim etmiştir…”

Nitekim kovuşturma safahatında talimatla ifadesine başvurulan tanık A.S.İ., “..Sa-
nık N.G.’nin darbe girişimi devam ederken nizamiyeye gelip “AKP hükümeti bitti, yönetime el 
koyduk” diyerek nizamiyeye polis dahil kimsenin yaklaştırılmaması, yaklaşan olursa ateş edil-
mesi emirlerini verdiği...” söylemekle  İdari Tahkikat Raporu’ndaki bu tespitleri teyit etmiştir. 

Tanık M.S.Ç. 04/01/2017 tarihinde kollukta alınan ifadesinde; “…14 Temmuz 2016 
tarihinde Hasdal Kışlası’nda gerçekleştirilen devir teslim töreninden sonra yeni Alay Komutanı 
Albay N.G. ve 47.Alay Komutanı Kurmay Albay S.C. ile birlikte hareket ettiklerini, 14 Temmuz 
2016 tarihinde saat 21.00 - 03.00 sıralarında İstanbul Hava Harp Okulu’nda gerçekleştirilen 
toplantıya N.G. ve S.C.’yi götürdüğünü, okul bahçesinde M.K.’nin  habercilerini gördüğünü ve 
M.K.’nin  da bu toplantıya katıldığını onlardan öğrendiğini, 15 Temmuz 2016 tarihinde M.K.’nin  
Hasdal Kışlasına geldiğini, N.G. ile birlikte akademiden atış için geldiklerini bildiği kurmay öğ-
renci subayların toplantı yaptığını, darbe eylemi başladıktan sonra darbeye destek vermeyen 
Tümen Komutanı Tümgeneral K.B.’nin kışlaya geldiğini öğrenince M.K.’nin  sinirlendiğini ve 
N.G. ile birlikte tümen binasına gittiklerini, M.K.’nin  sürekli telefonla konuştuğunu ve sahaya 
inen askerlere destek amaçlı asker sevkiyatı yaptığını, M.K.’nin  telefonda konuştuğu bir kişiye 
“İlk önce havaya sıkın, daha sonra elebaşlarına, daha sonra üstünüze gelen olursa ezin geçin” 
ve “Ankara’dan kesin emir var, sıkın” şeklinde emirler verdiğini, camiden gelen ezan sesini 
kesmek için M.K.’nin  N.G.’nin talimatı ile camiye ekip gönderdiğini, gönderdiği ekibe “Oraya 
gidin, sesini kesin, öldürün, vurun, getirin.” şeklinde talimat verdiğini, saat 05.00 sıralarında 
M.K.’nin  sivil elbise bulamayınca Alper isimli şahsı soyundurarak onun elbiselerini giyindiğini 
ve N.G. ile birlikte 34 BPF 20 plakalı araçla kışladan çıkış yaptıklarını…” beyan etmiştir. 

Sanık N.G. ve sanık M.K. hakkında olay anında bilgisi ve görgüsü olan er ve er-
başlardan bazılarının ifadeleri ise şu şekildedir:
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P. Onb. M.K.M. (1995/4): 05.08.2016 tarihli Bilgi Alma Tutanağı’ndaki ifadesinde 
“...Arıcılar Camii’nden duyulan sela sesleri sonrasında çılgına dönen N.G. bizim bö-
lüğü o bölgeye göndermek istedi. Ancak; Atğm.H.Y. o bölgeyi bilmediğini söylediğinden 
F.A. Uzm.’ın ekibini oraya gönderdi...” demiştir. 15.07.2016 akşamı yaşanan olayların bir kal-
kışma/darbe girişimi olduğunu ne zaman/hangi olay üzerine anladınız? sorusuna cevaben 
“...O gün akşam bildiri okununca darbe olduğunu anladık. Ancak bunun tüm TSK tarafından 
yapıldığını sanıyorduk. Hatta N.G. bir ara ‘Komutanımızı rehin aldılar bu devletin yap-
tığı artık çok oldu. Bu şerefsiz adilere pabuç bırakmayız.’ dedi...” demiştir. 

P.Uzm.Çvş.M.T.S. (2013-4123), Alay K.larının (eski/yeni) herhangi birisinden 
“Size engel olmaya çalışan sivil veya polis herkesi, gerekirse vurmak suretiyle etkisiz hale 
getirmeye” yönelik emri duydunuz mu? Saat Kaçta? sorusuna cevaben; “... LDM dönüşünde 
içtima alanı yanındaki yoldan geçerken M.K.’yi duydum.’’Polise, sivile sıkın, polisler vatana iha-
net etti, şerefli Türk askeri vatan için gerekeni yapacaktır” dedi. demiştir. 

Hasdal Kışlası’nda 23. Motorlu Piyade Tümeni, 6. Motorlu Piyade Alayı, 
3. Tabur, 9. Bölük’te Görevli Er H.S. İsimli Şüpheli 26.07.2016 Tarihinde Alınan 
İfadesinde Özetle; “Alay Komutanının M.K. olduğunu, ancak M.K.’nin  yerine Kurmay Al-
bay N.G.’nin alay komutanı olduğunu, yeni alay komutanı N.G.’nin içtima alanına geldiğini, 
Taksim’de bombalı eylem var, polise yardım amaçlı halkı dağıtmaya gideceklerini söylediğini” 
beyan etmiştir. 

Hasdal Kışlası 23. Piyade Tümeni 6. Alay 3. Tabur Karargah ve Karargah 
Destek Bölüğü’nde Görevli Er C.B. 26.07.2016 Tarihinde Alınan İfadesinde Özet-
le;”…Tabur komutanları N.G.’nin de yeni atandığını, M.K.’nin  yerine geldiğini, 15 Temmuz 
günü N.G.’nin garajda içtima aldığını, araçların durumunu sorduğunu, yakıt ikmali durumu-
nu sorduğunu, sonra dağıldıklarını, N.G.’nin M.K.’den sürekli emir aldığını, kendilerine Albay 
N.G.’nin silah kullanılması talimatı verdiğini…” beyan etmiştir. 

Hasdal Kışlası’nda Görevli Er Ö.A. 27.07.2016 Tarihinde Alman İfadesinde 
Özetle; “…saat 20.00 sıralarında herkesin alay içtima alanına teçhizatlı ve silahlı olarak çağ-
rıldığını, mühimmat dağıtıldığını, kendisinin de 2 şarjör aldığını, silaha takmadığını, talimatla-
rı Albay M.K.’nin  bizzat verdiğini, N.G.’nin de yanında olduğunu…” beyan etmiştir.

Hasdal Kışlası 23. Motorlu Piyade Tümeni 6. Motorlu Piyade Alayı 3. 
Motorlu Piyade Taburu 7. Motorlu Piyade Bölüğü’nde Görevli Er S.K. 27.07.2016 
Tarihinde Alınan İfadesinde Özetle; “…Yeni alay komutanının N.G. olduğunu N.G.’nin 
“Taksim’e giden arkadaşların sıkıştığını, teröristlerle çatışmaların olduğunu, onlara desteğe 
gidilmesi gerektiği” talimatını verdiğini “Gazanız mübarek olsun dediğini, araç bin emri 
verdiğini…” beyan etmiştir.
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Hasdal Kışlası 3. Tabur Karargah Bölüğü’nde Görevli Er V.K. 27.07.2016 
Tarihinde Alınan İfadesinde Özetle; “…14 Temmuz günü alay komutanı devir teslim tö-
reni yapıldığını, M.K.’nin  görevi N.G.’ye devrettiğini, burada N.G.’nin ‘arkadaşların sı-
kıştığını, onlara desteğe gidilmesi gerektiği’ talimatını verdiğini, araçlara binerek 
kışladan çıktıklarını…” beyan etmiştir. 

Hasdal Kışlası 23. Motorlu Piyade Tümeni 6. Motorlu Piyade Alayı Hizmet 
Bölüğü’nde Görevli Er İ.K.Ö. 27.07.2016 Tarihinde Alınan İfadesinde Özetle; “…Ön-
ceki alay komutanının M.K., yeni alay komutanının da N.G. olduğunu, N.G.’nin “Arkadaşlar 
Taksim’de büyük bir terör operasyonu var, halkımızı ve orada kalan askerleri kurtaracağız” 
şeklinde konuştuğunu, N.G.’nin,. “Ölürseniz şehit olacaksınız, kalırsanız gazi olacaksınız, hadi 
halkı kurtarın aslanlarım’ dediğini…” beyan etmiştir.

Hasdal Kışlası’nda Görevli Piyade Er S.E. İsimli Şüpheli 28.07.2016 Tarihinde Alı-
nan İfadesinde; “…N.G.’nin gelerek kendilerine baktığını, sonra da uzman çavuşu azarladı-
ğını, neden silahsız olunduğunu sorduğunu, bunun üzerine uzmanın çabuk tüm teçhizatla-
rınızla yeniden aynı yere toplanın şeklinde talimat verdiğini, kendilerinin de silah, hücum 
yeleği ve başlıklarını alarak tekrar alay içtima alanında toplandıklarını…” beyan etmiştir.  

Hasdal Kışlası Er F.E. İfadesinde Özetle; “…Albay N.G. genel bir denetim yaptığı-
nı, arabaları kontrol ettiğini, görevi devreden M.K.’nin  da içtima alanında bulunduğunu, N.G. 
askerleri topladığında halk üzerimize geldiği takdirde ateş edebileceğimizi, emir komutaya 
göre hareket etmemiz gerektiğini söyledini…” beyan etmiştir.

Tanık K.B. 29.09.2017 Tarihli 13. Celsedeki İfadesinde Özetle; “15 Temmuz 
günü mesai çalışmasını tamamladıktan sonra takriben 18.30’da Hasdal’dan makam aracımla 
ayrılarak ikametim Beşiktaş’taki ikametime geldim. Takribi 22-22.30’a kadar evde eşimle be-
raber akşam yemeğini yedik. Y.T. Tümgeneralim şu anda görevde, 3. Kolordu Komutan Vekili 
olarak makam cep telefonundan beni aradı. Saat 10 – 10.30 arası. Ve dedi ki İstanbul’da bazı 
askerler dışarıdaymış askeri araçlar dışarıdaymış haberin var mı senin? Tümeninden dışarı-
da olan kimse var mı? Bu Y.T. Tümgeneralin benim o tarihte üst komutanım yani kolorduya 
vekâlet eden komutanımız. Ben Yavuz Paşamıza “Komutanım birlikler yok ancak bazı emir 
subaylarının, emir subayları ve araçlar, makam araçları lojmanlar bölgesinde olabilir. Merkez 
komutanlığında… Onları nöbetçi amirinden teyit edeyim. “Yok” dedi. Öyle makam aracı fa-
lan değil, köprüde falan dedi askeri araçlar varmış deyince dedim ki komutanım bilgimiz yok, 
müsaade ederseniz hemen nöbetçi amirle görüşüp anlatayım. Daha sonra hemen akabinde 
bu sefer İstanbul Emniyet ve Asayişten sorumlu Vali Yardımcısı KALKANCI, Naci Nurullah 
KALKANCI gene özel cep telefonumdan aradı. Biz bununla görev itibariyle 1 sene boyunca 
müşterek çalışıyorduk şahsen tanışıyoruz. O da aynı soruyu sordu. Sayın Valim bilgim yok. 
Bilgim dahilinde değil ancak bizden habersiz köprüde araç olması çok abes. Tümen komutanı-
mız, kolordu komutanımızın da haberi yok bu işten. O sırada televizyonda zaten Boğaz Köprü-
sü’ndeki işte araçları görünce derhal tümen karargahına gidip olayı netleştirmek üzere emir 
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astsubayımı makam aracıyla lojmanlara çağırdım. Normalde merkez komutanlığında duruyor 
aracımız. Tabii bu arada tümen nöbetçi amirini arayarak kışlalardan herhangi bir asker çıkışı 
olup olmadığını ve bütün kışlalarda yoklama alınmasını, araç yoklaması, personel yoklaması 
ve neticenin derhal bildirilmesini emir verdim. Nöbetçi amiri herhangi bir şey söylemedi. “Em-
redersiniz komutanım” dedi. Daha sonra lojmanın altına, çıkış kapısına geldim resmi aracımı 
bekledim. Ancak baktım geçikti. Gecikince tekrar eve çıkıp özel aracımın anahtarını aldım. 
Resmi kıyafetimi eğitim kıyafetimi giyinmiş olarak, Hasdal’a yola çıktım. Emir astsubayına 
da telefon ederek dedim ben yola çıktım şu anda Hasdal’a gidiyorum. Sen de resmi aracı al 
arkamızdan gel. Yolda Hasdal Beşiktaş’tan Hasdal’a giderken emrimde normalde 3 alay, 3 alay 
komutanı var, 6. Alay, 47. Alay ve 23. Alay bir de Çekmeköy Kışla Komutanı var doğrudan bana, 
tümenime bağlı olan. Bu alayların ve kışlanın komutanlarını aradım. O zaman yeni görevini 
devralmış olan Albay N.G. telefona cevap vermedi. Hasdal’a gidene kadar birkaç kez gene tele-
fonla alay komutanlarına ulaşmaya çalıştım ancak çalmasına rağmen hiçbiri maalesef cevap 
vermedi. Hasdal nizamiyeye geldiğimde nöbetçi astsubay durdurdu beni. Beni eğitim kıyafetli 
gördü ve tanıdığı için ona sordum dedim.-Nöbetçi, nizamiye nöbetçi astsubayı- O astsubayı-
mıza dedim ki “Bu kışladan dışarı araç ve asker çıktı mı?” diye sordum. Astsubayımız bana 
“Komutanım” dedi “Biraz önce yeni gelen alay komutanı Albay N.G. emir komutasında 10-15 
tane Mercedes UNİMORK arkasında askerler tam teçhizatlı binmiş halde dışarı çıktılar.” Ayrı-
ca dedi “Görevi bir gün önce devreden Albay M.K. da kışlaya geldi.” dedi O da beraber normalde 
görevi devretmişti artık görevi bitmişti. Kışlaya gelmemesi lazımdı. Astsubay çok heyecanlıydı. 
Ben -zaten bir taburumuz vardı- o bir tabur askeri alıp çıkmışlar içeri, dışarı içeride de başka 
tedbir aldıklarını varsayarak araç farlarını söndürerek her zaman tümen karargahının önüne 
normal resmi aracımla giderdim, bu sefer arka tarafa helikopter pistine park ettim. Tümen 
karargahında ne oluyor diye görmek için… Bir sessizlik vardı. O sırada emir astsubayım beni 
aradı komutanım dedi kışlaya girmek üzereyiz. Anormal şeyler oluyor… Ben bu sefer gazinoya 
bir tek tümene direk bağlı olan gazinoya gittim. Orada 10 kadar askerimiz vardı. Nöbetçi ast-
subayı, gazino nöbetçi astsubayı beni karşıladı. Ona dedim ki askerlerin silahlarını al, tümen 
karargahına girelim beraber. Astsubayımız dedi ki komutanım askerlerimiz gazino askeri hep-
sinin bölük deposuna kilitlediler. G3 piyade tüfeklerini orada kilitli şu anda hiçbirimizde silah 
yok deyince tam o sırada astsubayım tekrar aradı beni. Komutanım dedi tümen karargahının 
önüne giriyoruz ancak Albay M. ve yanında 7-8 kişilik bir grup arabaya saldırdı dedi telefonu 
kapattı. Daha sonra ben bunu duyunca o kışlada artık zaten bir tabur var onu Albay Nebi 
dışarı götürmüş M.K. da olmamasına rağmen kışlaya gelmiş. Anormal bir durum olduğunu ve 
bana karşı bir tertip içerisinde olduklarını farz ederek emir komutayı daha iyi yapmayı nereden 
yapabilirim diye bir muhakeme neticesinde 3. Kolordu yani bir üst karargahımız Ayazağa’daki 
3. Kolordu Karargahı’na gitmeye karar verdim. Hasdal Nizamiyesi’nin bir yolun solunda bir de 
sağında iki ayrı nizamiyesi vardır. Sağdaki nizamiye bizim kolordu mahkemesinin genellikle 
üyelerinin kullandığın nizamiyedir sık sık kullanılmaz. O girdiğim ana nizamiyeden değil de 
arkadaki nizamiyeden baktım nizamiye kapanmış bir uzman çavuş 2 asker nöbetçi var, her 
zaman öyle duruyor zaten,
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Aynı kışla içerisinde yaklaşık 300-400 metre mesafe var arasında. Alay karargahıy-
la tümen karargahı… Tümen karargahı sadece karargah olaraktır. Asıl oradaki birlik bir tabur 
direk alaya bağlıdır, alayın emir komutasındadır. Onlar da zaten bu arada ben arka nizamiye-
den çıkarken emir astsubayım tekrar aradı komutanım dedi şu anda kurmay başkanı vekili 
İbrahim Albay M. Albay’la tartışmaya başladılar, M. Albay bir emrin geldiğinden bahsediyor 
artık diyor burada emir komuta bizde benim dediklerimi yapacaksınız, İbrahim Albay da ona 
karşı çıkıyor bu arada M. Albay havaya bir el ateş etti vururum sizi diye, burada kötü şeyler 
oluyor dedi ve kapattı tekrar.

…Kolordu karargahında bulunan MEBS alay komutanı o da bizim kışlaya bitişik 
kışlada konuşludur. İlhami Yılmaz Albay bir de onun personeli onlara dedim ki hadi siz de gelin 
HAsdal Kışlasına gidelim bu neyse ne kim varsa orada bakalım o sırada tümen nöbetçi amiri 
bandocu binbaşıydı çünkü birkaç gün olmuştu 15-20 gün olmuştu geleli. O kolorduyla aradı 
dedi komutanım sabaha karşı bu N.G. ve M.K. makam aracı Clio siyah Clio aracı alarak sivil 
kıyafet askerlerin kıyafetini giyerek ikisi sivil kıyafetli olarak kışlayı arka nizamiyeden terk 
etmişler diye bilgi verdi bize…

Kışlada 11’e kadar olan vakitte öncelikle bu N.G. ve M.K.’nin  yakınında bulunan 
şoför, haberci, uzman çavuş falan onları tümen karargahına çağırdım ve onların ilk sorgusunu 
yani soru cevap şeklinde İdari Tahkikat Heyeti’ne de katılarak ben yaptım. Onlardan şu bilgiyi 
aldım, kritikti. Şoför, M.K. ve N.G.’nin şoförü asker dedi ki komutanım dedi benim sivil elbisemi 
çıkarttı M.K. benim sivil kıyafetimi giydi. N.B. de başka bir kıyafet giydi. Eğitim kıyafetlerini 
bırakarak kaçtılar. Dedim siz ayın 15’i tabii ayın 16’sı bir gün önce ayın 14’ünde bu alayın 
sancak devir teslim törenini yapmıştık. Normal M.K. N.G.’ye teslim etmişti alayı. Peki dedim 
siz dün neredeydiniz ne yaptınız? Yani alay komutanları devir teslim komutanı dediler sancak 
devir teslim bittikten sonra akşam saat 16-17 gibi bittikten sonra siz ayrıldınız… Bu iki alay 
komutanı kaldı. Müziğin sesini bahçede sonuna kadar açtılar uzun uzun bir şey konuştular. 
Sonra da biz de arabaya bindik Hava Harp Okulu’na gittik dedi. Hava Harp Okulu’nda ne 
yaptınız evladım siz dedim. Komutanım bizi arabadan çıkartmadılar dedi. Arabada siz oturun 
biz çıkana kadar da sakın arabanın dışına çıkmayın diye talimat verdiler. Ne yaptınız dedim. 
Canınız sıkılırdı çıksaydınız. Komutanım bizim gibi birçok makam aracı vardı dedi. Hava Harp 
Okulu’nda… Tabi bu kritik bilgiyi önce Y.T. Kolordu Komutan Vekilimizle paylaştım sonra Naci 
KALKANCI Valimizle paylaştım. Dedim, Hava Harp Okulu’nda bir toplantı olmuş bir gün önce. 
Kritik bir toplantı gibi görünüyor Bu alay komutanları gittiğine göre birçok da makam arabası 
gittiğine göre oraya bir ekip yönlendirilmesi lazım. Muhtemelen orada bir sıkıntı var. Bir, Hava 
Harp Okulu’nda bir toplantı olmuş gibi gözüküyor. Bunun üzerine öğlen haberlerinde falan 
veya öğleden sonra tam hatırlayamıyorum Hava Harp Okulu’nda bir polis operasyonu oldu 
orada kamera kayıtlarında kimler toplantıya katıldığı o M.K., S.C.’nin de orada ben televizyon-
da gördüm toplantı mahalline giderken kameranın önünden geçtiklerini falan gördüm. Daha 
sonra S.C.’yle Metris’e çıkmadan önce askeri hattan görüştük. Metris Alay Komutanı 47. Alay 
Komutanı, Sadık dedim sen niye akşamleyin telefonlarıma cevap vermedin. Komutanım dedi 
işte odadaydım dedi çok değişik bir geceydi dedi. Telefonları da duymamışım bakmamışım 
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falan dedi. Dedim ne yapıyorsun şu anda bak dedim birazdan dedim kışlana geleceğim polisle 
beraber geleceğiz bekliyorum dedi. Zaten polis herhalde gelir birazdan beni alır dedi kendisi. 
Niye dedim seni niye alacaklar? Ne yaptın sen? Bir şey yapmadım, kışlamdan da çıkmadım 
ama falan dedi.

6. Motorlu Alayı’ndan yani N.G.’nin emir komutasındaki Hasdal’daki alaydan son-
radan M.K. da aynı gece alayı devretmesine rağmen gelmiş. O alaydan da Taksim’e Alibeyköy 
AKOM’a ve TRT binasına birlik gönderilmiş. 23. Motorlu Alayı Samandıra Ö.F.Ö.’nün başında 
olduğu alayda TEM gişeler ve Kartal Köprüsü bölgelerine birlik göndermiş.

16 Temmuz sabahı M.K.’nin  yakın şoförü habercisini falan idari heyetimiz sorgula-
dığında orada çıktı. M.K.’nin  14’ünde N.G.’yle Hava Harp Okulu’na toplantıya gittiğini oradan 
anladık ayın 16’sında.” şeklinde beyanda bulunmuştur.  

Tanık K.B., sanık N.G.’nin kendisine yönelik “…Tanık alay komutanını yani şahsımı 
birçok defa aradığını telefonumun çaldığını ama bakmadığımı ifade etti. Biz tümen karargâ-
hıyla aynı kışladayız. Dolayısıyla ben de aynı kışladayım hiç tümen nöbetçi amirine veya o 
esnada tümen harekât merkezinde bulunan astsubay varsa veyahut da başka bir görevli beni 
bulmasına yönelik kışlada beni aramasına yönelik veya benimle irtibata geçmesine yönelik bir 
emir vermiş mi?” şeklindeki sorusuna ise; “ Evet şahsıyla ilgili… kışladan dışarı çıktığını bir 
subay söyledi ben zaten ulaşabildiğim herkese, cep telefonuyla bana cevap verenlere biraz 
önce arz ettiğim yazılı, sözlü bütün emirleri verdim. Eğer N.G.’de telefonunu açsaydı aynı 
emirleri o da alırdı hiç değilse o noktadan dönmüş olurdu…” diye cevap vermek suretiyle 
sanığı darbe faaliyetlerine katılmaması için defalarca aradığını, ancak sanığın bunu bildiği 
için telefona bilerek cevap vermediğini ifade etmiştir. 

Sanıklar N.G. ve M.K. kovuşturma safahatındaki ifadelerinde, kendilerinin ön-
ceki beyanlarını inkâr ettikleri gibi bu tanıkların kendileri hakkındaki beyanlarını da ya-
lanlamışlardır. Ancak, duruşmalarda da ifade ettiğimiz gibi, sanıklarla aralarında bu şe-
kilde ifade vermelerini gerektirir herhangi bir husumet bulunmaması, diğer taraftan da 
bu kadar kişinin sanıklar aleyhindeki birbiriyle örtüşür şekildeki beyanları sanıkların söz 
konusu inkârları ve yalanlarının bir öneminin olmadığını göstermektedir. Sanıklar zaten 
mensubu oldukları FETÖ/PDY örgütünün bütün darbe yargılamalarında geliştirdiği “Duy-
madım, görmedim, bilmiyorum.” şeklindeki adeta üç maymunu oynar şekildeki, tamamen 
inkâr üzerine kurulu örgütsel savunma stratejisi çerçevesinde her şeyi inkâr etmişlerdir. 
Ancak gerek darbenin icrası aşamasında suçüstü ele geçirilen deliller, gerek soruşturma 
ve kovuşturma safahatında alınan ifadeler ve toplanan deliller karşısında bu örgütsel inkâr 
stratejisi tamamen akamete uğramıştır. Yargılama safahatında duruşmalarda bir meslek-
taşımızın ifadesiyle “mızrak çuvala sığmamıştır”. 

Sanıklar N.G. ve M.K., kovuşturma safahatındaki ifadelerinde, genel savunma 
stratejisini, örgütsel savunma stratejisi kapsamında; önceki beyan ve savunmaları inkâr 
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etmek ve maddi olayla ilgili de icra hareketlerinin “KOKTOD” kapsamında yapıldığı savun-
ması üzerine kurmuşlardır. Ancak olay tarihinde korgeneral olup 3’üncü Kolordu Komu-
tanı olarak görev yapan E.Ö.’nün duruşmalarda; “KOKTOD’un ne olduğu ve Türk Silahlı 
Kuvvetleri açısından uygulanmasın usul ve esasları hakkında mahkeme huzurunda vermiş 
olduğu tafsilatlı açıklamalarda bulunmuştur. 

Yine yargılama safahatında tanık olarak dinlenen K.B. de, sanık N.G.’nin “... Ta-
nık biraz önce ifadesinde valiliğin 5442 sayılı kanunun 11D maddesine göre KOKTOD kapsa-
mında valilik çok acilse sözlü talep üzerine birlik çıkarılır, daha sonra bu yazılı hale getirilir 
ifadesi kullanıyor. Acaba bizim savunmamızda geçen benim savunmamda geçen telefon emri 
Genelkurmay Başkanı’nın telefon emri 5442 sayılı 11J maddesine göre sözlü talep olarak kabul 
edilebilir mi?” şeklindeki sorusuna vermiş olduğu; “…Edilemez Vali Vasip ŞAHİN veya emniyet-
ten sorumlu Nurullah Naci KALKANCI direk şahsı aramış olması lazım böyle bir şey için. Onla-
rın muhatabı da ordu komutanı ve kolordu komutanıdır. O sırada zaten 1. Ordu Komutanı’yla 
beraber. Yani burada mevzuat çok açık olarak onu ifade ediyor. Yoksa Vasip ŞAHİN Valimiz 
direk 6. Alay’a göreve bir gün önce başlamış N.G.’yi arayıp da bizim birliğe ihtiyacımız var 
Nebi Albay birliğini şuraya gönder, buraya gönder… Yani mantık dışı geliyor. Bu mantığı uy-
gun olmadığını değerlendiriyorum…” şeklindeki cevapla sanıkların KOKTOD savunmasının 
tamamen kendilerini suçtan kurtarmaya yönelik örgütsel bir savunma stratejisi olduğunu 
açıkça ortaya çıkarmıştır. 

Esas Hakkında Mütalaa

İddia makamının dosyanın esası hakkındaki mütalaasında, sanıklar N.G. ile 
M.K.’nin  yargılama konusu 15 Temmuz darbesinde üstlendikleri görev ve görev kapsa-
mında gerçekleştirilen faaliyetlerin her iki sanık tarafından iştirak halinde işlediği, her 
iki sanığın olaysal ve hukuksal konumunun sanık birebir aynı olduğu vurgulanmıştır. Bu 
çerçevede de sanıkların darbede esnasındaki görevleri, darbe öncesinde ve darbe esnasın-
da icra ettikleri darbe faaliyetlerinin neler olduğu özetlenmiş, sanıkların bu darbe faaliyet-
lerini FETÖ/PDY örgütünün mensubu olmaları hasebiyle örgütün amaçları doğrultusunda 
gerçekleştirdikleri vurgulanmıştır. 

Bu kapsamda mütalaaya genel itibariyle katılmakla birlikte sadece mütalaada-
ki bir hususu kabul etmiyoruz. Şöyle ki; mütalaada öncelikle   “…Ülke genelinde darbe 
girişimini gerçekleştiren Yurtta Sulh Konseyi’nin İstanbul yapılanmasını oluşturan sanık-
lar tarafından kurulan “Yurtta Sulh Biziz” isimli WhatsApp haberleşme grubuna üye olan 
sanığın, darbe girişiminin silahlı kuvvetlerimizdeki emir-komuta zincirinden kopuk ola-
rak, terör örgütünün bir eylemler dizisi olduğu açıkça anlaşılan somut olayda girişimin 
öncesinde düzenlenen toplantılara katılarak görev üstlenmesi, eylemleri organize eden ve 
girişim günü kalkışmayı başlatan, görev taksimatı yapan veya birlikleri sevk eden konsey 
üyesi sanıklarla irtibatı bulunması bir arada değerlendirildiğinde terör örgütüyle arasında 
süreklilik ve çeşitlilik arz edecek şekilde organik bağ bulunduğu, münhasıran örgüt men-
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surlarınca kullanılan kriptografik haberleşme sistemi “Bylock Talk And Chat” programını 
kullanmasının başlı başına örgüt mensubu olduğunu gösterdiği, örgütün deşifresine yöne-
lik beyan ve tespitlerden anlaşılacağı üzere görev ve rütbesi ne olursa olsun örgüte men-
sup asker şahısların örgütsel tabirle “şakirt” tabir edilen alt kademede yer alan ve silahlı 
kuvvetlerin hiyerarşisi dışında asker-sivil unsurların emrinde üye konumunda oldukları, 
sanığın da bu kapsamda terör örgütünün üyesi olduğunun kabulü…” denilmekle sanıkla-
rın FETÖ/PDY Örgütünün mensubu oldukları ortaya konulmuş, örgütün amacına yönelik 
bilgiler verilmiştir.

Ancak hemen akabinde “…ayrıca mevcut konumu, görevi, birlik kabiliyeti ve 
girişim öncesi yapılan toplantılarla kendisine genel değil belirli bölgelerin emniyet alma 
alınması görevi verilmesi nazara alındığında görev verildiği ve somut olayda birlik sevk 
edip idare ettiği bölgelerde işlenen suçlardan dolayı sorumlu olması gerektiği…” şeklinde 
bir mütalaa verilmiştir. 

Halbuki izah edildiği üzere 15 Temmuz darbe girişimi, gerçekte klasik anlamda 
darbe olmaktan ziyade uluslararası bir şebekenin işgal hareketidir. FETÖ/PDY örgütü de 
bu işgal hareketinde bir taşeron olarak kullanılmıştır. Daha önce FETÖ/PDY örgütünün 
“MİT Müşteşarı’nın yargılanmaya çalışılması”, “17-25 Aralık Yargı Kumpası”, “MİT’e ait 
yardım tırlarının durdurulması operasyonları” şeklinde tezahür eden taşeronluk faaliyet-
lerinin hepsi akamete uğratılınca, bu sefer Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yuvalanmış 
kripto elemanları tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde ülke genelinde kanlı bir darbe 
planlanmış ve icra edilmiştir. Ancak aziz milletimiz canı ve kanı pahasında taşeron FETÖ/
PDY örgütünün ve bu örgütü elinde tutan uluslararası şebekenin ülkemizi işgal girişimine 
fırsat vermemiştir. 

Görüldüğü üzere; taşeron FETÖ/PDY örgütünün uluslararası şebekesinden almış 
olduğu ihale gereği 15 Temmuz 2016 tarihinde icra etmeye çalıştığı darbe faaliyetleri, sade-
ce söz konusu sanıkların görevlendirildikleri İstanbul’da değil tüm ülke genelinde cereyan 
etmiştir. Sanıklar N.G. ve M.K.’nin  da uluslararası şebekenin taşeronu FETÖ/PDY örgütü-
nün, kendi halkını “gaza yapılacak bir düşman” olarak gören adanmış mensupları olduk-
ları dikkate alındığında, bu örgütün 15 Temmuz 2016 tarihinde icra ettikleri tüm ülkemiz 
genelindeki darbe faaliyetlerinden hukuken sorumlu oldukları izahtan varestedir. Bunun 
içindir ki söz konusu sanıkların 15 Temmuz darbesinin bütün suçlarından cezalandırılma-
ları gerekmektedir.
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9. Sanık Ö.F.Ö.

İddianamede Müsnet Suç

Sanık Ö.F.Ö.’nün olay tarihinde Kurmay Albay rütbesiyle Sarıgazi, Samandıra, 
Sultanbeyli ve Çekmeköy bölgelerinde konuşlu 23’ncü Motorlu Piyade Alay Komutanı 
olarak görev yaptığı, darbeci askeri kanat; tarafından hazırlanan sözde atama listesine 
göre kendisine herhangi bir görev verilmediği, sanığın Yurtta Sulh Biziz isimli WhatsApp 
grubuna üye olduğu, grupta sıkıyönetim direktifinin birliğe ulaştığını bildirdiği, önceden 
yapılan toplantı gereği kendi birliğinin sorumlu olduğu bölgeler olan Samandıra Gişeler 
ve E-5 Üzerinde yer alan Kartal Köprüsü’ne silahlı ve teçhizatlı askeri unsur sevk ettiği, 
sevk edilen unsurlara Kara Harp Akademisinden takviye amacıyla gönderilen unsurların 
da takviye edildiği, sanığın sevk ve idare ettiği unsurların saat 22.30 sıralarında her iki 
noktaya intikal ederek İstanbul şehir merkezine geliş yönünden trafiği kapattıkları, takip 
eden günün gecesi saat 04.00 sıralarında darbe girişiminin başarısız olduğunun anlaşılma-
sı akabinde unsurların birliğe geri döndüğü, sanığın terör örgütsel bağlı hakkında yapılan 
araştırma sonucuna göre; münhasıran terör örgütü mensuplarınca kullanılan kriptografık 
haberleşme programlarından “Bylock Talk And Chat” kullanıcısı olduğunun tespit edildi-
ği, ülke genelinde darbe girişimini gerçekleştiren Yurtta Sulh Konseyi’nin İstanbul yapı-
lanmasını oluşturan sanıklar tarafından oluşturulan “Yurtta Sulh Biziz” isimli WhatsApp 
haberleşme grubuna üye olan sanığın, darbe girişiminin silahlı kuvvetlerimizdeki emir-ko-
muta zincirinden kopuk olarak, terör örgütünün bir eylemler dizisi olduğu açıkça anlaşı-
lan somut olayda girişimin öncesinde düzenlenen toplantılara katılarak görev üstlenmesi, 
eylemleri organize eden ve girişim günü girişimi başlatan, görev taksimatı yapan veya bir-
likleri sevk eden konsey üyesi sanıklarla irtibatı bulunması bir arada değerlendirildiğinde 
terör örgütüyle arasında süreklilik ve çeşitlilik arz edecek şekilde organik bağ bulunduğu, 
münhasıran örgüt mensurlarınca kullanılan kriptografık haberleşme sistemi “Bylock Talk 
And Chat” programı kullanmasının başlı başına örgüt mensubu olduğunu gösterdiği, örgü-
tün deşifresine yönelik beyan ve tespitlerden anlaşılacağı üzere görev ve rütbesi ne olursa 
olsun örgüte mensup asker şahısların örgütsel tabirle ’’şakirt’’ tabir edilen alt kademede 
yer alan ve silahlı kuvvetlerin hiyerarşisi dışında asker- sivil unsurların emrinde üye konu-
munda oldukları, sanığın de bu kapsamda terör örgütünün üyesi olduğunun kabulü, ayrıca 
mevcut konumu, görevi, birlik kabiliyeti ve girişim öncesi yapılan toplantılarla kendisine 
genel değil belirli bölgelerin emniyet alma alınması görevi verilmesi nazara alındığında 
görev verildiği ve somut olayda birlik sevk edip idare ettiği bölgelerde İşlenen suçlardan 
dolayı sorumlu olması gerektiği anlaşılmıştır.

Emniyet İfadesi

Sanık soruşturma aşamasında verdiği ifadesinde;

“TSK içerisinde Albay rütbesi ile Alay Komutanlığı görevini yapmaktayım. Sarıga-



İSTANBUL DARBE ANA DAVASI İSTANBUL DARDE ANA DAVASI

557

zi’de bulunan Piyade Alayı’nın Alay Komutanı olarak görev yapmakta idim. Alayımızın bulun-
duğu bölge, Sarıgazi, Samandıra, Sultanbeyli ve Çekmeköy bölgesidir. Bu bölgede sürekli ola-
rak değişik terör örgütlerinin illegal eylemleri olmaktadır. 12 Mayıs 2016 tarihinde alayımıza 
ait personel servis minibüsüne PKK tarafından araçlı bomba eylemi yapılmıştır. Üst komutan-
lıklardan istihbarat kaynaklı eylem ikazlarında sürekli bölgemizin ismi bulunmaktadır. Ben 1. 
Ordu Komutanlığı temsilcisi olarak haftalık İstanbul Anadolu Yakası Asayiş ve Güvenlik Koor-
dinasyon Toplantılarına katılmakta idim. Bu toplantıya 11 ilçenin kaymakamı, ilçe emniyet 
müdürleri MİT temsilcisi ve başsavcılık temsilcileri katılmaktadır. Bu toplantılarda da sürekli 
olarak Sarıgazi, Maltepe, Gülsuyu bölgelerinin kritik bölgeler olduğu özellikle kışla, lojman ve 
servis emniyetine azami dikkat edilmesi yönünde istihbarı bilgiler paylaşılmakta idi. Alayımız 
sorumluluğunda Sarıgazi Askeri Lojmanları ve Askeri Gazinosu da bulunmaktadır. Son dönem-
de yaz aylarıyla birlikte terör eylem istihbaratlarında büyük oranda artış olduğu güvenlik ted-
birlerinin artırılması yönünde çok sayıda emirler aldık. Ramazan Bayramı tatilinde 1. Ordu 
Komutanlığı emri gereği İstanbul’dan yıllık iznime ayrılamayarak her gün kışla kontrolünde 
bulunmam emredildi. 8 Temmuz 2016 tarihinde yani bayram haftasında Sarıgazi Gazino Niza-
miyesi’ne hareketli araçla ses bombası atıldı. Son olarak 15 Temmuz günü öğleden önce o hafta 
sonu erbaş ve erlerin çarşı izinlerinin iptal edildiği kışla güvenlik tedbirlerinin artırılması nöbet 
sistemin takviye edilmesi terör eylemi beklentisi sebebiyle üst komutanlık ordu, kolordu ve 
tümen komutanlıkları tarafından bildirildi. Özetle alayımızın bulunduğu bölge sürekli terör 
ikazlarının bulunduğu terör eylemlerinin yaşandığı bir bölgedir. Bu nedenle de alayımız sürek-
li olarak bu eylemlere karşı tedbir içerisindedir. 15 Temmuz 2016 günü ise yine aynı şekilde 
büyük çapta bir terör eylemi olacağı düşüncesi ile emniyet tedbirleri üzerine yoğunlaştık. 15 
Temmuz 2016 gününü içeren haftada kışla emniyeti ve kolluk kuvvetlerini toplumsal olaylarda 
desteklemek için ben herhangi bir terör eylemini önlemek maksadıyla üstlerimden almış oldu-
ğum emir ve istihbarat ikazları doğrultusunda sorumlu olduğum Çekmeköy ve Samandıra kış-
lalarına güvenlik tedbirlerinin artırılması maksadıyla emir verdim. 15 Temmuz 2016 günü sa-
bah saat 07.30 sıralarında makamıma geldim. Normal rutin görevimi ifa etmeye başladım. Öğle 
11.00 sıralarında İstanbul 23. Tümen’de önce telefon ile sonrasında resmi kanalımız olan ME-
DAS’dan sorumlu olduğum Alay Komutanlığına Cumartesi ve Pazar günleri yani hafta sonu 
izinlerinin er ve erbaşlara kapatıldığı ve kışla içerisindeki emniyet tedbirlerinin artırılması yö-
nünde emir yazısı geldi. Ben de bu emir doğrultusunda kışlada bulunan her iki tabur ve birlik 
komutanlarına bunu ilettim. Öğleden sonraki mesai saatlerinde vermiş olduğum bu emri de-
netlemek maksadıyla kışla içerisinde dolaştım. 15 Temmuz 2016 günü saat 20.45 sıralarında 1. 
Ordu Harekât Merkezi tarafından sorumlu olduğum 23. Motorlu Piyade Alayı’na askeri hattan 
aranarak İstanbul genelinde büyük çaplı bir terör eyleminin beklendiği, kışla içerisinde alarm 
hazırlığının yapılması yönünde telefon geldi. Sonrasında 20.50 sıralarında kullanmakta oldu-
ğum 0505 744 06 75 nolu telefonum 1. Ordu Harekât Merkezi tarafından bende kayıtlı olmayan 
şuan hatırlayamadığım bir cep telefonu numarasından aranarak alarm durumu verin, birliği 
toplayın daha sonra yazılı emrin birliğe iletileceği ve yazılı emri aldığınızda tekrardan bilgi 
verin şeklinde bir emir geldi. Ben de bu emir doğrultusunda tabur komutanlarını arayarak, 
bütün rütbeli personelin kışlaya gelmesi, alarm durumunun olduğu yönünde emir verdim. Son-
rasında sıralı bir şekilde bu emir alt rütbelere iletildi ve yaklaşık 23.00 itibariyle Toplumsal 
Olaylara Müdahale Teşkilatı’nda görevli yaklaşık 130 civarında personel içtima alanında hazır 
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oldu. Sorumlu olduğum Piyade Alayı’nda personelin kullanmış olduğu HK33 ve G3 piyade tü-
fekleri olarak tabir edilen silahlar bulunmaktadır. içtimada hazır bulunan personelde ise sade-
ce bu piyade tüfeklerinden bulunmakta idi. Birliğimde herhangi bir şekilde zırhlı araç bulunma-
maktadır. 23.00 sıralarında görevli olduğum Alay Komutanlığına Genelkurmay Başkanlığından 
resmi kanal olan MEDAS üzerinden M.P. Tuğgeneral e- imzalı sokağa çıkma yasağı ilan edildi-
ğine dair yazılı emir geldi. Ben de bağlı bulunduğum alayda hazır duruma getirdiğim taburu 
23.20 sıralarında Kartal Köprüsü ve Samandıra yol bağlantısına gidip burada bulunan vatan-
daşlara sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini, evlerine gitmeleri gerektiğini belirtmek ve as-
keri güvenlik tedbirlerini aldırmak için tabur komutanı emir komutasında tabur Samandıra 
Kışlası’ndan harekât etti. Sonrasında 23.10 sıralarında Harp Akademisi öğrenci subaylarından 
oluşan 16 kişilik bir grup kışlaya geldi. Bunlar bana kendilerine alarm durumu verildiğini bu 
sebeple bana takviye maksadıyla geldiklerini söylediler. Ben de aynı gün 23.50 sıralarında gön-
dermiş olduğum taburu yerinde denetlemek maksadıyla takviye gelen 8 akademi öğrencisi 
subayını da yanıma alarak Kartal Köprüsü’ne gitmek için Samandıra Kışlası’ndan 3 askeri 
araçla çıktım. Kartal Köprüsü’ne gittiğimde tabur komutanı olan Yarbay İ.Ç.’yi gördüm kendi-
sine durumu sorduğum da herhangi bir sıkıntının olmadığını fakat trafiğin artığını bana iletti. 
Ben de Kartal Köprüsü’ne 5 akademi subayını da bırakarak tekrardan kışlaya dönüşe geçtim. 
Diğer 3 akademi subayının bulunduğu araç ise benim emrim ile diğer bölüğün bulunduğu Sa-
mandıra Gişeleri bölgesine gittiler. Çekmeköy Kışlası’nda bulunan tabura ise kışla emniyetini 
alarak beklemeleri yönünde emir verdim. Ben kışlaya geri döndüğüm esnada 01.00 sıralarında 
araç içerisindeki radyo kanalını açtırdım. Radyoda askerin bir kalkışma içerisinde olduğunu bu 
günün demokrasi için önemli olduğu, Cumhurbaşkanımızın bu kalkışmaya karşı sokaklara, 
hava alanlarına gitmesi yönünde çağrıda bulunduğu bilgilerini edindim ve tabur komutanını 
aradım. Kendisi bana burada halkın toplanmaya başladığını ve kendilerine tepki verdiğini söy-
ledi. Ben de beklemede kalmalarını kendilerine tekrardan döneceğimi belirtip telefonu kapat-
tım ve hemen tümen komutanı olan Tümgeneral K.B.’ye ulaşarak durum hakkında bilgi verdim. 
Kendisi de bana gelen emrin garip olduğunu kendisinin bana gönderilen emri görmediği kendi-
sinin 1. Ordu komutanıyla irtibatlı olduğunu, bir yanlışlık olduğunu söyledi. Bu esnada kışlaya 
gelmiş olmamla birlikte tabur komutanını aradım. Fakat telefonunun şarjı bittiği için ulaşama-
dım. Bunun üzerine yanında bulunan uzman çavuşun telefonu üzerinden irtibata geçtim, tabur 
komutanına durum farklı derhal dönüşe geçin emri verdim kendisi de toparlandıklarını ve dö-
nüşe geçmekte oldukları bilgisini verdi. Sonrasında zaman kaybetmeden hemen Samandıra 
Gişelerde bulunan bölük komutanı olan Bölük Komutanı Üstteğmen G.M’yi aradım ve derhal 
dönüşe geçmeleri yönünde emir verdim. Ben nizamiyede birliklerin dönüşünü beklemeye baş-
ladım. Saat 02.30 ilk olarak Samandıra Gişelerde bulunan birlikler geldi. Sonrasında saat 02.35 
sıralarında Kartal’daki birliğin bir kısmı tabur komutanı ile beraber geldi. Tabur komutanına 
birliğin geri kalanı nerde diye sorduğumda ise yolun kapalı olması sebebiyle değişik yollara 
dağılarak ara yollardan gelmekte olduklarını söyledi. Daha sonra birliğin geri kalanları ile te-
lefon ile irtibat kurduğumda 21 kişinin Tuzla Piyade Okulu’nda, 42 kişinin ise Maltepe Başıbü-
yük Lojmanlarına gittiğini öğrendik. Tekrardan aldığımız içtima neticesinde 2 Land aracı ile 4 
asker ve 4 akademi öğrenci subayının gelemediğini tespit ettik. Bu gelemeyen 4 akademi öğ-
renci subayını aramak için akademi öğrenci subaylarından 3 kişi kendi sivil araçlarıyla niza-
miyeden çıktılar. Daha sonra telefon ile beni arayarak bu kayıp 2 askeri aracın Kartal Emniye-
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ti’nin önünde olduklarını ve ortalığın çok karışık olduğunu söylediler. Bu arada nizamiyenin 
önü belediye araçları ile kapatıldı. Sonrasında aramaya giden 3 akademi öğrenci Subayı tekrar 
kışlaya dönemediler. Ben de kendilerinin akademiye gitmelerini söyledim. Sonrasında Sancak-
tepe İlçe Emniyet Müdürü Nihat Müdür’ü aradım. Kendisine durumu anlattım. Gelemeyen ar-
kadaşları sordum. Kendisi de bana ortalık karışık nerde olduklarını bilmiyorum dedi ve telefo-
nu kapattık. Sabah saatlerine kadar televizyondan darbe kalkışması ile ilgili haberleri takip 
ettik. Sabah saatlerinde Tümen Komutanı olan K.B’yı arayarak bilgilendirdim ve Alay içerisin-
deki emniyet tedbirlerine devam ettik. Alayımızın yan tarafında bulunan alaya bitişik olan 
Kara Havacılık Alayı’nda akşam 21.00 sıralarından itibaren sabah 08.00 sıralarına kadar sü-
rekli olarak helikopter uçuşları oldu. Fakat bunlar hakkında detaylı bir bilgiye sahip değilim. 
Sabah saat: 11.00 sıralarında Nihat Müdür arayarak yanında İl Emniyet Müdür yardımcıların-
dan Mesut Müdür olarak bildiğim emniyet mensubu ile birlikte beni aradılar Mesut Müdür 
bana sizin alayınızda bulunan 9 öğrenciyi teslim almalarının gerektiğini ve kendilerine yardım-
cı olmam konusunda beni aradı. Ben de, bu 9 kişiyi hazır ederek kışlaya getirdik, burada emni-
yet güçlerine teslim ettik” şeklinde ifade vermiştir.

15 Temmuz 2016 günü saat 23.00 sıralarında görevli olduğum alay komutanlığına 
Genelkurmay Başkanlığından resmi kanal olan MEDAS üzerinden M.P. Tuğgeneral e- imzalı 
sokağa çıkma yasağı ilan edildiğine dair yazılı emir gelmişti. Benim bunun eklerini inceleme 
imkānım olmamıştı. 16 Temmuz 2016 günü saat 04.00 sıralarında makam odama döndüğümde 
inceleme fırsatım oldu. Bu gönderilen yazıda il il sıkı yönetim komutanlıkları ve sıkıyönetim 
mahkemelerinde görevli hakim savcıların listesi bulunmakta idi. 15 Temmuz 2016 günü beni 
harekât merkezinden arayan cep telefo numarası Yurtta Sulh adında bir WhatsApp grubu 
oluşturduğunu beni de eklediğini gördüm. Bu grup içerisinde 1. Ordu’da bulunan birlik komu-
tanlarının bu grupta olduğunu ve tekmil vermek maksadıyla oluşturulduğunu düşündüm. Ve 
saat 23.00 sıralarında ilk emir geldiğinde “Emir geldi.” şeklinde üç dört kelimelik bir şey yaz-
dım. Başka da herhangi bir şey yazmadım ve takip etmedim. Çünkü şahsım adına hattım 02.00 
saatlerinde kapatılmıştı. Ben olay günü genellikle makam hattımı kullandığım için WhatsApp 
takip etmedim. Orada yazan herhangi bir talimatı uygulamadım.

15 Temmuz 2016 günü saat 20.45 sıralarında 1. Ordu Harekât Merkezi tarafından 
sorumlu olduğum 23. Motorlu Piyade Alayı’na askeri hattan aranarak İstanbul genelinde bü-
yük çaplı bir terör eyleminin beklendiği, kışla içerisinde alarm hazırlığının yapılması yönünde 
telefon geldi. Sonrasında 20.50 sıralarında kullanmakta olduğum 0505 744 06 75 nolu telefo-
num 1. Ordu Harekât Merkezi tarafından bende kayıtlı olmayan şuan hatırlayamadığım bir cep 
telefonu numarasından aranarak alarm durumu verin, birliği toplayın daha sonra yazılı emrin 
birliğe iletileceği ve yazılı emri aldığınızda tekrardan bilgi verin şeklinde bir emir geldi. Ben de 
bu doğrultuda hareket ettim. Sonrasında yukarda belirtiğim üzere yazılı emir geldi ve emirler 
doğrultusunda hareket ettim. 11-12-13 Temmuz’da herhangi bir toplantıya katılmadım.”  şek-
lindedir. 
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Savcılık İfadesi

Sanık C. Savcısı huzurunda verdiği ifadede

“Ben tarafıma isnat edilen suçlamayı anladım. Önceki ifademi tekrar ederim. Ben 
olay tarihinde Sancaktepe’de konuşlu bulunan 23. Alay Komutanı olarak görev yapmaktay-
dım. Birliğim Hasdal’ da bulunan 23. Tümen’e bağlıdır. Ayrıca bana bağlı Çekmeköy ilçesinde 
bulunan bir taburum daha vardır. Ayrıca bana bağlı birliklerin KOKTOD (Kolluk Kuvvetlerinin 
Toplumsal Olaylarda Desteklenmesi) kapsamında görevinde bulunmaktadır. Birliğimizin ku-
ruluş maksadı budur. Olay tarihinde Genelkurmay’dan gelen mesaj emri üzerine birliği alarm 
durumuna geçirdim ve Sancaktepe’de bulunan birliğimden bir bölüğü Kartal Köprüsü üzerine, 
diğer bir bölüğü de Samandıra Gişelerinin olduğu bölgeye gönderdim. Her iki bölük tam çıkmak 
üzereyken Kara Harp Akademilerinden başlarında bir binbaşı öğretim görevlisi olmak üzere 
diğerleri öğrenci subay toplam 16 subay birliğime geldi. Binbaşının ismini Serdar diye hatırlı-
yorum. Soyismini hatırlamıyorum. Neden geldiklerini sorduğumda kendileri bana verilen emir 
üzerine takviye amacıyla geldiklerini söyledi. Emri kimin verdiğini sorduğumu hatırlamıyorum. 
Benim kendilerinin geleceğinden haberim yoktu. Gelmeleri üzerine durumun ciddi bir terör ola-
yı olduğunu değerlendirdim. Yani gelmeleri benim olayların terör olayları olduğu kanaatini 
pekiştirdi. Her iki sevk ettiğim unsur piyade unsurlarıydı, Land araçlarıyla silahlı bir şekilde 
her iki noktaya intikal ettiler. Başlarında ise tabur komutanı İ.Ç.’ye görevlendirdim. Kendisi 
olaylar boyunca Kartal noktasında bulundu. Ast olarak ise takım komutanı Mehmet Üsteğmen 
ve Bölük Komutanı Cenker Üsteğmen vardı. Samandıra noktasında ise unsurların başlarında 
Bölük Komutanı Gökhan isimli üsteğmen vardı. Her iki unsurun çıkış saati 23.20 sıralarıydı. 
Genelkurmaydan ise direktif 23.00’da geldi. Yaklaşık 00.00 sıralarında akademiden gelen un-
surların yarısı ile beraber her iki birliği denetlemeye gittim. Benimle denetlemeye gelen Harp 
Akademileri unsurları ikiye bölünüp her iki noktadaki bölükle beraber kaldılar. Akademiden 
gelen unsurların diğer yarısı ise alaydan hiç çıkmadı. Olay tarihinde oluşturulan WhatsApp 
grubuna “Sıkıyönetim direktifi geldi.” ibareli mesaj attığım doğrudur. Öncesinde 1. Ordu Ha-
rekât Merkezi’nden yazılı emri aldığımızda dönüş yapmamız yönünde talimat verilmişti. Ben 
de buna binaen mesajı yazdım. WhatsApp grubu yazışmalardan ise saat 03.00 sıralarında 
sevk ettiğim her iki unsuru alaya geri çektikten sonra telefonuma bakınca haberdar oldum. 
Unsurları geri çektiğimde Samandıra’ya sevk edilen, başında Gökhan Üsteğmenin bulunduğu 
unsurun alaya tam olarak geri döndüğünü gördüm. Kartal Köprüsü’ne sevk edilen başlarında 
tabur komutanın bulunduğu grup ise eksik olarak alaya döndü. Orada kalanların bir kısmı 
Tuzla Piyade Okulu’na, bir kısmı Başıbüyük Lojmanlarına sığınmışlar. Diğer ufak bir kısım ise 
emniyet tarafından olay yerinde gözaltına alındığını sonradan yoklamayı alınca öğrendim. Ta-
kip eden günün öğlenden sonra Sancaktepe Emniyeti’ne gittiğimde hakkımda gözaltı kararı 
olduğunu öğrendim. Gittiğimde hakkımda gözaltı kararı yoktu. Benim unsur sevk ettiğim her 
iki noktada herhangi bir şekilde ölüm, yaralanma veya mala zarar verme olayları olmamıştır. 
Unsurlar herhangi bir şiddete başvurmamışlardır. Ben de kendilerine silah kullanılması yönün-
de herhangi bir emir vermedim. Tam tersine görevlerinin yalnızca emniyet olduğunu, sokağa 
çıkmak yasağının olduğunu insanlara söylemelerini konusunda talimat verdim.” demiştir.
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Sulh Ceza Hakimliği Sorgusu

Sanık Sulh Ceza Hakimliği’ndeki sorgusunda;

 “Sancaktepe’de bulunan 23. Alay komutanıyım. Sarıgazi Samandıra bölgesinde te-
rör olayları çoktu, çok ikaz aldık. Hatta terk etmememiz konusunda bölgeyi emir aldık. Olay 
günü de beklenti içerisindeydim. Akşam saat 21.00 civarında birlik alarm durumuna geçtiği 
hususunda telefonla emir aldım. Yazılı olarak da gönderileceği bildirildi. Benim de terör husu-
sunda beklentim vardı. Toplumsal olaylarda destek ekibi görevimiz de vardı. Hazırlık yapıldı. 
Yazılı emri almaya müteakip 7 kol -105-110 personeli Land Mercedes araçlarla Samandıra Gi-
şeleri ve Kartal’a götürdük. Bu emir direktif şeklinde geldi. Metin içerisinde bu direktifin emir 
komuta hiyerarşisi içerisinde olduğunu gördüm. Mesajın çıktığı daire ya da başkanlık tarafın-
dan imzalandığını gördüm. Bu olayı olağan dışı karşıladığım için emri uyguladım, askerlerimi 
götürdüm. Onlara hiçbir şekilde suça karışmaları konusunda emir vermedim. O arada radyoyu 
dinliyordum. Cumhurbaşkanımızın konuşmasını duyunca durumun başka olduğunu anladım. 
Daha sonra kışlaya dönme konusunda talimat verdim. Halk dışarı çıkmaya başlamıştı. Birli-
ğimin büyük bir bölümü döndü. Halkla çatışma, arbede yaşanmadan vukuat işlenmeden dön-
dük” demiştir.

Mahkeme Huzurundaki Savunması

Sanık mahkeme huzurunda verdiği savunmasında;

“Darbe girişiminden önceki kısa dönemde yaşananları özetlemek istiyorum.  Türk 
Silahlı Kuvvetleri’nin Haziran, Temmuz ayları tayin gören rütbeli personelin ayrılışı ve yeni 
birliklerine katılış dönemidir. 9 günlük Ramazan Bayramı tatili öncesinde Alay’dan tayin gören 
personelin büyük bölümü ayrılış yapmıştır. Durumu tümen komutanımız Tümgeneral K.B.’ye 
arz ettim.   Tümen komutanımız olayın bizi tedirgin etmeye, nabız ölçmeye yönelik olabileceği-
ni, emniyet tedbirlerini artırmamızı KOKTOD’a önem vermemizi buna yönelik faaliyetlerin önü-
müzdeki süreçte de arttırılmasını emretti. Ben de kendisine Pazartesi mesai ile birlikte zaten 
KOKTOD’a yönelik hazırlıklara hız vereceğimizi yeni gelen personelin de oryantasyon eğitimini 
yapacağımızı ifade ettim. Bugün Çarşamba günü 13 Temmuz sabahı beni Kara Kuvvetleri Proje 
Yönetimi Şube Müdürü olan M. Albay aradı. O gün 1.Ordu’ya geleceğini akşam 19 gibi 2. Zırhlı 
Tugay’da olacağını 5 -10 dakika bizim kışla projesi ile ilgili görüşmemiz gerektiğini söyledi.  
Ben de kendisine zaten öğleden sonra tugay komutanı yardımcılığını devralan Mehmet Albayı 
ziyaret edeceğimi orada görüşebileceğimizi söyledim. M. Albay ile de daha önce de Kara Kuv-
vetleri ve kışla projeleri ile ilgili zaman zaman görüşmekteydim. Ocak 2016 ayında yapılan 
Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarımızın da katıldığı Kara Kuvvetleri Kurumsal Geli-
şim Projeleri Çalıştayı’na 1. Ordu adına ben de katılmıştım.  Burada da M. Albay ile kışla proje-
si ile ilgili görüşmüştüm.  Çarşamba akşamı 18.30 gibi mesai bitirerek 2. Zırhlı Tugay’a gittim. 
Komutan yardımcısını, tugay komutanını ve M. Albay’ı görmeyi müteakip lojmana geçecektim.  
Tugay karargâh binasına gittiğimde Mehmet Albay ve 3-4 tugay personeli bahçede oturuyor-
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lardı.  Tugayın yeni Kurmay Başkanı ile Harekât Eğitim Şube Müdürü de oradaydı. Ben makam 
aracına park yerinde beklemelerini söyleyerek yanlarına gittim. Burada hayırlı olsun dilekleri-
mi belirttim Mehmet Albay’a.  Tugay Komutanı kışla dışındaydı.  Oradaki personel de Tugay 
Komutanının gelişini bekliyordu.  Bahçede otururken tugayın Kahramanmaraş’a intikali konu-
su konuşuluyordu.  Bu arada Tugay Harekât Eğitim Şube Müdürü mesaiye kendi arabasıyla 
geldiğini ve beni lojmana bırakabileceğini söyledi.  Çünkü Tugay Komutanı bekliyordum ben o 
sırada. Bunun üzerine makam aracının yanına giderek onlara beni lojmana bırakacaklar kışla-
ya dönün şeklinde aracı gönderdim.  Saat 20’ye doğru M. Albay geldi.  Saat 8.30 gibi de Tugay 
Komutanı geldi.  Önemle vurgulamak isterim ki burada herhangi bir toplantı ortamı olmadı. 
Karşılıklı münferit sohbet şeklinde bir ortam vardı. Tugayın bölgeye intikali ile ilgili konuşulu-
yordu.  Ben burada genelde Harekât Eğitim Şube Müdürü ile tugayın taşınması durumunda 
bizim alayın alabileceği muhtemel ilave işleri görüşüyordum. Onlar taşındığı zaman muhteme-
len Başıbüyük Lojmanları emniyeti, saymanlık ile ilgili bazı hususlar bize tevdi edilecekti.  Ay-
rıca atış alanı tahsisi ile ilgili konularda Harekât Eğitim Şube Müdürü ile görüştüm.  Burada 
M.D.  Albay bana önümüzdeki günlerde büyük çaplı terör eylemlerinin beklendiğini muhtemel 
eylemlerle şehirlerde karışıklık çıkartılmaya çalışıldığı bu durumda polis ve jandarma ile birlik-
te Kara Kuvvetleri birliklerinin de kullanılabileceğini, bu kapsamda KOKTOD görevi alabilece-
ğimizi ifade etti.   Birlik komutanlarını da bu konuda bilgilendirmek için geldiğini söyledi.  M. 
Albay’ın bahsettiği KOKTOD görevi bizim zaten asli görev ve sürekli son dönemde de üzerinde 
yoğun olarak hazırlık yaptığımız görevdi.  Ancak M. Albay’ın bu şekilde birliğe gelerek yerinde 
bilgi vermesi bir terör beklentisinin yüksek olduğunu gösteriyordu.   Zira M. Albay Kuvvet Ko-
mutanına doğrudan bağlı çalışan Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargâhında önemli konumda 
olan biriydi.  Daha önce de M. Albay’ın doğrudan Ordu Komutanları dahil birlik komutanları ile 
görüşerek Kuvvet Komutanı emirlerini ilk ağızdan ilettiğini biliyorum.  2014 yılında ben Hakkâ-
ri Dağ ve Komando Tugayı’nda Kurmay Başkanı olarak görev yaparken M. Albay o zaman Kara 
Kuvvetleri Komutanı olan şu anki Genelkurmay Başkanımız Hulusi AKAR Paşa’nın emriyle 
Hakkâri ve Şırnak bölgesindeki tüm birlikleri dolaşmış ve terörizmle mücadele hareketi ile ilgi-
li sorunları görüş ve önerileri tugay ve tümen komutanları, kurmay başkanları ile birebir görü-
şerek bir rapor hazırlamıştır ve yine doğrudan Hulusi Paşamıza o zamanki Kara Kuvvetleri 
Komutanımıza arz etmişti.  Hakkâri’de 2 gün kalmıştı. Bizim tugayda iki gün kalmıştı. Bu ko-
nuyla ilgili de 2014 yılı içerisinde bayağı bir görüşmem oldu M. Albay ile terörle mücadele ha-
rekâtı ile ilgili.  Burada vurgulamak istediğim nokta M.D.  Albay her ne kadar kurumsal proje-
lerle ilgili bir şube müdürü de olsa terörizmle mücadele harekâtı ilgili konularda ya da kuvvet 
komutanımızın istediği konularda birebir çalışmakta olan biriydi. Bu nedenle de M.D.  Albay’ın 
birlik komutanlarını bu şekilde bilgilendirmeye terörle ilgili bir konuda bilgilendirme yapmasını 
hiç sorgulamadım. Daha önceki bu durumdan dolayı…  2. Zırhlı Tugay’da iddia edilenin aksine 
herhangi bir toplantı yapılmış değildir. Ben görmedim burada herhangi bir plan görüşüldüğünü 
duymadım. Tamamen münferit konuşmalar bir fikir alışverişleri şeklinde bir sohbet ortamında 
bulunulmuştur.  Bizim alayla ilgili 23. Alay’la ilgili de KOKTOD konusu dışında herhangi bir 
konu gündeme gelmemiştir. 15 Temmuz 2016 gününde olanları arz edeceğim.  15 Temmuz günü 
Cuma günü öğleden önce rutin faaliyetler ile birlikte Ani Müdahale Mangası ve Hazır Kıta Bir-
liği’ni denetledim.  Öğlene doğru Tümen İstihbarat Şube Müdürü ve o gün aynı zamanda Kur-
may Başkan Vekili olan İbrahim Albay’ı arayarak hafta sonu izinlerin iptal olduğunu terör ey-
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lem ikazlarının geldiğini tümen komutanımızın kışla emniyet tedbirlerinin artırılmasını 
müteyakkız olunmasını emrettiğini bildirdi.  Tümen komutanımızla da daha önce de zaten 
emniyeti artırmak ve KOKTOD hazırlıkları müteyakkız olunma konusunda emrini almıştım.  Bu 
sefer de yine terör eylem ikazları neticesinde böyle bir emir vermişti.  Ayrıca öğleden önce 
Üçüncü Kolordu’dan benzer şekilde emniyet tedbirlerinin konulu mesaj emri de geldi.  Tabur 
komutanlarını arayarak bu emri ilettim.  Kışla nizamiyesini uyardım.  Öğleden sonra 47’nci 
Alay’ın komutan devir teslim töreni vardı. Ancak öğle saatlerinde bu törenin iki hafta sonraya 
ertelendiği bildirildi.  Bunun üzerine ben de öğle yemeği için Sarıgazi Lojmanları’nın da bulun-
duğu sosyal tesislere gittim ve burada hassas durumda olan nizamiye bölgesini kontrol ettim.  
Yemek esnasında Çekmeköy Kışlası’nda takım komutanı olan teğmenler de vardı. Birisi aynı 
zamanda nöbetçi subaydı. Onlara da bu gelen emniyet mesajlarını ve eylem ikazlarını söyleye-
rek kışlada Ani Müdahale Mangası ve hazır kıtayı ikaz etmelerini, nizamiyeyi kontrol etmele-
rini nöbetçi subay olması hasebiyle emrettim.  Müteakiben kışlaya döndüm öğleden sonra her 
Cuma günü olduğu gibi rutin bakım faaliyetleri yapıldı.  16.30 gibi de personel servisleri kışla-
dan ayrıldı.  Saat yirmiye kadar kışla içerisinde birkaç kez dolaştım.  Bu arada cep telefonlarına 
terör eylem ikazı mesajı gelmişti.  Muhtemel bölgeler içerisinde Sancaktepe ve Kartal da bulun-
maktaydı. Saat 20.30 gibi askeri hattan 1. Ordu Harekât Merkezi’nden aradılar.  İsmini şu an 
hatırlayamadığım bir yarbay İstanbul’da ciddi terör eylemi beklentisi olduğunu muhtemel bir 
alarm durumu için hazırlıklı olunmasını bildirdi. Odadan çıkarak karargâh binası önüne indim.  
Nöbetçi amiri de alıp nöbet yerlerini dolaşmayı planladım.  3 - 4 dakika sonra cep telefonundan 
bende kaydı olmayan bir numaradan bir binbaşı aradı.  O da harekât merkezinden aradığını 
söyledi ve aynı bilgileri verdi.  O aynı numara birkaç dakika sonra tekrar arayarak İstanbul’da 
tüm birliklere alarm durumu verildiğini; yazılı emri mesajda göndereceğini alayın Kartal, Sa-
mandıra yol emniyeti görevi olduğunu, yazılı emrin alındığında dönüş yapılmasını söyledi.  Ben 
tekrar odaya çıktım bu sırada M.D.  Albay’ı da arayarak alarm emrini aldınız mı şeklinde sor-
du. Ben de Ordu Harekât Merkezi’nden aradılar şeklinde cevap verdim. Kısa bir görüşme oldu.  
Tabur komutanlarını ve nöbetçi heyetini arayarak KOKTOD alarm durum emrini ilettim.  Ben 
çift hatlı bir telefon kullanıyordum. Telefon görüşmelerimi genelde makam hattından yapıyor-
dum. Saat. 21.20 gibi şahsi telefon hattımda WhatsApp mesaj işaretini gördüm.  Beni harekât 
merkezinden arayan telefon numarası tarafından bir mesaj grubu kurulmuştu. Sonradan bu-
nun Murat Binbaşı tarafından olduğunu da anlamış oldum.  İddianamede de gördüm.  1-2 mesaj 
vardı gelişmelerin bu mesaj grubundan bildirileceği yazıyordu. Bu grubun Ordu Harekât Mer-
kezi tarafından tekmil verme maksatla oluşturulduğunu düşündüm. Çünkü benzer şekilde 
WhatsApp kullanımı Şırnak İdil’deki operasyonda da görmüştüm. Makam hattını kullandığım 
için bu mesajları takip etmedim.  Kışlada dolaşmaya başladım. Personel kışlaya geliyordu. Ani 
Müdahale Mangası’nı nizamiye bölgesinin emniyetine gönderdim. Saat 10 gibi Tabur Komuta-
nı İsmail Yarbay geldi. Personelin alarm durumuna geçişini kışlada dolaşarak beraber takip 
ettik.  Bu arada köprülerde terör eylemi nedeniyle köprülerin kapandığı haberlerini söyledi İs-
mail Yarbay.  Sarıgazi Lojmanları Yönetim Kurulu Başkanı olan yüzbaşı aradı. Ona lojmanda 
kalarak oradaki emniyet tedbirlerini kontrol etmesini söyledim.   Çekmeköy’deki tabur komu-
tanını aradım. Tabur komutanlığına kışla emniyetini artırmalarını lojman bölgesine desteğe 
hazır olmaları emrini verdim. Çekmeköy’deki bu birlik kışladan hiç dışarıya çıkmadı 15 Tem-
muz günü. Bu arada Üçüncü Tabur toplanmıştı. Tabur komutanı ile içtima alanındaydık. Rüt-
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beli personele ciddi bir terör eylemi beklentisi nedeniyle alarm verildiğini, görevimizin yol em-
niyeti sağlamak olduğunu söyledim. Personel araçlara binerek yol durumuna geçmeye başladı.  
Bu arada saat 23 gibiydi. Muhabere takım komutanı aradı ve bir mesajın geldiğini söyledi.  
Karargâh binasına gittim.  Arkamdan da tabur komutanı geliyordu. Bana burada gelen mesaj 
Genelkurmay Başkanlığından resmi mesaj kanalıyla gelmişti. Hızlı ve ayakta başlığına baktım.  
Konusu Sıkıyönetim Direktifi idi. Mesaj tüm birliklere ve tüm bakanlıklara gönderiliyordu. Me-
sajı okumadım. Masama bırakmalarını söyleyerek binanın önüne çıktım. Çünkü o anda araçlar 
hareket halinde taburu çıkış emrini benden bekliyordu.  Araçlar karargâh binası önüne gelmiş-
ti. Tabur komutanı da oradaydı.  Tabur komutanına emrin geldiğini söyledim. Tabur komutanı 
da araçlara çıkış emrini verdi.  Bu arada tabur komutanı yanında, Ordu Harekât Merkezi tara-
fından oluşturulduğunu düşündüğüm WhatsApp grubundan bana dönüş yapmalarını söyle-
dikleri için Harekât Merkezi WhatsApp grubundan ilk ve tek mesajım olan “Direktifin geldiği” 
yönündeki mesajı attım. Bu gruptan hiçbir konuşmaya ondan sonra da hiç dahil olmadım.  Bu 
sırada Harp Akademilerinden öğrenci subaylar gelmişti. Başlarında kendisini Serdar Binbaşı 
olarak tanıtan ve öğretim görevlisi olduğunu söyleyen subay vardı.  Gelen öğrenci subaylar 
arasında birkaç tanesini de tanıyordum daha önce görev yaptığım subaylardı. Kendilerine 
alarm durumunun tebliğ edildiğini ve 23. Alay’a gitmeleri yönünde emir verildiğini söylediler.  
Akademi öğrencilerini eğitim elbiselerini giymek üzere karargâh binasına yönlendirdim.  Ser-
dar Binbaşı yanımda kaldı.  23.20 civarıydı tabur kışladan çıkış yapmaya başladı.   Taburun 
çıkışını takip ettim bu sırada Serdar Binbaşı ile de akademi öğrencileri ile ilgili ne yapabilece-
ğimizi konuştuk.  Göreve gönderdiğim tabur 7 unsurdan oluşmaktaydı. 4’ü Kartal bölgesine 3’ü 
de Samandıra Gişeleri bölgesine gitmek üzere çıkış yapmışlardı.  Her unsura bir subay bir su-
bayla tabur komutanı yanında olacak şekilde bir görüşme yaptık Serdar Binbaşı ile.  Bu duru-
mu daha sonra bu subaylara öğrenci subaylara terör eylemi beklentisiyle KOKTOD görevi kap-
samında taburun görev yerine gittiğini kendilerini de gözlemci olarak taburun görev bölgesine 
götüreceğimi söyledim. Hazırlıklarını yaptılar Bu arada ben hazır kıta bölgesinde bulundum.  
İki araç akademi öğrencileri için benim bulunduğum makam aracı ve bir de hazır kıtadaki bir 
unsurla emniyet unsuru ile beraber saat 24 gibi 8 akademi öğrencisi ile birlikte nizamiyeden 
çıkış yaptık.  Kartal Köprüsü’ne gittik.  Kartal Köprüsü’ne giderken Samandıra’ya gidecek olan 
araçlar ayrıldı bizden Samandıra’ya gitti. Kartal Köprüsü’nde tabur komutanını gördüm. O an 
köprü bölgesinde bir kalabalık bulunmuyordu. E-5 yolunun her iki tarafında da tedbir alınmış 
trafik kesilmemişti.  Araçlara terör tehlikesi olduğu evlerine gitmeleri söyleniyordu. Akademi 
öğrencilerini tabur komutanına bırakıp 00.30 gibi 12.30 gibi Kartal’dan ayrıldım.  Kartal’a gi-
derken trafik normaldi ancak dönüşte yolda trafik bazı noktalarda kesilmiş kalabalıklar oluş-
maya başlamıştı. Farklı bir durum vardı. Radyoyu açtırdım haber kanalında sayın Cumhurbaş-
kanımızın konuşması vardı. Halkın meydanlara, havaalanlarına toplanmasını istiyordu.  
Şaşırmıştım biz insanlara evinize gidin tehlikeli bir güvenlik durumu var derken şu anda Cum-
hurbaşkanımızın konuşmasını dinleyince tam tersi bir durumun olduğunu; gerçek durumun 
farklı olduğunu durumun bir darbeye kalkışma olduğunu anladım. Öncelikle tabur komutanını 
müteakiben de tümen komutanını aradım. Tümen komutanına kısaca bilgi verdim. Tümen ko-
mutanımız gelen mesajı dikkate almamamızı söyledi. Ben de zaten durumun o şekilde olduğu-
nu, anladığımızı ve taburun kışlaya döneceğini söyledim.  Bu arada ben kışlaya girmiştim. Ben 
tümen komutanımızı aradığımda böyle bir konuşma yaşadık. Bu konuşma öncesinde bana ne 
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tümen ne kolordu ne de ordu karargahından yaşananların bir darbe girişimi olduğuna yönelik 
ne telefonla sözlü olarak veya telefon mesajı olarak ne de muhabere merkezi kanalıyla sözlü 
veya yazılı olarak herhangi bir bilgi ya da emir verilmemişti.  Daha sonra tabur komutanını 
aradım. Tabur komutanı telefonu kapandı.  Tekrar aramaya çalışırken kendisi başka bir numa-
radan bir uzman çavuşun telefonundan beni aradı.  Kendisinin şarjı bitmiş.  Dönü0ş için topar-
landıklarını söyledi. Samandıra’yı arayıp aramadığını sordum. O da henüz arayamadığını söy-
ledi. Onlara dönüşe geç emri verdikten sonra Samandıra’yı aradım. Oradaki bölük komutanını... 
Bölük komutanı yanında akademiden gelen subay da vardı. Onlara da dönüş emrini verdim.  
Her iki noktadaki birlikler saat 01.15 - 01.30 gibi toparlanmaya ve dönüşe geçtiler. Ben kışlaya 
girmiştim. Saat 02 gibi muhabere takım komutanı Üçüncü Kolordu’nun birliklerinin kışlaya 
dönmesi ile ilgili mesaj emrini getirdi. Önemle belirtmek isterim ki bu sırada zaten bana bağlı 
olan birlikler dönüşe geçmişlerdi.  O ana kadar gelen tek mesaj da oydu. Nizamiye bölgesine 
gittim. Birliği beklemeye başladım Saat 02.30 gibi araçlar kışlaya dönmeye başladı. Tabur ko-
mutanı geldi. Dışarısının çok karışık olduğunu yolların kapandığını ara yollardan zar zor gel-
diklerini söyledi.  Bu arada konvoylar halinde insanlar nizamiye önünden geçiyorlardı. 1-4-5 
araç Nizamiye önünde durarak tezahüratta bulunmaya başladı.  “Asker kışlaya!” şeklinde diye 
hatırlıyorum.  Ben de onlara doğru giderek “Biz kışladayız merak etmeyin…” diye bağırdığımı 
hatırlıyorum.  Buradan nizamiyeden sorumlu olan astsubay megafonla aynı şekilde onlara ce-
vap veriyordu.  Ve onlar da devam ettiler.   Saat 3 civarında nizamiyenin önünü belediye aracı 
kapattı.  Saat 3 ile 4 arasında tabur komutanı ile birlikte biz gelen unsurları yoklamasını ve 
vukuat tedbirlerini aldık. Bazı unsurlar gelememişti. Bunlarla irtibat kurduk trafik nedeniyle 
kışla yoluna giremeyip, Tuzla Piyade Okulu’na ve Maltepe Başıbüyük Lojmanları’na gidenler 
vardı.  2 Land aracı ile birlikte 4 er ve 4 akademi öğrencisi de dönmemişti. Bu durumu da tümen 
komutanına bildirdim. Dönmeyenlerin durumu için Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürü’nü ara-
dım Nihat Bey’i.  Durumu anlattım iki aracın dönemediğini söyledim. O da dışarısının çok ka-
labalık olduğunu, muhtemelen polis tarafından alıkonulduklarını söyledi. Daha sonra bu per-
sonelin Kartal Emniyeti’nde alıkonulduklarını öğrendim. Saat üçten sonra tabur komutanı ile 
birlikte karargahta olayları televizyondan takip etmeye başladık. Genelkurmay’dan gelen di-
rektif ile sıkıyönetim komutanlıkları ve sıkıyönetim mahkemeleri ile ilgili 2 ek belgeyi tabur 
komutanı ile birlikte saat üçten sonra inceledik.  Şaşkınlıkla olayları ve açıklamaları izledik.   
Bu arada ben şahsi telefon hattının da kapanmış olduğunu gördüm saat 3.00 gibi.  Tam olarak 
ne zaman kapandığını bloke edildiğini bilmiyorum.  Ama saat 3 gibi falan fark ettim. Bu arada 
birkaç kez tümen komutanı arayarak yoklama hakkında dönmeyenler hakkında bilgi verdim. 
1. olarak iddianamede birliğin 22.30’da çıkış yaptığı, saat 4 sırasında darbe girişiminin başarı-
sız olduğu anlaşılması akabinde geri dönüldüğü ifade edilmektedir. Öncelikle bu bilgi hatalıdır 
aksi de kolaylıkla ispat edilebilir.  Gerek ifadelerden gerekse kışla nizamiye kamera kayıtların-
dan anlaşılacağı üzere birlikler kışladan 23.20 civarında ayrılmış ve 02.30’da o civarda dönüş 
yapmıştır. Dönüş emrini ben sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasını radyoda dinledikten 
sonra 01-1.15 civarında verdim. Birliğin toparlanması, yola çıkarak yoğun trafik ve kapanan 
bazı yollar nedeniyle ara yollara sapılması sonucu kışlaya ancak 02.30 sıralarında dönebilmiş-
lerdir.  Dönüş emri darbenin başarısız olduğunu anlaşılması ile değil olayın tarafımca bir darbe 
olduğunun anlaşılması üzerine ve süratle verilmiştir. İkinci olarak iddianamede İstanbul şehir 
merkezine geliş yönünde trafiği kapattıkları ifade edilmektedir. Yine ifadelerden anlaşılacağı 
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üzere yol kapatılmamış E-5 yolun her iki istikametinde de emniyet tedbirleri alınmış ki ben 
bunu kendim de gördüm. Araçlara terör tehlikesi olduğu ve evlerine gitmeleri söylenmiştir.  
İddianamede bu girişimin aylarca öncesinden detaylı olarak planlandığı ifade edilmektedir.  
Makam hattını kullandığım sürekli hareket halinde birliklerimi emir komuta etme durumunda 
olduğum için zaten WhatsApp‘ta aktif olarak bulunmam mümkün değildi.  Tekmil verecek baş-
ka bir şeye de ihtiyaç duymadım.  Bu nedenle de yalnızca tekmil verme maksatlı bir defa kul-
landım WhatsApp’ı. Bu durum telefon incelenmesiyle de görülecektir WhatsApp’a başka hiçbir 
girişim olmadı. WhatsApp’ta yazılanları da saat 3 gibi odaya geldiğimde telefon bloke olduğu 
için o zaman da okuyamadım. Yani WhatsApp’ta yazılanları ben daha sonra basından ve iddi-
anameden gördüm. “Sanık Murat’ın beyanlarına ilişkin ben kurgu olarak görüyorum.”  şeklin-
de ifade vermiştir. 

Hakkındaki Sanık ve Tanık Beyanları 

a) S.Y. İfadesi

“Saat 20.30 sıralarında alay içtiması yapıldı. Alay Komutanı içtima alanında olduğu 
esnada Alayın önüne 3-4 sivil araç geldi. Araçlardan yaklaşık olarak 8-9 kişi ellerinde çantalar 
ile indiler. Araçlardan inen şahıslardan olan daha sonra bana resmi gösterilen, ismini A.S.T. 
olarak öğrendiğim Binbaşı benim yanıma gelerek Alay Komutanını sordu. Ben de kendisine 
alay içtimasında olduğunu söyledim kendisi bana bağırarak aynı soruyu birkaç kez sordu bu-
nun üzerine yanında bulunan diğer şahıslar alay içtiması varmış komutanım dediler. Kendisi 
bu cevabı alması üzerine üzerlerini değiştirecek oda istediler. Bu esnada Alay Komutanı Ö.F.Ö.
geldi. Kendisinin gelmesi üzerine şahıslar Alay binası içerisinde boş buldukları odalara girerek 
üzerlerini değiştirerek askeri kıyafet giydiler. Askeri kıyafet giymelerinin ardından hepsinin 
subay rütbeli olduğunu gördüm. Daha sonra birlik dışından gelen subaylar ile Alay Komutanı 
alay binası önünde bir müddet konuştular. Hatta bu esnada Alay Komutanı’nın şoförü olan 
Hasan UZMAN Çavuş kendilerinin yanına gitmek istedi ancak Alay Komutanı kendisini geri 
gönderdi. Bir müddet sonra Alay Komutanı ve bu şahıslar Ani Müdahale Mangası’nın bulun-
duğu alana gittiler kısa bir süre sonra subaylar ellerinde G-3 piyade tüfekleri ile birlikte geri 
döndüler. Bu esnada üsteğmen M.İ. Alay Komutanı’na yazılı kağıt getirdi. Alay Komutanı ve 
yanında bulunan diğer rütbeli şahıslar aralarında biraz daha konuştular ve tekrar Ani Mü-
dahale Mangası’nın oraya gittiler. Bir müddet sonra Alay Komutanı bizi yanına çağırdı biz 
de yanına araçla gittik. Ani Müdahale Mangası’nın önünde içerisinde asker bulunan 3-4 adet 
Mercedes Ünimork marka ve 2-3 Land Rover marka araç vardı. Alay Komutanı ve tanımadığım 
yüzbaşı makam aracına bindi. Tanımadığım 4 yüzbaşı da Land Rover’e bindi ardından hareket 
ettik. Nizamiyeye geldiğimizde biz durduk Alay Komutanı nizamiyede görevli nöbetçi Astsubay 
R.E.’ye “Nizamiye polis gelebilir, gelirse kendilerine silah doğrultmayın, çok zorda kalırsanız 
havaya ateş edin emri.” verdi. Yolda gittiğimiz esnada benden radyoyu açmamı istedi. Ben de 
radyoyu açtım. Bu esnada radyoda konuşan bayan spiker “Sıkıyönetim ilan edildiğini, sokağa 
çıkma yasağının olduğunu.” söyledi. Spiker konuştuğu esnada Alay Komutanı benden NTV 
Radyo’yu açmamı istedi. Radyo kanalını NTV’ye ayarladım radyoda Cumhurbaşkanı Recep 
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Tayyip ERDOĞAN konuşuyordu ve halktan sokağa çıkmasını istiyordu. Ben bu esnada Alay 
Komutanı’na ne olduğunu sordum. Kendisi bana “Bu Cumhurbaşkanı ne yapmak istiyor, askere 
kan döktürecek, asker ile vatandaşı karşı karşıya getirecek, sence bu doğru mu?” diye sordu. 
Bende kendisine yorum yapmadım. Yolda gittiğimiz esnada kendisine telefon geldi telefonu 
komutanım diye açtı. Ardından “İmzanın ıslak olmadığını, internet sitesine emir düştüğünü, 
kendisinin şu an içeride olduğunu”. söyledi. Ardından bir müddet bekledikten sonra kısa süreli 
dışarıya çıktığını alaya çok yakın olduğunu, hatta alaya girmek üzere olduğunu söyleyerek 
telefonu kapattı. Alaya girdikten sonra alay binasına gittik. Bir müddet içeride durduktan son-
ra A.S.T. ve yanında bulunan diğer subaylar ile nizamiyeye gittik burada olduğumuz esnada 
Yarbay İ.Ç. geldi. İ.Ç. geldiğinde aracın ön camı çatlaktı. İ.Ç. de kolundan yaralıydı. Burada 
İ.Ç.’ye ilk müdahale yapıldı. Yaklaşık olarak yarım saat sonra nizamiye kapısının önüne elle-
rinde Türk bayrağı olan bir grup vatandaş geldi. Kendilerine megafon ile dağılmaları söylendi. 
Ancak vatandaşların dağılmaması üzerine G-3 Piyade tüfeği ile 2-3 el ateş edildi. Ben o tarafa 
doğru baktığımda nizamiye kapısında A.S.T.’nin olduğunu gördüm elinde de G-3 piyade tüfeği 
vardı. Ancak onun ateş edip etmediğini görmedim.  Saat 07.30 sıralarında dış birlikten gelen 
subaylar tekrar sivil kıyafetlerini giydiler. Daha sonra toplantı salonunda bir şeyler konuştular. 
Saat 10.00 gibi alay binası önünde toplandılar. Alay komutanı Ö.F.Ö.kendilerine WhatshApp 
mesajlarını silmelerini söyledi. Subaylar ellerine telefonlarını alıp WhatsApp mesajlarım sildi-
ler. Ardından cüzdanlarınızı kontrol edin dedi. Bu sefer subaylar cüzdanlarını ellerine alarak 
içerisinden bazı kağıtları çıkartarak yırttılar…”

b) Tanık K.B. İfadesi

“Anormal bir durumun olduğunu sezdikten sonra Beşiktaş’tan Hasdal’a giderken 
emrindeki 3 alay komutanı olan 6. Alay, 47. Alay ve 23. Alay Komutanları Albay N.G., S.C. ve 
Ö.F.Ö.’nün telefonlara cevap vermediğini belirtmiştir. Tümenine doğrudan bağlı olan Çekmeköy 
Kışla Komutanı Albay H.K. aradığında hemen ulaşmış ve kışladan herhangi birliklerin çıka-
rılmaması emrini vermiştir. Ayrıca Albay H.K.’den 23. Alay Komutanı Ö.F.Ö.’ye ulaşamadığı 
için, kendisinin ulaşması veya görüşmesi söz konusu olursa dışardaki birlikleri geri çağırması 
emrini iletmesini istemiştir.  Tanık, Ö.F.Ö.’nün kendisine saat 01.00’e doğru dönüş yaptığını, 
telefonlara cevap vermemesinin sebebini sorduğunda ise telefonun aracın yan tarafına düştü-
ğünü ve sesini duymadığını, bu yüzden cevap vermediği gerekçelerini ileri sürdüğünü belirt-
miştir.” Görüldüğü üzere sanık Ö.F.Ö.’nün savunmalarında bahsettiğinin aksine Çekmeköy 
Kışlası’ndan birliklerin çıkmaması K.B.’nin Albay H.K.’ye verdiği emirler doğrultusunda 
gerçekleşmiştir.

c) M.İ İfadesi

“Alay Komutanı 1. Tabur binasının önündeydi. El işareti yaparak bizi çağırdı. Yanına 
gittik. Terör olayı olabileceğini söyledi. “21’e kadar bekleyelim. Birşey olmazsa evinize gider-
siniz.” dedi. Kamuflaj kıyafetlerimizi giydik. Kışla içerisinde Mustafa ile beraber dolaşmaya 
başladık. Alay Komutanı saat 22 civarında Genelkurmay’dan mesaj geleceğini, kendisine ilet-
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memizi söyledi. Muharebe merkezinin nöbetçi uzman çavuşunu aradım. Bu mesajı söyledim. 
Gelirse Alay Komutanı’na iletin dedim… 23.05’te MEDAS’a mesaj geldi. “Yıldırım harekât” ya-
zıyordu…”

HTS Kayıtları

Ö.F.Ö.’nün kendisine ait 05057440675 GSM numarası ile yaptığı görüşmeler dik-
kate alındığında, sanıklar S.C., M.K., M.D. , M.M.Ç., İ.A., Ö.Ö., A.Z.G., Ö.K., U.C. gibi darbe 
girişimi içerisinde aktif rol alan isimlerle irtibat halinde bulunmuştur.

WhatsApp Yazışmaları 

7.6. “Yurtta Sulh Biziz” isimli WhatsApp haberleşme programı grubu görüşmeleri

(Ö.F.Ö.)

Başlangıç: From: 905057440675@s.WhatsApp.net

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:13:57(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: Sıkıyönetim direktifi geldi

Esas Hakkında Mütalaa

“Sanığın olay tarihinde Kurmay Albay rütbesiyle Sarıgazi, Samandıra, Sultanbeyli 
ve Çekmeköy bölgelerinde konuşlu 23’ncü Motorlu Piyade Alay Komutanı olarak görev yaptığı, 
kalkışma öncesinde konsey üyesi sanık M.D.  tarafından 13/07/2016 tarihinde 2. Zırhlı Tu-
gay’da düzenlenen darbe planlama toplantısına katılan sanığın Yurtta Sulh Biziz isimli What-
sApp grubuna üye olduğu, grupta sıkıyönetim direktifinin birliğe ulaştığını bildirdiği, önceden 
yapılan toplantı gereği kendi birliğinin sorumlu olduğu bölgeler olan Samandıra Gişeler ve E-5 
üzerinde yer alan Kartal Köprüsü’ne silahlı ve teçhizatlı askeri unsur sevk ettiği, sevk edi-
len unsurlara Kara Harp Akademisinden takviye amacıyla gönderilen unsurların da takviye 
edildiği, sanığın sevk ve idare ettiği unsurların saat 22.30 sıralarında her iki noktaya intikal 
ederek İstanbul şehir merkezine geliş yönünden trafiği kapattıkları, takip eden günün gecesi 
saat 04.00 sıralarında darbe girişiminin başarısız olduğunun anlaşılması akabinde unsurların 
birliğe geri döndüğü,

Sanığın münhasıran terör örgütü mensuplarınca kullanılan kriptografik haberleşme 
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programlarından “Bylock Talk And Chat” kullanıcısı olduğunun tespit edildiği, ülke genelinde 
darbe girişimini gerçekleştiren Yurtta Sulh Konseyi’nin İstanbul yapılanmasını oluşturan sa-
nıklar tarafından kurulan “Yurtta Sulh Biziz” isimli WhatsApp haberleşme grubuna üye olan 
sanığın, darbe girişiminin silahlı kuvvetlerimizdeki emir-komuta zincirinden kopuk olarak, te-
rör örgütünün bir eylemler dizisi olduğu açıkça anlaşılan somut olayda girişimin öncesinde 
düzenlenen toplantılara katılarak görev üstlenmesi, eylemleri organize eden ve girişim günü 
kalkışmayı başlatan, görev taksimatı yapan veya birlikleri sevk eden konsey üyesi sanıklarla 
irtibatı bulunması bir arada değerlendirildiğinde terör örgütüyle arasında süreklilik ve çeşit-
lilik arz edecek şekilde organik bağ bulunduğu, münhasıran örgüt mensurlarınca kullanılan 
kriptografik haberleşme sistemi “Bylock Talk And Chat” programını kullanmasının başlı başına 
örgüt mensubu olduğunu gösterdiği, örgütün deşifresine yönelik beyan ve tespitlerden anlaşı-
lacağı üzere görev ve rütbesi ne olursa olsun örgüte mensup asker şahısların örgütsel tabirle 
“şakirt” tabir edilen alt kademede yer alan ve silahlı kuvvetlerin hiyerarşisi dışında asker-sivil 
unsurların emrinde üye konumunda oldukları, sanığın da bu kapsamda terör örgütünün üyesi 
olduğunun kabulü, ayrıca mevcut konumu, görevi, birlik kabiliyeti ve girişim öncesi yapılan 
toplantılarla kendisine genel değil belirli bölgelerin emniyet alma alınması görevi verilmesi na-
zara alındığında görev verildiği ve somut olayda birlik sevk edip idare ettiği bölgelerde işlenen 
suçlardan dolayı sorumlu olması gerektiği, 

Yukarıda da detaylı şekilde izah edildiği gibi iki ayrı eylemle TCK’nın 314. maddesin-
de düzenlenen terör örgütü üyeliği ve TCK’nın 309. maddesinde düzenlenen cebir ve şiddetle 
mevcut anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs olmak üzere ortaya çıkan bu iki sonuç 
açısından sanığın gerçek içtima kuralları gereği farklı hukuki yararları koruyan ve darbe gi-
rişimi bağlamında yasada da öngörülmemiş, aralarında geçitli suç ilişkisi bulunmayan her 
iki suçtan ayrı ayrı cezalandırılmasının olanaklı olduğu anlaşılmaktadır. şeklinde talep ve 
mütalaa edilmiştir.

Değerlendirme 

Sanık darbe teşebbüsünde Kurmay Albay rütbesiyle Sarıgazi, Samandıra, Sultan-
beyli ve Çekmeköy bölgelerinde konuşlu 23’ncü Motorlu Piyade Alay Komutanı olarak görev 
yapmakta olup, 2. Zırhlı Tugay Komutanlığında yapılan planlama toplantısına katılmıştır.

16.10.2016 tarihinde İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde kendisine 
‘’..15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili 11-12 Temmuz 2016 günü Ankara’da toplantı yapıl-
dığı, toplantıda darbe girişimi ile ilgili İstanbul’da görevlendirilen U.Ş., M.Y. ve M.M.Ç. 13 
Temmuz Günü İstanbul 2. Zırhlı Tugay Komutanlığına gelerek Tugay Komutanı Tuğgene-
ral Ö.A. ve tüm tabur komutanları ile birlikte brifing salonunda toplantı yaptıkları, soruş-
turma kapsamında yakalanan şahısların ifadelerinden anlaşıldığından bahisle, toplantıya 
kimlerin katıldığı, toplantı ile ilgili bildiklerinin neler olduğu, bahsedilen toplantılara ka-
tılıp katılmadığı, darbe ile ilgili  başkaca hangi toplantıların nerede ve ne zaman yapıldığı 
sorulmuş’’, sanık da  ‘’11-12-13 Temmuz 2016 tarihi itibariyle herhangi bir toplantıya katıl-
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madım. Böyle bir toplantı hakkında da bilgi sahibi değilim.” şeklinde cevap vermiştir. Ay-
rıca 2016/93347 soruştuma numarası ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifade-
sinde ve 2016/244 sorgu numaralı İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği’nde verdiği ifadesinde 2. 
Zırhlı Tugay Komutanlığında gerçekleştirilen ve kendisinin katıldığı toplantıdan hiç sözet-
memiştir. M.Y. 30/11/2016 tarihli ifadesinde “...Faaliyetin ifşa olmaması için görev alanları-
na sevki ve yönlendirilmesi için 15 Temmuz günü gece eğitimi mi yapılsın yoksa personel 
terör eylemleri veya bu 2.Zırhlı Tugay’ın sınır hattına taşınması ile ilgili acil personelin 
mesaiye çağırılması seçenekleri tartışıldı. Alaylar kolluk kuvvetlerinin toplumsal olayları 
destekleme kapsamında terör eylemi şüphesiyle birlik personelinin mesaiye çağırılmasına 
karar verildi. Bu konu çok tartışıldı hatta toplantının uzamasına sebep oldu. En sonunda 
2.Zırhlı Tugay Komutanı Ö.A.’nın verdiğini ancak ne karar verdiklerini hatırlamıyorum.” 
şeklindeki beyanıyla toplantının ana gündem maddelerinden birisinin sanığın icra ettiği 
KOKTOD faaliyeti ile alakalı olduğunu söylemiştir. Nihayetinde sanık mahkemeniz huzu-
runda verdiği ifadesinde durumu çarpıtarak ‘’Burada herhangi bir toplantı ortamı olmadı. 
Karşılıklı münferit sohbet şeklinde bir ortam vardı’’ şeklinde beyanda bulunmuştur. Oysa 
toplantıya katılan cuntacı askerlerin konumları ve rütbeleri düşünüldüğünde, üstelik çay 
servisini yüzbaşı rütbesindeki M.K.’nin yapması sebebiyle gizli icra edildiği açık olan top-
lantıyla alakalı olarak sanığın suçtan kurtulmaya yönelik olarak beyanlarının açıkça yalan 
olduğu ve sanığın komutanlığını yaptığı birliğin özellikle seçildiği anlaşılmaktadır.  

2. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki toplantıda alınan kararlara uyumlu olacak şe-
kilde, sıkıyönetim emri gelmeden önce saat 21.00 civarında kışla içerisinde sanığın isteği 
ile alarm verilmiştir. Alarm verilmesiyle birlikte mesai dışında olan tüm tabur komutanları 
kışlaya gelmişlerdir. Tanık komutanlarının gelmesiyle beraber askeri personelde kışlaya 
çağrılmıştır. Sanık mahkemeniz huzurunda verdiği ifadesinde, 1. Ordu Komutanlığından 
ismini hatırlayamadığı bir yarbay tarafından arandığını yarbay’ın kendisine terör eylem-
leri beklentisi olduğunu, muhtemel bir alarm durumu için hazırlıklı olmalarını söylediğini 
akabinde aynı minvalde bir binbaşının aradığını, binbaşının ikinci aramasında ise alarm 
durumu verildiğini söylemiştir. Alarm emrinin yazılı olmadığı ve telefonla sözlü olarak ve-
rildiği düşünüldüğünde sanığın FETÖ/PDY üyeliği kapsamında yüksek reaksiyon göstere-
rek hareket etmiş olduğu ve kararı süratle uygulamaya geçtiği açıktır. 

Sıkıyönetim emrine ise hızlı ve ayakta baktığını, mesajı okumadan masasına 
bıraktığını söylemiştir. Oysa üye olduğu whatsApp grubunda saat 23.13’de ‘’Sıkıyönetim 
direktifi geldi.’’ şeklinde paylaşımda bulunarak darbeye bilerek ve isteyerek iştirak et-
tiğini açıkça ortaya koymuştur. Ayrıca whatsApp grubunda diğer kullanıcıların yapmış 
olduğu Ordu Komutanı’nın alınması, tüm zırhlı unsurların sahaya inmesi vs. şeklindeki 
paylaşımları okumadığı saat 03.00’e kadar telefonuna bakmadığı yönündeki savunmasına 
da FETÖ/PDY örgüt üyeliği ve yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmiş olması nedeniyle 
itibar edilmemelidir. Önemle belirtmek gerekir ki, sanık komutanı olduğu KOKTOD birliği-
nin dışarı çıkması ve çıkılacak yerlerin belirlenmesiyle alakalı bir görevin kendisine nasıl 
iletildiğini savunmalarında izah edememiştir. Zira alarm durumunun verilmesinden sonra 
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sıkıyönetim ilanına ilişkin bildiri gelmiştir. Dolayısıyla gelen yazılı emir alarm durumu ile 
alakalı olmamış, sıkıyönetim direktifi olmuştur. Sanıkta sıkıyönetim mesajını okumadı-
ğını mahkemeniz huzurunda ifade etmiştir. Bu suretle terör eylemleri olacağı nedeniyle 
hareket ettiğinin ve terör eylemlerini engellemek adına kışla dışına çıktığını söylemesinin 
anlamı kalmamıştır.

Tüm eylem ve faaliyetlerini örgüt üyeliği çerçevesinde ve toplantılarda alınan 
kararlara uygun olarak icra ettiği açık olan sanık, sözlü emir vererek nizamiyeye gelen 
araç ve şahıslara kayıt yaptırmamış, hatta kayıt yapılıp yapılmadığını bizzat kontrol etmiş 
ve bu şekilde kışlaya intikal eden 3 araç ve Harp Akademilerinden gelen subayları 20.00 
sıralarında içeriye almıştır. Bu şekilde giriş yapan kişileri kendisi karşılamış ve gelen ki-
şilerin üniformalarını giymelerini müteakip bizzat Kışla Emniyet Nöbetçi Sb.lığı binasına 
götürerek Acil Müdahale Mangası ve hazır kıtadan silah, mühimmat ve teçhizat takvi-
yesi yapılmıştır. Ayrıca saat 22.30 sıralarında sözlü emir vererek tümen içi telsiz çevrim 
grubundan çıkılmasını, alay içi telsiz çevrim grubuna geçilmesini istemiştir. Dolayısıyla 
KOKTOD kapsamında birlik içi ve birlik dışı çevrim planına uygun çevrim işletilmesini 
engellemiştir. Yine cuntacıların almış olduğu kararlara uygun kendi birliğinin sorumlu ol-
duğu bölgeler olan Samandıra Gişeler ve E-5 üzerinde yer alan Kartal Köprüsü’ne silahlı 
ve teçhizatlı askeri unsurları sevk etmiştir. Darbe girişiminin ortaya çıkması ve vatandaş-
larımızın tepki göstererek sokağa dökülmesi üzerine sanık, Harp Akademilerinden gelen 
8-9 civarında subay ile birlikte Samandıra Kışlası’ndan 3 askeri araçla darbe teşebbüsüne 
destek olmak amacıyla çıkmıştır.  

Harp Akademisinden gelen subaylar ile ilgili 2016/93347 soruşturma numara-
sı ile verdiği İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinde, ‘’Neden geldiklerini sor-
duğumda kendileri bana verilen emir üzerine takviye amacıyla geldiklerini söyledi. Emri 
kimin verdiğini sorduğumu hatırlamıyorum. Benim kendilerinin geleceğinden haberim 
yoktu, gelmeleri üzerine durumun ciddi bir terör olayı olduğunu değerlendirdim.’’ şeklin-
deki beyanıyla KOKTOD Birliği Komutanlığı görevini yapan birisinin aslında darbe gecesi 
Harp Akademileri öğrencilerinin askeri operasyonlarda kullanılamayacağı, birlik dışından 
askeri personelin KOKTOD kapsamında kışla dışına gönderilemeyeceği, bu amaçla birlik 
içerisinden silah ve mühimmat verilemeyeceği vs. en basit askeri kuralları dahi yerine 
getirmediği ve darbeye iştirak kastıyla hareket ettiğini göstermektedir.

Nitekim idari tahkikat kapsamında bilgisine başvurulan sanığın habercisi S.Y. 
06.08.2016 tarihindeki ifadesinde; ‘’Saat 07.30 sıralarında dış birlikten gelen subaylar tek-
rar sivil kıyafetlerini giydiler. Daha sonra toplantı salonunda bir şeyler konuştular. Saat 
10.00 gibi alay binası önünde toplandılar. Alay komutanı Ö.F.Ö.kendilerine WhatsApp me-
sajlarını silmelerini söyledi. Subaylar ellerine telefonlarını alıp, whatApp mesajlarını sil-
diler. Ardından “Cüzdanlarınızı kontrol edin.” dedi. Bu sefer subaylar cüzdanlarını ellerine 
alarak içerisinden bazı kağıtları çıkartarak yırttılar.’’ şeklinde beyanda bulunmuştur. 
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10.08.2016 tarihinde Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirli-
ği’nde bilgisine başvurulanlardan Ahmet KAYA, ‘’Nöbetimizin başında bulunduğumuz sıra-
da Alay Komutanımız Ö.F.Ö.yanıma gelerek televizyonu kapatmamızı söylerek televizyonu 
kapattı..’’

Abdulkadir ÇIKLAKILLI ve Murat SUNA isimli askerlerde aynı doğrultuda ‘’ Saat 
22.00 sularında hazır kıtada bulunan televizyonu izliyorduk. Askerlerin köprüyü kapattık-
larını televizyondan gördük. Bu esnada başımızda Uzman Çvş. vardı. Kendisi bu tatbikat 
işine benzemiyor dedi. Biz kendi aramızda yorum yaptığımız esnada saat 22.30 sıralarında 
Alay Komutanı olan Ö.F.Ö.geldi televizyonun açık olduğunu ve bizim askerlerin köprüyü 
kapattığı olayını seyrettiğimizi görmesi üzerine bizlere bağırarak “Kapatın televizyonu 
televizyon yalan söylüyor.” dedi. Ardından yine bağırarak “Dışarıya çıkın.” dedi. “Bunun 
üzerine binadan dışarıya çıktık.’’ şeklindeki beyanlarıyla sanığın darbe teşebbüsünün her 
aşamasında bilerek ve isteyerek hareket ettiğini ortaya koymuşlardır. 

Ayrıca sanığın yapılan araştırma sonucunda, münhasıran FETÖ/PDY örgüt men-
suplarınca kullanılan “Bylock Talk And Chat” kullanıcısı olduğunu tespit edilmiştir.

15 Temmuz 2016 tarihinde anayasal düzeni ortadan kaldırmak kasti ile başlanan 
eylemleri yönetmek ve yönlendirmek üzere, üst düzey örgüt yöneticileri tarafından “Yurtta 
Sulh Biziz” isimli WhatsApp grubu oluşturulmuştur. Sanık da işbu grup üyelerinden olup 
grup üyeleri tarafından yapılan organizasyon ve yönlendirmenin içerisinde olmuştur. Bu 
sebep ile sanığın yukarıda arz ve izaha çalışılan İstanbul’da icra edilen suça konu fiilleri 
bizzat yönetmesi, kişileri sevk ve idare ederek Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kal-
dırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, türkiye cumhuriyeti hükümetini 
ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, anayasal düzeni or-
tadan kaldırmaya teşebbüs etme kasıtlarının yanı sıra sanık tarafından yönetilen ve sanığın 
da müşterek fail olduğu kasten adam öldürme ve kasten adam öldürmeye teşebbüs etme 
suçlarını işlediği iddiasını bütün şüphelerden arındırılarak yukarıda izah edildiği şekilde 
sübuta erdirmektedir. 

Ülke genelinde darbe girişimini gerçekleştiren Yurtta Sulh Konseyi’nin İstanbul 
yapılanmasını oluşturan sanıklar tarafından oluşturulan “Yurtta Sulh Biziz” isimli WhatsApp 
haberleşme grubuna üye olan sanığın, darbe girişiminin silahlı kuvvetlerimizdeki emir- ko-
muta zincirinden kopuk olarak, terör örgütünün bir eylemler dizisi olduğu açıkça anlaşılan 
somut olayda girişimin öncesinde düzenlenen toplantılara katılarak görev üstlenmesi, ey-
lemleri organize eden ve girişim günü girişimi başlatan, görev taksimatı yapan veya birlikle-
ri sevk eden konsey üyesi sanıklarla  irtibatı bulunması bir arada değerlendirildiğinde terör 
örgütüyle arasında süreklilik ve çeşitlilik arz edecek şekilde organik bağ bulunduğu, örgütün 
deşifresine yönelik beyan ve tespitlerden anlaşılacağı üzere görev ve rütbesi ne olursa olsun 
örgüte mensup asker şahısların alt kademede yer alan ve silahlı kuvvetlerin hiyerarşisi dı-
şında asker- sivil unsurların emrinde üye konumunda oldukları, şüphelinin de bu kapsamda 
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terör örgütünün üyesi olduğunun kabulü gerektiği anlaşılmaktadır. 

Sanığın Yurtta Sulh Biziz isimli WhatsApp grubuna üye olduğu, grupta sıkıyö-
netim direktifinin birliğe ulaştığını bildirdiği, önceden yapılan toplantı gereği kendi bir-
liğinin sorumlu olduğu bölgeler olan Samandır’a gişeler ve E-5 üzerinde yer alan Kartal 
Köprüsü’ne silahlı ve teçhizatlı  askeri unsur sevk ettiği darbeci askerlerin polis tarafından 
yakalanarak etkisiz hale getirildiği, intikal eden unsurlara Kara Harp Akademisinden tak-
viye amacıyla gönderilen unsurların da takviye edildiği, şüphelinin sevk ve idare ettiği 
unsurların saat 22.30 sıralarında her iki noktaya intikal ederek İstanbul şehir merkezine 
geliş yönünden trafiği kapattıkları, takip eden günün gecesi saat 04.00 sıralarında dar-
be girişiminin başarısız olduğunun anlaşılması akabinde unsurların birliğe geri döndüğü, 
şüphelinin terör örgütsel bağlı hakkında yapılan araştırma sonucuna göre münhasıran 
terör örgütü mensuplarınca kullanılan kriptografik haberleşme programlarından “Bylock 
Talk And Chat” kullanıcısı olduğunu tespit edilmiştir.
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10. Sanık M.K.

İddianamede Müsnet Suç

İddianamede; “Şüpheli M.K.’nin olay tarihinde Maltepe ilçesinde konuşlu bulunan 
2’nci Zırhlı Tugay Komutanlığında Tugay Komutanı Yardımcısı olarak Kurmay Albay rütbesin-
de görev yaptığı, görev yaptığı yerleşkeye ait komuta heyetinin; Tug.K.Tuğg.Ö.A., Tug.K.Yrd.
AIb.M.K., Kur.Bşk.F.K., 1’inci Tnk.Tb.K.Tnk.Kur.Yb.Ş.Ç., 2’inci Tnk.Tb.KTnk.Kur.Yb.İ.A., Mknz. P. 
Tb.K. Vek.P.Bnb.T.K.,Topçu Tb.K. Top.Bnb. Z.G., Loj.Des.Tb.KTnk.Yb.R.E.’den oluştuğu, söz ko-
nusu yerleşkede 13-14 Temmuz 2016 tarihinde, 15 Temmuz günü yapılması planlanan kalkışma 
girişiminde planlayıcı olan ve doğrudan rol alan şüphelilerin komuta kademesi (R.E. ve T.K.’ 
nın katılmadığı), diğer askeri yerleşkelerden ve il dışından da üst düzey subayların katıldığı, 
bir toplantının icra edildiği, gizliliğe aşırı derecede dikkat edilmeye çalışıldığı, bu kapsamda; 
toplantılarda cep telefonları bulundurulmadığı, Tugay Karargah binasında yapılan toplantı-
larda komutan katında ilgisiz rütbeli personel ile erbaş ve erlerin bulunmamasının sağlandığı, 
şüphelilerin 15 Temmuz 2016 günü gerçekleştirilmesi planlanan darbe girişimi kapsamında 
alınan kararlar çerçevesinde kalkışmaya iradesiyle katılan personel dışındaki birlik/unsur ko-
mutanlarının emir-komuta zinciri ve silsilesi dışında tutulmaya gayret edildiği, emirlerin Tu-
gay Komutanı, Tugay Komutanı Yardımcısı, Kurmay Başkanı, Tabur Komutanları tarafından 
sadece belirli personele doğrudan ve sözlü olarak verildiği, hafta başından itibaren tugay he-
yeti tarafından sunulan bir kısım gerekçelerle araç ve silah bakımı, araçlara yakıt ikmali, mü-
himmat sayımı, araç, silah, mühimmat ve tank/zırhlı/tekerlekli araç mürettebat planlamasının 
öncelikli faaliyet olduğu, özellikle de darbe girişimi planlamasında ve 2. Zırhlı Tugay Heyeti 
uhdesinde yer alan rütbeliler tarafından söz konusu hazırlıkların sık sık yerinde bizzat kont-
rol edildiği, 15 Temmuz günü saat 16.00 sularında muhtemel terör eylemi duyumları gerekçe 
gösterilerek erbaş ve erlerin evci ve çarşı izinlerinin iptal edildiği, bir kısım personelin ise hafta 
sonu garnizon terk taleplerinin kabul edilmediği, bazı kritik personelin ise (depo sorumlusu, 
ikmal/bölük astsubayı, mühimmat ve akaryakıt sorumlusu) mesaiye kalmasının/gelmesinin 
emredildiği bu suretle darbe girişimi hazırlıklarına fiilen başladıkları, yukarıda şüphelilerden 
olay tarihinde Tugay Komutanı Yardımcısı Kurmay Albay M.K.’nin olay günü faaliyetlerine 
ilişkin;1’inci Tank Tabur Komutanlığında görevli olan Üsteğmen S.S.’nin emir komuta ettiği,

2 tanktan oluşan unsurun ise Mekanize Piyade Tabur Komutanlığından görevlendi-
rilen Piyade Üsteğmen O.K.’ın emir komutasındaki (2) ZMA ile takviye edildiği, ancak persone-
lin nereye görevlendirildiğini bilmediği, bu sebeple Tabur Komutanı Ş.Ç.’ye görevin sorulduğu, 
tabur komutanının cevaben Komutan Yardımcısı Kurmay Albay M.K.ile irtibata geçilmesini 
emrettiği, telefonla M.K.’ye  ulaşılmasını müteakip M.K.tarafından D-100 karayolunun Tuzla 
- 15 Temmuz Şehitler (Boğaziçi) Köprüsü istikametini trafiğe kapatılması emrinin verildiği, ay-
rıca 15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen kalkışma girişimine tugay dışından iştirak eden 
ve çoğunluğu Harp Akademileri Komutanlığı personeli olduğu anlaşılan Harp Akademileri Ko-
mutanlığı personelinin gelmesi ve tank ve zırhlı araç çıkışlarının başlamasıyla birlikte emir 
ve komuta zincirini tesis etme, eksik kritik lider personel bütünlemesi, belirsizlik, kararsızlık, 
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olaylarının kontrol dışına çıktığı durumlarda süratle müdahil olarak icracı ast kademe perso-
neli ikna,/ motive ederek ve hatta gerektiğinde zorlayarak her ne şartta olursa olsun kalkışma 
faaliyetinin planlandığı şekilde devamını sağlama gibi görevler üstlenmiş oldukları anlaşılan 
Harp Akademileri personeli ile ilgili olarak;

15 Temmuz 2016 günü gündüz saatlerinde Harp Akademileri Komutanlığında ya-
pılan toplantıda Albay A.Z.G.’nin konuşma yaptığı, konuşmasında TSK’dan emir geldiğini ve 
ismini okuyacağı askeri personelin (darbe sırasında) görev verilen birliklere takviye amacıy-
la gideceğini, Harp Akademileri Komutanlığından; Kurmay Albay İ.G., Kurmay Binbaşı M.Ö., 
Kurmay Binbaşı H.B., Kurmay Yüzbaşı C.A., Kurmay Yüzbaşı A.S., Kurmay Yüzbaşı Y.K., Kur-
may Yüzbaşı A.C., Kurmay Yüzbaşı F.H., Kurmay Yüzbaşı H.E., Yüzbaşı H.T.’nin 2 .Zırhlı Tugay 
Komutanlığına gönderilmesinin kararlaştırıldığı, alınan karar doğrultusunda; şüphelilerden 
M.Ö.’nün trafik yoğunluğu sebebiyle Fatih Sultan MEHMET civarında kalarak 2’nci Zırhlı Tu-
gay Komutanlığına ulaşamadığı,

Şüphelilerden Yüzbaşı H.T. ‘nin kendisine ait 34 PE 1755 plaka sayılı araçla 15.07.2016 
günü saat 22,00 sıralarında oturmuş olduğu lojmandan çıkarak Binbaşı H.B., Yüzbaşı H.E. ve 
Yüzbaşı Ç.B.’yi ikametlerinden alarak 2. Zırhlı Tugay Komutanlığına saat 23.00 sıralarında 
sivil olarak intikal ettikleri,

Şüphelilerden Yüzbaşı Y.K.’nın kendisine ait 34 FJ 7707 plaka sayılı araçla Yüzbaşı 
F.H. ile Yüzbaşı A.C.’yi alarak 2. Zırhlı Tugay Komutanlığına saat 23.00 sıralarında intikal et-
tikleri, şüpheli Yüzbaşı A.S.’nin ise kendi kullanmakta olduğu 16 CAS 40 plaka sayılı aracı ile 
tek başına 2. Zırhlı Tugay Komutanlığına intikal ettiği, araçların tugay otoparkına çekerek 
yanlarında daha önceden getirdikleri üniformaları giyindikleri, akabinde tugay karargahına 
giderek burada Tugay Komutanı Tuğgeneral Ö.A. ile Kurmay Albay M.K.’ ın emri altına girdik-
leri, şüphelilerden Yüzbaşı H.E., Yüzbaşı F.H. ve Yüzbaşı C.A.’nın emir komutası altına girdikleri 
Tuğgeneral Ö.A. ile Kurmay Albay M.K.’ den “Sabiha Gökçen Havalimanı’na takviye amaçlı 
gidecekleri, Sabiha Gökçen Havalimanının kontrol altına almakla görevlendirilen Yarbay Ş.Ç.’ 
ın emri altına girecekleri” yönünde talimat alarak şüpheli H.T.’nin 34 PE 1755 plaka saydı aracı 
ile Sabiha Gökçen Havalimanı’na gitmek üzere kışladan ayrıldıkları, akabinde trafik yoğunlu-
ğu olması sebebiyle Sabiha Gökçen Havalimanı’na ulaşamadan 2. Zırhlı Tugay Komutanlığına 
tekrar dönerek giriş yaptıkları,

Darbenin olumsuz yönde seyir etmesi üzerine yukarıda bahsi geçen şahıslardan bir 
kısmının darbe girişimini engellemek üzere kışlaya gelen komutanların “Teslim Ol” çağrılarına 
uyarak teslim olduğu, şüphelilerden Kurmay Albay İ.G., Yüzbaşı H.T., Yüzbaşı F.H. ve Yüzbaşı 
A.C.’nin ise teslim ol çağrılarına uymayarak kışladan firar ettikleri, daha sonra Kurmay ALBAY 
İ.G., Yüzbaşı H.T. ve Yüzbaşı A.C.’nin dışarıda kolluk kuvvetlerince yakalandığı,

Diğer yandan da komuta heyetinde çözülmelerin olduğu, saat 04-05 sularında ni-
zamiye bölgesine 2 adet sivil aracın geldiği, ilk araçta eski Kurmay Başkanı Kurmay Yarbay 
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E.D.’nin  sivil giyimli olduğu ve kendisine Üsteğmen Celal ÇAKIR’a kapının açılmasını ve çıkış 
yapacağını ancak Üsteğmen Celal ÇAKIR’ ın kendisine çıkış yapamayacağını ifade ettiği,

Arkasından gelen ikinci araçta ise Tugay Komutanı Tuğgeneral Ö.A., Komutan Yar-
dımcısı Kurmay Albay M.K. ile üzerlerinde HK-33 piyade tüfeği bulunan 3 sivil şahsın gelerek 
kapının açılması talebinde bulundukları ve aynı şekilde olumsuz cevap aldıkları, bu esnada 
dışarıdaki sivil halkın tepki göstermesi üzerine tedirgin oldukları ve geri dönerek Bayrak Tepe 
bölgesine doğru uzaklaştıkları,

Komuta katının bulunduğu karargâh binasındaki tüm odaların kapılarının açık, iç-
lerinin dağınık ve bina içerisinde yoğun bir duman kaplı olduğu ve tamamen boş olduğunun 
tespit edildiği, muhtemelen sevk ve idarenin yapıldığı komuta katında dokümanların yakıldı-
ğının anlaşıldığı,

İlerleyen süreçte Tugay Komutanı Tuğgeneral Ö.A., Kurmay Başkanı Yarbay F.K., 
Tugay Komutan Yardımcısı Albay M.K.’ ın Yarbay Refai ECIROĞULART ve Albay Erkan OLGAY 
tarafından yakalanarak kolluk kuvvetlerine teslim edildiği,

Sonuç olarak şüpheli M.K.’ ın sahada görev almadığı, şüphelinin 2’inci Zırhlı Tu-
gay’ın içerisinde olduğu tüm faaliyetlerin organize edildiği komuta katında tugay komutan 
yardımcısının olması sebebiyle diğer şüpheliler ile birlikte hareket ettiği, tugay komutan yar-
dımcısı olması, girişim kapsamında “Yurtta Sulh Biziz” isimli WhatsApp grubunda yer alması 
ve 13-14 Temmuz tarihlerinden 2. Zırhlı Tugay’ı uhdesinde gerçekleştirilen toplantıya iştirak 
ettiği nazara alındığında birlik unsurlarının ”darbe, ‹faaliyeti kapsamında karıştığı tüm eylem-
lerden doğrudan sorumlu olduğu, bu olayların;

1. Üsküdar Çevik Kuvvet ve 1’inci Ordu Selimiye Kışlası’na intikal eden personellerin 
emir ve komutasında diğer şüpheli İ.A.’nın görevlendirildiği, personellerin yaralama ve mala 
zarar verme olaylarına karıştıkları,

2. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde görevlendirilen 2. Zırhlı Tugay Komutanlığının 
personellerin emir komutası için olaylar esnasında vefat eden maktul Üsteğmen Vedat YILDIZ’ 
ın görevlendirildiği, söz konusu bölgede (7) darbe yanlısı askerin öldüğü, (2) güvenlik görevli-
sinin ve (33) sivil vatandaşımızın şehit olduğu, muhtelif yaralanma ve mala zarar verme olay-
larının yaşandığı,

3. Acıbadem Türk Telekom binasında konuşlanan askeri personelin emir komutası için olay-
lar sırasında ölen Yüzbaşı M.K.’nin görevlendirildiği, bu noktada cereyan eden olaylar sonucunda;

(6) vatandaşımızın şehit olduğu, muhtelif yaralanma ve mala zarar verme olayları-
nın yaşandığı,
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4. Fenerbahçe Orduevi’ni kontrol altına almakla görevlendirilen Üsteğmen K.K. ve 
personelleriyle ilgili herhangi bir olayın vuku olmadığı,

5. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde konuşlanmak üzere unsurları ile birlikte gö-
revlendirilen Üsteğmen M.C. ve diğer şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın 
2016/84114 sayılı evrakı üzerinden soruşturmanın yürütüldüğü, burada yaşanan olaylar sıra-
sında (3) vatandaşımızın hayatını kaybettiği, muhtelif mala zarar verme ve yaralanma olayları 
yaşandığı,

6. 2’nci Zırhlı Tugay içerisinde darbeye iştirak eden, kışla önünde E-5 yolunu kesme-
ye çalışan, personel ve takviye amacıyla yola çıkan ancak yoldan geri dönüp kışla içine giren 
personellerin karıştığı olay İle ilgili olarak muhtelif mala zarar verme ve yaralanma suçlarının 
işlendiği,

7. Sabiha Gökçen Havalimanı’nı kontrol altına almakla görevlendirilen Yarbay Ş.Ç.’ 
ın emri altına bulunan personeller ile ilgili olarak bu noktada herhangi bir ölümlü veya yarala-
malı olayın vuku bulmadığı, darbe girişimine tepki gösteren sivil vatandaşlar ile güvenlik güç-
lerinin karşı koyması sonucu suçun teşebbüs aşamasında kaldığı, şüphelinin darbe girişiminin 
başarısız olması akabinde bulunduğu birlikten firar ettiği,

Ülke genelinde darbe girişimini gerçekleştiren Yurtta Sulh Konseyi’nin İstanbul ya-
pılanmasını oluşturan şüpheliler tarafından oluşturulan “Yurtta Sulh Biziz” isimli WhatsApp 
haberleşme grubuna üye olan şüphelinin, darbe girişiminin silahlı kuvvetlerimizdeki emir- ko-
muta zincirinden kopuk olarak, terör örgütünün bir eylemler dizisi olduğu açıkça anlaşılan so-
mut olayda girişimin öncesinde düzenlenen toplantılara katılarak görev üstlenmesi, eylemleri 
organize eden ve girişim günü girişimi başlatan, görev taksimatı yapan veya birlikleri sevk 
eden konsey üyesi şüphelilerle irtibatı bulunması bir arada değerlendirildiğinde terör örgütüy-
le arasında süreklilik ve çeşitlilik arz edecek şekilde organik bağ bulunduğu, örgütün deşifre-
sine yönelik beyan ve tespitlerden anlaşılacağı üzere görev ve rütbesi ne olursa olsun örgüte 
mensup asker şahısların örgütsel tabirle “şakirt” tabir edilen alt kademede yer alan ve silah-
lı kuvvetlerin hiyerarşisi dışında asker- sivil unsurların emrinde üye konumunda oldukları, 
şüphelinin de bu kapsamda terör örgütünün üyesi olduğunun kabulü gerektiği anlaşılmakla 
üzerine atılı;

Kalkışma suçları niteliğindeki Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya 
veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, türkiye cumhuriyeti hükümetini orta-
dan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, anayasal düzeni ortadan 
kaldırmaya teşebbüs etme,
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Silahlı terör örgütünün üyesi olması nedeniyle Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma,

Silahlı terör örgütünün eylemi olan darbe girişimi faaliyeti kapsamında darbe yanlı-
sı askeri güçlerin fiili hakimiyetini sağlamak amacıyla işlenen ve soruşturmamıza konu edilen 
ve kamu görevi gereği olarak elde bulundurulan araç ve gereçlerle işlenen, 

(2) kez olmak üzere tasarlayarak, bir suçu işleyeni emekten dolayı duyduğu infiali ve

Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme,

(42) kez olmak üzere tasarlayarak, bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle 
kasten öldürme,

15 Temmuz Şehitler (Boğaziçi) ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinin işgali nedeniyle 
(2) kez ve zincirleme olmak üzere kara ulaşım araçlarının alıkonulması,

Sabiha Gökçen Havalimanının teşebbüs aşamasında kalan işgal girişimi nedeniyle 
hava ulaşım araçlarının alıkonulmasına teşebbüs,

Türk Telekom Acıbadem binasının işgali eylemi nedeniyle silahla, birden fazla kişi 
tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle kamu hiz-
metlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçlarını işlediğinin kabulü,

Anlatılan nedenlerle ise eylemine uyan;

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 3 ve 5’nci maddesi delaletiyle 5237 sayılı 
Türk Ceza Kanunu’nun 309/1,311/1,312/1, 314/2, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 4 ve 
5 ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 37/1, 38/1 ve 266’ncı maddesi delaletiyle aynı Kanun’un 
82/1-a.gJ (2 kez), 82/1-a.i (42 kez), 43/l.son-2 Del.223/1 (2 kez), 35 ve 43/l.son-2 Del. 223/2-1, 
113/1, 119/1-a.c.e maddeleri tatbikiyle cezalandırılması gerektiği, darbe girişimi faaliyetleri 
kapsamında üstlendiği görev ve tespit edilebilen eylemleri gereği soruşturmamıza konu edilen 
sair suçlardan sorumlu tutulamayacağı değerlendirilmiştir.

Savcılık İfadesi

Sanık 03.08.2016 tarihli Savcılık ifadesinde;

“Ben 13 Temmuz 2016 günü 2.Zırhlı Tugay’ın Komutan Yardımcılığı görevini devral-
dım. Daha öncesinde Harp Akademilerinde Yönetim Anabilim Dalı Başkanı görevindeydim. Söz 
konusu devraldığım gün akşam saatlerinde, Maraş’ta görevli Albay U.Ş., akademide görevli 
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olup Mamak’ta bulunan tugaya tayin olan Yarbay M.Y. ve nerede görev yaptığını bilmediğim 
Binbaşı M.Ç. tugaya sivil kıyafetlerle geldiler. Biz onların Maraş’ta bulunan kışlalarını dev-
ralacağımız için o konuyu görüşmeye geldiler diye düşündük. Onlar dinlenmeye geçtiler. 13 
Temmuz akşamı saat 20.00 sıralarında 47.Alay’ın komutanı Albay S.C., 1.Ordu’da görevli Tuğ-
genaral E.G.ve 23.Alay Komutanı Albay Ö.F.Ö.sonrasında da Kara Kuvvetleri’nde görevli Albay 
M.D.  geldiler. Ben neden geldiklerini bilmiyorum. Ancak ilk başta söylediğim konu nedeniyle 
olduğunu düşünüyordum. Kendileri birifıng salonuna geçtiler ve bulundukları yere başka as-
kerin gelmemesini söylediler. Ben onlara yemek söyledim. Askeri istemedikleri için servisi ben 
yaptım. Odaya girdiğimde İstanbul haritası üzerinde çeşitli kavşaklarla ilgili tartışıyorlardı. 
Burayı ben alayım, şurayı sen al şeklinde konuştuklarını duydum. Söz konusu komutanların 
konuştuğu konu ve toplantı bana bağlı bir durum olmadığı için toplantıya ben katılmadım. Ve 
bir sonraki gün Ankara’da Suriye sınırı ile ilgili yapılacak toplantıya hazırlanmak için çıktım. 
14 Temmuz’da Ankara’da bulundum. Aynı gün gece saatlerinde uçakla ikametime döndüm. O 
gün birliğe hiç uğramadım. 15 Temmuz 2016 günü normal bir şekilde mesaiye başladım. Saat 
16.00 sıralarında ŞAHİN, M.Y. ve Binbaşı M.Ç. birliğe tekrar geldiler. Tugay Komutanı Ö.A. da 
o gün kışladaydı. Kendisinde rutin dışı bir gerginlik vardı. Saat 18.00’a gelirken Ö.A. kışla-
dan ayrıldı. Saat 18.00 sıralarındada M.Ç. bana “Komutanı hemen çağır, birliklerin çıkması 
lazım, birazdan emir gelecek, sıkı yönetim ilan edildi.” şeklinde sözler söyledi. Sonraki yarım 
saat içerisinde Ö.A. kışlaya geri geldi. Ve gelir gelmez bana “Birlikler hazır mı, çıkış yaptılar 
mı?” şeklinde sorular sordu. Önceki 2 gün içerisinde IŞİD saldırısı olacağına ilişkin mesajlar 
gelmişti. M.Ç. Kurmay Başkanı’nın odasını kullanıyordu. U.Ş. de Tugay Komutanı’nın odasını 
kullanıyordu. 19.00’a doğru M.Ç. elinde sıkı yönetim emri olduğunu söylediği bir belge ile gel-
di. Ö.A.’ya birçok telefon gelmeye başladı. Bunun üzerine o telefonunu kapattı. Bu sefer tabur 
komutanları ve ilgili komutanlar beni aramaya başladılar. Ben de telefonu Ö.A.’ya veriyordum. 
Araçlar birlikten çıktıktan sonra yönlendirmeyi Ö.A. yapıyordu. Zaten her tabur komutanın gö-
rev yerlerini o emretmişti. Zaman geçtikçe ben resmin bütününü görmeye başladım. Ve askerin 
darbeye kalkıştığını anladım. Kışladan çıkan ve çeşitli noktalarda görevlendirilen komutanlar 
sürekli bizi arayarak ne yapacaklarını soruyorlardı. Herkes şok halindeydi. Çünkü İŞİD tehdidi 
nedeniyle görevlendirilmeler yapıldığı sanılıyordu. Dışarı gidenlerden geri dönenler, döneme-
yenler oldu. Halk kışlanın önünde birikmeye başladı. Olay akşamı M.Ç. saat 18.00 sıralarında 
“Yurtta Sulh” isminde bir WhatsApp grubu kurdu. Beni de o gruba ekledi. Benim telefon numa-
ram 0533 471 79 61’dir. Benim bu grupta herhangi bir paylaşımım olmadı. Söz konusu grupta 
paylaşımlar çok yoğun olduğu için takip edemiyordum. O akşam kışlada tugay komutanımız 
Ö.A.’nın emriyle Yarbay İ.A. bir bölgeye, Yarbay ŞAKİR (soyadını bilmiyorum) bir bölgeye, Yar-
bay F.K.1. Mekanize sevk ve idaresinde birliklerini gönderme görevi olmak üzere bir bölgeye, 
Binbaşı Zafer (soyadını bilmiyorum) kışla emniyetini almak üzere görevlendirildi. Tabur komu-
tanlarının altındaki isimler onlara sorularsa öğrenilebilir. Gece saat 04.00 sıralarına doğru or-
talık durulmaya başladı. O sırada bizim kışlaya gelen U.Ş., M.Y.  ve M.Ç. kışladan kaçtılar. Saat 
05.00 sıralarında da polis kışlaya geldi. Polislerin yanında Albay H.S. ve Albay E.O. ismindeki 
komutanlar vardı. Onlar görevi devraldıklarını söylediler. Biz de polislere teslim olduk. Fetullah 
GÜLEN cemaati ve terörist yapılanması hakkında herhangi bir bilgim yoktur. Bu yapıya dahil 
değilim. Bu yapıdan olan herhangi birini de tanımıyorum. Olay gecesi herhangi bir şekilde 
silah kullanmadım. Benim kışlada tugay komutan yardımcılığı görevinde bana bağlı olan ve 
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emir verebileceğim hiç kimse yoktur. Bu görevim gereğidir. Darbe olayını yukarıda anlattığım 
şekilde öğrendim.” demiştir.

Tarihli Savcılık İfadesinde;

“Bana isnat etmiş olduğunuz suçlamayı anladım. Olayla ilgili olarak önceki ifadele-
rimi tekrar ederim. Ben 2’nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı görevi yapmaktaydım. Darbe 
girişiminden 2 gün önce göreve başlamıştım. Darbe girişimi olayları sırasında ölen M.K. Kara 
Harp Akademisinden benim öğrencimdi. Ben Kara Harp Akademisi Yönetim Anabilim Dalı gö-
revinden Zırhlı Tugay’a atanmıştım. Darbe girişiminden önce E.Ö.’yü ziyaret ettiğim doğrudur. 
Ancak bu ziyaret 2015 yılının Eylül ayında olmuştur. Kendisi benim hemşehrimdir. Çaykaralılar 
Derneği faaliyeti kapsamında dernek yöneticileri kendisini davet etmek istediler ve davet iste-
ğini bana ilettir. Ben de randevu alarak kendisini ziyaret ettim. Daha sonra kendisin bir iki ay 
sonra derneği ziyaret ettiğini öğrendim. Ben olay günü birlikten herhangi bir şekilde çıkış yap-
madım. 13/07/2016 tarihli toplantıya katılmadım. Birkaç defa odaya girip çıktım. Toplantının 
da terör eylemi olduğunu düşünüyordum. Ancak bu toplantı esnasında darbe girişiminden ha-
berdar değildim. Terör olayları önlemi kapsamında toplantı yapılıyordu. Darbe girişimine olay 
tarihinde önceki beyanımda belirttiğim gibi M.M.Ç.’nin  söylemesi üzerine öğrendim. Darbe 
girişimi ile alakalı olarak bana herhangi bir görev verilmedi. Ben de herhangi bir unsura emir 
vermedim. Belirttiğim gibi sıkıyönetim emrinden ismini verdiğim şahsın söylemesi ve bana ver-
mesi üzerine haberdar oldum. Yine kendisinin söylemesi üzerine ve olay önemli olduğu için 
Ö.A.’ya haber verip gelmesini söyledim.” demiştir.

Sulh Ceza Hâkimi Sorgusu

Sanık M.K.Sulh Ceza Hakimliği’ndeki sorgusunda ise;

“Albayım, görev yerimde emrimde bir unsur yoktur. Ben İkinci Zırhlı Tugay komutan 
yardımcılığına atandım, benim görevim verilen emirleri iletmek olup emir verme yetkim yoktur. 
13 Temmuz’da bu göreve geldim. Biri Albay U.Ş., Yarbay M.Y.  ve WhatsApp grubunu kuran 
M.Ç. geldi. Toplantı brifing salonuna geçtik. Son dönem terör olayları ile ilgili kritik noktaların 
tartışması yapıldı. Nerelerin kontrol edileceğini, nerede saldırı olacağını söylediler. Ben ertesi 
gün uçağım olduğu için erken ayrıldım. Suriye’de olacak bir harekât ile ilgili toplantıya katıl-
dım. Ertesi gün birliğe döndüğümde bu üç kişi yine geldi. Tugay komutanı birlikleri kontrol 
etmemizi söyledi. Akşam üstü komutan çıkacağını söyledi. Ancak bu üç kişi burada oturu-
yordu. Sonra bu WhatsApp grubunu kurdular ve beni eklediler. Toplantı odasını kullandılar. 
Cuma günü akşam 18.00 gibi sıkı yönetim emri geldiğini söylediler. Her türlü yetki olduğunu 
söylediler. Bizim tugay komutanımız sıkı yönetim komutan yardımcısı olarak geçiyordu. Bir-
liklerin kritik yerlere geçilmesi emri geldi. Bu emri tugay komutanı verdi. Son saniyeye kadar 
terör olayı dendi. WhatsApp grubunda diğer faaliyetleri görünce biz darbe olduğunu anladık. 
Bu andan sonra olay suni gelişmeler ile devam etti. Komutanlara ulaşılamadı. Ben komutanın 
emirlerini alıyordum. Çıkan birlikler yolda kaldı. Yine emniyetin oraya giden bir grup halkın 
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yoğun olduğunu söyledi. Komutanın emirlerini ona ilettim. Bu süreç böyle devam etti. 03.00-
04.00 gibi dışarı çıktık. İlk başka bahsettiğim üç kişi de tabiri caizse kaçtı gitti. Biz sadece 
tugay komutanından emir aldık. 

Sıkıyönetim ilanı önümüze konunca bir taraf seçmeliydik. Bulunduğumuz ortamda 
bu ilanın karşısında duramadım. Sonrasında da 04.00-05.00 sularında teslim oldum. Suçlama-
lar ile ilgim yoktur.” demiştir.

Mahkeme Huzurundaki Savunması

Sanık M.K.mahkemedeki savunmasında;

“… Görevimi 13 Temmuz 2016 tarihinde saat 10.00’da kışla birlik huzurunda yapılan 
tören ile Albay H.Y.’tan devraldım. Bu süreye kadar bayramdan öncesinde Pınarhisar’da yine 
bu harekâta yönelik hazırlıklar kapsamında bir hafta sürelik bir tatbikat icra edildi. Bu görev 
yerinde emrimde bağlı unsur ve personel bulunmamakta olup, emretme ve sicil verme yetkim 
yoktur. Her birlik komutanı için ayrı ayrı olarak hazırlanan görev tanım formuna göre göre-
vim Tugay Komutanı olmadığı zamanlarda yazılı görevlendirme emri ile yerine vekâlet etmek, 
Tugay Komutanı olduğu zamanlarda ise verdiği emirleri tabur komutanlarına iletmek, yapılıp 
yapılmadığını takip edip kendisini bilgilendirmektir. Tugay Komutanı adına yazılı olarak emir 
verme yetkisi Kurmay Başkanı’ndadır. Tugayın emir komuta zincirinde olmadığım gibi birliğe 
gelen evrak sevk akışı içerisinde de yokum. Tugay Komutanı gelen evrakların arkasına komu-
tan yardımcısı gereği diye not düşmediği sürece evraklardan da haberinin olması mümkün de-
ğildir 15 Temmuz gecesi de yetkim olmayan ve suç teşkil edecek hiçbir şey yapmadım ve yetkim 
olmadığı için kimseye emir vermedim ve ilave hiçbir göreve talipli olmadım. İddianamede 13, 
14 ve 15 Temmuz 2016 tarihlerinde icra edildiği iddia edilen toplantılara bizzat katıldığım iddia 
edilmekte olup, kesinlikle katılmadığım toplantılarla ilgili o günkü yaşadıklarımı arz ediyorum. 
13 Temmuz 2016 tarihinde saat 10.00’da icra edilen tören ile görevi devralıp eski tugay komu-
tan yardımcısını uğurladıktan sonra tahmini 13, 14 sularında binanın önünde sivil bir aracın 
geldiğini gördüm. Araçtan Albay U.Ş. ile Yarbay M.Y.  ve ilk kez o gün karşılaştığım Binbaşı 
M.Ç. indiler. U.Ş. benim devrem olur. Onu da 14 Haziran’daki toplantıda, mezun olduktan sonra 
23 sene sonra ilk kez orada karşılaştım ve telefon numarasını da müteakiben lazım olur diye 
ajandama kaydettim. Bu husus ajandamda var. M.Y.’la birlikte akademide üç yıl görev yaptım. 
Binbaşı M.Ç. ile ilk kez o gün karşılaştım. Ben U.Ş.’nin intikal edip kışlasını devralacağımız 
Kahramanmaraş’taki kışlanın komutanı olduğunu bildiğim için geliş sebebinin bundan dolayı 
olduğunu sandım. Kendisine sorduğumda M.D. ‘nin çalıştığı bir proje için geldiklerini, akşam 
M.D. ‘nin de katılacağı bilgilendirme faaliyetinin yapılacağını, kendisinin yol yorgunu oldu-
ğunu, dinlendikten sonra görüşürüz dedikten sonra Tugay Komutanı’nın yanına gitti. Diğer 
iki arkadaş ise Harekât Şube Müdürü Yüzbaşı M.K.’nin yanına gittiler. Onları akşama kadar 
görmedim. O gün öğleden sonraki faaliyetler kapsamında bir gün sonra tugayı denetlemeye 
gelecek olan tümen komutanının görmek istediği atış gösterisinin hazırlıklarını kontrol etmek 
maksadıyla tugay komutanıyla birlikte atış alanına gittim. Mesai bitimine doğru ilk olarak 23. 
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Alay Komutanı Albay Ö.F.Ö.geldi. Bana tanışmak ve hayırlı olsun demek için geldiğini söyledi. 
Bahçede birlikte oturduk. Diğer iki alay komutanı ile hiç sohbetim olmadı. Gıyaben tanıdığım 
üç alay komutanını da ilk kez o akşam gördüm. Kamera kayıtlarından da teyit edildiği gibi 
akşam 18.45’de Tugay Komutanı yanında M.D. ‘yle birlikte karargah binasına giriş yaptı. Ben 
sesleri duyunca odamın önüne çıktım. Tugay Komutanı beni M. Albay’a göstererek görevi o 
gün devraldığımı söyleyince M. Albay da bana hayırlı olsun temennisinde bulundu. 29 Kasım 
2016 tarihinde basına çıkan fotoğraf bu olaya aittir. Tugay Komutanı odasına geçtikten beş, 
on dakika sonra beni yanına çağırtarak 14 Temmuz 2016 tarihinde Ankara’dan birliğin Suriye 
harekâtına yapacağı görev ile ilgili planlanmış olan toplantıya Yüzbaşı M.K.’nin katılmayaca-
ğını, onun yerine tugay ile ilgili takvimi benim yapmamı emretti. Planlamaya göre Ankara’da 
Kara Kuvvetleri Lojistik Başkanlığında icra edilecek toplantıya ben, Yüzbaşı M.K. ve Yarbay 
R.E. birlikte katılacaktık. Uçak biletlerini de Refai Yarbay üçümüz için almıştı. Ankara’da icra 
edilecek toplantıyla ilgili takdim görevini aldıktan sonra benim o gece önceliğim toplantıdaki 
yapacağım takdim hazırlıkları oldu. Hazırlıklarım esnasında Yüzbaşı M.K.’nin  yapmış olduğu 
çalışmaları aldım ve bilmediğim konularda Yarbay F.K.’dan gece boyunca yardım aldım. M.D.  
tarafından yapılan bilgilendirmenin icra edildiği brifing salonuna gece boyunca sadece iki defa 
girdim. Birincisinde önceden gelen misafirlere göreve yeni başlamam sebebiyle yiyecek bir şey-
ler ikram etmiştim. Bu da dün gündeme gelmişti, servis ettim anlamında. Sadece bir ayran bir 
de dürüm bu kadar. Toplantı başladıktan sonra habercim yanıma geldi onlar toplantıdayken 
artan üç paket olduğunu söyledi. Söyleyince de ben de, ben gideyim bir bakayım. Eğer sonra-
dan gelenler için söylüyorum yemek yemeyen varsa onlara vereyim, değilse siz yersiniz diye. 
Bunu söylemek maksadıyla içeri girdim. Tabi girmişken şimdi kaç kişi istedi, kaç kişi istemedi 
onu hatırlamıyorum ama, bir kişi galiba aç olduğunu söyledi. Geri kalanları da haberciye ver-
dim. Bu esnada M.K. bilgisayarın başına oturuyordu. Ondan da şey bilgisini aldım. Ortaktan 
takdimi nereden görebilirim odamdan. O konuda bir iki kritik husus komutanım bunu vurgu-
larsanız iyi olur falan. Bir gün sonraki tüm takdimin hazırlığın tamamını o yapmıştı. Onunla 
ilgili bilgiler aldım kendisinden.

Evet, o, brifing salonunda bilgisayarın başında oturuyordu. Brifing salonuna girdi-
ğim esnada, böyle bir hani, toplantıda bizim alışıla geldiğimiz askeri disiplin içerisinde birisi 
konuşacak anlatacak diğerleri dinleyecek, o girdiğim an için söylüyorum. O resmi arz etmeye 
çalışıyorum. Böyle ikişerli gruplar halinde sohbet ortamı vardı. Gülüşmeler falan vardı. Askerin 
girmeme sebebi bu balyoz olaylarından sonra her zaman dikkat ettiğimiz bir husus, bir cep 
telefonunu fazla kullanmama konusunda, ikinci bir husus da askerlerin bu şekilde giriş çıkışla-
rını önlemek maksadıyla. Kaldı ki bu süreye intikal konusu her zaman bir dedikodu aleti olarak 
kullanıldı. Tugayın çünkü yaklaşık üç senedir intikali söz konusu fakat üç senedir de gerçek-
leştirilmemiş. Bizden askerin aldığı bir bilgiyi bizi de kullanarak diğer askerlere yayıyor. Subay 
astsubay çünkü orada problemli asker çok fazla, subay astsubay anlamında söylüyorum. On-
lar da gitmek istemediği için bu bir olumsuzluk oluyor. Tugayın İstihbarat Şube Müdürü bile 
ben 14’ünde Ankara’ya gideceğim için defalarca yanıma gelip; “Komutanım gidecek miyiz, git-
meyecek miyiz?” defalarca bunu sordu. Bir de kışladan ayrılmak ve komutanın toplantıyla ilgi-
li son emirlerini almak için tahmini 23.15 civarında brifing salonuna girdim. İkinci girişim de bu 
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maksatlaydı. Ben Ankara’daki toplantıya yönelik hazırlıklarımı tamamladıktan sonra bilgilen-
dirme devam ederken kışladan ayrıldım. Kışladan ayrıldığım saatler HTS kayıtlarında bir son-
raki baz istasyonuna cep telefonumun saat 23.51’de sinyal aldığı ek klasörde bulunmaktadır. 
Ayrıca hem kışla nizamiyesi hem de Harp Akademileri nizamiyesindeki kamera kayıtlarından 
ve şoförümden de durum teyit edilebilir. İddianamede toplantıya katıldıkları iddia edilen 
E.D.’nin o gün Ankara’da olduğunu yeni Kurmay Başkanı F.K.’nin odasında olduğunu ve bana 
yardım ettiğini, İ.A.’nın kışla dışında olduğunu, Ş. Yarbay’ın ise toplantı devam ederken tabu-
runda bir uzmanın bir iş kazasından dolayı hastaneye kaldırıldığı bilgisini komutana söyleme-
ye geldiğini dolayısıyla toplantı salonunda bizim tugaydan sadece M.K. Yüzbaşı ile tugay ko-
mutanının katıldığını söyleyebilirim.14 Temmuz 2016 günü sabah planlandığı gibi ben ve Refai 
Yarbay Pegasus Havayolları’na ait saat 06.40 uçağı ile Ankara’ya intikal ettik. Toplantıyı mü-
teakip rötarlı olarak 21.40 uçağı ile İstanbul’a geri döndük. O gün birliğe hiç uğramadım. 14 
Temmuz 2016 günü tümen komutanının tugaya ziyaret ve denetlemelerde bulunacağını ve de-
netlemedeki atış önergesindeki nöbetçinin nöbette silah kullanma yetkileri ile ilgili değişiklik-
leri görmek istediği için bu konuyla ilgili bir gösteri hazırlığı yapıldığını hazırlıkları kontrol et-
tiğim için biliyorum. 15 Temmuz günü mesai başlangıcında Ankara’da icra edilen toplantıyla 
ilgili tugay komutanına bilgi verdim. Mesai bitene kadar normal günlük mesai haricinde her-
hangi bir olay olmadı. Cuma günleri bakım günüdür. Ben hem birlikleri tanımak hem de bakı-
mın yapılıp yapılmadığını kontrol etmek maksadıyla öğlene kadar bir iki birliğe gittim tugay 
komutanı bana 14 Temmuz 2016 tarihinde tümen komutanı Tümgeneral Y.T.’nin birliğimizi 
denetlediğini, denetlemede ortamın gergin olduğunu terör eylemlerine karşı emniyet tedbirle-
rine azami riayet edilmesi gerektiğini emrettiğini söyledi. Bunu muhtemelen hem garnizon terk 
izni alacağı hem de daha sonra müteakiben izin alacağı için de söylemiş de olabilir. Birlik bay-
ramda önce Pınarhisar’da tatbikat yaptığı için araya bayram tatilinin girmesinde dolayı tatbi-
kata katılan araçların bakımını ve ikmallerini yapmadıklarını, bakım ve ikmal konuları, bir 
deyangına karşı ot temizliği yapmaları ile ilgili birlik komutanı komutanlarına emri iletmemi 
istedi. Tugay komutanımız sabahki toplantıda… Ben de mesajlarımda ve aldığım ajandamdaki 
notlarımda bunları yazdım. Buradan da neler olduğunu teyit edebilirler. Hani iddianamede ge-
çen yok mühimmat ikmalidir, şu dur, bu dur… Onların kesinlikle herhangi bir şey olmadı. Ayrı-
ca araçların garajda bulunurken depolarının dolu olması gerektiği devamına emirler muhtıra-
sında olan bir konudur ve bu sürekli yapılması gereken faaliyettir. Dolayısıyla bugüne has bir 
olay değil bu. Yani ikmal bütünlemesi yapmak. Kaldı ki ihmal edilen bir durum var. Yani tatbi-
kattan döndüler, bayrama girildi, bir bakım sıkıntısı var. Kaldı ki Suriye’ye doğru gitme intikal 
etme durumumuz var. Hazır olma açısından tugay komutanın gördüğü tespit ettiği eksikleri 
birliklere ikaz ettim. Mesai bitimine doğru U.Ş., M.Ç. ve M.Y.  tekrar geldiler. Ben eksik kalan 
çalışmalarını tamamlamak üzere geldiklerini düşündüm. Benim yanıma uğramadılar. M.Ç. kur-
may başkanının odasına geçti. Benim hemen odamın yan tarafı. Biz mesaiden komutanı uğur-
ladıktan sonra çıkıyorduk. O gün de komutanı uğurladıktan sonra dönüşte eski Kurmay Baş-
kanı’nın yanına vedalaşmak için uğradım. Onun son mesai günü idi. E.D. Kurmay Başkanı. 
Yanında M.Ç.’nin bir kağıt üzerinde telefon numaralarını yazdığını görünce, sebebini sordu-
ğumda çalıştıkları konuyla ilgili terör saldırısı olursa anında reaksiyon göstermek için What-
sApp uygulamasını kullanacaklarını söyledi. Bu WhatsApp uygulamasının askeri harekâtta 
kullanılmasına yönelik biz Kara Harp Akademisindeyken Güneydoğu’da özel kuvvetlerde görev 
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yapan bir albayımız gelip bize bir brifing vermişti. Verdiği brifingde konferansta bundan bah-
setmişti. Bu son terör olaylarında WhatsApp’ı etkin olarak iletişimde kullandıklarını söylemiş-
ti. M.Ç., M.D. ‘nin emrinde çalıştığı için bu çalışmanın projelerle ilgili bir çalışma olduğunu 
zannettim. Bu gibi proje çalışmalarının M.D. ‘nin müdürü olduğu şube tarafından yapıldığı ve 
istenilen birlik ve personellerin kullanma yetkilerinin olduklarını da bildiğim için anormal bir 
durum görmedim. Ki yine M.D. , ben akademiden ayrılmadan önce, yaklaşık bütün kara, deniz, 
hava akademilerinde katılmış olduğu genel salonda yaklaşık iki, üç saat süreyle bir bilgilendir-
me, projelerle ilgili bilgilendirme toplantısı yapmıştı Tahir BEKİROĞLU’nun huzurunda. Bu ara-
da Yarbay E.D. de: “Komutanım ben birlikten ayrılacağım için benim yerime WhatsApp grubu-
na sizi ve tabur komutanlarını ilave ettirdim” dedi. Daha sonra odama geçip odamı 
toparladıktan sonra mesaiyi terk etmeyi düşünüyordum. Eski birlikten getirdiğim iki poşet 
malzemede bulunan kitapları odamdaki kitaplığa koyup, bir taraftan da getirdiğim CD’ler içe-
risindeki fotoğraf olanları eve götürmek için bilgisayara bakarken M.Ç., ben yanlarından ayrıl-
dıktan tahmini on dakika sonra panik içinde yanıma gelerek: “Komutanı arar mısınız hemen 
gelmesi gerekiyor.” dedi. Ben de hemen aradım ve kendisine gelmesi gerektiğini söyledim. Bu 
dediğimiz saat 20.24’te ve 14 saniye süren bir görüşmemiz. Bu arada komutanımız da zaten 
bana mesaiden çıkan birlik komutanları varsa haber verin gelsinler dedi ve müteakibinde tele-
fon kayıtlarımda onları da aradığım gözüküyor. Hatta Ş. Yarbay’ı tanımadığım için onu da 
başkasına, diğer tabur komutanına söyledim ona haber verir misiniz diye. Bu arada sebebini 
sorduğumda KOKTOD olayını takviye kapsamında birliklerin hemen planlanan yerlere gitmesi 
gerekiyor dedi. Tugay komutanı aradığım saatlerde HTS kayıtlarında 20.24 olarak gözüküyor. 
Komutanlara, tabur komutanlarına bir ara bu konuyu arz ettim. Tugay komutanı da on beş, 
yirmi dakika içerisinde birliğe geldi. Geldiğinde ben eski Kurmay Başkanı E.D. ve M.Ç. kurmay 
başkanının odasının önünde duruyorduk. Murat Binbaşı, komutana emrin evrak kanalından 
geleceğini zaman kazanmak için telefonla bildirildiğini söyledi. Tugay komutanı geldikten son-
ra tabur komutanlarıyla kendisi muhatap olmaya başladı. Evrak birliğe evrak kanalından gel-
diğinden dolayı muhabere merkezinin bağlı olduğu kurmay başkanına ki o gün eski kurmay 
başkanı bakıyordu. Emri tam olarak ne zaman getirdiklerini ve onun da emri tugay komutanı-
na ne zaman arz ettiğini görmedim. Ben evrak akışı içinde olmadığım için evrakı geç saatlere 
kadar görme ve inceleme fırsatı bulamadım. Emrin eklerini de çok geç saatlerde eski Kurmay 
Başkanı E.D.’den alarak bakabildim. Saat 23’den itibaren Tugay Komutanı’na ulaşamayanlar, 
dışarıda olup ulaşamayanlar beni aramaya başladı. Gece boyunca dışarıda olup benim telefo-
num üzerinden komutanla en çok görüşen Yarbay İ.A. oldu. Benden İrfan’a bir arama gözükü-
yor sadece. İrfan 9 kere aradı. Bazılarında komutan o anda yanımda olmadığı için, ben çünkü 
ben kendi odamı kullandım sürekli. Zaten konuşmasından çok yoğun halk sesi geliyor. Hareket 
edemediklerinden dolayı, benden çok daha çok sivillerle görüşüyordu. Anlaşamadığımız için 
biraz sonra tekrar arıyordu. Hedefi şu yani biz söylenen yere gidemiyoruz ne yapalım ne tarafa 
doğru yönelenelim şeklinde Tugay Komutanı’ndan emir istiyordu. Tugay Komutanı da onu en 
yakın askeri birlik olan Selimiye Kışlası’na yönlendirmeye çalışıyordu. Gece boyunca Tugay 
Komutanı benden nizamiyede emniyetsiz bir durum olmaması için aramamı ve tank tabur ko-
mutanı Ş. Yarbay’dan nizamiyeyi takviye etmesini istediğini ve benim de takviyelerin gelip 
gelmediğini telefonla öğrenmemi istemiştir. Nizamiye bölgesinin emniyetini kontrol etmemden 
başka bana herhangi bir emri olmamıştır. İddia makamının da belirttiği gibi sahada hiç görev 



İSTANBUL DARBE ANA DAVASI İSTANBUL DARDE ANA DAVASI

585

almadım. Emir verme yetkim olmadığından dolayı kimseye emir vermedim. Teslim olana kadar 
da bina dışına hiç çıkmadım. Eski Tugay Komutan Yardımcısının beni, Hançeri SAYAN için 
söylüyorum beni saat 03.14’te aramasından sonra benim tek odaklandığım konu çevremdeki-
leri teslim olma konusunda ikna etmek oldu. Zaten bu saatten itibaren cep telefonunu kullan-
madığım kayıtlardan teyit edilebilir. Şu an görevi devralalı sadece 2 gün olan ki bunun da biri-
si Ankara’da geçiyor ve hiçbir yetki ve sorumluluğu olmayan Tugay Komutan Yardımcısı olarak 
karşınızdayım. 

Bu iddianame iki temel noktaya dayanıyor. Bir, M.Y.’nin ifadesi bir de bu İdari Tah-
kikat Raporu

İddianamede geçen D100 kara yolunu kapatma konusunda benim emrim olmamış-
tır. Tugay Komutanı bana nizamiyeyi ara, Ş.Yarbay takviye edecekti. Takviyeler geldi mi? Ni-
zamiyede emniyetsiz bir durum olmasın diye emir verdi. Komutanın emrini iletmem haricinde 
ilave emir vermem söz konusu olamaz. Kaldı ki hazırlanan raporun bir sonraki paragrafında ve 
raporun 31. sayfasında D100 kara yolunun kapatılmadığı, nizamiye bölgesinde beklendiği, ni-
zamiye önündeki kalabalığın artmasıyla kışla içerisine girildiği yazmaktadır. Bu konu ben ni-
zamiye bölgesine gece boyunca hiç gitmedim. Fatih Yarbay biraz önce arz etmişti. O bölgedeki 
durumu zaten söyledi. Yani yolun kapatılmadığı kendisinin emriyle içeri girildiğini de söyle-
mişti zaten. Amiri olmadığım halde kendisine emir verdiğimi iddia eden S.S. Üsteğmen’i tanı-
mıyorum. Ama üsteğmen rütbesindeki bir subayın amirin ne anlama geldiğini kimden emir 
alması gerektiğini çok iyi bilir. Kaldı ki benim ona söylediğim her şey, iç hizmete göre söylüyo-
rum bunu, emir değil sadece olsa olsa istek olur. İsteğin de yerine getirenin sorumluluğu eylemi 
yapana aittir. Ben ona Tugay Komutanı’nın emrini iletmiş olsaydım emrin yerine getirilip geti-
rilmediğini kontrol etmem gerekmez miydi? En son beni 22.45’te yine o aradı. Bu saatten itiba-
ren hiç bir daha görüşmemiz olmadı. Ben gece boyunca nizamiye bölgesine hiç gitmedim. Tank 
tabur komutanı Ş.Yarbay’la gece boyunca iki defa Tugay Komutanı benim telefonumdan görüş-
me yaptı ve görüştüğü saatlerin ilki 23.56 idi. Seçkin ile görüştüğün saat 22.45 . Dolayısıyla ben 
Şakir’e 22.45’den önce arayıp benim emrime birlik gönder, tank gönder veya ZPT gönder de-
mem gerekirdi. Tümen komutanlığı tarafından hazırlanan otuz beş sayfalık İdari Tahkikat Ra-
poru’nun tugayda yaklaşık 1085 kişinin bilgisine başvurularak hazırlandığı belirtilmektedir. Bu 
raporda yukarıda arz ettiğim iddiadan başka ismimin hiç geçmemiş olmaması ve bu olayın 
şahsıma bir suç isnat etmek maksadıyla zorlamayla yapılmış olduğunu değerlendiriyorum. 
Onur KARAN Üsteğmen F.K.’ya arz etti. Bir önceki görev yerim akademi olduğu için takviye için 
görevlendirilen öğrenci subayları tanıyorum. Ancak onların görevlendirme sürecinin hiçbir saf-
hasında yer almadım. İddianamede emri Tugay Komutanı’yla birlikte verdiğimiz yazıyor. Her 
asker çok iyi bilir ki, emri bir kişi verir. Kurmay Başkanı E.D. bana, yeni lojistik şube müdürü, o 
da olmadığı için ismini hatırlayamadım. G4 diyoruz yani lojistik şube müdürü G4 olarak söylü-
yor. “Tugaya geliyormuş. Nizamiyede sorun yaşamasın siz tanıyorsunuz. Nizamiyeyi arar mı-
sınız?” diye söyledi. Bunu söyledikten sonra ben Hakan TANRIKULUOĞLU’nu saat 22.05’te 
aradım. Burada da şunu arz etmek istiyorum sayın Başkanım. Ben de Hakan’ı ilk önce anımsa-
yamadım şey olarak… Onun yerine başka bir akademi öğrencisini aradım. Yaklaşık yirmi sani-
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yelik de onunla görüşmem var. Muhterem bayram diye. Bu arkadaşı da bu 2017 Temmuz ayın-
da bu aramamdan dolayı içeri almışlar. Tabii o da üzücü bir olay. Tamamen  bu yanlış 
algılamadan sonra... Yanlış olduğu da şöyle. Onunla yirmi saniyelik görüştükten hemen aka-
binde Hakan TANRIKULUOĞLU’nu aradım. Zaten ararken o değildi diye aklıma gelmişti. Ha-
kan’la görüştüğümde yolda olduğunu öğrenince nizamiyeye geldiğinde beni ara dedim. Niza-
miyeye geldiğinde de içeriye girmede sorun yaşamadığı için de beni aramadı. Bunun haricinde 
öğrencilerini görevlendirme sürecinin hiçbir safhasında görev almadım. Öğrenci subayları bir-
liklere sevk eden Albay A.Z.G.o Harekât İstihbarat Anabilim Dalı Başkanıydı. Yani tanıdığım, 
üç yıl birlikte çalıştığım bir arkadaş. Onunla da hiçbir telefon görüşmem olmamıştır. Eğer bu 
süreçte görev almış olsam hem Ahmet Zeki Albay ile hem de öğrenci subayların başında görev-
lendirildiği iddia edilen öğretim elemanıyla görüşmem gerekmez miydi ki 8 tane öğrenci subayı 
tek tek arayacağına başındaki görevlendirdiği iddia edilen… -İddianamede var- M.Ö.yü arayıp; 
“Neredesiniz, niye gelmediniz?” gibi söylemem normal olağan akışına öyle olması gerekiyordu. 
Telefon kayıtlarına bakıldığında her ikisiyle de görüşmediğim teyit edilecektir. Benim emrimde 
hiç kimse olmadığı için biraz önce arz ettiğim yol kesme olayı ve akademi öğrencilerini emrime 
verme gayreti bana emir verdirme kurgusundan başka bir şey değildir. Kaldı ki akademi öğren-
cilerini hem benim hem de Tugay Komutanı’nın emrine girmesi de mümkün olamaz. Basit keli-
me oyunu ile suç isnat edildiği askeri bilirkişi ile ortaya çıkacaktır. İddianamede hiçbir delil 
gösterilmeden FETÖ üyesi olduğum iddia edilmiştir. 15. Temmuz.2016 tarihinde yaşanan vahim 
olay esnasında mesaide bulunan olayda aktif görev alsın veya almasın herkes FETÖ’cü olarak 
suçlanmıştır. İddianamedeki iddialar ve açık haber kaynaklarından delil olabilecek belgelere 
göre bu soruya cevap vermek istiyorum. İlkokulu doğup büyüdüğüm köyümde okuduktan son-
ra ortaokulu Trabzon Lisesi’nin devlet parasız yatılı bölümünde okudum. Trabzon’da okudu-
ğum dönemde FETÖ’ye ait dershane veya okul yoktu. Askeri Liseye okulumuzun yakınında 
askeri lojmanlarda oturan ve babası astsubay olan arkadaşımın yönlendirmesiyle girdim. Be-
nim kazandığım sene yatılı okulda olup, kazanan başka kimsenin olmaması ekipçe hareket 
edilmediğinin en büyük göstergesi olduğunu değerlendiriyorum. 1985 yılında girdiğim Işıklar 
Askeri Lisesi’nden Kara Harp Okulu’ndan mezun olduğum 1993 yılına kadar ve yirmi üç yıllık 
meslek hayatım boyunca bu konuyla ilgili ne bir soruşturma geçirdim ne de bir ceza aldım. İd-
dianamede de teyit edildiği gibi Bylock kullanmadığım telefonumda yapılan incelemede teyit 
edilmiştir. Üzerimde 1 Dolar çıkmadı. Amerika’ya da hiç gitmedim. Bank Asya’da ne benim ne 
de birinci derecede yakınlarımın hiçbir zaman hesabı olmamıştır. Hesap hareketleri incelenirse 
maaşımdan himmet veya üyelik aidatı olarak değerlendirilebilecek herhangi bir yüzde oranın-
da düzenli bir para çekme olayının olmadığı teyit edilecektir. Bunu ben kendim adıma söylüyo-
rum. Çünkü harcamalarımın tamamına yakınını kredi kartları üzerinden yaptığım için bunu 
rahatlıkla söyleyebilirim. İddianamenin 140’ıncı sayfasında akademiyi birinci ve ikinci hakkın-
da kazananların çoğunluğunun FETÖ üyesi olabileceği iddia edilmektedir. Ben akademiyi son 
hakkım olan 6’ncı hakkımda kazandım. Evimde olaydan hemen sonra yapılan aramada suç 
unsuru olabilecek herhangi bir şey bulunmamıştır. Ali Emre TANIK, gizli tanık ve etkin pişman-
lıktan yararlanan hiç kimsenin beyanı yoktur. Kanun hükmünde kararname ile kapatılan FE-
TÖ’ye ait hiçbir dernek, vakıf veya sendikaya üyeliğim söz konusu değildir. HTS kayıtlarım in-
celendiğinde şüpheli hiç kimseyle irtibatım olmadığı görülecektir. İddianamede geçen 
görevlendirme listesinde bana görev verilmemiştir. Basında çıkan haberlerde FETÖ üyelerini 
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bilhassa 15 Temmuz öncesine kritik görevlere atandığı bilgisi yansımıştır. Son atandığım görev 
yeri son derece pasif ve emir verme yetkisi olmayan bir görev yeridir. WhatsApp grubuna üye 
olmanın sebebini biraz önce arz ettiğim gibi grubu kurmakla görevlendirilen Binbaşı M.Ç.’nin 
grubu kurarken yan odada olması ve Kurmay Başkanı E.D.’nin yönlendirmesiyledir. Grup isim 
listesi incelendiğinde sahada görev alanların haricinde planlayıcılar ve birlik komutanları lis-
teye dahil edildiği sadece bizim tugaydan kışla dışına çıkmayan ben, Yarbay F.K.ve Binbaşı 
Z.G.’nin olması bizim planlamanın haricinde ilave edildiğimizi anlamaya gelir diye değerlendi-
riyorum. Ek dosyadaki, bu arada WhatsApp grubundaki herkesin bu işi bildiği anlamı da bir 
sonuç çıkıyor ama, örneğin tatilde olan kişiyi de eklediklerin örneği de var. Örneğin Kerim 
GÖZTEPE tatilde olmasına rağmen onu da eklemişler. Ek dosyadaki HTS kayıtlarından da teyit 
edildiği üzere aynı birlikte çalıştığım personel hariç WhatsApp grubunda bulunan hiç kimseyle 
öncesinde görüşmem olmamıştır. Sonuç olarak samimiyetimle şunu ifade etmek isterim ki gece 
geç saatlerde öğrendiğim darbe girişiminin hiçbir safhasında görev almadım. Toplantıya katıl-
mamam 14 Temmuz günü Ankara’daki icra edilen toplantıya katılmam WhatsApp grubunda 
hiç paylaşımda bulunmamam. Görevlendirme listesinde ismimin bulunmaması, tugay içi telsiz 
görüşmesine hiç katılmamam, kışla dışına hatta bina dışına bile çıkmamam ve kimseye emir 
vermemiş olmamın eylemlerimle söylemlerimin birbirini desteklediğini göstermektedir. Ayrıca 
tümen komutanlığı tarafından hazırlanan ve iddianameye esas kaynak olan ve 1085 kişinin 
bilgisine başvurarak hazırlanmış olan İdari Tahkikat Raporu’nda da sadece adım yukarıda arz 
ettiğim eyleme dönüşmeyen emrini benim verdiğim iddia edilen hayali yol kesme olayında 
geçmektedir. Aktif tepki verememe cesaretini gösteremememin en önemli sebebi Tugay Komu-
tanı’nın beni arayıp yetki vermemesi olduğunu değerlendiriyorum. Ayrıca mesaiden zamanın-
da ayrılıp olayları televizyondan öğrenen tugayda görevli hiç kimse nizamiyeye gelip de neler 
oluyor diye demedi. Beni saat 03.14’te eski komutan yardımcısının araması bile bana çevrem-
dekileri teslim olma konusunda ikna etmek için cesaret vermişti. Ki Hançeri Albay beni aradı-
ğında ilk ona cevap verememiştim. Daha sonra ben ona döndüm.” şeklinde suçlamaları  inkâr 
etmiştir. 

Hakkındaki Sanık ve Tanık Beyanları 

Onur KARAN İfadesinde

Tanık Onur KARAN 19.12.2017 tarihli duruşmada verdiği ifadede;

“Ş.Ç.’nin Evet, Ş.Ç.’nin tank taburunun yani araçlarını böyle intikal düzeninde dizdi-
ğini gördük ve o bölgeye doğru hareket ettik. Neler olduğunu öğrenmek için o sırada personeli 
yani tank taburunun personeli araçların üzerinde bir bölümü şey yüklüyordu, mühimmat yük-
lüyordu. Bir bölümü aracını hazırlar vaziyette, küçük bir grup da aşağıda toparlanmış, Ş.Ç. da 
başında bu şekilde bir yani tam içtima düzeni olmamakla beraber bir toparlanma ve konuşma 
vardı. Sayın Başkanım, burda o varolan topluluğa bizde yan taraftan Seçkin Üsteğmen’le ya-
naşmış bulunduk. Ş.Ç. şu şekilde konuşmaya başladı. “Arkadaşlar bugün tarihi bir gün. Silahlı 
Kuvvetler yönetime el koymuştur. Genelkurmay Başkanımızın emriyle Silahlı Kuvvetler yöne-
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time el koymuştur. Atatürk ilke ve inkılaplarının tekrar bu ülkeyi yerine getirmek maksadıyla 
bugünden itibaren sıkıyönetim ilan edilmiştir Bu saatten itibaren bu emirlere uymayacakları 
bizzat ben vuracağım.” şeklinde bir konuşma yaptı. Daha sonra cep telefonunu çıkardı ve “Em-
niyet kuvvetleri itaat ediyor, 1.kontrol noktası geçildi.” bu tarz böyle bir WhatsApp konuşmala-
rını bize okudu. Daha sonra ordaki topluluğa dönüp “Emirlerime itaat etmeyecek kişi var mı?” 
dedi. Orada herhangi bir yani Tabur Komutanı bu şekilde bizzat ben vuracağım demesinden 
dolayı kimse sesini çıkartamadı. Daha sonra personele böyle plastik kelepçeler dağıtılmaya 
başlandı. Bu plastik kelepçeler dağıtıldığı esnada beni gördü Ş.Ç.. Ve “Sen burada ne geziyor-
sun?” şeklinde bir söylemi oldu. “Sen benimle aynı grupta değilsin, sen burda ne geziyorsun?” 
şeklinde söyledi. Ben de “Evet dedim komutanım sizle aynı grupta değilim. Ben Seçkin Üs-
teğmen ile beraberim ne yapacağımızı bilmediğimiz için buraya geldik” dedim. “Siz buradan 
uzaklaşın, kim ne emir verdiyse onun emirlerini uygulayın.” dedi Biz de Seçkin’le tekrar konuş-
maya başladık. “Seçkin sana kim emir verdi?” dedim. “Komutanım şey bana Komutan Yardım-
cısı M.K.emir verdi, onun emirlerini uygulayacağız.” dedi. “Tamam” dedim ben de. O bölgeden 
uzaklaştım kendi araçlarımın olduğu bölgeye gitim. Giderken de hemen Tolga Binbaşımızı ara-
dım Sayın Başkanım. Tolga Binbaşı’ya “Komutanım” dedim. Şuan kışlada garip şeyler oluyor. 
Burda bize bir emir verildi. Beni E-5’e gönderiyorlar. E-5’te kontrol noktası oluşturacakmışım. 
İstanbul’a gelen trafiği kesecekmişim…” O emri anlattım kendisine, daha sonra da dedim, 
işte kontrol noktası oluşturmaya müteakip… İşte şunu söyledim kendisine “Komutanım böyle 
emirler veriliyor yalnız şeyi dedim bize dedim burda Ş.Ç. bir şey okudu. Bir bildiri gibi birşey 
okudu dedim. Sıkıyönetim ilan edildiğini söyledi.” dedim. Tolga Binbaşımız yani çok tecrübeli 
olmasına rağmen bana şu şekilde bir soruyu iletti “Sıkıyönetim terör maksatlı mı?” dedi. Ben 
de “Komutanım tam net olarak anlamadım, fakat Ş.Ç.’ı siz biliyorsunuz.” Dedim. Bunu böyle 
söylememin nedeni Sayın Başkanım biz Tolga Binbaşıyla biraz samimiyiz. Sayın Başkanım, 
yıl içerisinde bu cemaatle alakalı FETÖ terör örgütüyle alakalı konular konuşuyorduk. Yanlış 
hatırlamıyorsam 11 Nisan 2015 tarihinde Sabah Gazetesi’nin bir haberi çıkmıştı Ş.Ç. hakkında. 
İşte Maltepe Kışlası 2. Zırhlı Tugay Maltepe Kışlası’nda işte Kurmay Yarbay Ş. Ç.’nin kurmaylık 
akademi sorularını çalarak veya işte kendisine teslim edilerek kurmay olduğu tarzında böyle 
bir haber okumuştuk. Tolga Binbaşımız da İzmir Askeri Casusluk Davası’ndan yargılandığı için 
bu konularda bilinci açık, bu tarz şeylerde konuşuyorduk. Ben de onun üzerine kendisine şunu 
söyledim. “Komutanım Şakir’i biliyorsunuz, genelde burda şey dedi, sıkıyönetim ilan edildi, bir 
de Atatürk ilke ve inkılaplarını yeri getirmek gibi birşey söyledi. Ben ne olduğunu anlamadım.” 
Dedim. Tolga Binbaşı “Sen” dedi. “Onur, ne olursa olsun şeye çıkma, E-5’e çıkma, emirlerini uy-
gulama, ben sana haber verecem.” dedi. Bu sırada araçlara bindik ve nizamiyeye doğru intikal 
etmeye başladık. Önde benim iki tane zırhlı aracım, ortada benim bindiğim Land Rover araç, 
arkamda da iki tane Leopar tankı… Bunlara da Seçkin Üsteğmen emir komuta ediyordu. Tam 
nizamiyenin önünde ben Leopar tanklarını ve zırhlı muhabere araçlarını durdurdum ve Seçkin 
Üsteğmen’i yanıma çağırdım. Çünkü Seçkin Üsteğmen’den de aşırı derecede şüphe duymaya 
başladım. Çünkü kendi ne olduğunu, bu emirlere itaat edip etmeyeceğini veya işte hani ne 
maksatla burda olduğunu tam biliyor mu, bilmiyor mu, onu anlamaya çalışıyordum,
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…TANIK Onur KARAN BEYANINDA: Bölük komutan vekiliydi sayın Başkanım. Bölük 
komutanı yanlış hatırlamıyorsam izindeydi Sayın Başkanım. O da bölüğüne vekâlet ediyordu. 
Onun da bölüğünü aynı şekilde sadece ona iki tank bırakmışlar. Onun da bölüğünü farklı farklı 
yerlere görevlendirmişler Sayın Başkanım. Yani böylelikle bizim emir-komuta birliğimiz de bo-
zulmuş oldu. Biz kendi personelimizin nerde ne yapıyor, ne olduğunu hiç şey yapamadık, göre-
medik Sayın Başkanım. Nizamiyede Seçkin Üsteğmen’i yanıma çağırdım Sayın Başkanım. Ve 
bana, Seçkin dedim, “Ben şeyi anlamadım, verilmiş emri anlamadım. Yani dedim ne yapacağız, 
ne edeceğiz sana dedim bu emri kim verdi dedim” tekrar yineledi. M.K.verdi dedi dedim. “Arar 
mısın şeyi M.K.’yi ne yapacağımızı ben anlamadım, bir daha söylesinler.” dedim Seçkin Üsteğ-
men de aradı Sayın Başkanım ve telefonu hoparlöre verdim. Ve şunu söyledim. “Komutanım 
biz işte şuan şeye geldik, nizamiye bölgesine geldik, sizin verdiğiniz emri tam anlayamadık, ne 
yapacağımızı bir daha söyler misiniz bize?” dedim. M.K.da şu şekilde “Abicim bak dedi, şeye 
çıkacaksınız E-5 karayoluna çıkacaksınız. Tuzla’dan gelen trafiği keseceksiniz. İstanbul’a çıkış 
trafiği açık olacak. Tuzla’dan gelen trafik köprü üzerinden şeye geri dönecek, İstanbul çıkışına 
doğru geri dönecek.”

TANIK Onur KARAN BEYANINDA: Bana E-5’i kesme görevini ilk Cemil ESEN, Kay-
han’ın yanında zaten K.K.’nin de ifadelerine bakabilirsiniz Sayın Başkanım. F.K.verdi E-5’i ilk 
kesme görevini. Ben sonra bu verilen emir bu… Doğru mu değil mi? Seçkin’e güvenebilir miyim, 
güvenemez miyim, onu teyid etmek için Seçkin sana bu emri kim verdi, kim verdiyse bir daha 
ara ben bu emri anlamadım, tekrar bize anlatsınlar, şeklinde söylediğim zaman o işte M.K.ba-
na bu emri verdi durun komutanım arayayım dedi, aradı ve hoparlöre vererek…

TANIK Onur KARAN BEYANINDA: “Ben bunu darbeyle de yorumlandırmadım Sayın 
Başkanım. Hafta içinde olan olayların hepsinin rutinini anlattım. Ayrıca savaşın ortasından 
gelmiş birisi olarak anlatayım eğer bir birlik çok uzun mesafe intikal edecekse zırhlı araçla-
rın yakıt depoları fullenmez. Mümkün olduğunca şeyleri azaltılır, yakıtları azaltılır. Çünkü o 
araçlar çekicilere binecek, çekicilere bindiğinden dolayı yakıt depoları düşük olması lazım ki 
nitekim biz bütün zırhlı araçlarımızı İstanbul’dan aldık Gaziantep’e taşıdık. Trene ve trene gö-
türmeden çekiciye binmesi için yakıt depolarını olabildiğince azalttık Sayın Başkanım ki ben 
bunu zaten şeyle yani olan olayları anlattım.”

TANIK Onur KARAN BEYANINDA: “Benim şahsıma bu E-5 Karayolunun kesilmesi 
emrini F.K.tugay karargahının yaklaşık 50 metre üst bölgesinde verdi. Yanımda K.K. ve Cemil 
ESEN vardı bu esnada...”

TANIK Onur KARAN BEYANINDA: “M.K.’yin ismi, evet bölük komutanları Sayın Baş-
kanım… M.K.’yin ismi nizamiye bölgesine ben Seçkin Üsteğmen’e güvenmeyip işte hani ne 
yapmamız gerektiğini, bize bu emri kim verdi, sana bu emri kim verdi ben bunu anlamadım bir 
aç sor dediğimde M.K.verdi komutanım. Ben açıyım arayayım tekrar sorayım dediğinde ilk ismi 
geçti. Ş.Ç.’nin böyle bir emir verdiğini söylemedim Sayın Başkanım
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Tayyar SÜNGÜ İfadesi

TANIK TAYYAR SÜNGÜ BEYANINDA: “Sayın Başkanım ayrıldığımız nokta şu: Biz ba-
şından itibaren o gönderilen sıkıyönetim direktifini kanunsuz bir emir olarak kabul ettik ve o 
uymadık.”

TANIK TAYYAR SÜNGÜ BEYANINDA: “Ama 1. Ordu Karargahı onu bir emir olarak 
telakki etti ve ona uydu.”

SANIK M.K.:”Başkanım ben 2. Zırhlı Tugay Komutan Yardımcısıyım. Tanık kendisi 
2. Zıhlı Tugay Komutanlığına ulaşılamadığı anda eşine ulaşılmaya çalışıldığını söyledi. Peki 
2. Zırhlı Tugay Komutanı Yardımcısı olarak bana ulaşmayı hiç düşündüler mi ki Y.T.’nin bizi 
aramadığını ben ifademde belirtmiştim.”

TANIK TAYYAR SÜNGÜ BEYANINDA: “Tabi o birliklerin emir ve komutası Tümgene-
ral Y.T.’deydi. Kendisi bana 2. Zırhlı Tugay Komutanı’na ulaşamadığını telefonda söyledi. Biz 
onun üzerine 2. Zırhlı Tugay Komutanı’na ulaşıp… Çünkü onuda tanıyorum, hem Kıbrıs’tan 
tanıyorum hem de akademide hocalığını yaptım. Belki ikna edebilirim bırakması için… Fakat 
ben ulaşamadım. Askeri hattan aradık ulaşamadık. Onun üzerine acaba eşi vasıtasıyla ulaşa-
bilir miyiz diye bir çaba içerisine girdik ama eşinin telefonunu bulamadık. Dolayısıyla mutlaka 
ilk önce konuşması gereken kişi tabii ki 52. Tümen Komutanı. Çünkü emir komuta kendisin-
deydi.

SANIK M.K.: “Efendim ben eş yerine komutan yardımcısının aranmasının daha 
uygun olduğunu değerlendirdiğim için söyledim arz ederim.” şeklinde mahkemede ifade 
verilmiştir.

İdari Tahkikat Raporu

Tnk.Ütğm. S.S.’nin emir komuta ettiği 2 tanktan oluşan unsurun ise Mknz.P.Tb.K.
lığından görevlendirilen P.Ütğm. Onur KARAN’ın emir komutasındaki 2 ZMA ile takviye 
edildiği, ancak personelin nereye görevlendirildiğini bilmediği, bu sebeple Tb.K.nına gö-
revin sorulduğu, tabur komutanının cevaben K.Yrd.Kur.Alb. M.K.ile irtibata geçilmesini 
emrettiği, telefonla M.K.’ye ulaşılmasına müteakip M.K.tarafından D-100 karayolunun Tuz-
la-15 Temmuz Şehitler (Boğaziçi) Köprüsü istikametini trafiğe kapatılması emrinin verildi-
ği anlaşılmıştır.

Ayrıca BI.Asb. Tnk.Asb.Bçvş. Ayhan AHLATLI’nın Tnk.Yzb. Levent ÇEVİK ve KH.
BI.Asb. Tnk.Asb.Bçvş. Hakan EKEN ile birlikte araçları geri getirmek için 2 numaralı niza-
miye bölgesine hareket ettikleri, yolda Tuğgeneral Ö.A., Kurmay Başkanı Yb. F.K.ve yeni 
gelen Komutan Yardımcısı Albay M.K.’yi görerek durumu Yzb. Levent ÇEVİK’e bildirdikleri, 
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nizamiye bölgesinde ise beraberinde 1 Mknz.P.TKı ile mevzilenrniş P.Ütğm.Onur KARAN’ı 
bölgeden ayrılarak birlik bölgesine geri dönmesi için uyardıkları anlaşılmıştır.

Görevlendirilen söz konusu nöbetçilerin nöbetleri esnasında, tugay karargah bi-
nası ve yakınında meydana gelen olaylardan bizzat şahit oldukları ve duydukları dikkat 
çekici hususlar şunlardır;

(1.1) Tugay komutanının eşini arayarak “Kadın beni deli etme, evden dışarı çık-
ma, telefonu bana kırdırtma” dediği,

(1.2) Tugay karargâhı önünde Tugay Komutanı Kur. Yb. E.D., Kur. Alb. M.K., 
Kur. Yb F.K., Kur. Yzb. M.K., Mu.Tğm. Süleyman POLATÖZ, Topçu Tb.K Bnb. Z.G., Mu.Yzb. 
S.Ç. ve tanımadıkları yüzbaşı ve binbaşıların bulunduğu,

 (1.3) Yzb. M.K.’nin bir askeri alarak Türk Telekom binasına gitmek üzere Tug. 
Kh.ndan ayrıldıktan sonra Mu.Tğm. Süleyman POLATÖZ’ün tugay komutanına “Eğer gider-
sek ben de ateş edeceğim komutanım” şeklinde hitap ettiği,

 (1.4) İlerleyen saatlerde Tugay Komutanı’nın, Kur. Yb. E.D.’ye “Taş atana mermi 
sıkın.“ emri verdiği ve Kur. Yb. E.D.’nin de telefonla birilerini arayarak “Havaya ateş açın, 
yoksa dağılmazlar.” dediği, F.K.’nin birilerini arayarak “Acıbadem’e destek verin.” dediği, 
telefondan emirleri Kur. Yb. E.D.’nin telsizde ise Tğm.Süleyman POLATÖZ’ün verdiği,

 (1.5) Bir süre sonra kendilerine bir yüzbaşının “Hançeri Albay buraya gelecek-
miş, eğer gelirse içeri sokmayın, girmeye çalışırsa etkisiz hale getirin” dediği,

 (1.6) Belli bir süre geçtikten sonra Tugay Komutanının telefonla “Sabiha GÖK-
ÇEN’e tank yollayın dediği,

(1.7| Müteakiben Tugay Komutanı’nın bir takım evrak/kağıtları getirerek Tug.
Kh.BI. garajı bölgesinde yaktığı, “Yine hırsız düzeni değiştiremedik” diyerek Tug.Kh. ga-
rajında bulunan sivil plakalı araca binerek oradan uzaklaştığı, sonrasında tugay karargah 
binasının önünün boşaldığı,

(1.8) Daha sonra Mu.Tğm.Süleyman POLATÖZ’ün, Mu.Yzb.S.Ç.’ye “Komutanım 
buradan kaçalım, birazdan burayı basarlar, bütün suç bize kalır” dediği

(1.9) Daha sonra nöbetçilerin Mu.Yzb.S.Ç. ve Mu.Tğm.Süleyman POLATÖZ; tara-
fından alınarak MEBS Bl. garajına araçla giderken Mu.Tğm.Süleyman POLATÖZ’un kendi-
lerine “Yanlış bir şey yaptık, yapmamız gerekti, bugünü unutun” dediği anlaşılmıştır.
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WhatsApp Yazışmaları

YURTTA SULH İSİMLİ GRUP

Başlangıç: To: 905334717961@s.WhatsApp.net mkapanöl

Zaman Damgası: 15.07.2016 21:05:42(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: Subject changed to Sulh

Başlangıç: To: 90533471796l@ s.WhatsApp.net mkapanöl

Zaman Damgası: 15.07.2016 21:21:53(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: Arkadaşlar çıkışı bildirin

Başlangıç: From: 905322582606@s.WhatsApp.net Zaferbnbtopçut-
bkom

Zaman Damgası: 15.07.2016 21:40:20(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: Nizamiye takviye edildi

Başlangıç: To: 905334717961@s.WhatsApp.net mkapanöl

Zaman Damgası: 15.07.2016 22:42:53(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: 905370277654@s.WhatsApp.net joined

Başlangıç: From: 905322038555@s.WhatsApp.net F.K.
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Zaman Damgası: 15.07.2016 23:08:03(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: Tüm unsurlar çıjtı

Başlangıç: From: 905322038555@s.WhatsApp.net F.K.

Zaman Damgası: 15.07.2016 23:09:03(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: İhtiyat mknz unsurları yeni bina bölgesine çekiliyor

Başlangıç: From: 905322154304@s.WhatsApp.net İ.A.

Zaman Damgası: 15.07.2016 23:19:13(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: Ok

Esas Hakkında Mütalaa

 Savcılık tarafından hazırlanan mütalaada;

“Sanık M.K.;

Sanık M.K.’nin  olay tarihinde Maltepe ilçesinde konuşlu bulunan 2’nci Zırhlı Tugay 
Komutanlığında Tugay Komutanı Yardımcısı olarak Kurmay Albay rütbesinde görev yaptığı, 
söz konusu yerleşkede 13-14 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişiminin planlamasıyla ilgili ola-
rak sanık M.K.ve aynı yerde görev yaptığı diğer sanıklardan Ö.A., F.K., İ.A. ve Ş.Ç.’nin, diğer as-
keri yerleşkelerden ve il dışından da üst düzey subayların katıldığı bir toplantının icra edildiği, 
gizliliğe aşırı derecede dikkat edilmeye çalışıldığı, bu kapsamda; toplantılarda cep telefonları 
bulundurulmadığı, tugay karargah binasında yapılan toplantılarda komutan katında ilgisiz 
rütbeli personel ile erbaş ve erlerin bulunmamasının sağlandığı, 

15 Temmuz 2016 günü gerçekleştirilmesi planlanan darbe girişimi kapsamında alı-
nan kararlar çerçevesinde kalkışmaya iradesiyle katılan personel dışındaki birlik/unsur komu-
tanlarının emir-komuta zinciri ve silsilesi dışında tutulmaya gayret edildiği, emirlerin Tugay 
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Komutanı, Tugay Komutanı Yardımcısı, Kurmay Başkanı, Tabur Komutanları tarafından sa-
dece belirli personele doğrudan ve sözlü olarak verildiği, hafta başından itibaren tugay heyeti 
tarafından sunulan bir kısım gerekçelerle araç ve silah bakımı, araçlara yakıt ikmali, mühim-
mat sayımı, araç, silah, mühimmat ve tank/zırhlı/tekerlekli araç mürettebat planlamasının 
öncelikli faaliyet olduğu, özellikle de darbe girişimi planlamasında ve 2. Zırhlı Tugay heyeti 
uhdesinde yer alan rütbeliler tarafından söz konusu hazırlıkların sık sık yerinde bizzat kont-
rol edildiği, 15 Temmuz günü saat 16.00 sularında muhtemel terör eylemi duyumları gerekçe 
gösterilerek erbaş ve erlerin evci ve çarşı izinlerinin iptal edildiği, bir kısım personelin ise hafta 
sonu garnizon terk taleplerinin kabul edilmediği, bazı kritik personelin ise (depo sorumlusu, 
ikmal/bölük astsubayı, mühimmat ve akaryakıt sorumlusu) mesaiye kalmasının/gelmesinin 
emredildiği bu suretle darbe girişimi hazırlıklarına fiilen başladıkları, 

1’inci Tank Tabur Komutanlığında görevli olan Üsteğmen S.S.’in emir komuta ettiği 
2 tanktan oluşan unsurun Mekanize Piyade Tabur Komutanlığından görevlendirilen Piyade Üs-
teğmen Onur KARAN’ın emir komutasındaki (2) ZMA ile takviye edildiği, ancak personelin ne-
reye görevlendirildiğini bilmediği, bu sebeple Tabur Komutanı Ş.Ç.’a görevin sorulduğu, tabur 
komutanının cevaben Komutan Yardımcısı Kurmay Albay M.K.ile irtibata geçilmesini emretti-
ği, telefonla M.K.’ye ulaşılmasına müteakip sanık M.K.tarafından D-100 Karayolu’nun Tuzla 
- 15 Temmuz Şehitler (Boğaziçi) Köprüsü istikametinin trafiğe kapatılması emrinin verildiği, 

Ayrıca 15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen kalkışma girişimine tugay dışın-
dan iştirak eden ve çoğunluğu Harp Akademileri Komutanlığı personeli olduğu anlaşılan Harp 
Akademileri Komutanlığı personelinin gelmesi, tank ve zırhlı araç çıkışlarının başlamasıyla 
birlikte emir ve komuta zincirini tesis etme, eksik kritik lider personel bütünlemesi, belirsizlik, 
kararsızlık, olayların kontrol dışına çıktığı durumlarda süratle müdahil olarak icracı ast kade-
me personeli ikna ve motive ederek, hatta gerektiğinde zorlayarak her ne şartta olursa olsun 
kalkışma faaliyetinin planlandığı şekilde devamını sağlama gibi görevler üstlenmiş oldukları 
anlaşılan Harp Akademileri personeli ile ilgili olarak;

15 Temmuz 2016 günü gündüz saatlerinde Harp Akademileri Komutanlığından dar-
beci Albay sanık A.Z.G.tarafından darbe girişimine iştirak etmek üzere 2. Zırhlı Tugay’da gö-
revlendirilen darbeci kurmay öğrencilerin kalkışmanın başlamasıyla tugay karargahına gide-
rek burada Tugay Komutanı Tuğgeneral Ö.A. ile Kurmay Albay M.K.’nin emri altına girdikleri, 
darbeci kurmay öğrencilerden Yüzbaşı H.E., Yüzbaşı F.H. ve Yüzbaşı C.A.’nın emir komutası 
altına girdikleri Tuğgeneral Ö.A. ile Kurmay Albay M.K.’ den “Sabiha Gökçen Havalimanı’na 
takviye amaçlı gidecekleri, Sabiha Gökçen Havalimanı’nı kontrol altına almakla görevlendi-
rilen Yarbay Ş.Ç.’nin emri altına girecekleri” yönünde talimat alarak H.T.’nin 34 PE 1755 pla-
ka sayılı aracı ile Sabiha Gökçen Havalimanı’na gitmek üzere kışladan ayrıldıkları, akabinde 
trafik yoğunluğu olması sebebiyle Sabiha Gökçen Havalimanı’na ulaşamadan 2. Zırhlı Tugay 
Komutanlığına tekrar dönerek giriş yaptıkları,
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Sanık M.K.’nin sahada görev almadığı, sanığın 2’nci Zırhlı Tugayın içerisinde tüm 
faaliyetlerin organize edildiği komuta katında Tugay Komutan Yardımcısı olması sebebiyle di-
ğer şahıslar ile birlikte hareket ettiği, tugay komutanı yardımcısı olması, girişim kapsamında 
“Yurtta Sulh Biziz” isimli WhatsApp grubunda yer aldığı gibi kendi bölgesiyle sınırlı olmak 
üzere diğer sanıklardan İ.A., Ş.Ç. ve F.K.’nin da ekli oldukları “Sulh” isimli başka bir mesajlaşma 
grubu da kurarak darbe girişimini buradan yönlendirmiş olması ve 13-14 Temmuz tarihlerin-
de 2’nci Zırhlı Tugayı uhdesinde gerçekleştirilen toplantılara iştirak ettiği nazara alındığında 
birlik unsurlarının darbe faaliyeti kapsamında karıştığı yargılama konusu yapılmış aşağıdaki 
eylemlerden azmettiren sıfatıyla doğrudan sorumlu olduğu;

1. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde görevlendirilen 2. Zırhlı Tugay Komutanlığının 
darbeci askerlerinin gerçekleştirdiği eylemlerde (2) güvenlik görevlisinin ve (33) sivil vatanda-
şımızın şehit oldukları, 

2. Acıbadem Türk Telekom binasında konuşlanan askeri personelin emir komutası 
için olaylar sırasında ölen Yüzbaşı M.K.’nin görevlendirildiği, bu noktada cereyan eden olaylar 
sonucunda (6) vatandaşımızın şehit oldukları,

3. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde konuşlanmak üzere unsurları ile birlikte görev-
lendirilen Üsteğmen M.C. ve diğer şahısların eylemleri sonucunda (3) vatandaşımızın hayatını 
kaybettiği,

4. Sabiha Gökçen Havalimanı’nı kontrol altına almakla görevlendirilen Yarbay 
Ş.Ç.’nin emri altına bulunan personeller ile ilgili olarak darbe girişimine tepki gösteren sivil 
vatandaşlar ile güvenlik güçlerinin karşı koyması sonucu suçun teşebbüs aşamasında kaldığı, 
sanığın darbe girişiminin başarısız olması akabinde bulunduğu birlikten firar ettiği,

 Ülke genelinde darbe girişimini gerçekleştiren Yurtta Sulh Konseyi’nin İstanbul ya-
pılanmasını oluşturan sanıklar tarafından kurulan “Yurtta Sulh Biziz” isimli WhatsApp haber-
leşme grubuna üye olan ve hatta kendi bölgesindeki darbe girişimini tek elden takip edebilmek 
için “Sulh” isimli ayrı bir grup da kuran sanığın, darbe girişiminin Silahlı Kuvvetlerimizdeki 
emir- komuta zincirinden kopuk olarak, terör örgütünün bir eylemler dizisi olduğu açıkça an-
laşılan somut olayda girişimin öncesinde düzenlenen toplantılara katılarak görev üstlenmesi, 
eylemleri organize eden ve girişim günü kalkışmayı başlatan, görev taksimatı yapan veya bir-
likleri sevk eden konsey üyesi sanıklarla irtibatı bulunması bir arada değerlendirildiğinde terör 
örgütüyle arasında süreklilik ve çeşitlilik arz edecek şekilde organik bağ bulunduğu, örgütün 
deşifresine yönelik beyan ve tespitlerden anlaşılacağı üzere görev ve rütbesi ne olursa olsun 
örgüte mensup asker şahısların örgütsel tabirle “şakirt” tabir edilen alt kademede yer alan ve 
Silahlı Kuvvetlerin hiyerarşisi dışında asker- sivil unsurların emrinde üye konumunda olduk-
ları, sanığın da bu kapsamda terör örgütünün üyesi olduğunun kabulü gerektiği, yukarıda da 
detaylı şekilde izah edildiği gibi iki ayrı eylemle TCK’nın 314. maddesinde düzenlenen terör ör-
gütü üyeliği ve TCK’nın 309. maddesinde düzenlenen cebir ve şiddetle mevcut anayasal düzeni 
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ortadan kaldırmaya teşebbüs olmak üzere ortaya çıkan bu iki sonuç açısından sanığın gerçek 
içtima kuralları gereği farklı hukuki yararları koruyan ve darbe girişimi bağlamında yasada da 
öngörülmemiş, aralarında geçitli suç ilişkisi bulunmayan her iki suçtan ayrı ayrı cezalandırıl-
masının olanaklı olduğu anlaşılmakla;

Kalkışma suçu niteliğindeki anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme 
ve silahlı terör örgütüne üye olma, silahlı terör örgütünün eylemi olan darbe girişimi faaliye-
ti kapsamında darbe yanlısı askeri güçlerin fiili hakimiyetini sağlamak amacıyla işlenen ve 
kamu davasına konu edilen ve kamu görevi gereği olarak elde bulundurulan araç ve gereçlerle 
işlenen,

(2) kez olmak üzere darbe suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla ve kişinin 
yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme,

(1) kez olmak üzere darbe suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla ve çocuğa 
karşı kasten öldürme,

(41) kez olmak üzere tasarlayarak, Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle 
kasten öldürme, 

15 Temmuz Şehitler (Boğaziçi) ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinin işgali nedeniyle 
(2) kez ve zincirleme olmak üzere kara ulaşım araçlarının alıkonulması,

Sabiha Gökçen Havalimanının teşebbüs aşamasında kalan işgal girişimi nede-
niyle zincirleme olarak hava ulaşım araçlarının alıkonulmasına teşebbüs, 

Türk Telekom Acıbadem binasının işgali eylemi nedeniyle silahla, birden fazla 
kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle 
kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçları nedeniyle sanığın eylem-
lerine uyan;

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 309/1 ve 314/2. maddeleri ile,

Aynı yasanın 309/2, 266 ve 38/1. maddeleri delaletiyle 82/1-g.h (2 kez), 82/1-e.h 
(1 kez), 82/1-h (41 kez), 223/1, 43 (2 kez), 223/3, 35, 43 (1 kez), 

TCK’nın 309/2 ve 38/1. maddeleri delaletiyle 113/1, 119/1-a.c.e (1 kez) maddeleri ile,

Tüm suçlar açısından TCK’nın 53, 58/9, 63 ve TMK’nın 5. maddeleri uyarınca ayrı 
ayrı cezalandırılmasına, 
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Karar verilmesi talep ve mütalaa edilmiştir.

Değerlendirme

Sanık M.K.darbe teşebbüsünde Maltepe ilçesinde konuşlu bulunan 2’nci Zırhlı 
Tugay Komutanlığında Tugay Komutanı Yardımcısı olarak Kurmay Albay rütbesinde gö-
rev yapmakta olup, 2. Zırhlı Tugay Komutanlığında yapılan darbeye hazırlık toplantılarına 
katılmıştır.

19.07.2016 tarihli İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında 2016/93347 soruşturma 
numarası ile alınan ifadesinde ‘’13/07/2016 tarihli toplantıya katılmadım. Birkaç defa oda-
ya girip çıktım. Toplantının da terör eylemi olduğunu düşünüyordum.’’ şeklinde beyanda 
bulunmuş ancak İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinde 2016/240 sorgu numaralı ifadesinde 
‘’...Biri albay U.Ş., Yarbay M.Y.  ve WhatsApp grubunu kuran Mehmet ÇELEBOĞLU geldi, 
toplantı brifing salonuna geçtik. Son dönem terör olayları ile ilgili kritik noktaların tartış-
ması yapıldı. Nerelerin kontrol edileceğini, nerede saldırı olacağını söylediler’’ şeklindeki 
beyanıyla toplantıya katıldığını ikrar etmiştir.

Sanık ayrıca sorgu hakimliğindeki ifadesinde, ‘’...Cuma günü akşam 18.00 gibi 
sıkı yönetim emri geldiğini söylediler, her türlü yetki olduğunu söylediler. Bizim tugay ko-
mutanımız sıkı yönetim komutan yardımcısı olarak geçiyordu. Birliklerin kritik yerlere 
geçilmesi emri geldi. Bu emri tugay komutanı verdi. Son saniyeye kadar terör olayı dendi.’’ 
şeklinde beyanıyla darbe girişiminden haberdar olduğunu açıkca ikrar etmiştir. Anlık ka-
mera görüntü kayıtlarından da sanığın toplantıya katıldığı anlaşılmaktadır.

Ancak sanık mahkemeniz huzurunda verdiği ifadesinde ise ‘‘...Brifing salonuna 
gece boyunca iki defa girdim...’’ şeklinde beyanda bulunmuştur. Ancak gelen subayların 
rütbeleri ve konumları düşünüldüğünde sanığın beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik 
olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Zira U.Ş., M.Y., M.D. , E.G., S.C. vs. yüksek rütbeli 
ve birbirinden alakasız şahısların 2. Zırhlı Tugay Komutanlığında toplantı yapabilmele-
ri mümkün değildir. Birliğin intikalinin görüşülmesi ise sanığın olmadığı ortamda M.Y., 
M.M.Ç., E.D. vs şahıslarla yapılıyor olması mantık dışıdır.   

Bilindiği üzere Genelkurmay Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanlığı FETÖ/
PDY örgüt üyelerince ele geçirilmiş ve darbe teşebbüsünde görev alacak birlik ve komutan-
lıklara örgüt mensubu askeri şahıslar atanmıştır. Darbe teşebbüsünde yüksek reaksiyonla 
aktif rol alan sanığın 13.07.2016 tarihinde 2. Zırhlı Tugay Komutanlığına atanması bu çer-
çevede değerlendirilmelidir. 

Nitekim sanık 2. Zırhlı Tugay Komutanlığına atanmadan önce Kara Harp Akade-
milerinde Yönetim Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktaydı. Bu nedenle A.Z.G.’nin 
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akademide yaptığı görevlendirmeye uygun olarak 2. Zırhlı Tugay Komutanlığına sivil araç-
larıyla intikal eden Kurmay Albay İ.G. , Kurmay Binbaşı M.Ö., Kurmay Binbaşı H.B., Kurmay 
Yüzbaşı C.A., Kurmay Yüzbaşı A.S. , Kurmay Yüzbaşı Y.K., Kurmay Yüzbaşı A.C., Kurmay 
Yüzbaşı F.H., Kurmay Yüzbaşı H.E., Yüzbaşı H.T.  isimli askeri personel yanlarında getir-
dikleri üniformalarını değiştirmelerini müteakip tugay karargahına geçerek sanığın ve 
Ö.A.’nın emir ve komutasına girmişlerdir. 

Akademide eğitim gören Yüzbaşı H.E. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 
2016/83835 soruşturma numarası ile verdiği ifadesinde, ‘‘...Kendi beylik silahlarımızı tak-
tık. Tugay karargah binasına gittik. Orada bizden sorumlu öğretim elemanı M.Ö. Binbaşı 
yoktu. Geçen yıldan öğretim elemanımız olan Kurmay Albay M.K.vardı. M.K.Albay ‘Arka-
daşlar kimse kalmadı siz üç dört tankçı arkadaş Sabiha Gökçen Havaalanı’na gidin.’ şeklin-
de, soru sormamıza fırsat vermeden telaşlı sözler söyleyerek bizi gönderdi.”

Aynı dosya numarası ile Yüzbaşı Hakan TANRIKULUOĞLU verdiği ifadesinde, ‘’... 
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü geçerken saat 22.45 sıralarında akademide hocamız olan 
eski hocamız olan Kurmay Albay M.K.beni cep telefonumdan arayarak ‘Çabuk gelmemizi ‘ 
istedi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçerken köprünün karşı şeridinin panzer gibi 
bir araçla kapatılmış olduğunu, bizim şeridin de çok ağır ilerlediğini gördük...’’ devamla, 
M.K.Albay ‘Arkadaşlar kimse kalmadı, siz üç dört tankçı arkadaş Sabiha Gökçen Havaala-
nı’na gidin’ dedi. Bana da dönerek sen de buralarda ol, eski kurmay başkanının yanında 
dur’ dedi...’’ şeklinde beyanda bulunmuşlardır. 

Sanık önemli olarak darbe kapsamında D-100 Karayolu’nun Tuzla - 15 Temmuz 
Şehitler (Boğaziçi) Köprüsü istikametini trafiğe kapatılması emrinin vermiş ve tüm gece 2. 
Zırhlı Tugay Komutanlığında bulunan darbecilerle hareket etmiştir. Bu kapsamda darbe 
teşebbüsüne iştirak eden askeri personelle çok sayıda telefon görüşmesi yapmıştır. 

Yurtta Sulh WhatsApp grubuna da terör eylemleri olacağı nedeniyle dahil edil-
diğini söyleyen sanık ayrıca darbe teşebbüsünün sabahı numarasını değiştirmiş, Abdul-
lah BAYRAM isimli şahsa yeni numarasını göndermiştir. Ayrıca mahkemeniz huzurunda 
İ.G.’nin nizamiyeden çıkamadık. 2 No’lu nizamiyeye gidiyoruz. Hançeri Albay burada per-
soneli koğuşa sevk ediyor şeklindeki mesajına müsaade etme şeklinde yanıt vermiş ancak 
mahkemeniz huzurunda böyle bir mesaj attığını kabul etmemiştir.

Sanık M.K.’nin iddianamede belirtilen müsned suçları işlediğine dair herhangi 
bir şüphe kalmamıştır.
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11. SANIK F.K. 

Sanık F.K.hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından atılı suçlar yö-
nünden yapılan soruşturma sonrasında  2017/17929 sor, 2017/4859 e. sayılı iddianame ile 
kamu adına açılan dava, sanık lehine ve aleyhine toplanan deliller ile sanığın kovuşturma 
aşamasında yapmış olduğu savunma ve yine kovuşturma aşamasında toplanan deliller göz 
önüne alınarak 25.01.2018 tarihli 21. celsede Cumhuriyet Savcısı tarafından sayın heyete 
sunulan esas hakkında mütalaaya karşı beyanlarımız şöyledir ki;

Soruşturma aşamasında toplanan deliller ve sanığın hazırlık ifadeleri nazara alı-
narak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan sonrasında 2017/17929 sor, 
2017/4859 e. sayılı iddianamede sanık fiillerine öncelikli olarak değinmek gerekmektedir. 
Bu fiiller özetle;

Sanık F.K.’nin  kışla dışına çıkan askeri araçların mühimmat yüklemesini ve per-
sonellerin sevk idaresini yaptığı, görev yerlerine sevk edilen personel ile sürekli irtibat ha-
linde kalarak durum hakkında bilgi aldığı devamında ise ihtiyaç görülen noktalara takviye 
unsurların mühimmat yüklemesini yaparak çıkış yapmasını sağladığı, girişim kapsamında 
“Yurtta Sulh Biziz” isimli WhatsApp grubunda yer alması ve 13-14 Temmuz tarihlerinden 
2’nci Zırhlı Tugayı uhdesinde gerçekleştirilen toplantıya iştirak ettiği nazara alındığında 
birlik unsurlarının darbe faaliyeti kapsamında karıştığı, sevk ve idarisini yaptığı tüm ey-
lemlerden doğrudan sorumlu olduğu, olaylar;

1. Üsküdar Çevik Kuvvet ve 1’nci Ordu Selimiye Kışlası’na intikal eden personel-
lerin komutasında diğer sanık İ.A.’nın görevlendirildiği, personellerin yaralama ve mala 
zarar verme olaylarına karıştıkları,

2. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde görevlendirilen 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı-
nın personellerin emir komutası için olaylar esnasında vefat eden maktul Üsteğmen Vedat 
YILDIZ’ ın görevlendirildiği, söz konusu bölgede (7) darbe yanlısı askerin öldüğü, (2)’si polis 
olmak üzere toplam (34) vatandaşımızın şehit olduğu, muhtelif yaralanma ve mala zarar 
verme olaylarının yaşandığı,

3. Acıbadem Türk Telekom binasında konuşlanan askeri personelin emir komu-
tası için olaylar sırasında ölen Yüzbaşı M.K.’nin görevlendirildiği, bu noktada cereyan olay-
lar sonucunda; (6) vatandaşımızın şehit olduğu, muhtelif yaralanma ve mala zarar verme 
olaylarının yaşandığı,

4. Fenerbahçe Orduevi’ni kontrol altına almakla görevlendirilen Üsteğmen K.K. 
ve personelleriyle ilgili herhangi bir olayın vuku olmadığı,
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5. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde konuşlanmak üzere unsurları ile birlikte 
görevlendirilen Üsteğmen M.C. ve diğer şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın 
2016/84114 sayılı evrakı üzerinden soruşturmanın yürütüldüğü, burada yaşanan olaylar sı-
rasında (3) vatandaşımızın şehit olduğu , muhtelif mala zarar verme ve yaralanma olayları 
yaşandığı,

6. 2’nci Zırhlı Tugay içerisinde darbeye iştirak eden, kışla önünde E-5 yolunu kes-
meye çalışan personel ve takviye amacıyla yola çıkan ancak yoldan geri dönüp kışla içine 
giren personellerin karıştığı olay ile ilgili olarak muhtelif mala zarar verme ve yaralanma 
suçlarının işlendiği,

7. Sabiha Gökçen Havalimanı’nı kontrol altına almakla görevlendirilen Yarbay 
Ş.Ç.’nin emri altına bulunan personeller İle ilgili olarak bu noktada herhangi bir ölümlü 
veya yaralamalı olayın vuku bulmadığı, darbe girişimine tepki gösteren sivil vatandaşlar 
ile güvenlik güçlerinin karşı koyması sonucu suçun teşebbüs aşamasında kalmıştır. Sanı-
ğın soruşturma aşamasındaki ifadeleri ile kovuşturma aşamasındaki savunmasında özetle 
sanık, darbe girişimi öncesinde yapılan toplantılara katılmadığını, toplantılara katılanla-
rı ve toplantının oluş saat ve şeklini komuta katındaki odasından gördüğünü, kendisinin 
emirlere uyduğunu, eylemlerin emirler doğrultusunda gerçekleştirdiğini bu sebeple de hu-
kuka aykırı eylem gerçekleştirmediğinden bahisle sorumluluğunun olmadığını, atılı suçla-
rı işlemediğini, iştirak dahi etmediğini savunmuştur. Sanığın zikredilen savunmaları aley-
hine öncelikli olarak sanık M.Y.’nin  19/07/2016 tarihli İstanbul TEM şubede vermiş olduğu 
ifadeden söz etmek gerekmektedir. Sanık M.Y.  ifadesinde “……. 13 Temmuz Çarşamba 
günü U.Ş., M.Ç. ve ben M.Ç.’nin özel aracıyla İstanbul 2. Zırhlı Tugay Komutanlığına intikal 
ettik. Tugaya geldiğimizde tugay komutanı Tuğgeneral Ö.A., Komutan Yard. Kurmay Albay 
M.K., Kurmay Başkanı ve Tugaydaki isimlerini bilmediğim tüm tabur komutanları tugay 
komutanının makam odasının karşısındaki brifing salonunda toplandık. Burada herkesin 
önünde İstanbul şehir haritası vardı. Daha önce yapılan planın nasıl işleyeceği üzerine ko-
nuşmalar başladı. Konuşmaların içeriğinde Sabiha Gökçen Havalimanının kontrol edilme-
si, kontrolü Kuleli Askeri Lisesine verilen iki boğaz köprüsünün takviye edilmesi, Üsküdar 
Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün kontrol altında tutulması, Telekom Acıbadem şubesi-
nin   ablukaya alınması ve son olarak TEM ve E-5 yollarının bağlantılarının kontrol altında 
tutulması ve bunların nasıl yapılacağına ilişkin konuşmalar gerçekleşti. Sabiha Gökçen 
Havalimanının kontrolünü tank tabur komutanlarından ismini bilmediğim bir yarbaya 
verdiler. Üsküdar Çevik Kuvveti kontrol altında tutmayı yine tank tabur komutanı olan 
ismini bilmediğim bir yarbaya verdiler...” şeklinde 2. Zırhlı Tugay’da yapılan toplantıların 
konusunu, toplantıya katılan kişileri belirtmiştir. Sanık anılan ifadesinde sanık F.K.’nin da 
toplantılara katıldığını, örgütle birlikte anayasal düzene, yasama ve yürütme organlarına 
yönelen eylemlerin organizasyonunda bizzat görev alarak icra hareketlerine katıldığını 
söylemektedir. İşbu durum sanığın bilmiyordum - görmüyordum- duymadım mantığına 
dayanan savunmaları aleyhine en önemli delillerdendir. Yine alınan ifadede de bahsedi-
len organizasyon içerisinde olduğuna dair iddianame içerisinde belirtilen ve dökümleri de 
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dosya içerisine alınmış IRMAK 5 kodlu telsiz kayıtları sanığın atılı suçlara uyan hukuka 
aykırı eylemleri gerçekleştirdiğinin en önemli delillerindendir. Dosya içerisine eklenmiş 
2. Zırhlı Tugay Komutanlığı idari tahkikat raporunda belirtilen organizasyonlar dizisi ile 
yine dosyaya ifadeleri celp edilmiş Şerif ÖZBAY, Hüseyin TAŞLIYOL ve diğer eylemler içe-
risinde bulunmuş olan sanık ifadeleri sanık F.K.’nin iddianame ile atılı suçları işlediğine 
delil niteliğindendir.  

Yine 15 Temmuz 2016 tarihinde anayasal düzeni ortadan kaldırmak kasti ile baş-
lanan eylemleri yönetmek ve yönlendirmek üzere, üst düzey örgüt yöneticileri tarafından 
“Yurtta Sulh Biziz” isimli WhatsApp grubu oluşturulmuştur. Sanık F.K.da işbu grup üyele-
rinden olup grup üyeleri tarafından yapılan organizasyon ve yönlendirmenin içerisinde 
olmuştur. Bu sebep ile sanığın yukarıda arz ve izaha çalışılan İstanbul Asya yakasında 
icra edilen suça konu fiilleri bizzat yönetmesi, kişileri sevk ve idare ederek 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 kasıtlarının yanı sıra 
sanık tarafından yönetilen ve sanığın da müşterek fail olduğu kasten adam öldürme ve 
kasten adam öldürmeye teşebbüs etme suçlarını işlediği iddiasını net bir şekilde sübuta 
erdirmektedir.

Ülke genelinde darbe girişimini gerçekleştiren Yurtta Sulh Konseyi’nin İstanbul 
yapılanmasını oluşturan sanıklar tarafından oluşturulan “Yurtta Sulh Biziz” isimli What-
sApp haberleşme grubuna üye olan sanığın, darbe girişiminin Silahlı Kuvvetlerimizdeki 
emir - komuta zincirinden kopuk olarak, terör örgütünün bir eylemler dizisi olduğu açıkça 
anlaşılan somut olayda girişimin öncesinde düzenlenen toplantılara katılarak görev üst-
lenmesi, eylemleri organize eden ve girişim günü girişimi başlatan, görev taksimatı yapan 
veya birlikleri sevk eden konsey üyesi sanıklarla  irtibatı bulunması bir arada değerlendi-
rildiğinde terör örgütüyle arasında süreklilik ve çeşitlilik arz edecek şekilde organik bağ 
bulunduğu, örgütün deşifresine yönelik beyan ve tespitlerden anlaşılacağı üzere görev ve 
rütbesi ne olursa olsun örgüte mensup asker şahısların alt kademede yer alan ve Silahlı 
Kuvvetlerin hiyerarşisi dışında asker- sivil unsurların emrinde üye konumunda oldukları, 
şüphelinin de bu kapsamda terör örgütünün olduğunun kabulü gerektiği anlaşılmaktadır. 
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Değerlendirme

Sanık F.K.darbe teşebbüsünde, 2’nci Zırhlı Tugay Komutanlığında, Kurmay Baş-
kanı olarak Kurmay Yarbay rütbesinde görev yapmakta olup, 2. Zırhlı Tugay Komutanlığın-
da yapılan darbe toplantılarına katılmıştır.

Sanık hazırlık aşamasında 2. Zırhlı Tugay Komutanlığında yapılan ve darbenin 
planlamasına ilişkin toplantıya katılmadığını sadece kışlaya gelen sivil kişileri gördüğünü 
beyan etmiş, U.Ş.’yi tanıdığını söylemiştir. 03.08.2016 tarihinde 2016/93347 soruşturma 
numarası ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifadesinde ‘’..Bu subaylar benim 
odamın önünden geçerken görünce merak ettim. U. Albayı tanıdım, kendisine merhaba 
dedim. Kendileri komutanın odasına geçtiler. Saati tam hatırlayamıyorum, öğleden sonra 
mesai bitimine yakındı.’’ 

 07.12.2016 tarihinde 2016/83705 soruşturma numarası ile İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığında verdiği ifadesinde ise ‘’.. 13/07/2016 tarihinde birlik içerisinde 17.00 ila 
22.00 saatleri arasında yapılan darbe girişimi konulu toplantıya iştirak etmedim. Böyle 
bir toplantıda benim Tugay Komutanlığınca sorumluluk sahasında görevlendirilmem de 
söz konusu olmamıştır. M.Y.’nin aleyhime olan 30/11/2016 tarihli teşhis ve beyanını kabul 
etmiyorum.’’ şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Mahkemeniz huzurunda verdiği ifadesiyle benzer şekilde 02.01.2017 tarihinde İs-
tanbul Terörle Şube Müdürlüğünde verdiği ek ifadesinde ‹‘..Bu arada ben odamda bulunmak-
taydım. Ara ara koridora çıkıp ne olup bittiğine bakıyordum.  Yapılan bu görüşmelerin Su-
riye’ye giriş amaçlı olduğunu düşünmekteydim.’’ demiştir. Ancak gerek M.Y.’nin 30.12.2016 
tarihli, ‘’...Toplantıda ilgili birlik komutanları tarafından planlamaya yönelik çalışmaların 
devam ettiğini herhangi bir problemin olmadığı ifade edilmiştir. Gözlemlediğim kadarıyla 
hiyerarşik yapıda tugay ve alay seviyesindeki komutanların toplantının maksadıyla ilgili bil-
gi sahibi olduğunu gözlemledim.’’ şeklindeki ifadesi ile gerekse toplantı tarihinde Tugay Ko-
mutanlığını gösterir videodan alınan anlık kamera kaydında sanığın 19.44 saatlerinde diğer 
katılımcılarla sohbet halinde olması nedeniyle beyanlarıyla örtüşmemektedir. 

18.07.2016 tarihli 2016/239 sorgu numarasıyla İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkeme-
sinde verdiği ifadesinde, ‘’... Ankara’dan Kara Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığından sıkı-
yönetim ilan etmemiz yönünde direktif geldi. Ben bunun kanunsuz olduğunu bilmiyordum. 
Tugay Komutanımız Ö.A. bu direktifi verdi gerekli hazırlıkları yapmamızı istedi.’’ şeklindeki 
beyanıyla sanık sıkıyönetim ilanı yönünde direktif geldiğini beyan etmiştir. Sıkıyönetim ila-
nına ilişkin koşullar Anayasa ile açıkça düzenlendiğinden sanığın darbeye teşebbüs saikiyle 
hareket ettiğinden kuşku yoktur. Nitekim sanık bu hususu bildiği için mahkemeniz huzu-
runda üstelik hazırlık aşamasındaki bütün ifadelerinde sıkıyönetim direktifinden bahset-
memiş olmasına rağmen Sulh Ceza Hakimliği’ndeki ifadesinin işkenceyle alındığı şeklinde 
açıkça yalan söylemiştir. Kaldı ki  27.12.2016 tarihinde tanzim edilen tutanakla sıkıyönetim 
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direktifi ve ekinde atama listesinin sanığın odasında bulunduğu tespit edilmiştir. Sanık bu 
hususta da yalan söylemiş. 02.01.2017 tarihinde İstanbul Terörle Şube Müdürlüğünde verdiği 
ek ifadesinde, “Bahsedilen evrakı hiç görmedim, ilk defa burada şu an sizin vasıtanızla gör-
müş bulunmaktayım. Odama nasıl geldiğini bilmiyorum.’’ şeklinde cevap vermiştir. 

2. Ordu Komutanlığında Vardiya Amiri S.A.’nın emri ile karargah nöbetini ifa 
eden Çavuş F.Y. telsiz başına geçmiş ve emir üzerine telsiz konuşmalarını not alarak paraf-
lamıştır. 3 sayfa not ve 1 adet kodların bulunduğu listede, “IRMAK 5” telsiz kodunu kulla-
nan Kurmay Yarbay F.K.darbe kalkışmasının olumsuz yönde seyir etmesi ve intikal edilen 
bölgelerde sivil halkın direnci ile karşılaşılması üzerine takviye amaçlı unsurların sevk 
edilmesi hususunda telsiz anonsu yapmıştır. Bu hususta ise yine yalan söyleyerek “Telsizi 
kimin kullandığını bilmiyorum.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Ayrıca üye olduğu WhatsApp grubundaki hiçbir paylaşımı okumadığı yönündeki 
savunmalarına da telefonla bütün gece görüşme yaparak talimatlar vermesi ve yönlendir-
me yapması nedeniyle itibar edilmemelidir. 

Sanık darbe teşebbüsünü saat 23.50’de Üsteğmen Celal ÇAKIR’ın aramasıyla öğ-
rendiğini belirtmiş ancak 1. Ordu Tank Tabur Komutanlığında 16.07.2016 tarihinde saat 
02.00 sıralarında Karargah Bölük Komutanı Ersin OCAK’a 14 tane tank hazırlatılması em-
rini vermiştir. Zırhlı birliklerin kışla dışına çıkamayacağı ve saatin de çok geç olduğu dü-
şünüldüğünde darbe kastıyla bilerek ve isteyerek hareket ettiği açık olan sanığın tugayda 
yapılan toplantıdan sonra ve darbe günü benzer nitelikte birçok emir vermiş olması nede-
niyle darbeyi saat 23.50’de öğrendiği beyanına itibar edilmeyeceği açıktır. Bu bilerek ve 
isteyerek iştirak ettiği darbe kapsamda, 2. Tank Taburun da Üsküdar Çevik Kuvvet’e des-
tek amaçlı gidileceğini ifade ederek acele edilmesini sağlamıştır. 15.07.2016 tarihinde saat 
09.00 sıralarında telefonla 66’ncı Mknz.Tug.K.hğı’na 2000 adet 25 mm. ZMA top mühimma-
tın depo içinde teslime hazır olarak ayırması emrini vermiş, saat 15.00 sıralarında bizzat 
cephaneliğe giderek 66’ncı Mknz.P.Tug.K.Iığından gelen bir araca daha önceden ayrılması 
emrini verdiği 2000 adet ZMA top mühimmatının yüklenmesi emrini vermiş ve mühimmat 
tertip emrine aykırı olarak 66. Mekanize Tugay Komutanlığına teslim edilmiştir. Piyade 
Taburu garajlar bölgesinde ise bölük komutanlarını toplayarak K.K.K.lığı denetlemesinin 
kesinleştiği, aynca takviye durumunun da söz konusu olabileceği, terör tehdidi nedeniyle 
İstanbul içinde kontrol noktalarının tutulabileceğini söylemiş ve bu yönde hazırlıkların 
yapılmasını istemiştir. İsteği doğrultusunda 6 adet ZMA ve 8 adet GZTP hazır edilmiştir. 
Saat 15.00 sularında “Emir verildiğinde cephanelikten her ZMA için 90’ar adet 25 mm. Tik 
topu, 1000’er adet 7.62 mm. makineli tüfek mermisi, her GZPT uçaksavarı için 1000 adet 
uçaksavar mermisi, her piyade tüfeği için de 100 adet 5.56 mm. mermi alınmasını» tali-
matı vermiş, saat 17 civarında ise zırhlı araçlara mühimmat yükletmiştir. Verdiği emirler 
kapsamında saat 22.00 sıralarında hazırlanan araçlar nizamiyeye yanaşmış, burada fazla 
beklemeden bölgelerine hareket etmişlerdir. Bu amaçla Tugay Komutanlığında bulunan 
çok sayıda zırhlı araç, tank, GZPT ve askeri kamyonlar FSM Köprüsü, Boğaziçi Köprüsü, 
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Üsküdar Çevik Kuvvet, Acıbadem, Fenerbahçe Orduevi, 1. Ordu Karargahı, Sabiha Gökçen 
Havalimanı, Maltepe Kenan Evren Kışlası ve Kadıköy Göztepe Köprüsü gibi bölgelere git-
mişlerdir. Ancak dikkat çekici olarak 1. Ordu Komutanlığı ve Fenerbahçe Orduevi gibi kri-
tik ve zırhlı unsurların olmadığı yerlere sanığın emir ve talimatları ile takviye yapılmıştır.  

Sanık darbeye teşebbüs kapsamında adeta harekât merkezi gibi kullanılan Tugay 
Karargahı’nda da aktif rol almış,  diğer personelle beraber dışarı çıkan tank ve zırhlı unsur-
ları yönlendirmiştir. Burada diğer yerlerde olduğu gibi mühimmat sayımının yapılmasına 
bizzat nezaret etmiştir. Tow Bölük Komutanlığında ise bölükten 4 ZPT’nin uçaksavarları ve 
mürettebatı ile hazırlanması emrini vermiş ve gelip bizzat kontrol etmiş, cephaneliğin kili-
dinin kırılarak 2700 HK-33 mühimmatı ile 4000 uçaksavar mühimmatı aldırarak araçlara 
yükletmiş, Piyade Üsteğmen S.A.’yı arayarak 1. Ordu Komutanlığına gitmesini emretmiştir. 
Keşif Bölük Komutanlığında ise 4 manga teşkil edilmesi ve 4 ZPT’nin hazırlanması emrini 
vermiştir. İstihkam Savaş Bölük Komutanlığında ise sanık tarafından muhtemel idari test 
denetlemesi için 4 adet İstihkam Manga Zırhlı Aracı (İMZA) ve 4 manga hazırlanması emri 
verilmiş, nihayetinde hazırlanan araçlar kışla dışına çıkmışlardır. Neticede sanık, kışla dı-
şına çıkan askeri araçların mühimmat yüklemesini ve personellerin sevk idaresini yapmış, 
görev yerlerine sevk edilen personel İle sürekli irtibat halinde kalarak durum hakkında 
bilgi almış devamında ise ihtiyaç görülen noktalara takviye unsurların mühimmat yükle-
mesini yaparak çıkış yapmasını sağlamıştır. 

Sanık mahkemeniz huzurunda verdiği ifadesinde terör eylemleri olacağı nede-
niyle KOKTOD kapsamında kışla dışına çıkıldığını iddia etmiştir. Ancak yukarıda belir-
tiğimiz üzere Terör tehdidinin olması halinde dahi öncelikle KOKTOD birliklerinin kulla-
nılması gerekmektedir. Bu kapsamda terör eylemleri olacağı nedeniyle Zırhlı birliklerin 
(tank vs) kullanılabilmesi mümkün değildir. Oysa sanık darbe teşebbüsünün artık herkes-
çe bilindiği saatlerde birlik dışına askeri unsurları sevketmiş ve dışarı çıkan unsurlarla 
da irtibat halinde olmuştur. Sanığın üye olduğu WhatsApp grubundaki hiçbir paylaşımı 
okumadığı yönündeki savunmalarına da benzer şekilde itibar edilmemelidir. Birliklerle 
irtibat halinde iken (telefonla konuştuğu HTS kayıtlarından açık olan) sanığın WhatsApp 
grubundaki yüzlerce mesajı açıp okumaması hayatın olağan akışına aykırıdır.

Sanık F.K.’nin eşi olan Mehtap KARAKAYA’nın 12.04.2017 tarihinde sanığı Silivri 
cezaevinde ziyaret edip ziyaretini tamamladıktan sonra sanığa teslim edilmesi için bırak-
tığı eşyalar arasında beyaz renkli bir tişört ön alt iç kısmında silik bir yazı ile “İKİ HAFTA 
ÖNCE BURDA BİRİ RÜYASINDA PEYGAMBERİMİZİN BALYOZLA CEZAEVİ DUVARLARINI 
YIKIYORMUŞ” şeklinde not bıraktığı tespit edilmiş ve sanığın eşi hakkında da yasal işlem 
yürütülmüştür. Sanık her ne kadar ailesini düşündüğünü, darbeden haberi olsaydı eşinin 
köprüyü kullanmasına izin vermeyeceğini ifade etmiş ise de esasen darbe girişiminin 03.00 
sıralarında planlandığı hususu da sanığın savunmasını geçersiz kılmakta, sanığın cezae-
vinde dahi örgütsel ilişki içerisinde olduğu ve örgütün talimatlarına göre hareket ettiğini 
ortaya koymakta olup sanığın örgüt üyesi olduğu ve müsned suçları işlediği aşikârdır.
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İşbu delaletle sanık F.K.’nin üzerine atılı;

1. Kalkışma suçlan niteliğindeki Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldır-
maya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, türkiye cumhuriyeti hüküme-
tini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, anayasal 
düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme,

2. Silahlı terör örgütünün üyesi olması nedeniyle silahlı terör örgütüne üye olma,

3. Silahlı terör örgütünün eylemi olan darbe girişimi faaliyeti kapsamında dar-
be yanlısı askeri güçlerin fiili hakimiyetini sağlamak amacıyla işlenen ve soruşturmamıza 
konu edilen ve kamu görevi gereği olarak elde bulundurulan araç ve gereçlerle işlenen,

a. (2) kez olmak üzere tasarlayarak, bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu in-
fialle kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme,(42) kez olmak üzere 
tasarlayarak, bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle kasten öldürme,

b. 15 Temmuz Şehitler (Boğaziçi) ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinin işgali ne-
deniyle (2) kez ve zincirleme olmak üzere kara ulaşım araçlarının alıkonulması,

c. Sabiha Gökçen Havalimanının teşebbüs aşamasında kalan işgal girişimi nede-
niyle hava ulaşım araçlarının alıkonulmasına teşebbüs,

d. Türk Telekom Acıbadem binasının işgali eylemi nedeniyle silahla, birden fazla 
kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle kamu 
hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçlarını işlediğinin yukarıda belirtilen 
deliller ile sabit olmakla birlikte sanığın sübuta ermiş atılı suçlardan hiçbir hafifletici se-
bep ve hal nazara alınmaksızın hüküm kurulması talep edilmiştir.
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12. SANIK Ş.Ç. 

İddianamede Müsnet Suçlar

Sanık Ş.Ç.’nin olay tarihinde Kurmay Yarbay rütbesiyle 2. Zırhlı Tugay Komutan-
lığında 1’inci Tank Tabur Komutanı olarak görev yaptığı, 13-14.07.2016 tarihinde Maltepe 
ilçesinde konuşlu bulunan 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı karargâh binasında darbe girişi-
minin İstanbul ayağında görevli M.D. ’nin öncülüğünde yapılan toplantıya iştirak ettiği, 
söz konusu toplantıda Sabiha Gökçen Havalimanının kontrolünün sağlanmasında görev-
lendirildiği, 15.07.2016 tarihinde darbe girişiminin fiilen başlanması ile Maltepe 2. Zırhlı 
Tugay Komutanlığında olay günü karargah nöbetini ifa eden Uzman Çavuş Fatih YAYABAŞ 
tarafından teslim edilen telsiz görüşmelerine ilişkin notlarda; İstanbul ayağında darbe gi-
rişimine iştirak eden, önceden planlanan görev dağılımına göre IRMAK 81 kodunu Kurmay 
Yarbay Ş.Ç.’nin Sabiha Gökçen Havalimanının kontrolünün sağlanmasında görevli olduğu 
ve telsiz konuşmalarından da teyit edildiği, IRMAK 1 kodunu kullanan Tuğgeneral Ö.A.’nın 
koordine ettiği, tutulan notlara göre 15.07.2016 tarihinde saat 22.15 sıralarında plan askeri 
personel ve araçların konuşlanacak olan yerlere gitmek üzere nizamiye bölgesinde hazır-
lık yaptığı ve saat 22.15 itibari ile peyderpey görev bölgelerine çıkış olduğu,  söz konusu 
telsiz görüşmelerinin; IRMAK 81 kodunu kullanan ve Sabiha Gökçen Havalimanının kont-
rolünün sağlanmasında görevlendirilen Kurmay Yarbay Ş.Ç.’nin IRMAK 1 kodunu kullanan 
Tuğgeneral Ö.A.’ya “Trafik kapalı polisler tarafından kapatıldı.. Jandarma çatışın emri al-
mış” şeklinde anons ettiği, buna karşılık IRMAK 1- Tuğgeneral Ö.A.’nın “Basıp geçin” şek-
linde talimat verdiği, bu talimat üzerine ise Yarbay Ş.Ç.’nin “Yolu açıp geçeceğiz.” diyerek 
kendisine verilen emirleri harfiyen riayet ettiği,

Bu bahisle Sabiha Gökçen Havalimanı’na;

1. 196153 plaka sayılı GZPT (Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı)
2. 196155 plaka sayılı GZPT (Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı)
3. 196117 plaka sayılı ZMA (Zırhlı Muhabere Aracı)
4. 196123 plaka sayılı ZMA (Zırhlı Muhabere Aracı)
5. 195531 plaka sayılı Leopard 2A4 ( Tank)
6. 195560 plaka sayılı Leopard 2A4 ( Tank)
7. 195563 plaka sayılı Leopard 2A4 ( Tank)
8. 195597 plaka sayılı Leopard 2A4 ( Tank )
9. 195551 plaka sayılı UNİMOG ( Personel Taşıyıcı Araç )
10. 195400 plaka sayılı Land Rover

şeklinde yazılı çeşitli özelliklere sahip zırhlı araçların 15.07.2016 günü saat 22.15 
itibari sevk edildiği, 2’nci Zırhlı Tugay Komutanlığından değişik rütbelerde (1) Yüzbaşı, (3) 
Üsteğmen, (5) Astsubay, (20) Uzman Çavuş ve (34) er olmak üzere toplam (63) askeri per-
sonelin görevlendirildiği, söz konusu personellerin Sabiha Gökçen Havalimanı girişine ya-
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kın bir noktada darbe girişimine tepki gösteren sivil vatandaşların ve güvenlik güçlerinin 
müdahalesi nedeniyle havalimanını işgal eylemini tamamlayamadıkları, suçun teşebbüs 
aşamasında kaldığı, şüphelilerin herhangi bir ölümlü ve yaralamalı bir olaya karışmadığı 
ancak olay yerinde bahse konu askeri personellerden şuan tam tespiti yapılamamakla bir-
likte şu anki bilgi ve belgelere göre Astsubay Ferhat DAŞ’ın intihar ettiği,

Sahada söz konusu personellerin sevk ve idaresini Yarbay Ş.Ç.’nin yaptığı, Sabi-
ha Gökçen Havalimanının kontrol altına alınmasında sahada görevlendirildiği, 

Ülke genelinde darbe girişimini gerçekleştiren Yurtta Sulh Konseyi’nin İstanbul 
yapılanmasını oluşturan şüpheliler tarafından oluşturulan “Yurtta Sulh Biziz” isimli What-
sApp haberleşme grubuna üye olan şüphelinin, darbe girişiminin Silahlı Kuvvetlerimizdeki 
emir- komuta zincirinden kopuk olarak, terör örgütünün bir eylemler dizisi olduğu açıkça 
anlaşılan somut olayda girişimin öncesinde düzenlenen toplantılara katılarak görev üst-
lenmesi, eylemleri organize eden ve girişim günü girişimi başlatan, görev taksimatı yapan 
veya birlikleri sevk eden konsey üyesi şüphelilerle irtibatı bulunması bir arada değerlen-
dirildiğinde terör örgütüyle arasında süreklilik ve çeşitlilik arz edecek şekilde organik bağ 
bulunduğu, örgütün deşifresine yönelik beyan ve tespitlerden anlaşılacağı üzere görev ve 
rütbesi ne olursa olsun örgüte mensup asker şahısların örgütsel tabirle “şakirt” tabir edi-
len alt kademede yer alan ve Silahlı Kuvvetlerin hiyerarşisi dışında asker- sivil unsurların 
emrinde üye konumunda oldukları, şüphelinin de bu kapsamda terör örgütünün bir üyesi 
olduğunun kabulü, ayrıca mevcut konumu, görevi, birlik kabiliyeti ve girişim öncesi ya-
pılan toplantılarla kendisine genel değil belirli bölgelerin emniyet alma alınması görevi 
verilmesi nazara alındığında görev verildiği ve somut olayda birlik sevk edip idare ettiği 
bölgelerde işlenen suçlardan dolayı sorumlu olması gerektiği anlaşılmıştır.

Savcılık İfadesi

Sanık Ş.Ç. 04.02.2016 tarihli savcılık ifadesinde 

“15.07.2016 tarihinde normal saatinde mesaiye başladım. Cumartesi günü denetle-
me olacağından Tugay Komutanımız (Ö.A.) benim birliğimin mesaiye kalmasını emretti. Yine 
Cuma gündüz vakti Tugay Komutanımız bana toplumsal olaylarda güvenlik güçlerini destek-
leme faaliyeti kapsamında müdahale etmek gerekirse benim taburumun Sabiha Gökçen Hava-
alanı’nda görevlendirildiğini sözlü olarak söyledi. Hatta benden Sabiha Gökçen’e gidip ön ha-
zırlık olarak keşif yapmamı istedi. Gündüz ayrıca hazırlıklar kapsamında zırhlı araçlar, tanklar 
da hazırlanmıştı. Akşam saat 21.00 sıralarında Tugay Komutanımız beni çağırarak hükümetin 
emri ile sıkıyönetim ilan edildiğini, bu kapsamda benim Sabiha Gökçen’de görevlendirildiği-
mi, emniyet güçlerini destekleyeceğimi söyledi. Benim taburumdan 4 tank, mekanize piyade 
taburundan 2 zırhlı araç ve 2 zırhlı muharebe aracı hazırlanmıştı. Bunların hazırlanması em-
rini bizzat Tugay Komutanı verdi... Biz saat 22.00 sıralarında kışladan çıkış yaptık... Beni saat 
22.00 sıralarında bir WhatsApp grubuna dahil ettiler. Grubun adı Yurtta Sulh Grubu idi. E-5 
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üzerinden Sabiha Gökçen’e doğru yola çıktık. Yoğun bir trafik vardı. Etrafta insanlar vardı. 
Kimileri tezahüratta bulunuyordu. Yolda polis ekibine rastladık... Tugay Komutanımız direnişi 
kırın, tanklarla içeri girin, nizamiyeyi kapatın, dedi. Ben önümüzde halk olduğunu söyledim. 
Bana iyice kızdı. Zaten sen WhatsApp grubuna da bir şey yazmamışsın dedi. Ben de kendisini 
sakinleştirmek için WhatsApp grubuna emniyetin direnişini kıracağız diye yazdım...” 

Sulh Ceza Hakimi Sorgusu

Sulh Ceza Hakimliği’ndeki sorgusunda; sanık Ş.Ç.;

“20.00 sularında çağrıldım kendisi bana emir komuta hiyerarşisi içerisinde Tugay 
Komutanımız amirimiz Ö.A., Genelkurmay Başkanımız tüm kuvvet komutanlarımız ve askeri 
hiyerarşi içerisinde sıkıyönetim ilan edildiğini belirtti ve daha önce verilen zaten bir KOKTOD 
yani toplumsal olaylarda destekleme kapsamında bizim görevimiz olursa eğer vali Sabiha 
Gökçen Havalimanında bizim görevimiz olduğunu söylemişti. Hatta öğlen beni keşfe falan da 
göndermişti, sonra bununla ilgili en kısa sürede çok ivedi hareket etmemiz gerektiğini, geç 
kaldığımızı hemen hareket etmemiz gerektiğini söyledi, biz de bunun üzerine 4 tank 2 ZPT 
ve 2 ZMA ile birlikte Sabiha Gökçen Havalimanının emniyetini almak maksadıyla o şekilde 
almamızı söylemişti bizi kendisine, Sabiha Gökçen Havalimanı’na intikal etmeye başladık, Sa-
biha Gökçen Havalimanı’na yaklaştığımız sıralarda belli bir mesafede bir olaylarda bir şeylik 
olduğunu, bir gariplik olduğunu anlamaya başladık. Çok fazla bir halk toplanmıştı. Çünkü bize 
şu şekilde söylenmişti. Siz normal yasa olarak sıkıyönetim ilan edildi gideceksiniz hatta ora-
daki polis diğer mülki amirler falan sizin emrinize girecek, tabi olacak, bir tehdit var. Hatta o 
günlerde son günlerde çok fazla bir IŞİD tehdidi ile ilgili birliğimize şey geliyordu. O gün yine 
cep telefonlarımıza 3. Kolordu Komutanlığı tarafından IŞİD tehditleri ile ilgili 15 - 16- 17’siyle 
ilgili tehditler gelmişti. Askerlerin çarşı izinleri iptal edilmişti. Sonra baktık bu işte bir sıkıntı 
var sayın Hakimim. Biz artık zaten önümüzde halk doluydu. Ben arkadaşlara geri çekilin diye 
emir verdim. Çünkü çok şey bir durumda kaldık. Yani ya halkın tepkisi var tehlikeli bir durum 
olabilir. Araçlarımızda mühimmat da vardı çünkü. Ben geri çekilin diye emir verdim. Yalnız 
arkamız da tamamen dolu olduğu için arkaya da gidemedik. Yan taraflar dolu olunca yan ta-
rafa da gidemedik. Yani halkın arasında sıkışıp kaldık. Onun neticesinde kesinlikle halka karşı 
herhangi bir mühimmat mühimmatlarımız vardı. Kendi milletimize kesinlikle kurşun sıkamaz-
dık. Sayın Hakimim, bu baya 1 saat orada bir halkın arasında kaldık. Sonra da Sabiha Gökçen 
Havalimanındaki polis arkadaşlar geldi. Onlara teslim olduk sayın Hakimim.” dedi… “Sayın 
Hakimim sorgulama ihtiyacı hissettim yalnız. Bizim tabi silahlı kuvvetlerde o kadar katı bazı 
şeyler var ki sayın Hakimim… Yani böyle işte tüm Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları 
sıralı amirlerinizden böyle bir emri bir de çok acele çıkın hemen beklemeyin işte bir telaş panik 
havası hemen oraya müdahale etmemiz lazım… İşte belki İŞID terörü bir tehdit veya ne var onu 
da tam söylemiyorlar. O konuda bir şeyimiz oldu sayın Hakimim… Bir Silahlı Kuvvetlerde de 
takdir edersiniz çok kolay değildir. O tür durumlarda emri sorgulamak…” demiştir.
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Mahkeme Huzurundaki Savunması

Mahkemede verdiği savunmasında;

“…Tugay Komutanımız tarafından 15 Temmuz günü 21.30 sularında saatini tam net 
hatırlayamamakla birlikte çok acele Sabiha Gökçen Havaalanı’na gidip dış emniyetini almamız 
ve emniyet kuvvetlerini takviye etmemizle ilgili bir emir aldık. Emri almamızı müteakip saat 23 
sularında saatini net hatırlayamamakla birlikte iddianamede Sabiha Gökçen iddianamesinde 
23.01’de çıkış yazıyor… Başka bir yerde 22.50 yazıyor. 23 sularında tanklarla kaza yapmamak 
için öncelikle uğraşarak Sabiha Gökçen Havaalanı’na intikal etmeye başladık. Dolayısıyla biz 
Sabiha Gökçen Havaalanı’na yaklaştığımız sıralarda ki bu saat olarak 24 sularındaydı yakla-
şık olarak yoğun bir halk birikmesi olduğunu gördük. Yani bu kadar yoğun bir halk birikmesi 
olması tabi çok şey değil beklediğimiz bir şey değil… 

Polisin bizimle çatışacağı, mesajı tam okumak istiyorum… Lafı ben kullandığımı 
zannediyorum ama şeyde yok çıktılarda, bize gelen iddianamede yok. Burada benim kastetti-
ğim tamamen polisin bizimle çatışacağı gibi bir bilgi edinmem. Dolayısıyla ben bu bilgiyi edin-
dikten sonra olaylarda bir gariplik olduğunu fark ediyorum. Çünkü polis bizimle niye çatışsın. 
Biz madem o şeyi havaalanının dış emniyetini sağlamaya gitmişiz polise destek olmaya gitmi-
şiz… Buradan itibaren olayı sorgulamaya başlıyorum ve mevcut araştırmalarım neticesinde bir 
darbe kalkışması olduğunu öğrenmiş bulunuyorum.

 Dolayısıyla böyle bir psikolojide hem astlarımın emniyetini muhafaza etmem la-
zım hem halkımızın emniyetini muhafaza etmem lazım. Böyle zor bir durumda saat 3’e kadar 
mücadele etmek durumunda kaldık. Çünkü şöyle bir durum var, önümüz halk, arkamız halk, 
tankın üzerinde halk var. Hatta bir ara diyorum ki geri çekileceğiz diyorum. Geri çekil emri ver-
dim yalnız bazı sağduyulu vatandaşlar da tamam komutan siz geri çekilecekseniz biz arkayı 
açtırıyoruz diyenler oldu. Arkayı açtırmaya çalıştılar ama arkayı da açtıramadılar.

… O WhatsApp mesajını destekleyen başka herhangi bir mesaj da yok. Sadece bir 
mesaj, 12, gece 12.27’de çekilmiş ondan sonra hiçbir mesaj yok. 

İddianamenin sayfa 193. sayfasında 13.07.2016 saat 17.00’de toplantı başladı ve top-
lantıya benim de katıldığım belirtiliyor. Bu toplantıya kesinlikle ben katılmadım bununla ilgili 
sanık ifadeleri de oldu katılmadığıma dair ayrıca bununla ilgili şöyle bir şey var Sayın Başka-
nım. HTS kayıtlarından benim o gün nizamiyeyi kaçta terk ettiğimden tugayı çok rahatlıkla 
benim bu toplantıya katılmadığım anlaşılacaktır.

 Şöyle ki benim burada tabi ki 1-2 görüntüm iddianameye konmuş. Resmim var ama 
koridorda. Orası tugay karargahı değil.O gün yani 13 Temmuz ben şunu iddia ediyorum. Be-
nim izinde olmadığım yani yıllık izinde veya günlük izinde hastanede olmadığım günler kontrol 
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edilsin kamera görüntüleri hemen hemen her gün çok istisnai birkaç gün olabilir benim burada 
görüntüm vardır zaten… Çünkü orası ben Tabur Komutanıyım birinci amirim tugay komutanı, 
komutan yardımcısı var orada, kurmay başkanı var orada, tugayın karargahı orada… Yani üs 
birliğimiz orası bizim. Benim bazı şeyleri onlarla koordine etmem onlarla görüşmem kadar doğal 
bir şey olamaz. Yani orada görüntü vermem. O gün de şöyle bir durum olmuştu. Bir tane uzman 
çavuşumuzun 3. Tank Bölüğü’nden şu anda ismini hatırlayamıyorum 3. Tank Bölüğü’nden bu 
çok kolay bulunabilir. Tabii uzman çavuşumuzun ayağının üzerinden forklift geçtiğinden dola-
yı ayağında bir kırık oluşmuştu. Ayağında oluşan kırıktan dolayı tabii biz de şöyle bir tugay 
komutanımıza, üstümüze tekmil veriyoruz yani sonuçta… Çünkü basit bir şey olsa her konuyu 
söylemenize gerek yok ama böyle kırık falan gibi şeyler olduğu zaman… Sonuçta çünkü GATA’ya 
da gönderdik Tugay Komutanına tekmil vermem gerekiyordu o nedenle orada bulunuyordum. 

Telsizle ilgili bir kısım var Sayın Başkanım. Şimdi benimle ilgili de o konuda iddia 
var. Müsaadenizle o konuyu arz edeceğim. Şimdi uygulama olarak daha diğer sanıklar da arz 
etti. Bir defa böyle bir uygulama yok. Yani telsizle ilgili böyle bir kayıt tutulması… Çünkü niye 
yok takdir edersiniz ki bu çok kolay değil… Mesela şu anda konuşuyorum. Şu anda benim 
konuşmamı bu salondaki kişiler yazsa bir sürü farklı şey çıkar muhtemelen… Eksik fazla çok 
nadiren belki çok doğru belki de hiç çıkmaz varsayalım ki gene de yapıldı, çok tutarsızlıklar var 
Sayın Başkanım onu arz etmek istiyorum. Ya neticede bu telsiz defteri bir tane uzman çavuşun 
yazdığı zaten öyle söylüyor iddianamede iddia edildi. Uzman çavuşun eğitimi bilgi seviyesi, 
görgüsü seviyesinde yapılmış bir şey. 

Emsal olması bakımından sanığın çapraz sorgusundaki bazı sorular ve verilen 
cevaplardan örnekler sunmaktayız. (Dosyadaki tüm sanıkların çapraz sorgularında benzer 
hususlar yaşanmıştır.)

 MAHKEME BAŞKANI: Evet tamam. Şimdi bu İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği’ndeki 
sorgunuzun başlangıç kısmında saat 20 sularında çağrıldım Tugay Komutanı tarafından. Ken-
disi bana emir komuta hiyerarşisi içerisinde sıkıyönetim ilan edildiğini yani askeri hiyerarşi 
içerisinde sıkıyönetim ilan edildiğini belirtti demişsiniz. Ve bundan sonraki faaliyetlerini de bu 
sıkıyönetim ilan çerçevesinde yaptığını söylemişsiniz ne diyorsun bu sorgudaki ifadene karşı?

SANIK Ş.Ç. SAVUNMASINDA: … Eleştirdiniz haklı olarak. Ya sıkıyönetim böyle mi 
ilan edilir? Bakanlar Kurulu toplanır… Şöyle, katılıyorum yalnız… Orada şöyle bir sıkıntımız 
var bizim Sayın Başkanım. Ben de kesinlikle dediğim gibi bunu darbe olarak algılamadım nor-
mal bir sıkıyönetim olarak algıladım. Ben sahada biri olduğum için bana öyle  biraz önce at-
mosferi kısmen arz etmeye çalıştım. Öyle bir atmosferde çok ciddi bir görev veriliyor. Yani ben 
böyle bir durumda sıkıyönetimin şeyi hukuki durumunu şey yapmaktan ziyade araçlarımı ha-
zırlamam, personelimi emniyetli bir şekilde oraya götürmem, mevcut silahları almam gibi işler 
daha çok mesaimi meşgul ettiği için o saatlerde belirttiğim saatler için dolayısıyla daha ziyade 
onlarla uğraştım. Burada kastettiğim normal anayasamızın 122. maddesindeki sıkıyönetimdir 
sayın Başkanım.
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MAHKEME BAŞKANI: Evet peki savcılıktaki ifaden, daha sonra 4 Ağustos’ta bu bu-
rada da Sabiha Gökçen Havaalanı’na ulaştıktan sonra öncesinde sıkıyönetim şartları söyle-
nince benim elim ayağım iyice dolaştı. Kendisi bize acele edin diye sürekli söylüyordu. Biz saat 
22 sıralarında kışladan çıkış yaptık deyip devamını anlatıyorsun. Sabiha Gökçen Havaalanı’na 
doğru yola çıktık. Yoğun bir trafik vardı. Havaalanı nizamiyesinin oraya yaklaşınca bir halk 
kitlesinin toplandığını gördüm aynı şekilde belediye araçları girişi kapatmıştı, durumu Tugay 
Komutanına bildirdim diyorsunuz. Kendisinin size sürekli acele etmeniz, derhal havaalanına 
ulaşmanız gerektiği yönünde telkinleri olduğunu söylüyorsunuz, daha sonra emniyetle görü-
şüp, ha bir dakika bir jandarma görevlisinin telefonunu almıştım gündüz keşif için geldiğinde. 
Kendisi havaalanında görevli bir üsteğmendi. İsmini hatırlamıyorum. Bu kişiyi arayıp durumu 
sordum. Kendisi bana döndüğünde emniyet direnecekmiş deyince ben aldatıldığımızı bu aşa-
mada anladım, Tugay Komutanımıza durumu söyleyince Tugay Komutanımız “Direnişi kırın 
tanklarla içeri girin, nizamiyeyi kapatın. dedi. Ben de önümüzde halk olduğunu söyledim bana 
iyice kızdı. “Sen zaten WhatsApp grubuna da hiçbir şey yazmamışsın” dedi. Ben de kendisini 
sakinleştirmek için WhatsApp grubuna emniyetin direncini kıracağız diye yazdım şeklinde diye 
bir beyanın var. Yani bu faaliyete o tarihte emrinde bulunduğun Tugay Komutanının gönlünü 
almak, onun ne bileyim vermiş olduğu hem askeri hiyerarşi dışında diyelim hem de kanunen 
de suç teşkil eden bir emri ifa ediyor olmana rağmen sırf onu rahatlatmak amacıyla mı gittin 
yoksa gerçekten o anki şartlar icabıyla o anki şartlar itibariyle bunu muhakeme edemedin mi?

SANIK Ş.Ç. SAVUNMASINDA: Şeyi savunmamı az önce arz ettiğim gibi zaten burada 
da emniyet direnecekmiş şeyi falan takdir edersiniz şeyle örtüşüyor zaten normal hakimlik 
şeyiyle de örtüşüyor. Burada Tugay Komutanıyla ilgili kısımlarda biraz bir şey var… Sizin de 
belirttiğiniz gibi. Burada şöyle bir psikolojideydik. 

MAHKEME BAŞKANI: Peki şimdi şöyle bir soru yönelteyim o zaman. Devlet teşkilatı 
içerisinde asker ve sivilin yeri bellidir. Fiziki şiddet kullanma tekeli tabiki devletin. Devletin 
kamu gücünü yani kamu erkinin sağladığı bir şeyle yetkiyle fiziki şiddet kullanma tekeli var. 
Bunun da hangi kurumlar eliyle kullanılacağı bellidir. Yani devletin bir genel ve özel kolluk 
kuvvetleri vardır. Toplumsal olaylarda işte asayiş güveni, kamu güvenliğini sağlamak amacıy-
la genel emrinde bulunan genel kolluk kuvvetleri vardır. Bunların hangileri olduğu işte yasa-
larda bellidir. İşte jandarma ve polis eliyle kullanacağı, polis teşkilatı eliyle kullanacağı aynı 
zamanda bir de yurt savunmasını sağlayacak olan işte nedir. Türk Silahlı Kuvvetleri vardır. 
Yapılan savunmalarda da defaatle dile getirildiği üzere işte sürekli bir kolluk kuvvetlerinin 
toplumsal olaylarda genel kolluk kuvvetlerini desteklemesinden bahsedilir. Şimdi bunun şart-
ları nedir? Tabiki bir hukuk devletinde kanunlarda gösterilmiştir. Dün işte sanık E.Ö. de işte 
orada söz aldığında ve sorulduğunda detaylı açıklama yaptı. Bu konuda bir düzenleme getiren 
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu var. Şimdi bir iç güvenlik birliği olmayan bir kara birliğinin yani 
Kara Kuvvetlerine bağlı bir şeyin bir unsurun zırhlı unsurun Valilikten herhangi bir yani sivil 
bir makamdan, herhangi bir şey gelmeden izin gelmeden veyahut da terör olayları durumunda 
İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından herhangi bir karar almadan 
zırhlı unsurlarla kışla dışına çıkarak yani Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait harp işte silahlarını ve 
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mühimmatlarını kullanmak suretiyle umuma ait yollarda, umumun işte içinde bulunduğu işte 
havaalanlarında, hava limanlarında, köprülerde böyle bir faaliyet icra etmesinin yasal şartları 
konusunda herhangi bir bilgi sahibi değil misiniz?

SANIK Ş.Ç. SAVUNMASINDA: Evet Sayın Başkanım. Tabii genel olarak bilgi sahi-
biyiz. Ama biraz önce arz ettiğim gibi bizim dezavantajımız şu. Belki sahada olduğumuz için 
bizzat o sırada size şöyle bir emir geliyor. Çok acil Sabiha Gökçen’e gideceksiniz terör şeyi var 
hani Atatürk Havalimanı örneği var. Daha önceki saldırı örneği var. Sizin bu anda tek önceliği-
niz dediğim gibi araçlarınızı hazırlayabilmek...

MAHKEME BAŞKANI: Şunu deme  imkānınız yok mu sizin zırhlı unsurlar hazırlan-
sın derhal Sabiha Gökçen Havalimanına çıksın denildiğinde, böyle bir emir verildiğinde… Ben 
emrimde zırhlı unsurlarla kışla dışında bir faaliyet icra edebilmem için bunun yasal şartlarının 
ne olduğunu yani o an belki hadi diyelim muhakeme edemediniz ben bu emri sorgulamam 
lazım diye o anda şey yapamıyor hal ve harekât tarzı gerçekleştiremiyor musunuz, geliştiremi-
yor musunuz yani? Ya sen ne diyorsun yani ben dışarı çıkacağım emrimdeki zırhlı unsurlarla, 
tanklarla işte ZPT’lerle, zırhlı personel taşıyıcılarıyla ve bunlar mühimmat yüklü bunlarla dışa-
rı çıkacağım. Yani kışla dışına çıkıyorsunuz, ya şeyden dışarı çıkmıyorsunuz, evinizden dışarı 
üzerinizde tabancanızla çıkmıyorsunuz yani böyle bir faaliyetin yasal şartlarının ne olduğu ko-
nusunda o an bilgi sahibi olmasanız bile… Kaldı ki rütbeniz konumunuz, bilgi tecrübe düzeyiniz 
bunları dikkate aldığımızda bu konularda bilgi sahibi olmanız gerekmez mi?

MAHKEME BAŞKANI: Evet peki… Biraz önce savcılık ifadende okuduğun kabul et-
mediğin Tugay Komutanı tarafından sanan tanklarla işte içeri girin direnişi kırın mukavemeti 
kırın, ondan sonra sözleriyle bu yine sonuncu son kısmını kabul etmediğin 00.26’da yani saat 
yarım civarında bu WhatsApp grubuna yazmış olduğun ki gerçekten de sık kullanmıyorsun 
çok yoğun kullanmamışsın yani bu şeyle de örtüşüyor biraz o söylediğin şeyi destekliyor…. 
Tugay Komutanının sana kızıp sen WhatsApp’ı da sık kullanmamışsın falan diye gerçekten 
de çok kullanmamışsın. Yani o tepkiyi sanki böyle bir tepkinin gösterildiği yönünde kuvvetli 
şeyler var. Yani onu ifadeyi destekleyen bir takım emareler de var. Yani sanki onun sözü üzeri-
ne direnişi kırın sözü üzerine evet trafiği hemen açıp çatışacağız sözü… Bu birbirini destekler 
mahiyette değil mi bunlar?

SANIK Ş.Ç. SAVUNMASINDA: Yok Sayın Başkanım… Orada benim kastettiğim gibi 
tamamen zaten orada da hem ifademde hem WhatsApp’da da polisin direneceği belirtiliyor. 
Yani onlarda bir uyumluluk var. Hatta mesela telsizde yani yalan yanlış dediğim de o biraz… 
Telsiz yani dikkat çekmiş ama telsizde jandarma...

MAHKEME BAŞKANI: Böyle bir resim böyle bir görüntü ortaya çıktığı iddiasına ne 
diyorsun?
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SANIK Ş.Ç. SAVUNMASINDA: Yok Sayın Başkanım… Ona ben şey yapmıyorum yani 
dediğim gibi tamamen orada polis çatışacakmış şeyinde en son biz çatışacağız lafının açıp 
çatışacağız diyormuş diyorum. Kaldı ki bu konuda mesela polis direnecekmiş diyoruz. Hani bu 
kabul etmediğimiz telsiz görüşmelerinde hani yalan yanlış bir şeyler tutmuşlar. Orada da şey 
diyor mesela aynı şeyde jandarma direnecekmiş diyor. Yani telsiz konuşmalarının şeyini vur-
gulamak için de söylüyorum. Gene o defterin çok sağlıklı olmadığını vurgulamak için diyorum. 
Yani bir şeyler duymuş ama şey demiş orada da jandarma direnecekmiş yani tam tersi yani 
jandarma bir direnç yok burada bahsedilen polisin direnmek istediği.

MAHKEME BAŞKANI: Direnecek olabilir yani ikisi de öyle bir emir almış olabilirler 
çatışın emri almış olabilirler.

BİR KISIM KATILANLAR VEKİLİ AV. MEHMET ALAGÖZ: Şimdi Onur KARAN’ın ifa-
desinden bahsettiniz ve sizi ağır şekilde suçladığını bahsettiniz. Dolayısıyla aslında kendisini 
kurtarmak amaçlı bunu söylediğini söylediniz. Ben size başka aynı konuda başka ifadeleri oku-
yacağım. Selami GÖKTÜRK’ü tanıyor musunuz?

SANIK Ş.Ç. SAVUNMASINDA: Selami GÖKTÜRK Uzman Çavuş evet tanıyorum.

BİR KISIM KATILANLAR VEKİLİ AV. MEHMET ALAGÖZ: SEGBİS’le alınan sorgu ha-
kimliğindeki evet benzer ifadeleri kullanıyor ve diyor ki 2. bölükte bizi topladı ve topladığını 
tabur komutanı dedi ki sıkı yönetim ilan edildi. Bu sıkı yönetimde karşı çıkanlar Divanı Harp’te 
yargılanacak. Size karşı direnenlere karşı hem emniyet olsun hatta bir başka uzman çavuş da 
FETÖ’cü polisler size direnebilir şeklinde bir ibare kullanıyor onlar size direnirse ateş edin, ateş 
etmeyene ben ateş ederim diyor. Onur KARAN hadi kendini kurtarmak için söylüyor, uzman 
çavuş zaten sizinle beraber sahada tankın içerisinde yakalanmış o da benzer şey söylüyor. 
Hatta başka bir uzman çavuş daha aynı şeyi söylüyor Erkan TAŞDEMİR o da SEGBİS’de alınan 
sorgu hakimliğinde FETÖ’cü polisler size ateş edebilir siz de karşılık verin vermezseniz sizi 
Divanı Harp’te yargılarım ben size ateş ederim diyor. Ne diyorsunuz bu uzman çavuşlarda mı 
kendilerini kurtarmak için sizi ateşe atıyor ama siz o gün Sabiha Gökçen Havaalanı’nı işgal 
etmek için orada değil miydiniz?

BİR KISIM KATILANLAR VEKİLİ AV. MEHMET ALAGÖZ: Yani siz daha taburdan çık-
madan aslında bir sıkıyönetim ilan edildiğini ve edileceğini belki de daha sıkıyönetim direktif 
emri gelmemiş saat 20 sıralarında… Çünkü bu toplantı yaptığınız 2. bölükte içtimaya topladı-
ğınız personel henüz işgal edilen harekât merkezinin sıkıyönetim direktif emri gelmemiş. Ama 
siz sıkıyönetim emri olduğunu, olacağını biliyorsunuz ve buna göre de birliklerinizi hazırlayıp 
Sabiha Gökçen Havaalanı’na gidiyorsunuz.

BİR KISIM KATILANLAR VEKİLİ AV. MEHMET ALAGÖZ: Şimdi K.Y. da WhatsApp 
grubuna dahil siz de WhatsApp grubuna dahilsiniz. Aynı komuta yerinden aynı cuntacılardan 
emirler alıyorsunuz ve beraber hareket ediyorsunuz. Bir başka ifadede şunu gördüm. Siz as-
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lında o gün orada görevli değilmişsiniz. Başka bir yere tayininiz çıkmış biraz önce bahsettiniz. 
Ama buna rağmen görev yerinizi terk etmemişsiniz beklemişsiniz. Özellikle 15 Temmuzu mu 
bekliyordunuz?

SANIK Ş.Ç. SAVUNMASINDA: Hayır o şu şekilde sayın avukat. Normalde ben 1 Ağus-
tos itibariyle yurt dışı ataşelik görevinde başlayacağım için biraz önce arz etmiştim normalde...

MAHKEME BAŞKANI: Bu ifadenizle niye çelişiyor tarih kısmı savcılık ifadende başka 
bir tarih geçiyor 11 Temmuz itibariyle demişsin.

SANIK Ş.Ç. SAVUNMASINDA: Evet yani 15 Temmuz’da ilişik kesiliyor. 15 gün mehil 
izni yani 1 Ağustos şeyi, 15 Temmuz ilişik kesme tarihi.

MAHKEME BAŞKANI: Ha normalde 15 Temmuz’da ilişik kesecektin.

SANIK Ş.Ç. SAVUNMASINDA: 15 Temmuz’da ilişik kesme tarihim. Tabii onu savcılık 
şeyimde söylemiştim.

MAHKEME BAŞKANI: Tamam.

BİR KISIM KATILANLAR VEKİLİ AV. MEHMET ALAGÖZ: Şimdi bu sadece benim kafa-
mı karıştırmıyor sizin taburunuzda görevli çalışan F.K.’nin de kafasını karıştırmış ki sorgu ha-
kimliğinde o da söylemiş. Demiş ki yani olay öncesi 13 Temmuz’da yaşanan İstihbarat Kurmay 
Albay, Yarbay Ş.Ç. Mayıs atamalarıyla birlikte Azerbaycan’da Bakü Askeri Ataşeliği’ne tayin 
çıkmıştı. Onun için de bütün personeliyle görüşmüştü. Yani ben gidiyorum hakkınızı helal edin 
diye vedalaşmıştı. İlişiğini de kesmişti. Fakat 14-15 Temmuz’da hala kışlada ve tabur komutan-
lığında makamında oturması kafamı karıştırdı demiş. Şimdi siz ilişkinizi kesmişsiniz. M.Y.  o 
tarihlerde izinli, Kerim GÖZTEPE izinli. Göreve çağırılıyor ama bizzat orada olmasına rağmen 
taburda görevli olmasına rağmen yapılan bazı toplantılara, bazı subaylar da dahil edilmiyor. 
Bütün bu göstergeler bir cunta faaliyetinin belli örgüt üyeleri üniterinin yapıldığını açıkça or-
taya koymuyor mu sizce de?

BİR KISIM KATILANLAR VEKİLİ AV. MEHMET ALAGÖZ: Peki Ferhat Astsubay kendi 
silahıyla yani normalde kendi silahı var mı, olur mu görevde?

SANIK Ş.Ç. SAVUNMASINDA: Silahı var var tabii var.

BİR KISIM KATILANLAR VEKİLİ AV. MEHMET ALAGÖZ: Kendi silahıyla değil de baş-
kasının silahıyla intihar etmiş olması size hiçbir şüphe uyandırmıyor mu? Yani siz tabur göre-
ve gönderdiğiniz askerlere, size direnenlere karşı ateş edin gerekirse ateş etmeyene ben ateş 
ederim diye bir emir veriyorsunuz.
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SANIK Ş.Ç. SAVUNMASINDA: Onu kabul etmiyorum.

BİR KISIM KATILANLAR VEKİLİ AV. MEHMET ALAGÖZ: Ve taburunuzda görevli biri 
Sabiha Gökçen Havaalanı’na gittiğinde orada intihar ettiği öne sürülüyor. Ama başka bir aske-
rin sizin komuta ettiğiniz başka bir askerin silahıyla ölüyor, öldürülüyor belki de yani bu bana 
çok şey geliyor yani sanki emre itaat etmediği için öldürülmüş gibi geliyor. Sizce de bu daha 
güçlü şey değil mi?

MAHKEME BAŞKANI: Ş.Ç. şu şeyi bir daha okur musun biraz önce söylediğin orada-
ki gruba hitaben içtima alanında topluluğa hitaben yaptığın konuşmada emniyet kuvvetleriyle 
ilgili de şunları da… Hani itaat ediyorlar şeklinde onu tam bir okur musun.

SANIK Ş.Ç. SAVUNMASINDA: Emniyet grupları itaat ediyor, mülki idareler itaat edi-
yor. Boğaz Köprüsü 1 nolu kontrol noktası geçildi sıkıntı yok.

MAHKEME BAŞKANI: Şunlar peki buna delalet etmez mi? WhatsApp grubundan 
M.A. tarafından yazılmış 2. köprü polis noktasına girildi sorun gözükmüyor. 2. köprüde polis-
ler emirleri dinliyorlar sorun yok. İstanbul Emniyet Müdür Yardımcıları arandı bilgilendirildi, 
büyük bölümü itaat ediyor. Emniyet Müdür Yardımcıları emre itaat ediyor, polis arkadaşlarına 
iletiniz gözlerinden öpüyorum.

MAHKEME BAŞKANI: Yorum olarak çıkabilir değil çıkar yani… Adam işte diyor ki 
WhatsApp grubuna yazmış itaat ediyor diyor yani ve...

MAHKEME BAŞKANI: Siz de bu WhatsApp grubundaki şeyden haberdarsınız yani 
bu sonuç ortaya çıkmaz mı?

MAHKEME BAŞKANI: Ya hayır daha ne olacak adam diyor ki işte polis itaat ediyor 
sorun yok diyor yani siz de bundan öğrenmiş olamaz mısınız?

SANIK Ş.Ç. SAVUNMASINDA: Ama hayır ama ben onu öğrenip cümleleri değiştirip 
söylemem lazım ya da bu ifadeyi veren kişi cümleleri değiştirip söylemesi lazım onu söylemek 
istiyorum.

MAHKEME BAŞKANI: Peki değişik olan ne var söyleyin?

SANIK Ş.Ç. SAVUNMASINDA: Mülki idareler itaat ediyor.

SANIK Ş.Ç. SAVUNMASINDA: Boğaziçi Köprüsü yalnız siz 2 dediniz herhalde, Boğa-
ziçi Köprüsü 1 nolu kontrol noktası çok resmen 1 nolu kontrol 2 nolu gibi spesifik yer belirtmiş. 
1 nolu kontrol noktası geçildi sıkıntı yok. Emniyet kuvvetleri...
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BİR KISIM KATILANLAR VEKİLİ AV. MEHMET ALAGÖZ: Ben 1 soru daha sorayım. 
Uzman Çavuş İnayet ŞELE sizinle ilgili bir beyanı var. O 15 Temmuz’da onun şahsi silahını 
ondan almışsınız...

SANIK Ş.Ç. SAVUNMASINDA: Evet.

BİR KISIM KATILANLAR VEKİLİ AV. MEHMET ALAGÖZ: Niçin aldınız onun silahını? 
Yani siz bir olayda kullanıp delil oluşturmamaya, başka birinin üzerine delil oluşturmaya mı 
çalışıyordunuz?

SANIK Ş.Ç. SAVUNMASINDA: Yok hiç alakası yok şu şekilde arz edeyim. Ben yurt dışı 
göreve gideceğim için yurt dışı hazırlık kursuna biraz önce bahsetmiştim. 11 Temmuz’a kadar 
Ankara’daydım. Yurt dışına gidilirken şöyle bir uygulama vardır bunu zaten herkes bilir. Ta-
bancalar Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından teslim alınır, emanete alınır. Yani dolayısıyla 
bizim kendi beylik tabancamız Kara Kuvvetleri tarafından teslim alınmıştı. Kara Kuvvetlerine 
zaten şu anda da rahat bulunur yani bu bilgi çok basit bir şey. Dolayısıyla benim o anda ta-
bancam yok… Böyle bir anlık bir görev gelince dışarı gidiyoruz, İnayet, dedim “Tabancan var 
mı?” dedim. “Var” dedi. “Kaçlık?” dedim. Baktım şöyle bir nasıl yapılıyor falan şöyle bir hızlıca 
bakıp belirttiğiniz gibi aldım. Yani ama belirttiğiniz nedenle değil tabi. Tabancasız çıkmamak 
için aldım.

BİR KISIM KATILANLAR VEKİLİ AV. MEHMET ALAGÖZ: Ama onun beyanında senin 
psikolojini iyi bulmuyorum o yüzden silahını alıyorum demişsiniz ona. Siz ona güvenmediniz 
mi? Olay anında size direnip mukavemette bulunacağını mı düşündünüz?

SANIK Ş.Ç. SAVUNMASINDA: Yok kesinlikle alakası yok. Çok şey bir ifade yanlış bir 
ifade şöyle. Çünkü bir de İnayet şeyle şeye gelmedi Sabiha Gökçen’e gelmedi ki.

BİR KISIM KATILANLAR VEKİLİ AV. YASİN ŞAMLI: Peki şimdi sizin savcılık sorgu-
nuz var orada diyorsunuz ki Cumartesi günü, Cumartesi günü denetleme olacağından, Tu-
gay Komutanımız benim birliğimin mesaiye kalmasını emretti. Yine Cuma gündüz vakti Tugay 
Komutanımız bana toplumsal olaylarda güvenlik güçlerini destekleme faaliyeti kapsamında 
müdahale etmek gerekirse benim taburumun Sabiha Gökçen’de görevlendirildiğini sözlü ola-
rak söyledi. Hatta benden Sabiha Gökçen’e gidip ön hazırlık olarak keşif yapmamı istedi. Gidip 
keşif yaptın mı?

SANIK Ş.Ç. SAVUNMASINDA: Keşif yaptım. Bunu şeyde de var zaten, savcılıktaki 
ifademde de belirttim evet.

BİR KISIM KATILANLAR VEKİLİ AV. YASİN ŞAMLI:
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SANIK Ş.Ç. SAVUNMASINDA: Ya şöyle keşif derken Tugay Komutanımızın emri doğ-
rultusunda Cuma günü saatini, öğlen vakitlerinde tam saatini hatırlayamıyorum orada bulu-
nan bir jandarma üst teğmenle gidip yani biz taburumuzun böyle bir şeyi olduğu zaman bizim 
taburumuz sizi desteklemekle ilgili bir görevi var deyip bir görüşmem oldu evet.

BİR KISIM KATILANLAR VEKİLİ AV. YASİN ŞAMLI: Peki şimdi oraya gidip keşif yapı-
yorsunuz bölgeyi tanımak anlamında tamam normal. Orada hiçbir olağanüstü bir şey olmadı-
ğını görüyorsunuz daha sonra da bütün Türkiye genelinde hiç olağan üstü bir şey olmadığını 
görüyorsunuz. Ama siz gene de çok ciddi mühimmatlar yüklü olarak oraya doğru yola çıkı-
yorsunuz. Şimdi ifadenize devam edeyim. Hazırlık yapmamı istedi, gündüz ayrıca hazırlıklar 
kapsamında zırhlı araçlar, tanklar da hazırlanmıştı. Yani siz sormuyor musunuz ki bu nasıl bir 
terör eylemi olacak ki biz böyle tankları, topları, zırhlı araçları hazırlıyoruz bununla ne yapa-
cağız bunu sorgulamıyor musunuz?

SANIK Ş.Ç. SAVUNMASINDA: Bu zırhlı araçlarla tankların hazırlanması yalnız şey 
denetlemeyle alakalı şeyle ilgili değil terörle ilgili değil. O Cumartesi günü belirttiğim denetle-
me heyeti...

BİR KISIM KATILANLAR VEKİLİ AV. YASİN ŞAMLI: Evet onları çok iyi karıştırmışınız 
birbirine onu şimdi söyleyeceğim. Şimdi akşam saat 21 sıralarında Tugay Komutanımızı benim 
çağırarak hükumet pardon, Tugay Komutanımız beni çağırarak hükumetin emriyle sıkıyöne-
tim ilan edildiğini söyledi diyorsunuz. Şimdi devam edeceğim ifadenize ama hükumetin emriyle 
sıkıyönetim ilan ediliyor. Yani sizin rütbenize, konumunuza baktığımız zaman hükumet sıkı-
yönetim ilan etmiş sizin rütbenizde bir insan bunu bilemiyor yani komutan söylüyor oradan 
haber alıyor, ondan sonra da buna inanıyor ve bir göreve gidiyor. Buna inanalım mı?

BİR KISIM KATILANLAR VEKİLİ AV. YASİN ŞAMLI: Şimdi bakın farklı bir şey soru-
yorum şimdi terör psikolojisinden çıktık. Komutanınız diyor ki hükümet sıkıyönetim ilan etti.

BİR KISIM KATILANLAR VEKİLİ AV. YASİN ŞAMLI: Yani televizyon var, elinizde te-
lefon var, telefona devamlı mesaj gelebilir, internete bakabilirsiniz hükumet sıkıyönetim ilan 
etmiş ve siz ordunun işte önemli bir yerinde bir subaysınız, bu sizi hiç ilgilendirmiyor kilitlen-
mişsiniz vazifenize ki dalbuduyoruz tabii ki takdir mahkemenin… Biz şey yapacağız, siz savun-
manızı yapacaksınız ama biraz mantıklı savunma yapmanız gerekmez mi?

BİR KISIM KATILANLAR VEKİLİ AV. YASİN ŞAMLI: Yani inandırıcı olmadığını siz de 
biliyorsunuz. Devam edeyim…Bu kapsamda benim Sabiha Gökçen Havaalanın’da görevlendi-
rildiğimi, emniyet kuvvetlerini destekleyeceğimi söyledi. Benim taburumda 4 tank, Mekanize 
Piyade Taburu’nda 2 zırhlı araç ve 2 zırhlı muhabere aracı hazırlanmıştı. Bunların hazırlanması 
emrini bizzat Tugay Komutanı verdi. Hatta kendisi bizzat garaja gidip denetledi diyorsunuz 
doğru mu bunlar?
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SANIK Ş.Ç. SAVUNMASINDA: Evet evet doğru.

BİR KISIM KATILANLAR VEKİLİ AV. YASİN ŞAMLI: Evet. Şimdi emniyet güçlerini des-
tek için gidiyorsunuz, Yavuz TÜRK’ün bir şeyi var beyanı… Diyor ki uzman erbaş bu… Hatta 
bizzat ben Ş. Yarbay’a biz de silah alacağız mı diye sorunca tabi ki alacaksınız. Denetlemeye 
gelecek albaylar, sizin her şeyinizi denetleyip not verecekler demesi sonrasında biz de silahla-
rımızı almıştık. Bilahare bizi takip eden 4 tank ile birlikte nizamiyeye geldiğimizde Ş. Yarbay 
bana Sabiha Gökçen Havaalanı’na terör saldırısı olacağını bu nedenle emniyet güçlerini destek 
için oraya gideceğimizi söylemesi ile birlikte dışarı çıkıp o istikamete doğru yol almaya başla-
dık. Şimdi aynı şeyi burada da yapıyorsunuz personelinize de yapmışsınız, denetlenecek diyor-
sunuz, denetleme olacak diyorsunuz. Onu ona göre denetlemeyi bahane ederek hazırlatıyor-
sunuz. Tam hareket edeceğiniz zamanda Sabiha Gökçen’de terör olacakmış oraya gidiyoruz, 
güvenlik güçlerini desteklemeye. Aynı yanıltmayı personelinize yaptığınız yanıltmayı burada 
mahkemeye ve bizlere de yapmak istiyorsunuz.

BİR KISIM KATILANLAR VEKİLİ AV. MEHMET ALAGÖZ: Şimdi siz biraz önce sıkıyö-
netim direktifinden, sıkıyönetim ilanına ilişkin bölük toplantısında yani Tugay Komutanınızın 
size söylemesi üzerine bunu birliklerinize de söylediğinizi ama WhatsApp grubu Yurtta Sulhla 
ilgili bazı hususları ise  inkâr ettiniz. Uğur Can BEKHAN Sorgu Hakimliği’ndeki ifadesinde şöyle 
bir ifade kullanıyor sizinle ilgili. Ş.Ç.’nin yani sizin sıkıyönetimle ilgili içtimada konuşma yaptı 
şöyle söyledi. Elinde aynen cep telefon açıktı. Orada bir WhatsApp grubunu takip ediyordu. 
Yurtta Sulh diye hatırlıyorum. WhatsApp grubunun ismini burada şu an arkadaşlar işte her 
yerde İstanbul’da devam ediyor Türkiye çapında devam ediyor her şey kuvvet komutanlarımı-
zın, Genelkurmay Başkanımızın ve İstanbul Emniyet Müdürünün de haberi var. Bizi zaten bi-
zimle görev yerimizi bu emniyeti almak maksadıyla yoğun bir terör saldırısı bekleniyor. Olağan 
üstü hal var ve emniyeti almak maksadıyla bizim görevimiz de Sabiha Gökçen Havalimanı. Siz 
bakın biraz önce Onur KARAN sizinle ilgili yalan söylüyordu. Şimdi üsteğmen sizinle beraber 
sorguda siz de zaten aynı sorguda beraber bulundunuz. Aynı hakimlikte beraber ifade verdiniz. 
Hani bütün veriler o idari tahkikat raporunda geçtiği gibi bunu teyit ediyor sizi yalanlıyor, niye 
yalan söylüyorsunuz?

BİR KISIM KATILANLAR VEKİLİ AV. MEHMET ALAGÖZ: Ya bakın onlar olayın sıcağı 
sıcağına hemen olduğu gibi anlatıyorlar. Sizse 1 sene sonra kurguladığınız bir senaryoyu var 
olan delilleri örtmek üzere kullanmaya çalışıyorsunuz. Ama bu deliller hepsi ortada zaten. Ne 
kadar çalışsanız gizleyemeyeceksiniz.

BİR KISIM KATILANLAR VEKİLİ AV. MEHMET ALAGÖZ: Recep ÖZCAN’la ilgili halka 
ateş etme emri verdiniz mi? Orada ki olay ne oldu? Recep ÖZCAN Astsubay’ın sizinle ilgili aley-
he ifadeleri var ve başka kişiler de bu ifadeleri destekliyor… Ne diyorsunuz ona?

SANIK Ş.Ç. SAVUNMASINDA: Kesinlikle Recep ÖZCAN’a halka ateş edilmesi emrini 
vermedim. Biz orada benim tek verdiğim emir Recep ÖZCAN’adır. Dediğim gibi tankın üzerinde 
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halk personeli çekiyor, çekiştiriyor. Personelin elinde silah var. Ya personelime bir şey olacak 
ya halka bir şey olacak. Tanktan düşecek bir şey olacak. Sadece verdiğim emir şudur havaya 
bir kaç el şey yapalım. Halk şey yapmasın… Tehlikeli bir durum olmasın diye. Sonradan ben 
iddianameden öğreniyorum ki ama Sabiha Gökçen iddianamesinde bizimkinde yok tabi de, 
diğer bazı bir kaç tankta da sadece şeye atış olmuş havaya atış… Onlar da kendini şu şekilde 
savunuyor gene. Benim emrimle değil ama birçoğu linçten kurtulmak için falan havaya attık 
falan gibi söylüyor. Buna rağmen kesinlikle kabul etmiyorum. Halka atış şeklinde bir emir ver-
medim. Sadece Recep ÖZCAN’a havaya atışla ilgili bir emir verdim. Onu  inkâr etmiyorum yani 
çocuk benim emrimle yaptı ama halka atış şeyini kesinlikle kabul etmiyorum. Sonra basından 
öğreniyorum. Yani burada konu şey… Gerek yok belki şu aşamada ama Sinan TORUNOĞLU 
diye bir tane astsubay benim emrime giren piyadeler ifadesi şu şekilde basındaki kısmıyla 
tabii doğruysa bilmiyorum. Ş. Yarbay tankın üzerine çıktı. Halka niye tank topu atmıyorsunuz 
dedi. Bize bağırdı çağırdı diyor. Şimdi bu böyle diyor tamamen iftira. Bu dediği nasıl biliyor 
musunuz? Ben 3.tanktayım. Arkada 1 tank daha var. Arkada 2 tane GZPT var 2 tane ZM var. 
Yani kaç tane daha zırhlı araç var. Bu arkadaş en arkadaki araçlardan biri ben tankın üzerine 
çıkmışım bunu söylemişim. O kalabalıkta bak burada bile mikrofon olmadan sesinizi bazen zor 
duyuruyorsunuz veya mikrofona yanaşmadığınız zaman,.. Tanktan ben demişim ki halka tank 
topu atın… Bir de tank topu normal şey de değil gibi… Tamamen iftira… Asılsız şeyler yapabi-
liyorlar yani bunlar maalesef dediğim gibi. Yani benim inancıma göre iftira büyük günah. Yani 
herkesin de şeyini sorgulayamam yani sonuçta herkes ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyor 
kendini kurtarmak için bir şeyler söyleyebiliyorlar.

BİR KISIM KATILANLAR VEKİLİ AV. MEHMET ALAGÖZ: O da sorgu hakimliğinde 
verdiği ifadesinde Ş. Yarbay’ın Recep ÖZCAN Uzman Astsubaya ateş etmesi gerektiğini tanklar 
ateş etmesi gerektiğini söylediğini biliyorum. En sonda işte bir tane biri vuruldu falan dendi.

SANIK Ş.Ç. SAVUNMASINDA: Nereden biliyor 1 dakika nereden biliyor. İşte bilemez 
onu demek istiyorum. Buyurun.

BİR KISIM KATILANLAR VEKİLİ AV. RÜMEYSA KILIÇ: Sanık Ş.Ç.. Şimdi Sabiha Gök-
çen Havaalanı işgal davasının 2.duruşmasındaki bazı beyanları okuyorum; Uzman Erbaş Adil 
ALDEMİR tank nişancısıyım. Terör saldırısı gerekçesiyle havaalanına gittiğimizde halkla kar-
şılaştık. Tanka çıktılar havaya ateş açıldı. Uğur Can BEKHAN size ateş emrini kim verdi dedi. 
O sırada Ş.Ç. telsizden “Halkı yaklaştırmayın ateş edin… Gerekirse tank topuyla ateş edin” 
diye emir verdi. Çıldırmış bir vaziyette bağırıyordu Ş.Ç.. “Bir şeyler olduğunun farkına vardım. 
Tankın akımını kapattım. Kalabalık artınca da tankı istop ettik” diyor. Uzman Çavuş… Bitir-
medim, Uzman Çavuş Cihat KUCUR tabur komutanı Ş.Ç.’a ne yapalım komutanım halk tanka 
çıkıyor dedim. Bunun üzerine Ş.Ç. Astsubay Recep ÖZCAN’a “Tanka çıkanları vur” dedi. Recep 
Astsubay ÇINAR’a “Halk var nasıl ateş açayım?” dedi. ÇINAR da bağırıp hakaret etti.” şeklinde 
beyanlarda bulunmuşlardır. O gece Sabiha Gökçen işgal girişiminde polis memuru Ozan ÖZEN 
ve sivil bir vatandaşı şehit ettiniz  inkâr ediyorsunuz. Ancak emriniz altındaki askerler halka 
ateş emrini doğruluyor. Bu şahısların hepsi mi size iftira atıyor? İnancınıza göre iftira günah 
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ancak yalan günah değil mi? Dürüstçe söyleyin silahsız sivil halka ateş emrini hatta tank to-
puyla ateş etme emrini neden verdin?

BİR KISIM KATILANLAR VEKİLİ AV. NECİP KİBAR: Peki havalimanına ulaştığınızda 
eğer bir terör eylemi varsa bir terör eylemi olacaksa ve bunu önlemek için de emniyet kuv-
vetleriyle kolluk kuvvetleri işbirliği yapacaksanız önce orada bulunan karakol amirlerinden, 
karakol yetkililerinden biriyle görüşerek işbirliği yapmanız gerekmez miydi?

SANIK Ş.Ç. SAVUNMASINDA: Doğru haklısınız. Yalnız şöyle bir şey var. Biz Sabi-
ha Gökçen Havaalanı’na varamadık. Yani yaklaşık 1 kilometre kala veya 700-800 metre kala 
yanlış olmasın ifadem… Zaten şey kitlenmişti… Yani biz polis arkadaşlar varabilsek dediğiniz 
gibi doğru o şekilde olacak. Bize bir emir geldi o yüzden geldik deyip koordine kuracaktık ama 
biz zaten oraya ulaşamadık. Ama 700-800 metreden veya 1 kilometreden niyeyse polis hiçbir 
arkadaşla 3 saat biz orda kaldığımız halde gelip bize ya arkadaş siz niye geldiniz siz kanunsuz 
falan hiçbir şeyi de olmadı. Onu da biraz önce söyledim. Halk… Tankların önünde halk var…. 
Araçlar da vardı bir süre sonra ama bir süre sonra araçlar değil de halk tamamen tankların 
arkası halk, tankların üstü halk yani o şeyde zaten hareket edemiyorsunuz. Hareket ederseniz 
ya halka zarar vereceksiniz ya kendi personelinize zarar vereceksiniz.

BİR KISIM KATILANLAR VEKİLİ AV. NECİP KİBAR: Peki şöyle söyleyeyim… Siz oraya 
intikal ederken orada tabi ki diğer kolluk kuvvetleriyle siz amir olarak sizin öncelikle kiminle 
irtibat kuracağınız noktasında veyahut da size birileri emir verdiyse buraya gideceksiniz siz 
buranın kontrolünü sağlayacaksınız dediğinde oraya gittiğinizde işbirliği yapabileceğiniz şun-
lar şunlar vardır diye size herhangi bir bilgi, telefon, isim vermediler mi?

SANIK Ş.Ç. SAVUNMASINDA: Şöyle onu arz ettim biraz önce. Geçti onun konusu. Bir 
tane normalde jandarma üsteğmen arkadaşla o şey yaptık. Zaten yani o jandarma arkadaş za-
ten şey havaalanındaki jandarma arkadaş zaten. Yani hava şey havaalanıyla ilgili koordineyi 
yaptınız dediğiniz arkadaş jandarma zaten havaalanının jandarması.

BİR KISIM KATILANLAR VEKİLİ AV. NECİP KİBAR: Peki bu kalabalığın… Orada halk… 
Yoğun bir kalabalık nedeniyle ulaşamadık 2 saat 3 saat diyorsunuz. Buradaki bu kalabalıktan, 
kalabalığın oluşmasında darbe girişimi olup olmadığı veyahut da yanlış bir yola sevk edildiği-
niz noktasında size ne zaman bir kanaat hasıl oldu?

SANIK Ş.Ç. SAVUNMASINDA: Şimdi şöyle zaten ben 12 sularında zaten oraya vardım. 
Zaten WhatsApp mesajı da 12’den biraz sonra jandarma WhatsApp mesajında da belirttiğim 
gibi jandarma şeyle görüştükten sonra üsteğmenle jandarma üsteğmeninin polis çatışacakmış 
falan türü bir şeyinden sonra biraz önce arz etmiştim ondan sonra fark ettim. Ondan sonra da 
zaten Tugay Komutanımızla da zaten o sırada irtibatım yani dışında olamadı yani. Ben kendi 
inisiyatifimle zaten geri dön emri vermiştim. Tugay Komutanımız da daha önceki ifadesine 
ulaşamadığını belirtti.



İSTANBUL DARBE ANA DAVASI İSTANBUL DARDE ANA DAVASI

621

BİR KISIM KATILANLAR VEKİLİ AV. NECİP KİBAR: Bu geri dönme emrini hangi za-
manda verdiniz ve nasıl verdiniz hangi vasıtayla verdiniz? Telsiz vasıtasıyla mı WhatsApp 
vasıtasıyla mı veya başka bir ulak vasıtasıyla mı?

SANIK Ş.Ç. SAVUNMASINDA: Telsiz vasıtasıyla verdim. Kendi bulunduğum tankta 
zaten şey olarak da verdim yani yüz yüze de verdim. Diğer tanklar içinde telsiz haberleşmesi 
vardır. Telsizle geri döneceğiz dedim ama sonra dediğim şeylerden dolayı geri dönemedik tabi.

BİR KISIM KATILANLAR VEKİLİ AV. NECİP KİBAR: Peki ben sizden daha genç birile-
rinin İstanbul Boğaz Köprüsü iddianamesinde de yer alan bir WhatsApp grubundan bazı şeyler 
okuyacağım. Bu WhatsApp grubu genç uzman çavuşlara ait bir WhatsApp grubu. Bu, afeder-
siniz bu WhatsApp grubunda bazı yazışmalar var. Bu yazışmalarda bu genç uzman çavuşlar 
saat 19.04 itibariyle bir takım yazışmalara başlıyorlar ve bu yazışmalarda saat 19.04 civarı iti-
bariyle yani akşam 7 itibariyle bazı bilgilere bunların sahip olduğu sizin de 12’den sonra sahip 
olduğunuzu söylediğiniz bazı bilgilere sahip olduğunuzu söylüyorlar. Bununla ilgili işte kısaca 
bazı notları okuyorum. Şeyde nedir, diyor ki geriden şeyde Mustafa ESKİCİ; “Arkadaşlar Kuleli 
Askeri Lisesindeyim, İstanbul’da bütün askerler alarm bekliyor, iş çok karışık darbe olabilir di-
yorlar.” Herhalde şey de yapıyor… A.K kullanarak sinkaflı da bir laf kullanıyor. Yine birisi başka 
diyor ki Ercan KESKİN zalim üsteğmen askerlere diyor bilmem işte artık ne yapıyorsa… Nedir 
bir tanesi yine diyor ki arkadaşlar Face’den yani bu Face’den darbe olabilir lafından sonra, 
Face’den Twitten ne bileyim sosyal medyadan kesinlikle bu olaylarla ilgili bir şey paylaşmayın 
dikkatli olun. Diyor ki Mehmet KURT onun peşinden ülkeyi ayağa kaldıracağız yine A.K diye 
sinkaf ediyor. Milletin alarm veresi yoksa da verir artık diyor yani siz Face’den, sosyal medya-
dan paylaşarak haber veriyorsunuz diye bu, bunun saat de 19, 18.22, 19.31, 22 suları. Bu kadar 
yeni genç askerler çok erken saatte bu olağan üstülükten bir darbe olabileceğini fark ediyorlar 
da siz 97’den beri uzman tecrübeli ve görevli bir şeysiniz. Siz bunu idrak edemeyecek kadar 
bilgiden zekadan yoksun birisi misiniz ki idrak edemiyorsunuz bu olağanüstülükten böyle bir 
olayın olacağını?

BİR KISIM KATILANLAR VEKİLİ AV. NECİP KİBAR: Yalnız siz tecrübeli olgunlaşmış 
kaç yıllık 97’den beri görev yapıyorsunuz halk bunun darbe olduğunu anlıyor oraya gelen sı-
radan vatandaş darbe olduğunu anlıyor ama siz bu kadar olağanüstülüğe rağmen anlayamı-
yorsunuz. Gerçekten bunu anlamakta ben güçlük çekiyorum. Yani nasıl bir akıl izan ki bunu 
anlamakta yoksunluk kalıyor. Tabii onu söylemek zorunda kalıyorum.

BİR KISIM KATILANLAR VEKİLİ AV. MUSTAFA DOĞAN İNAL: Tamam ağzınıza alma-
yın tamam. Şimdi sorularıma geçiyorum. Sabiha Gökçen’e 8 tane zırhlı araç çıkarttığını ifade 
etti. Peki bu tür araçları herhangi bir şekilde izin almadan kendi başına inisiyatif kullanarak 
çıkarabiliyor mu buna ilişkin görev emirleri düzenledi mi, herhangi bir çıkış belgesi var mı, 
bunlarla ilgili söyleyecekleri nelerdir?
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SANIK Ş.Ç. SAVUNMASINDA: Şöyle. Benim tabii ki öyle bir yetkim yok. Tabur komu-
tanı sonuçta çok şey bir makam değil. Büyük bir makam değil. Ben amirim olan Tugay Komu-
tanından alınan emri yerine getirdim, aldığım emri.

BİR KISIM KATILANLAR VEKİLİ AV. MUSTAFA DOĞAN İNAL: Yani şunu sormak isti-
yorum sıkıyönetim emri diye bahsettiğiniz o kanunsuz emri almadan önce hazır halde bekliyor 
muydunuz, haberiniz var mıydı darbe faaliyetinden?

SANIK Ş.Ç. SAVUNMASINDA: Şöyle yani bu darbe kalkışmasından tabii haberim 
yoktu. Ama biraz önce arz ettim. Biz normalde Suriye’yle ilgili bir beklenti içindeydik.

BİR KISIM KATILANLAR VEKİLİ AV. MUSTAFA DOĞAN İNAL: Tankla Suriye’ye kadar 
gidecek miydiniz İstanbul’dan?

SANIK Ş.Ç. SAVUNMASINDA: Hayır hayır efendim şöyle. Suriye’yle ilgili bir denetle-
meyle ilgili geleceklerdi. Dolayısıyla o denetleme heyetine karşı bir hazırlık vardı. Hafta sonu 
bekleniyordu. Biraz önce arz ettim. O nedenden dolayı ilişiği kesmedim zaten birlikte kaldım. 

BİR KISIM KATILANLAR VEKİLİ AV. MUSTAFA DOĞAN İNAL: Bu gelenler sivil gelen-
ler denetlemeden bahsediyorlar bir kısım siz ifadenizde öyle bahsediyorsunuz diye dün M.Y.  
KOKTOD’la ilgili bahsetti. Bunlar kimdi bu gelenler denetlemeci mi Suriye’mi KOKTOD mu ney-
di?

SANIK Ş.Ç. SAVUNMASINDA: Hayır o heyeti kastetmiyorum ben. Normal Kara Kuv-
vetleri denetleme heyetinden...

BİR KISIM KATILANLAR VEKİLİ AV. MUSTAFA DOĞAN İNAL: Hayır ben soruyorum 
işte burada siviller var.

MAHKEME BAŞKANI: 13 Temmuz için gelenler diyor ne için geldiler diyor yani KOK-
TOD mu yoksa?

SANIK Ş.Ç. SAVUNMASINDA: Diğer M.D.  Albayımdan falan mı kastediyor?

BİR KISIM KATILANLAR VEKİLİ AV. MUSTAFA DOĞAN İNAL: Evet evet kendisi ifade-
sinde denetlemeden bahsetti. Onlarla ilgili dün M.Y. KOKTOD’tan bahsetti. Bu konuda hani bir 
aradalar ama yalanı pek uyduramamışlar onu soruyorum aradaki...



İSTANBUL DARBE ANA DAVASI İSTANBUL DARDE ANA DAVASI

623

SANIK Ş.Ç. SAVUNMASINDA: Şimdi şöyle… Gelen kişiler şöyle… Bizim Kara Kuvvet-
leri Komutanlığı zaten denetleme heyeti vardır resmi. Yani ilgili konusunda uzman o kişiler 
gelir denetler. Albaylardan oluşur bu gelen kişiler. Denetleme heyetinden olmadığı için denet-
lemeyle ilgili gelmedi tabi ki. Ama onu bilgi aktarımı şeklinde geldiler şeklinde ifade ettiler 
efendim.

BİR KISIM KATILANLAR VEKİLİ AV. MEHMET SARI: Öncelikli olarak Cuma günü ya-
pılan bu sizin keşfiniz var Sabiha Gökçen Havalimanının olduğu bölgedeki şartları görmek ba-
kımından. Ama ondan evvel arkadaşımız da ifade etti. M.D.  size belli bir brifing yapmak üzere 
de 11, 12, 13’te size geliyori yani birliklerinize geliyor. Dolayısıyla şu vakte kadarki dinlenmiş 
olan tanıkların genel ifadesinde ortada bir olağan üstülüğün olduğu belli. Normal şartlardaki 
bir askeri bir harekât, askeri bir program olmadığı buna ilişkin olarak, birlikler dışından çok 
farklı kişilerin, çok farklı komutan statüsündeki komutan kisvesi altındaki kişilerin o günün 
şartlarında sizlerin yanınıza gelip brifingler verildiği görünmekte. Örneğin U.Ş. gibi kendisi hiç 
bilgisi olmadığı halde İstanbul’u bildiğiyle. Dolayısıyla siz bu şartları düşündüğünüzde bunun 
bir normal asker hiyerarşisi, asker eylemi olmadığı normal bir KOKTOD faaliyeti olmadığı çer-
çevesinde bir ihbarcı olmayı, bundan gerçekleşen bu hadiseleri bir şerefli Türk subayı olarak 
ifade etmek ilgili birimlere bildirmek gibi bir yükümlülük bir his hissettiniz mi?

İDDİA MAKAMI: Biraz önce de bahsedildi. Bu 16 Temmuz tarihinde bir denetleme 
heyetinin geleceği bilgisini verdiniz. Bu denetlemeyi kim yapacaktı?

SANIK Ş.Ç. SAVUNMASINDA: Kara Kuvvetleri denetleme heyetinden. Kara Kuvvetle-
ri Komutanlığının bir denetleme heyeti var.

İDDİA MAKAMI: Denetleme planlı mıydı?

SANIK Ş.Ç. SAVUNMASINDA: Daha önce emri gelmişti evet yani. Kara Kuvvetleri Ko-
mutanlığının Suriye’yle ilgili hazırlıkları denetleyeceği gelmişti. Hani Cumartesi, Pazar olarak 
gün olarak gelmemişti ama...

İDDİA MAKAMI: Tarih belli miydi?

SANIK Ş.Ç. SAVUNMASINDA: Tarih belli değildi hayır. 

SANIK Ş.Ç. SAVUNMASINDA: Yani bunun emri dediğim gibi gelmişti yani ama gün 
olarak gelmemişti bu sözle iletildi. O ordu komutanlığında zaten bunun şeyi vardır yani ince-
lenirse görülür.
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İDDİA MAKAMI: Kalkışmanın darbe olduğunu anladığınız anda içinde bulunduğu-
nuz WhatsApp grubundan neden bir paylaşımda bulunmadınız? Veya çekilin talimatında bu-
lunmadınız? İrtibat kopukluğundan bahsediyorsunuz da yani telefonla pek ala irtibat kurabi-
lirsiniz.

MAHKEME BAŞKANI: Evet yani o güzel soru. Hani o anda anladım diyorsun. An-
ladıktan sonra bir gruba dahilsin. Oraya böyle bir şey yazacağına tutup şey yazıyorsun yani 
00.26’daki mesajı yazıyorsun.

MAHKEME BAŞKANI: Ya sana grubun tamamına emir komuta et diyen yok arka-
daş. Öyle bir olağanüstü bir durum olmuş. Gördün anladın oraya niye yazmıyorsun? Durum 
anladığımız gibi değilmiş. Bak orada senden 00.26’da senden saniyeler önce Genelkurmay 
Başkanı’nın tutuklandığı haberi veriliyor. Yani Genelkurmay Başkanı legal hukuka uygun bir 
faaliyetle niye tutuklansın yani.

Hakkındaki Sanık ve Tanık Beyanları 

Yavuz TÜRK 03.10.2016 tarihli ifadesinde

“15.07.2016 günü normal mesaimizi ifa ederken saat 16.00 sularında Bölük Komu-
tanımız Tank Yüzbaşı Ersin OCAK bölüğün mesaiye devam etmesi yönünde bildirim yaptı. Bu 
bildirim sonrasında mesainin yapılacak denetim nedeniyle uzatıldığı yönünde söylenti dolaş-
maya başladı. Saat 19.30 – 20.00 sularında Tabur Komutanı İstihbarat Yarbay Ş.Ç.’nin benimle 
birlikte Muhabere Uzman Çavuş F.K.’nin ikinci bölük garajına gelmemizi istediğine dair bilgi 
gelince söylenen yere gittik. Mahalde tabur komutanı ile birlikte diğer bölük komutanları da 
vardı. Hatırladığım kadarıyla İstihbarat Yarbay Tabur Komutanı Ş.Ç., Tank Yüzbaşı Emre ER-
YÜZ, Tank Üsteğmen Mehmet Ali AKYAN ve Tank Üsteğmen Uğurcan BEKHAN’ın olduğunu 
gördüm. 4 tank hazırlanmış vaziyette personeli ile birlikte bekleme halindeydiler. Ayrıca benim 
kullanacağım 195400 plakalı Land Rover marka araç da alandaydı. Herkes silahlıydı. Tabur 
komutanının emriyle biz de silahlarımızı getirttirdik. Hatta bizzat ben Ş.Yarbay’a “Biz de silah 
alacağız mı?” diye sorunca “Tabi ki alacaksınız, denetlemeye gelecek albaylar sizin her şeyinizi 
denetleyip not verecekler.” demesi sonrasında biz de silah almıştık. Bilahare saat 22.00 sula-
rında Ş. Yarbay’ın emri ile araçlara binerek nizamiye bölgesine hareket ettik Benim kullanmış 
olduğum 195400 plakalı araca Yarbay Ş.Ç., Yüzbaşı Emre ERYÜZ ve Uzman Çavuş F.K. bindi. 
Uzman Çavuş Serkan BOZKURT’un yönetimindeki 195551 plakalı Mercedes marka kamyonete 
de bakın Astsubay Çavuş Erkan TAŞDEMİR ile 2 Bölük Komutanı Tank Üsteğmen Mehmet Ali 
AKYAN binmişti. Bilahare bizi takip eden 4 tank ile birlikte nizamiyeye geldiğimizde Ş. Yar-
bay bana Sabiha Gökçen Havalimanı’na terör saldırısı olacağını, bu nedenle emniyet güçlerini 
destek için oraya gideceğimizi söylemesi ile birlikte dışarı çıkıp o istikamete doğru yol almaya 
başladık. Hatırladığım kadarıyla Sabiha Gökçen Havalimanı’na yaklaşık 1-1.5 km kala trafiğin 
kilitlenmesi nedeni ile yol alamaz hale geldik. Kısa bir süre bekledikten sonra Ş. Yarbay Emre 
Yüzbaşı ile birlikte araçtan inerek bizi takip eden tankların yanına gitti. Daha sonra Ş. Yar-
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bay’ın talimatı ile tanklar geliş gidiş yönünü ayıran çelik bariyeri ezerek yolun karşısına geçip 
ters istikamete devam ettiler. Ş. Yarbay, Emre Yüzbaşı ve Üsteğmen Mehmet Ali AKYAN da 
yaya olarak tankları takip etmeye başladılar. Mercedes marka araçta bulunan Uzman Çavuş 
F.K.’yi de yanlarına çağırmışlardı. O da onlarla birlikte uzaklaştı. Biz de Ş. Yarbay’ın talimatı 
ile bulunduğumuz yerde beklemeye devam ettik. Bu sırada saat 00.00’a yaklaşıyordu. Bir süre 
daha bekledikten sonra Serkan BOZKURT’u ablası telefon ile arayarak darbe yapıldığından, 
meclisin bombalandığından bahsedince durumu kavrayarak birliğimize geri dönmeye karar 
verdik. Bu esnada yol biraz açılmıştı. İlk dönüşe kadar gittikten sonra yolun kenarında Fatih 
Uzman Çavuş’u gördük. Ona da durumu aktarınca o da bizimle gelmeye karar verdi. Bu esnada 
tanklar havalimanının ön taraflarında bekleme halindeydiler. Biz iki araçta F.K., Erkan TAŞ-
DEMİR de olduğu halde geri dönüp Orhanlı Fidanlığı Opet Petrol İstasyonu’nun karşı tarafına 
kadar geldik. Bu esnada F.K. telefon ile Yüzbaşı Ersin OCAK’ı telefon ile arayarak olayın farklı 
olduğunu ve kışlaya dönmekte olduğumuzu açıklayınca o da yolların kapalı olduğunu, halkın 
nizamiyeyi kapattığını belirtip emniyetimizi alarak beklememizi söylemesi üzerine mahalde 
bulunan fidan satan iş yerine girdik. İş yerini bekleyen gece bekçisine durumumuzu aktardık. 
Saat 03.00 sularına kadar bu iş yerinde bekledik. Bu süreç içerisinde telefonlarla yakınlarımız-
la görüşmeye devam ettik. Saat 03.00 sularında Serkan BOZKURT’un abisi ile F.K.’nin akraba-
ları bulunduğumuz yere gelip bizi alarak Fatih’in akrabasının evine götürdüler. Askeri araçları 
da fidanlığın önündeki yere bırakmıştık. Sabaha kadar bu evde misafir olduktan sonra Ersin 
Yüzbaşı’yı telefon ile arayarak durumumuzu ve bulunduğumuz yeri bildirdik. Bilahare onun 
talimatları doğrultusunda saat 09.00 – 11.00 arasında kışlaya geri dönerek kışlada bulunan 
Yüzbaşı Ersin OCAK’a olan biteni anlattık. 21.0.2016 tarihine kadar kışladaki görevimize de-
vam ettikten sonra hakkımızda yapılacağı söylenen idari tahkikat sonrasında kışlaya gelen 
polislerce karakola götürülerek mahkemede tutuklandık. Olay bu şekilde cereyan etmiştir.”

Onur KARAN ifadesi

Tanık ONUR KARAN’ın mahkeme huzurundaki beyanında:

“F.K., cephanelik bölgesine geldi, araçlara hızlıca mühimmatları atmamızı, ondan 
sonra süratle emredilen yere gitmemizi söyledi ve orada yavaş ilerleyişi sürekli emirler vere-
rek hızlandırdım, daha sonra araçlara mühimmatları koymaya müteakip Seçkin Üsteğmeni 
aradım, nerede olduğunu sordum, Seçkin de “Biz de araçları yüklüyoruz komutanım. 2. Tank 
Taburu garajındayız” dedi. 2. Tank Taburu 2. Tank Bölüğünün garajında hazırlandıklarını söy-
ledi, ben de o bölgeye gittim. Seçkin’le konuşmaya başladık ne yapacağımızı, ne edeceğimizi, 
nasıl bir emir verildiğini birbirimize anlatmaya başladık. O sırada tank taburunun toparlan-
dığını gördük sayın Başkanım. Evet, Ş.Ç.’nin tank taburunun yani araçlarını böyle intikal dü-
zeninde dizdiğini gördük ve o bölgeye doğru hareket ettik. Neler olduğunu öğrenmek için… O 
sırada personeli yani tank taburunun personeli araçların üzerinde bir bölümü şey yüklüyor-
du, mühimmat yüklüyordu. Bir bölümü aracını hazırlar vaziyette, küçük bir grup da aşağıda 
toparlanmış. Ş.Ç.’ı da başında bu şekilde bir yani tam içtima düzeni olmamakla beraber bir 
toparlanma ve konuşma vardı Sayın Başkanım. Burda o varolan topluluğa bizden yan taraf-



İSTANBUL DARBE ANA DAVASI İSTANBUL DARDE ANA DAVASI

626

tan Seçkin Üsteğmen’le yanaşmış bulunduk. Ş.Ç. şu şekilde konuşmaya başladı. “Arkadaşlar 
bugün tarihi bir gün. Silahlı Kuvvetler yönetime el koymuştur. Genelkurmay Başkanımızın em-
riyle Silahlı Kuvvetler yönetime el koymuştur. Atatürk ilke ve inkılaplarının tekrar bu ülkeyi 
yerine getirmek maksadıyla bugünden itibaren sıkıyönetim ilan edilmiştir. Bu saatten itibaren 
bu emirlere uymayacakları bizzat ben vuracağım.” şeklinde bir konuşma yaptı. Daha sonra cep 
telefonunu çıkardı ve “Emniyet kuvvetleri itaat ediyor, 1.kontrol noktası geçildi” bu tarz böyle 
bir WhatsApp konuşmalarını bize okudu. Daha sonra ordaki topluluğa dönüp “Emirlerime itaat 
etmeyecek kişi var mı?” dedi. Orada herhangi bir yani Tabur Komutanı bu şekilde bizzat ben 
vuracağım demesinden dolayı kimse sesini çıkartamadı. Daha sonra personele böyle plastik 
kelepçeler dağıtılmaya başlandı. Bu plastik kelepçeler dağıtıldığı esnada beni gördü Ş.Ç. ve 
“Sen burada ne geziyorsun?” şeklinde bir söylemi oldu. “Sen benimle aynı grupta değilsin, sen 
burda ne geziyorsun?” şeklinde söyledi. Ben de “Evet dedim komutanım sizle aynı grupta deği-
lim. Ben Seçkin Üsteğmen ile beraberim ne yapacağımızı bilmediğimiz için buraya geldik” de-
dim. “Siz buradan uzaklaşın, kim ne emir verdiyse onun emirlerini uygulayın” dedi. Biz de Seç-
kin’le tekrar konuşmaya başladık, “Seçkin sana kim emir verdi?” dedim, “Komutanım şey bana 
komutan yardımcısı M.K.emir verdi, onun emirlerini uygulayacağız” dedi. “Tamam dedim” ben 
de. O bölgeden uzaklaştım. Kendi araçlarımın olduğu bölgeye gitim. Giderken de hemen Tolga 
Binbaşımızı aradım Sayın Başkanım. Tolga Binbaşı’ya “Komutanım dedim, şuan kışlada garip 
şeyler oluyor, burda bize bir emir verildi, beni E5’e gönderiyorlar, E5’te kontrol noktası oluştu-
racakmışım, İstanbul’a gelen trafiği kesecekmişim.” O emri anlattım kendisine, daha sonra da 
dedim, işte kontrol noktası oluşturmaya müteakip işte şunu söyledim kendisine “Komutanım 
böyle emirler veriliyor yalnız şeyi dedim bize dedim burda Ş.Ç. bir şey okudu. Bir bildiri gibi 
birşey okudu dedim. Sıkıyönetim ilan edildiğini söyledi” dedim. Tolga Binbaşımız yani çok tec-
rübeli olmasına rağmen bana şu şekilde bir soruyu iletti “Sıkıyönetim terör maksatlı mı?” dedi. 
Ben de “Komutanım tam net olarak anlamadım, fakat Ş.Ç.’ı siz biliyorsunuz” dedim. Bunu böyle 
söylememin nedeni Sayın Başkanım… Biz Tolga Binbaşıyla biraz samimiyiz Sayın Başkanım. 
Yıl içerisinde bu cemaatle alakalı FETÖ terör örgütüyle alakalı konular konuşuyorduk. Yanlış 
hatırlamıyorsam 11 Nisan 2015 tarihinde Sabah Gazetesi’nin bir haberi çıkmıştı Ş.Ç. hakkında. 
İşte Maltepe Kışlası 2. Zırhlı Tugay Maltepe Kışlası’nda işte Kurmay Yarbay Ş. Ç.’nin kurmaylık 
akademi sorularını çalarak veya işte kendisine teslim edilerek kurmay olduğu tarzında böyle 
bir haber okumuştuk. Tolga Binbaşımız da İzmir Askeri Casusluk Davasından yargılandığı için 
bu konularda bilinci açık, bu tarz şeyler de konuşuyorduk. Ben de onun üzerine kendisine şunu 
söyledim, “Komutanım Şakir’i biliyorsunuz, genelde burda şey dedi, sıkıyönetim ilan edildi, bir 
de Atatürk ilke ve inkılaplarını yeri getirmek gibi birşey söyledi. Ben ne olduğunu anlamadım” 
dedim, Tolga Binbaşı “Sen dedi, Onur ne olursa olsun şeye çıkma, E-5’e çıkma, emirlerini uy-
gulama, ben sana haber verecem” dedi. Bu sırada araçlara bindik ve nizamiyeye doğru intikal 
etmeye başladık. Önde benim iki tane zırhlı aracım, ortada benim bindiğim Land Rover araç. 
Arkamda da iki tane Leopar tankı. Bunlara da Seçkin Üsteğmen emir komuta ediyordu. Tam 
nizamiyenin önünde ben Leopar tanklarını ve zırhlı muhabere araçlarını durdurdum ve Seçkin 
Üsteğmeni yanıma çağırdım. Çünkü Seçkin Üsteğmenden de aşırı derecede şüphe duymaya 
başladım. Çünkü kendi ne olduğunu, bu emirlere itaat edip etmeyeceğini veya işte hani ne 
maksatla burda olduğunu tam biliyor mu, bilmiyor mu, onu anlamaya çalışıyordum Sayın Baş-
kanım
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MAHKEME BAŞKANI: Seçkin normalde 1. Tank Taburu’ndan yani Ş.Ç. komutanlığını 
yaptığı tank taburundan bir bölük komutanı değil mi?

TANIK ONUR KARAN BEYANINDA: Bölük komutan vekiliydi Sayın Başkanım. Bölük 
komutanı yanlış hatırlamıyorsam izindeydi Sayın Başkanım. O da bölüğüne vekâlet ediyordu, 
onun da bölüğünü aynı şekilde sadece ona iki tank bırakmışlar onun da bölüğünü farklı farklı 
yerlere görevlendirmişler Sayın Başkanım. Yani böylelikle bizim emir-komuta birliğimiz de bozul-
muş oldu, biz kendi personelimizin nerde ne yapıyor, ne olduğunu hiç şey yapamadık, göremedik 
Sayın Başkanım. Nizamiyede Seçkin Üsteğmen’i yanıma çağırdım Sayın Başkanım ve bana Seç-
kin dedim, “Ben şeyi anlamadım, verilmiş emri anlamadım. Yani dedim ne yapacağız, ne edeceğiz 
sana dedim bu emri kim verdi dedim” tekrar yineledi, “M.K.verdi” dedi, Dedim “Ararmısın şeyi 
M.K.’yi ne yapacağımızı ben anlamadım, bir daha söylesinler” dedim, Seçkin Üsteğmen de aradı 
Sayın Başkanım ve telefonu hoparlöre verdim ve şunu söyledim. “Komutanım biz işte şuan şeye 
geldik, nizamiye bölgesine geldik. Sizin verdiğiniz emri tam anlayamadık, ne yapacağımızı bir 
daha söylermisiniz bize?” dedim. M.K.da şu şekilde “Abicim bak dedi, şeye çıkacaksınız E-5 Ka-
rayoluna çıkacaksınız. Tuzla’dan gelen trafiği keseceksiniz. İstanbul’a çıkış trafiği açık olacak, 
Tuzla’dan gelen trafik köprü üzerinden şeye geri dönecek, İstanbul çıkışına doğru geri dönecek”

…

MAHKEME BAŞKANI: Peki, Seçkin’le beraber birlikteyken 1. Tank Tabur Komutanı 
Ş.Ç.’nin bir konuşmasına şahit olduğunu söyledin. İşte “Arkadaşlar Silahlı Kuvvetler yöneti-
me el koymuştur, sıkıyönetim ilan edilmiştir, bu emre uymayacakları öncelikle işte ben ceza-
landırırım ya da cezalandıracağım…” gibisinden. Bu T.K.’nın ifadesinde de geçmiş bu husus. 
Şöyle diyor “Kendisi bana içtima için birliğin toplandığını kendisinin Kurmay Yarbay Ş.Ç.’nin 
Kartal Adliyesi civarında E-5’i kesme görevi verdiğini, aynı zamanda bir sıkıyönetim bildirisi 
okuduğunu ve Silahlı Kuvvetlerin yönetime el koyduğunu söyledi.” Yani bu o sırada zırhlı araç-
lar çalışıyor. İşte bir gürültü, birşey var, bir yoğunluk var. Personel yoğunluğu bu rahatlıkla 
duyulabilecek mesafede miydi, konumda mıydı? Rahatlıkla duyabildin mi bu şeyi? Sonra bir 
WhatsApp’da bir konuşmaları felan gösterdiğini… İşte “Emniyet kuvvetleri itaat ediyor” felan 
şeklinde yapılan bir takım yazışmaları gösterdiğini söyledin… Onları görebilecek, bir duyabile-
cek konumda mıydın, pozisyonda mıydın?

TANIK ONUR KARAN BEYANINDA: Sayın Başkanım, Ş.Ç. şu objenin olduğu yerde 
duruyordu. Biz de içtimaya sonradan katıldığımız için ben yani normalde içtima düzeninin çok 
ön tarafında yan tarafta rahat duyabileceğim şekilde.

MAHKEME BAŞKANI: Buna tanık oldum diyorsun yani.

TANIK ONUR KARAN BEYANINDA: “Tanık oldum evet Sayın Başkanım. Çünkü direk 
arar aramaz Tolga Binbaşımıza da bunu söyledim. Komutanım, bakın böyle böyle birşey oluyor. 
Okuyan kişinin şeyi de bu daha önce konuştuğumuz bir konu olduğu için...”
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İdari Tahkikat Raporu

Yüklemenin tamamlanmasını müteakip Tb.K.Kur Yb. Ş.Ç.’nin tabur personelini 
2’nci Tnk. Bl. garajında topladığı, “Arkadaşlar! Bugün tarihi birgün… Genelkur-
may Başkanımızın emri ile Atatürk ilke ve inkılaplarını ülkemize yeniden getirmek 
maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koymuştur. Bu dakikadan itibaren 
sıkıyönetim kuralları geçerlidir. Emirlere itaat etmeyeni bizzat ben vuracağım. 
Şimdi size arkadaşlarımızın mesajını okuyorum…” dediği, devamında cep telefonu-
na bakarak “Emniyet kuvvetleri itaat ediyor, mülki idareler itaat ediyor ve destek-
liyor, Boğaziçi Köprüsü 1 nolu kontrol noktası geçildi ve sıkıntı yok” gibi mesajları 
okuduğu ve “Verilecek sıkıyönetim emirlerine itaat etmeyecek var mı?” dediği,

1’inci Tnk.Tb.K.lığı: Tb.K.Yb.Ş.Ç. (tutuklu-667 S.K.H.K. 4.Md.1 Fıkra (A) bendi 
gereğince kamu görevinden çıkarılma) tarafından “Silahlı Kuvvetlerin ülke yönetimine el 
koyduğu”nun saat 20.00 sularındaki içtimada hazır bulunan tabur personeline duyurul-
duğu, tabur personelinin büyük kısmının söz konusu duyurudan haberdar olduğu, ancak 
ifade edilen (sıkıyönetim, yönetime el koyma vb) kavramların bir kısım personel tarafın-
dan bilinmemesi, bir kısmının, olayın tatbikat senaryosu dahilinde bir duyuru olduğunu 
düşünerek bunun bir kalkışma olduğunu idrak etmeden verilen emirleri uyguladıkları, bir 
kısmının da olaya vakıf bir şekilde iştirak ettiğinin değerlendirildiği ancak eldeki verilere 
dayanarak hangi personelin hangi düşünceye sahip olarak hareket ettiğinin belirleneme-
diği şeklinde tespitler yer almıştır.

Telsiz Kayıtları

IRMAK 1: Tugay Komutanı Tuğgeneral Ö.A.

IRMAK 5: Kurmay Başkam Kurmay Yarbay Fatih KARAKARAYA

IRMAK 8: G-3 Kunnay Yüzbaşı M.K.

IRMAK 81: 1’inciTnk. Tb. K. Kurmay Yarbay Ş.Ç.

IRMAK 101: 2 ’inci Tnk. Tb. K. Kurmay Yarbay İ.A.

IRMAK 121: Topçu Tb. K. Kurmay Binbaşı Z.G.

IRMAK 187: MEBS Bl. K. Yüzbaşı S.Ç.

( IRMAK 1 ) Tuğgeneral Ö.A.’nın IRMAK 81 Kurmay Yarbay Ş.Ç.’a “2 
tane ZPT bekliyorum 1 nolu nizamiyeye”, 22.15
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( IRMAK 81 ) Kurmay Yarbay Ş.Ç.’nin IRMAK 1 Tuğgeneral Ö.A.’ya 
“Unsurlar çıkış yaptı diğer unsurlar nizamiye bölgesinde”, 22.35

( IRMAK 81 ) Kurmay Yarbay Ş.Ç.’nin “İlk unsurları nizamiye böl-
gesine tertiplendi diğer unsurlar çıkış hazırlığında”, 22.37

(IRMAK 101) Kurmay Yarbay İ.A.’nın “Çıkıyoruz», 22.50

(IRMAK 81) Kurmay Yarbay Ş.Ç.’nin “Tüm unsurlar ile çıkıyo-
ruz nizamiyedeyiz”,22.51

(IRMAK 81) Kurmay Yarbay Ş.Ç.’nin “Kartal Kartal istikame-
tinde Ankara İstikametine doğru çıkış”,22.58

(IRMAK 5) Kurmay Yarbay F.K.’nin IRMAK 1 Tuğgeneral Ö.A.’ya ‘1 
Nolu nizamiye mevkiindeyim”, 23.02

(IRMAK 1) Tuğgeneral Ö.A.’nın (IRMAK 5) Kurmay Yarbay Fatih 
ECARAKAYA’ya “Bir mektup gönderiyorum”, 23.02

( IRMAK I ) Tuğgeneral Ö.A.’nın IRMAK 187 Yüzbaşı Selim ÇALlŞ-
KAN’a ’Mevkiiniz”, 23.14

( IRMAK 187 ) Yüzbaşı S.Ç.’nin ( IRMAK 1 ) Tuğgeneral Ö.A.’ya ‘’Ge-
liyoruz karar (karargah olduğu değerlendiriliyor) önüne”,23.14

(IRMAK 101) Kurmay Yarbay İ.A.’nın “Bostancı köprüsünden Acıba-
dem istikametine devam ediyoruz.»,23.26

(IRMAK 81) Kurmay Yarbay Ş.Ç.’nin (IRMAK 1) Tuğgeneral 
Ö.A.’ya “Girmek üzereyim”, 23.27

(IRMAK 1) Tuğgeneral Ö.A.’nın (IRMAK 81) Kurmay Yarbay 
Ş.Ç.’ya “Mevki Bildir”, 23.27

(IRMAK 81) Kurmay Yarbay Ş.Ç.’nin ( IRMAK 1 ) Tuğgeneral 
Ö.A.’ya “Sabiha Gökçen Nöbetine”, 23.27

( IRMAK 1 ) Tuğgeneral Ö.A.’nın (IRMAK 81) Kurmay Yarbay 
Ş.Ç.’a “İhtiyat sizde mi Murat KARAKAŞ”, 23.27
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(IRMAK 81) Kurmay Yarbay Ş.Ç.’nin ( IRMAK 1 ) Tuğgeneral 
Ö.A.’ya “Olumsuz”, 23.27

(IRMAK 81) Kurmay Yarbay Ş.Ç.’nin “Nizamiye ye yaklaşıyo-
rum yoğun trafik var 23.33 

( IRMAK 1 ) Tuğgeneral Ö.A.’nın “Köprüye 1 Polis aracı yaklaşıyor 
dikkat edin 23.33

(IRMAK 81) Kurmay Yarbay Ş.Ç.’nin ( IRMAK 1 ) Tuğgeneral 
Ö.A.’ya Vukuatımız yok giremiyoruz çok yoğun trafik var”, 23.43

(IRMAK 81) Kurmay Yarbay Ş.Ç.’m ( IRMAK 1 ) Tuğgeneral 
Ö.A.’ya Trafik kapalı polisler tarafından kapatıldı Jandarma çatışın 
emri almış”, 23.58 

(IRMAK 1) Tuğgeneral Ö.A.’nın ( IRMAK 81) Kurmay Yarbay 
Ş.Ç.’a Basıp geçin”, 23.58

(IRMAK 81) Kurmay Yarbay Ş.Ç.’nin (IRMAK 1)Tuğgeneral 
Ö.A.’ya Yolu açıp geçeceğiz” ,23.58

(IRMAK 121) Kurmay Binbaşı Z.G.’nin ( IRMAK 1 ) Tuğgeneral 
Ö.A.’ya Fırtınalar hazır olsun anlaşıldı mı”, 00.18

(IRMAK 121) Kurmay Binbaşı Z.G.’nin (IRMAK 5) Kurmay Yarbay 
F.K.’ya “1 Nolu Niz. (nizamiye olduğu değerlendiriliyor) Takviye gerekiyor 
acil”, 01.44

(IRMAK 5) Kurmay Yarbay F.K.’nin (IRMAK 121) Kurmay Binbaşı 
Z.G.’ye “Alındı”, 01.44

(IRMAK 121) Kurmay Binbaşı Z.G.’nin (IRMAK 5) Kurmay Yarbay 
F.K.’ya “Derhal uygun 1 unsur gönderelim 1 nolu nizamiye ye”, 01.44

(IRMAK 5) Kurmay Yarbay F.K.’nin (IRMAK 121) Kurmay Binbaşı 
Z.G.’ye “Anlaşıldı”,01.44

(IRMAK 121) Kurmay Binbaşı Z.G.’nin (IRMAK 5) Kurmay Yarbay 
F.K.’ya “Nizamiyeye takviye gidildi mi”,
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(IRMAK 5) Kunnay Yarbay F.K.’mn (IRMAK 121) Kurmay Binbaşı 
Z.G.’ye “Evet şu anda gidiliyor”,

( IRMAK 8 ) Kurmay Yüzbaşı M.K.’nin “Acıbadem tamam”,04.06 

şeklinde anons geçtikleri, söz konusu bir kısım tespit edilebilen 
anonsların darbe faaliyeti kapsamında emniyet altına alınacak noktalara 
sevkiyatla ilgili olduğu anlaşılmıştır. (s.200)

WhatsApp Yazışmaları

“Yurtta Sulh ” isimli WhatsApp sohbet grubunda;

Başlangıç: From : 905077307699@ s.WhatsApp.net +90 507 730 
7699

Zaman Damgası: 16/07/2016 00:26:51(UTC+3)

Kaynak Uyg:WhatsApp

Gövde: Sabiha Gökçen sivil trafikten dolayı nizamiyeye giremiyoruz ayrıca Pöh 
çatışacağız diyormuş jandarmaya sivil trafiği hemen açıp çatışacağız.

Esas Hakkında Mütalaa

Savcılık mütalaasında;

“Sanık Ş.Ç.’nin olay tarihinde Kurmay Yarbay rütbesiyle 2. Zırhlı Tugay Komutanlı-
ğında 1’inci Tank Tabur Komutanı olarak görev yaptığı,13-14.07.2016 tarihinde Maltepe ilçesin-
de konuşlu bulunan 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı karargâh binasında darbe girişiminin İstanbul 
ayağında görevli M.D. ’nin öncülüğünde yapılan toplantıya iştirak ettiği, söz konusu toplantıda 
Sabiha Gökçen Havalimanının kontrolünün sağlanmasında görevlendirildiği, 

Tanık Onur KARAN’ın beyanına göre; darbe girişiminin fiilen başlaması üzerine saat 
22.00 sıralarında sanığın komutanı olduğu 1’inci Tank Taburu 2’inci Tank Bölüğü garajında 
subay, astsubay ve uzman erbaşlara hitaben; “Arkadaşlar! Bugün tarihi bir gün. Genelkur-
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may Başkanımızın emriyle Atatürk ilke ve inkılaplarını ülkemize yeniden getirmek maksadıyla 
TSK yönetime el koymuştur. Bu dakikadan sonra sıkıyönetim kuralları geçerlidir. Emirlere ita-
at etmeyenleri bizzat ben vuracağım. Şimdi sizlere arkadaşlarımızın mesajlarını okuyorum.” 
şeklinde bir konuşma yaptığı, devamında cep telefonundan “Emniyet kuvvetleri itaat ediyor 
ve destekliyor, mülki idareler itaat ediyor ve destekliyor, Boğaziçi Köprüsü 1 nolu kontrol nok-
tası geçildi ve sıkıntı yok.” şeklinde bazı telefon mesajlarını okuduğu ve bu şekilde kendisini 
dinleyen darbecilere güven vererek cesaretlendirmeye çalıştığı, ardından “Verilecek emre itaat 
etmeyen var mı?” şeklinde sorduğu, 

Tanık Emre ERYÜZ’ün ifadesine göre ise; sanığın darbe gecesi saat 22.00 sıralarında 
sıkıyönetim ilan edildiğini, İstanbul ve Ankara’da tüm askeri kuvvetler ve emniyet birimlerinin 
ortak ve koordineli hareket ettiklerini, polis ve jandarmanın da buna destek verdiğini, direnen 
olursa kim olursa olsun etkisiz hale getirileceğini, gerekirse vurulacağını, içlerinden direnen 
olursa onlara da aynı şekilde davranılacağını söyleyerek elindeki plastik kelepçeleri kendisini 
dinlemekte olan askerlere gösterdiği,

Görüldüğü gibi sanığın kalkışma öncesinde dahil olduğu planlama toplantılarında 
alınan kararlara harfiyen uyarak mahiyetindeki personeli de darbe girişimine iştirak etmeleri 
noktasında yönlendirdiği, 

Olay günü karargah nöbetini ifa eden Uzman Çavuş F.Y. tarafından teslim edilen 
telsiz görüşmelerine ilişkin notlarda; İstanbul ayağında darbe girişimine iştirak eden, önceden 
planlanan görev dağılımına göre IRMAK 81 kodunu kullanan Kurmay Yarbay Ş.Ç.’nin Sabiha 
Gökçen Havalimanının kontrolünün sağlanmasında görevli olduğu ve telsiz konuşmalarından 
da teyit edildiği, sanık Ş.Ç.’nin darbe girişimi devam ederken IRMAK 1 kodunu kullanan Tuğge-
neral Ö.A.’ya “Trafik kapalı polisler tarafından kapatıldı jandarma çatışın emri almış” şeklinde 
anons ettiği, buna karşılık sanık Ö.A.’nın “Basıp geçin” şeklinde talimat verdiği, bu talimat 
üzerine ise sanık Ş.Ç.’nin “Yolu Açıp geçeceğiz” diyerek kendisine verilen darbeci emirlere har-
fiyen riayet ettiği,

Sabiha Gökçen Havalimanı’na personel taşıyıcı, zırhlı araç ve tankların 15.07.2016 
günü saat 22.15 itibariyle sevk edildikleri, 2’nci Zırhlı Tugay Komutanlığından değişik rütbeler-
de toplam (63) askeri personelin görevlendirildikleri, söz konusu personellerin Sabiha Gökçen 
Havalimanı girişine yakın bir noktada darbe girişimine tepki gösteren sivil vatandaşların ve 
güvenlik güçlerinin müdahalesi nedeniyle havalimanını işgal eylemini tamamlayamadıkları, 
suçun teşebbüs aşamasında kaldığı, sahada söz konusu personellerin sevk ve idaresini Yar-
bay sanık Ş.Ç.’nin yaptığı, Sabiha Gökçen Havalimanının kontrol altına alınmasında sahada 
görevlendirildiği,

Ülke genelinde darbe girişimini gerçekleştiren Yurtta Sulh Konseyi’nin İstanbul ya-
pılanmasını oluşturan sanıklar tarafından kurulan “Yurtta Sulh Biziz” isimli WhatsApp ha-
berleşme grubuna üye olan sanığın, darbe girişiminin Silahlı Kuvvetlerimizdeki emir- komuta 
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zincirinden kopuk olarak, terör örgütünün bir eylemler dizisi olduğu açıkça anlaşılan somut 
olayda girişimin öncesinde düzenlenen toplantılara katılarak görev üstlenmesi, eylemleri or-
ganize eden ve girişim günü kalkışmayı başlatan, görev taksimatı yapan veya birlikleri sevk 
eden konsey üyesi sanıklarla irtibatı bulunması bir arada değerlendirildiğinde terör örgütüyle 
arasında süreklilik ve çeşitlilik arz edecek şekilde organik bağ bulunduğu, örgütün deşifresi-
ne yönelik beyan ve tespitlerden anlaşılacağı üzere görev ve rütbesi ne olursa olsun örgüte 
mensup asker şahısların örgütsel tabirle “şakirt” tabir edilen alt kademede yer alan ve Silahlı 
Kuvvetlerin hiyerarşisi dışında asker- sivil unsurların emrinde üye konumunda oldukları, sanı-
ğın da bu kapsamda terör örgütünün üyesi olduğunun kabulü, ayrıca mevcut konumu, görevi, 
birlik kabiliyeti ve girişim öncesi yapılan toplantılarla kendisine genel değil belirli bölgelerin 
emniyet alma alınması görevi verilmesi nazara alındığında görev verildiği ve somut olayda 
birlik sevk edip idare ettiği bölgelerde işlenen suçlardan dolayı sorumlu olması gerektiği, 

Yukarıda da detaylı şekilde izah edildiği gibi iki ayrı eylemle TCK’nın 314. maddesin-
de düzenlenen terör örgütü üyeliği ve TCK’nın 309. maddesinde düzenlenen cebir ve şiddetle 
mevcut anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs olmak üzere ortaya çıkan bu iki sonuç 
açısından sanığın gerçek içtima kuralları gereği farklı hukuki yararları koruyan ve darbe giri-
şimi bağlamında yasada da öngörülmemiş, aralarında geçitli suç ilişkisi bulunmayan her iki 
suçtan ayrı ayrı cezalandırılmasının olanaklı olduğu anlaşılmakla;

Kalkışma suçu niteliğindeki anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme 
ve silahlı terör örgütüne üye olma, silahlı terör örgütünün eylemi olan darbe girişimi faali-
yeti kapsamında darbe yanlısı askeri güçlerin fiili hâkimiyetini sağlamak amacıyla işlenen 
ve kamu davasına konu edilen ve kamu görevi gereği olarak elde bulundurulan araç ve 
gereçlerle işlenen,

Sabiha Gökçen Havalimanının teşebbüs aşamasında kalan işgal girişimi nede-
niyle zincirleme olarak hava ulaşım araçlarının alıkonulmasına teşebbüs suçu nedeniyle 
sanığın eylemlerine uyan;

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 309/1 ve 314/2. maddeleri ile,

Aynı yasanın 309/2, 266 ve 38/1. maddeleri delaletiyle 223/3, 35, 43 (1 kez), 

Tüm suçlar açısından TCK’nın 53, 58/9, 63 ve TMK’nın 5. maddeleri uyarınca ayrı 
ayrı cezalandırılmasına” karar verilmesi talep ve mütalaa edilmiştir.
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Değerlendirme

Sanık darbe teşebbüsünde, Kurmay Yarbay rütbesiyle 2. Zırhlı Tugay Komutanlı-
ğında 1’inci Tank Tabur Komutanı olarak görev yapmakta olup, 2. Zırhlı Tugay Komutanlı-
ğında yapılan darbeye hazırlık toplantılarına katılmıştır. Ancak hazırlık aşamasındaki ve 
Sorgu Ceza Hakimliği’nde ifadesinde bu husustan hiç söz etmemiştir. Mahkemeniz huzu-
rundaki ifadesinde ise ayrıntıya girmeyeceğini ifade etmiş, toplantıya katılanların kimler 
olduğunun sayfa 197’de yazıldığı nedeniyle ilgili toplantıyı geçtiğini ifade etmekle yetin-
miştir. 

Sanığın Mayıs ayı atamalarıyla birlikte tayini Azerbaycan Bakü askeri ateşeliği-
ne çıkmış, ayrıca darbe teşebbüsü öncesi 13.07.2016 tarihinde görevini vekâleten yürüte-
cek olan Yüzbaşı Emre ERYÜZ’e devir teslim etmiş, kışlayla ilişkisi kesilmiş, hatta perso-
neliyle vedalaşmış ancak buna rağmen kalkışma esnasında Sabiha Gökçen Havalimanının 
işgali için giden ekibin başında bulunmuştur. 

04.08.2016 tarihinde, 2016/83805 soruşturma numarası İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığında verdiği ifadesinde, ‘’...Akşam saat 21.00 sıralarında Tugay Komutanımız 
beni çağırarak hükümetin emri ile sıkıyönetim ilan edildiğini, bu kapsamda benim Sabiha 
Gökçen Havalimanı’nda görevlendirildiğimi, emniyet kuvvetlerini destekleyeceğimi söy-
ledi...’’ şeklindeki beyanıyla sıkıyönetim ilanı kapsamında hareket ettiğini ikrar etmiştir. 
Ancak yukarıda ifade ettiğimiz üzere sıkıyönetim direktifi saat 22.21’de gönderilmiştir. Do-
layısıyla henüz ortada yazılı bir metin yoktur. Sanığın salt tugay komutanının sözlü beya-
nıyla saat 22.00 sıralarında -henüz sıkıyönetim direktifi gelmeden- harekete geçmesi Kur-
may Yarbay rütbesindeki bir şahsın yapabilmesi mümkün değildir. Nitekim gerek Ankara 
ilinde gerekse İstanbul ilinde katılımcılarının önlerinde haritalarla yaptıkları toplantılarda 
Sabiha Gökçen Havalimanının işgal edilecek bölgelerden olduğu ve bu görevin sanığa ve-
rildiği yargılama aşamasında ortaya çıkmıştır. 

2. Zırhlı Tugay Komutanlığında yapılan toplantı sonrası alınan kararlara uygun 
olarak, sanık saat 22.00 sıralarında emri altına giren erler ile tabur personeline 2. Tank 
Bölüğü garajında kısa bir toplantı yapmış, konuşmasında “Sıkıyönetimin ilan edildiğini, 
Sabiha Gökçen Havalimanı’nın güvenliğinin sağlanacağını, silah kullanma yetkilerinin bu-
lunduğunu, İstanbul ve Ankara’daki tüm askeri kuvvetlerin ve emniyet birimlerinin ortak 
ve koordineli hareket ettiğini, polis ve jandarmanında bu faaliyeti desteklediğini, buna 
direnen olursa polis, jandarma, sivil veya asker kim olursa etkisiz hale getirileceğini, ge-
rekirse vurulacağını, asker içinden de direnen olursa onlar içinde aynı şekilde davranı-
lacağını” söyleyerek elinde bulunan plastik kelepçeleri göstermiş, cep telefonunu işaret 
ederek, “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” ismi ile kurulan WhatsApp grubundan sözetmiş oldu-
ğunu içtima alanında bulunan bir kısım askeri personel ifade etmiştir. Nitekim sanığın 
konuşmasını müteakip saat 22.30 sıralarında kışla dışına tank ve zırhlı araçlarla üstelik 
cephanelikten rastgele piyade tüfeklerini alan erlerle birlikte çıkılmıştır.
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Sanık kışla dışına çıkılmasının ayrıca KOKTOD kapsamında olduğunu da be-
lirtmiştir. KOKTOD ile sıkıyönetim ilanının arasında doğrudan bir illiyet bağı olmasa da 
sanığın bu beyanlarına da itibar edilmeyeceği açıktır.  04.08.2016 tarihinde, 2016/83805 
soruşturma numarası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifadesinde; “Cuma 
gündüz vakti Tugay Komutanımız bana toplumsal olaylarda güvenlik güçlerini destekle-
me faaliyeti kapsamında müdahale etmek gerekirse, benim taburumun Sabiha Gökçen’de 
görevlendirildiğini sözlü olarak söyledi. Hatta benden Sabiha Gökçen’e gidip ön hazırlık 
olarak keşif yapmamı istedi. Gündüz ayrıca hazırlıklar kapsamında zırhlı araçlar, tanklar 
da hazırlanmıştı...’’ devamında ve bu nedenle keşif yaptığını da ikrar etmiştir.

2016/252 sorgu numarasıyla İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği’nde 19.07.2016 ta-
rihinde verdiği ifadesinde ‘’Daha önce verilen zaten bir KOKTOD yani toplumsal olaylarda 
destekleme kapsamında bizim görevimiz olursa eğer vali Sabiha Gökçen Havalimanında 
bizim görevimiz olduğunu söylemişti. Hatta öğlen beni keşfe falan da göndermişti..’’ şek-
linde benzer şekilde beyanda bulunmuştur. KOKTOD kapsamında 2. Zırhlı Tugay’ın görev 
alamayacak, zırhlı araç ve tankların kullanılamayacak, çıkış saatinin geç, kolluk kuvvetle-
rinin bilgilendirilmemiş, sivil makamlardan izin alınmamış olması vs. hususlar göz önüne 
alındığında sanık açıkça yalan söylemektedir. 

Nitekim Çavuş F.Y. telsiz konuşmalarını not alarak parafladığı, 3 sayfa not ve 1 
adet kodların bulunduğu listede, “IRMAK 81” kodunu kullanan sanık, “IRMAK 1” kodunu 
kullanan Ö.A.’ya ‘‘Trafik kapalı polisler tarafından kapatıldı. Jandarma çatışın emri almış’’ 
şeklinde anons yapmış, buna karşılık “IRMAK 1 “ kodunu kullanan Ö.A.’nın “Basıp geçin” 
şeklindeki talimatına uygun “Yolu Açıp geçeceğiz.” şeklinde cevap vermiştir. Telsiz konuş-
masından sanığın bilerek ve isteyerek darbeye teşebbüs ettiği açıktır. 

Yine sanık Yurtta Sulh Biziz isimli WhatsApp grubunda saat 00.26’da ‘’...Sabi-
ha Gökçen sivil trafikten dolayı nizamiyeye giremiyoruz ayrıca PÖH çatışacağız diyormuş 
jandarmaya sivil trafiği hemen açıp çatışacağız...’’ şeklinde paylaşımda bulunmuştur. Her 
ne kadar Tugay Komutanı’nın kendisine kızmış olması nedeniyle paylaşımı yaptığını ifade 
etmişse de, darbeden haberdar olduktan sonra söz konusu paylaşımı yaptığını ikrar et-
miştir. Zira 04.08.2016 tarihinde, 2016/83805 soruşturma numarası İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığında verdiği ifadesinde, ‘’...Havaalanı nizamiyesinin oraya yaklaşınca bir halk 
kitlesinin toplandığını gördüm. Aynı şekilde belediye araçları giriş kapatmıştı. Durumu 
Tugay Komutanına bildirdim. Bize acele etmemizi, derhal havaalanına ulaşmamızı, emni-
yete takviye etmemizi söyledi. Ben gündüz keşif için geldiğimde bir jandarma görevlisinin 
telefonunu almıştım. Kendisi havaalanında görevli bir üsteğmendi. İsmini hatırlamıyorum. 
Bu kişiyi arayıp durumu sordum. Bana emniyetle görüşüp döneceğini söyledi. Sonra bana 
döndü. Emniyet direnecekmiş diye söyledi. Ben bu aşamada aldatıldığımızı anladım. Tugay 
Komutanımıza durumu söyledim. Tugay Komutanımız “Direnişi kırın tanklarla içeri girin, 
nizamiyeyi kapatın.” dedi. Ben de önümüzde halk olduğunu söyledim. Bana iyice kızdı. “Za-
ten sen whatsApp grubuna hiçbir şey yazmamışsın” dedi. Ben de kendisini sakinleştirmek 
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için whatsApp grubuna “Emniyetin direncini kıracağız.” diye yazdım...’’ şeklinde beyanda 
bulunmuştur.  

Netice itibariyle, Sabiha Gökçen Havalimanı’na, 2 adet GZTP (Geliştirilmiş Zırhlı 
Personel Taşıyıcı), 2 adet ZMA (Zırhlı Muhabere Aracı), 4 adet Leopard 2A4 ( Tank ), 1 adet 
UNİMOG ( Personel Taşıyıcı Araç ) ve 1 adet Land Rover şeklinde yazılı çeşitli özelliklere 
sahip zırhlı araçlarla gidilmiştir. Sanığın müsnet suçları işlediğine dair herhangi bir tered-
düt kalmamıştır.
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13. SANIK S.C. 

İddianamede Müsnet Suçlar

Sanık M.Y.  ifadelerinde; 13.07.2016 tarihinde 2. Zırhlı Tugay Komutanlığında 
yapılan toplantıya ilişkin olarak M.D. ‘nin Ankara ilinden bilahare gelerek iştirak ettiği ve 
planlanan saatte başlayan toplantıya 2’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ö.A., Komu-
tan Yardımcısı Kurmay Albay M.K., Kurmay Başkanı E.D., Ankara’dan gelen Kurmay Albay 
M.D. , Kurmay Albay U.Ş., Binbaşı M.M.Ç., Kurmay Binbaşı M.Y., Kurmay Albay O.Ö., Tabur 
Komutanı İ.A., 1’inci Ordu Harekât Yarbaşkanı Tuğgeneral E.G., 23’üncü Alay Komutanı 
Ö.F.Ö., 47’nci Alay Komutanı S.C., Tuzla Piyade okulu Öğrenci Alay Komutam Kurmay 
Albay R.K., Tabur Komutanı Ş.Ç., Harekât Eğitim Şube Müdürü M.K. ve tabur komuta-
nı F.K.’nin katıldığını belirtmiştir. Aynı toplantıda M.D. ‘nin S.C.’ye 6’ncı Alay Komutanı 
M.K.’ye  ön bilgilendirmeyi yapması talimatı verdiğini belirtmiştir. 

Sanık M.Y.’nin  30.11.2016 tarihinde alınan ifadesinde; 14 Temmuz 2016 tarihinde 
HAsdal Kışlasına giderek, 6’ncı Alay eski Komutanı Kurmay Albay M.K., yeni Alay Komu-
tanı Kurmay Albay N.G. ve 47. Alay Komutanı Kurmay Albay S.C. ile görüşerek “TSK’nın 
yönetime el koyacağını, bunun ile ilgili hava harp okulunda toplantı olacağını ve 
kendilerinin de katılması gerektiğini” ilettiğini beyan etmiş, F.A.’nın makam odasının 
bulunduğu kattaki toplantı salonunda icra edilen, saat 21.00 sıralarında başlayan toplan-
tıya Hava Harp Okulu komutanı M.Y., U.Ş., M.M.Ç., M.D. , E.G., M.K., N.G., S.C., O.Ö., F.A.  , 
G.S., A.G., R.K., Z.Ö., A.Z.G.’nin iştirak ettiği görülmüştür. 

Esenler ilçesinde konuşlu 47’nci Motorize Piyade Alay (Metris Kışlası) Komutanı 
olarak Kurmay Albay rütbesiyle görev yapan Sanık S.C.’nin darbe girişimi öncesi 13.07.2016 
tarihinde 2’nci Zırhlı Tugay Komutanlığında ve 14.07.2016 tarihinde Hava Harp Okulu Ko-
mutanlığında düzenlenen planlama toplantılarına katıldığı tespit edilmiştir.  Söz konusu 
toplantılarda kendisine Ak Parti İl Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bi-
nası ve Valilik binasının kontrol altına alınması görevi verildiği anlaşılmıştır. Sanık olay 
günü akşam saatlerinde Harp Akademileri Komutanlığından darbe girişiminde görev al-
mak üzere Metris Kışlası’na gelen öğrenci subaylarla toplantı yapmış ve şahıslara birliği-
ne zimmetli olan piyade tüfeklerini dağıttırmıştır. Diğer sanıklardan M.Y.’nin  30.11.2016 
tarihli ifadesinde “Faaliyetin ifşa olmaması için görev alanlarına sevki ve yönlendirilmesi 
için 15 Temmuz günü gece eğitimi mi yapılsın yoksa personel terör eylemleri veya bu 2. 
Zırhlı Tugay’ın sınır hattına taşınması ile ilgili acil personelin mesaiye çağırılması seçe-
nekleri tartışıldı. Alaylar kolluk kuvvetlerinin toplumsal olayları destekleme kapsamında 
terör eylemi şüphesiyle birlik personelinin mesaiye çağırılmasına karar verildi» şeklinde 
beyanından da anlaşılacağı üzere sanık S.C.’nin birliklerini KOKTOD faaliyetini bahane 
ederek kışla dışına çıkarttığı tespit edilmiştir.
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Sanık sevk ve idare ettiği birliklerin İstanbul Valilik binasına, İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanlık binası ve Ak Parti İstanbul İl Başkanlığına işgal amaçlı intikal 
etmişler, önceden toplantılarda alınan kararlar ve olay günü WhatsApp grubundaki yazış-
malarda geçen “Karşı koyanların üzerine tereddütsüz ateş edileceği” kararları sonucunda 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Binası önünde sevk edilen birlikler (14) sivil va-
tandaşımızı öldürmüşlerdir. Sanık S.C. yine olay tarihinde Esenler İlçe Emniyet Müdürü 
Cihat DAĞDEVİREN’i arayarak sıkıyönetim ilan edildiğini ve emrindeki polislerle birlikte 
teslim olmasını söylemiştir.

Sanık S.C.’nin ülke genelinde darbe girişimini gerçekleştiren Yurtta Sulh Konse-
yi’nin İstanbul yapılanmasını oluşturan sanıklar tarafından oluşturulan “Yurtta Sulh Biziz” 
isimli WhatsApp haberleşme grubuna üye olduğu tespit edilmiştir. Sanığın emir- komuta 
zincirinden kopuk olarak, terör örgütünün bir eylemler dizisi olduğu açıkça anlaşılan so-
mut olayda girişimin öncesinde düzenlenen toplantılara katılarak görev üstlenmesi, ey-
lemleri organize eden ve girişim günü girişimi başlatan, görev taksimatı yapan veya birlik-
leri sevk eden konsey üyesi şüphelilerle irtibatı bulunması bir arada değerlendirildiğinde 
terör örgütüyle arasında süreklilik ve çeşitlilik arz edecek şekilde organik bağının bulun-
duğundan sanığın terör örgütünün üyesi olduğunun kabulü gerekmektedir. Ayrıca sanığa 
verilen görevler, birlik kabiliyeti ve girişim öncesi yapılan toplantılarla kendisine genel 
değil belirli bölgelerin emniyet alma alınması görevi verilmesi nazara alındığında görev 
verildiği ve somut olayda birlik sevk edip idare ettiği bölgelerde (İstanbul Valiliği, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve AK Parti İstanbul İl Başkanlığı) işlenen suçlardan dolayı 
sorumlu olması gerektiği anlaşılmıştır.

Sanığın darbecilere ilişkin WhatsApp grubunda olması, darbe girişiminin plan-
landığı toplantılara katılması, darbe girişimini organize eden, darbenin gerçekleştirilebil-
mesi için birliklerini sevk eden sanıklarla sürekli irtibat içinde olması, sanığın darbecilerle 
birlikte hareket ettiğini göstermektedir. Sanığın İstanbul ilindeki darbe girişimi planlan-
masında katkısı olduğu anlaşılmıştır.

Savcılık İfadeleri Ve Hâkim Sorgusu

Sanık S.C.’nin 03.08.2016 tarihli savcılık ifadesinde sanık M.D.  ile ilgili “…13 
Temmuz akşamı 2.Zırhlı Tugay’a kuvvetten gelen daire başkanı pozisyonunda Albay M.D.  beni 
toplantıya çağırmıştı…” şeklindeki beyanları sanığın darbe toplantılarını bildiğini ve katıl-
dığını göstermektedir. 

Sanığın yine 03.08.2016 tarihli savcılık ifadesindeki “M.D.  bana 15 Temmuz günü 
saat 03.00 sıralarında “Yurtta Sulh” operasyonu icra edileceğini, Genelkurmay Karargahı’nda 
güvenlik konseyi kurulacağını, kuvvet komutanları ve Genelkurmay Başkanı’nın işin içinde 
olduğunu, 3. Kolordu Komutanı’nın İstanbul’dan sorumlu olacağını, bu konuda askeri direktif 
yayınlanacağını, resmi yasal bir faaliyet olduğunu, tüm birliklerin beraber hareket edeceğini, 



İSTANBUL DARBE ANA DAVASI İSTANBUL DARDE ANA DAVASI

639

birlikte hareket edeceğimizi, benim alayıma da valilik binası, İBB binası ve AK Parti İl Teşkilatı 
binasının emniyetinin alınması görevi verildiğini söyledi.” şeklindeki beyanlarından da anla-
şılacağı üzere sanık bir darbe girişiminin planlandığından haberdardır. Kendisinin Valilik, 
İBB ve AK Parti binası gibi merkezi yerlerde görevlendirilmesi sanığın darbeciler arasında 
güvenilir biri olduğunu göstermektedir. 

Sanık aynı tarihli ifadesinde “Perşembe günü yani ayın 14’ünde tören provalarını 
yaptık. Öğleden sonra 6.Alay’a gittim. Burada açık kimliğini bilmediğim Ankara’dan kuv-
vetten geldiğini bildiğim Murat Yarbay yanıma geldi. Akşam 21.00’da Hava Harp Okulu’n-
da buluşacağız, sen de gel dedi… Albay M.D.  benim alayıma verilen görevleri özetledi ve 
Harp Akademisinden 10-15 tane subay öğrenci göndereceğini söyledi. Harp Akademisin-
de görevli Ahmet Albay isimli şahıs da subay öğrencilerinin takviye edileceğini teyit etti. 
Konuşmalar daha çok monolog tarzı oldu. Ben herhangi bir şekilde fikir beyan etmedim, 
sadece dinledim. Ben ordunun tüm unsurlarıyla bu işin olduğunu düşündüğüm için hain 
olup ortadan kaldırılırım korkusuyla hiç kimseye bir şey söyleyemedim, bu nedenle hiçbir 
merciye başvuramadım.” şeklinde beyanda bulunmuştur. Sanık burada korku içerisinde 
olduğu için kimseye haber veremediğini, aktif olarak eylemde bulunmadığını söylemiş olsa 
da sanığın 23.11.2016 tarihli savcılık ifadesindeki “…Olay tarihinde Esenler İlçe Emniyet 
Müdürü Cihat DAĞDEVİREN’i aradığım doğrudur. Ancak bilgi vermek amaçlı aramıştım. 
Kendisine teslim olmaları gerektiği yönünde herhangi bir şey söylemedim…” beyanı ile “…
WhatsApp grubunda ise sırasıyla önce birliklerin çıkış yaptığını, Ak Parti binasına takvi-
ye istediğimi ve sorulan soru üzerine Ak Parti’nin konumunu yazdım…” beyanları göster-
mektedir ki sanık darbe girişimini engellemek için herhangi bir çaba göstermemiştir. Zira 
darbe girişiminden haberdar olup aktif olarak içinde yer almak istemeyen bir kimseden 
WhatsApp üzerinden bilgi vermesi, konum paylaşması, “AKP il teşkilatı önünde halk 
yoğunluğu var. Ateş açılıyor. ZPT veya tank ihtiyacı var” şeklinde mesajlar atarak 
yardım talep etmesi beklenemez. 

Sanık yine savcılık ifadesinde “Ayın 15’inde yeni gelen komutan gelemeyeceğin-
den dolayı Tabur Komutanı Yarbay R.K.’ye görevi devredip ayrılacaktım. Tümen Komutanı 
Tümgeneral K.B. beni arayarak yeni gelen albayın ayın sonuna doğru geleceğini, töreni 
iki defa yapmayalım dedi. Bu nedenle töreni ertelemek zorunda kaldık. Ben tümen komu-
tanıyla görüşürken de bu olay gizli olduğunu düşündüğümden onunla bu durumu payla-
şamadım. Bu yüzden onun bilgisi olup olmadığını da öğrenemedim. Benim sıralı amirim 
tümen komutanımdı. Duyduğum korkudan dolayı onunla bu durumu söyleyemedim. Ge-
nelkurmayın yapmış olduğu bir plandan dolayı onun da dahil olduğunu düşünmüştüm. 
1. Ordu Komutanı Kurmay Başkanı Tuğgeneralin de olduğunu görünce ben olayın emir 
komuta zincirinde olduğunu düşündüm.” şeklinde beyanlarda bulunmuştur. Tanık K.B.’nin 
da darbe planının içinde olduğunu düşündüğünü iddia etmiş ancak darbecilerin kurdu-
ğunu bildiği WhatsApp grubuna “K.B. sürekli arıyor. Cevap vermiyorum.” şeklinde mesaj 
atmıştır. İfadesinin devamında “Saat 22.30 civarında Tv’lerde Başbakan ve Cumhurbaşka-
nının açıklamalarını görünce belli bir grubun yaptığını anladım.” beyanında bulunmuştur. 
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İddia ettiği gibi saat 22.30’dan sonra darbe girişiminin emir-komuta zincirinde olmadığını 
anlamış olsaydı dahi bu saatten sonra darbeyi önlemek için hiçbir çaba göstermemiştir. 
Aksine faaliyetlerine devam etmiş, bunun neticesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığı Binası önünde 14 sivil vatandaşımız şehit edilmiştir.

Sanık, 18.07.2016 tarihli sorgusunda “…Çarşamba gününe kadar bu olayla ilgim 
yoktu, Çarşamba günü Genelkurmay’dan geldiğini söyleyen M.D.  kurmay albay görüşelim 
dedi. Onunla gittik Küçükyalı’da buluştuk. Beni 2.Zırhlı Tugay’a götürdü. 2.Zırhlı Tugay’da 
girdiğimde yarbaylar vardı hiç birini tanımıyordum. Sonra Özkan Paşa geldi. Sonra E.G.Pa-
şa geldi. Sonra 23.Alay Komutanı geldi. Hala anlamadım. Sonra M.D.  yanındaydı. Durumu 
anlatmaya başladılar. Onlar biliyorlarmış. Ben ilk defa duydum orada. Bir “Yurtta Sulh” olayı 
olacağını, bunun Genelkurmay Karargahı’ndan yapılacağını, konsey kurulacağını, kuvvet ko-
mutanlarının ve Genelkurmay Başkanı’nın olacağını, daha fazla demokrasi, daha fazla hukuk 
ve adalet getirileceğini söyledi. Bunun için planlamanın uzun süre yapıldığını, her birliğe görev 
verildiğini, bizim birliğin görevlerini, ‘Burayı tutacaksınız.’ diyip komuta verdiler…” şeklinde 
beyanlarda bulunmuştur. 

Sanık 19.01.2017 tarihinde savcılık tarafından alınan son ifadesinde “olay tari-
hinde ben KOKTOD tatbikatı kapsamında faaliyeti gerçekleştirmiştim. Ben olay tarihinde 
İBB, Valilik ve AK Parti İl Teşkilatı’na unsur gönderdim.13.07.2016 tarihinde bana tatbikat 
kapsamında verilen noktalardan olan Okmeydanı ile Yenikapı Meydanı’na unsur gönder-
medim. Ben söz konusu noktalara da polise takviye amaçlı unsur gönderdiğimi sanıyor-
dum.” Şeklinde beyanlarda bulunarak önceki ifadelerinin aksine faaliyetlerini KOKTOD 
kapsamında gerçekleştirdiğini söylemiştir. 

Sanık ilk iki savcılık ifadesinde ve Sulh Ceza Hakimliği’nin sorgusunda darbeden 
haberdar olduğunu beyan ederken son savcılık ifadesinde beyanlarından dönmüş ve faa-
liyetlerini KOKTOD tatbikatı çerçevesinde gerçekleştirdiğini ifade etmiştir. Sanığa savun-
malarını gerçekleştirebilme  imkānı tanınmış, hakim karşısında dahi darbeden haberdar 
olduğunu beyan etmiş, daha sonra diğer sanıklarla ağız birliği etmişçesine savunmalarını 
KOKTOD faaliyetleri çerçevesinde geliştirmiştir. Bu çelişkili ifadelere bakıldığında sanığın 
darbe girişimi faaliyetleri içerisinde olduğu açıkça ortadadır.

Mahkeme Huzurundaki Savunması

Sanık mahkeme huzurundaki savunmasında “…15 Temmuz günü saat 12 suların-
da alayın içtima alanındayken, tören hazırlıkları yapıyorken, Tümen Komutanı K.B. beni 
aradı ve 1. Ordu Komutanı Ümit DÜNDAR ile görüştüğünü, sancak devir teslim töreninin 
ileri bir tarihte olacak şekilde iptal edildiğini söyledi. Sebep olarak da bildiğin gibi dedi 
İstanbul da büyük bir terör tehdidi beklendiğini KOKTOD taburunun göreve her an hazır 
olması gerektiğini, bu konularda ordudan ya da kara kuvvetleri komutanlığından gelecek 
olan KOKTOD emirlerine reaksiyon göstermemi ve yine alay komutanı Ruhi Albay gelene 
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kadar da birliğin başında olmamı, yani yıllık iznime ayrılmamamı ve emniyet tedbirlerini 
artırmam gerektiğini emretmiştir.” şeklinde beyanda bulunmuş ve devir teslim töreninin 
ileri tarihe alınma sebebinin KOKTOD faaliyetleri için olduğunu beyan etmiştir.  Sanık aynı 
telefon görüşmesi için 23.11.2016 tarihli savcılık ifadesinde “Cuma günü öğlen saatlerine 
kadar tören provasıyla ilgilendim. Ancak saat 12.00 civarında üst birliğim olan 23’üncü 
Mot. P.Tüm. Komutanı Tümgeneral K.B. beni makam cep telefonundan arayarak devir tes-
lim töreninin iptal olduğunu söyledi. Nedenini ise 15 gün sonra yeni alay komutanının 
geleceğini iki devir teslim töreni yapmanın gereksiz olduğu şeklinde açıkladı.” şeklinde be-
yanda bulunarak törenin iptal olma sebebini tamamen farklı bir neden olarak belirtmiştir. 
Sanık, savunmalarında emniyet mensuplarınca işkence gördüğünü söyleyerek aleyhine 
beyanlarda bulunduğunu iddia etmektedir. Ancak sanığın beyanlarında; aynı kişiyle, aynı 
tarihte, aynı saatte yaptığı telefon görüşmesinin içeriğini dahi değiştirmesi ve KOKTOD sa-
vunması üzerine bina etmesi yaptığı savunmanın kurgu olduğunu açıkça göstermektedir.

Sanık savunmasının devamında “…Yazılı emir beklerken Harp Akademilerinden 
subaylar gelmeye başladı. Sonrasında Albay M.D.  20.42 sularında kendisi aradı ve binba-
şının söylediklerini tekrar söyledi. Yazılı emiri teyit etmeye çalıştım. Kendisine sordum ve 
gelmek üzere olduğunu iletti. Ben de bu bilgileri aldıktan sonra şüphelendim…” şeklinde 
beyanlarda bulunarak yazılı emrin gelmemesi sonucu şüphelendiğini ifade etmesine rağ-
men yazılı emri beklemeden birliklerini dışarı çıkarmıştır. Yine savunmalarının devamın-
da kendisine Katılan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vekili 
Av. Ahmet ÖZEL tarafından sorulan “Peki, peki sözlü olarak emir aldıktan sonra yazılı 
emir için beklenecek olan süreç askeri kurallara göre ortalama kaç saat, kaç gün 
kaç haftadır?” sorusuna “1 güne çıkabilir. Yani 1 saatten 1 güne çıkabilir.” şeklinde 
cevap vermiştir. 13 Temmuz günü yapılan toplantıda kendisine sözlü emir verildiğini söy-
leyen sanığın aradan 2 gün geçmesine rağmen yazılı bir emrin gelmeden birliklerini kışla-
dan çıkarması, sanığın darbe girişiminden haberdar olduğunu göstermektedir.

Sanık savunmalarının devamında “Bana 5 bölge verilmiştir. Ancak ben durumu 
değerlendirdiğimde 2 bölgenin bunlar Yenikapı ve Okmeydanı görev alanım olmadığı için 
buralara ekip göndermedim.” şeklinde beyanda bulunmuştur. Kendisine verilen sözlü 
emirleri, toplantıları sorgulamayan, duruşma safahatının her anında ısrarla emre 
itaati vurgulayan sanık, darbeciler tarafından verilen her türlü emri yerine getir-
mekte ancak nasıl oluyorsa kendisine verilen görev yerlerinden iki tanesine unsur 
göndermeme konusunda inisiyatif kullanabilmektedir. Sanığın savunmaları içeri-
sindeki tutarsızlıklar açıkça ortadadır. Bu çelişkili beyanlar sanığın da örgütsel 
stratejiye uygun savunma yaptığını kanıtlamaktadır. 

Sanık savunmalarının devamında “Fark ettiğim bu anda sayın Cumhurbaşkanı-
mızın saat 00.30’da gelen denk geldiğim konuşmasıdır. Bu konuşma ne zaman başlamıştır 
ve ben bu konuşmanın hangi zamanına denk geldiğimi hatırlamıyorum. Bir süre dinledim 
elbette ve konuşmanın sonrasına doğru kafamda netleştirdim. Ben bu konuşmalar yapı-
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lıncaya kadar bu darbe girişiminden haberim yoktu.” şeklinde beyanda bulunarak darbe 
girişimini 00.30’da öğrendiğini iddia etmektedir. Ancak sanık sonraki beyanlarında “He-
men dönmeleri konusunda emir verdim. Bu verdiğim emir saat 12 sularıdır. Ak Parti İl 
Teşkilatı’nın dönmesiyle ilgili emir saat 11.45 sularıdır zaten WhatsApp’ta bunların dön-
mesiyle ilgili uğraşlarım vardır.” diyerek darbeyi öğrendiği andan daha önce dönüş için 
emirler verdiğini iddia etmekte, devam eden savunmalarında ise “Ancak bu saat itibariyle 
12.30- 01.00 itibariyle geri dönüş emri vermiştim. Birlikleri döndürmeye çalışmaktaydım.” 
diyerek dönüş emrini verdiği saati yine farklı şekilde beyan etmektedir.

Sanık savunmalarına devam ederken Başkanın “…Bu yapmış olduğunuz faali-
yetin 5442 sayılı kanun kapsamında aynı zamanda İl İdaresi Kanunu kapsamında kışla 
dışında icra edilecek kısımlarının valinin iznine tabi olduğunu biliyor muydun? Valilik bu 
konu da bir izin verdi mi?” sorusu üzerine sanık S.C. “Sayın Başkanım okuduğum maddeye 
göre bu 11d maddesine ilaveten c maddesi eklendi bu Temmuz ayı içerisinde…Bu maddeye 
göre biz direkt kuvvetten Genelkurmay Başkanı’ndan emir alıp direk gidebiliyoruz. Benim 
görevim de İstanbul’da 2 yıl boyunca bu maddelere tabi olduğu için onun da o şekilde ya-
yınlandığını o şekilde olacağını biliyorum.” şeklinde beyanlarda bulunmuştur. Kendisine 
bu değişikliğin hangi tarihte olduğu sorulduğunda “23 Haziran’da kabulü başlamış. En son 
14 Temmuz’da yayınlandı bu emir.” şeklinde cevap vermiştir. Görüldüğü üzere kendisine 
13 Temmuz’da emir verilen sanık kanun maddesinin yürürlüğe gireceğini öngörürcesine 
emri sorgulamamıştır.

Hakkındaki Sanık ve Tanık Beyanları

M.Y. İfadesi

…Saat 20.00 sıralarında telefonla Ankara’dan Albay M.D.  beni aradı ve ha-
rekâtın erkene çekildiğini söyleyerek hazır olun dedi. Birkaç dakika sonra M.Ç.’yi aradı ve 
HAREKÂTA BAŞLAYIN dedi ve M.Ç. WhatsApp grubunu oluşturdu. WhatsApp grubunun 
adı Yurtta Sulh isimli gruptu. Benim telefonumda kayıtlı olmasa da WhatsApp grubundan 
anladığım kadarıyla grup içerisinde 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Özkan AYDOĞU, 
66. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral M.N.Y., İstanbul’daki 23. Alay Komutanı soy is-
mini bilmediğim Albay Ö.F., 6. Alay Komutanı Albay M.K., 47. Alay Komutanı soy ismini 
bilmediğim Albay S., TRAKYA’dan isimlerini bilmediğim Edirne ve Kırklareli Tugay Komu-
tanları ve soy ismini bilmediğim Lüleburgaz Tugay Komutanı Tuğgeneral C. ve sokağa inen 
ve darbe girişimini fiili olarak icra eden tabur komutanlarının bulunduğu bir grup vardı. 
WhatsApp grubunda Ankara’dan Albay M.D.  de bulunduğu için harekât devam ederken 
Ankara’ya ayrıca bilgi vermeye gerek kalmadı. Biraz önce belirttiğim gibi M.D. ‘den gelen 
haberden sonra herkes harekâta başladı. Görev yerlerine ulaşanlar WhatsApp grubunda 
hazırız dedi.”
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HTS Kayıtları

15.07.2016 tarihinde S.C.; M.D.  ile saat 20.42:03, 23.55:29’ta 32 sn ve 20 sn’lik 
görüşmeler gerçekleştirmiştir. 01.01.2016-25.08.2016 tarihleri arasında birbirleriyle olan 
iletişim kaydına göre Ö.F.Ö., A.Z.G., R.K., N.Z.A., M.K., M.Y., M.D. , M.M.Ç., M.A. ile görüş-
müştür.

WhatsApp Yazışmaları

Sanığın ülke genelinde darbe girişimini gerçekleştiren Yurtta Sulh 
Konseyi’nin İstanbul yapılanmasını oluşturan sanıklar tarafından kurulan 
“Yurtta Sulh Biziz” isimli WhatsApp haberleşme grubuna üye olduğu tespit 
edilmiştir. Sanık S.C.’nin ilgili WhatsApp grubuna attığı mesajlar aşağıdaki 
şekildedir:

(S.C.)

Başlangıç: From: 905326353688@s.WhatsApp.net

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:19:41(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: K.B. sürekli arıyor. Cevap vermiyorum.

(S.C.)

Başlangıç: From: 905326353688@s.wbatsapp.net

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:21:31(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WlıatsApp

Gövde: 10 dak. içide valilik birliği çıkıyor.

(S.C.)

Başlangıç: From: 905326353688@s.WhatsApp.net

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:40:24(UTC+3)
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Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: Valilik birliği yolda

(S.C.)

Başlangıç: From: 905326353688@s.WhatsApp.net

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:40:41 (UTC+3)

Kaynak Uyg.: WiıatsApp

Gövde: İBB yolda

(S.C.)

Başlangıç: From: 905326353688@s.WhatsApp.net

Zaman Damgası: 15/07/2016 22:55:53(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: AKP il teşkilat yolda

(S.C.)

Başlangıç: From: 905326353688@s.WhatsApp.net

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:09:13(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: İBB KONTROL altında sorun yok.

(S.C.)

Başlangıç: From: 905326353688@s.WhatsApp.net

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:18:42(UTC+3)
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Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: Valilik direnmeye çalışıyor. Görüşme devam ediyor.

(S.C.)

Başlangıç: From: 905326353688@s. WhatsApp.net

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:26:49(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: AKP İstanbul il teşkilatı kontrol altında. Eterneler ya-
pılıyor.

(S.C.)

Başlangıç: From: 905326353688@s. WhatsApp.net

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:35:03(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: AKP il teşkilatı önünde halk yoğunluğu var . Ateş açılı-
yor. ZPT Veya tank ihtiyacı var

 (M.M.Ç.)

Başlangıç: From: 905426421799@s.WhatsApp.net

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:36:37(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp 

Gövde: Sadik albim once havaya ates edelim

(M.K.)

Başlangıç: From: 905466860061@s.WhatsApp.net



İSTANBUL DARBE ANA DAVASI İSTANBUL DARDE ANA DAVASI

646

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:37:40(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: SAKIN TEREDDÜT ETMEYİN ÇAKIN

(S.C.)

Başlangıç: From: 905326353688@s.WhatsApp.net

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:37:43(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: Tmm

(S.C.)

Başlangıç: From: 905326353688@s.WhatsApp.net

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:41 ;05(UTC+3)

Kaynak Uyg,: WhatsApp

Gövde: İstanbul valiliği kontrol altına alınmak üzere

(S.C.)

Başlangıç: From: 905326353688@s.WhatsApp.net

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:41:24(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: Polis valilikte direnmekten vazgeçti.

(S.C.)

Başlangıç: From: 905326353688@s.WhatsApp.net
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Zaman Damgası: 15/07/2016 23:46:53(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: M. İstanbul il teşkilat Başkanını almak üzereyiz. Bekle-
tiyorum. Dışarı kalabalık. Sonra ne yapabiliriz.

(S.C.)

Başlangıç: From: 905326353688@s.WhatsApp.nei

Zaman Damgası: 15/07/2016 23:52:25(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: Ak parti il teşkilatına acil takviye ihtiyacı var. Helikop-
ter olabilir. Halk gittikçe çoğalıyor.

(S.C.)

Başlangıç: From: 905326353688@s.WhatsApp.net

Zaman Damgası: 16/07/2016 00:19:36(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: Ak parti il teşkilatında 3-4 bin kişi var . Destek gerek.

(M.D. )

Başlangıç: From: 905422508639@s.WhatsApp.net

Zaman Damgası: 16/07/2016 00:21:07(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WlıatsApp

Gövde: S. albayım mekan neresi

(S.C.)
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Başlangıç: From: 905326353688@s.WhatsApp.net

Zaman Damgası: 16/07/2016 00:21:20(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WlıatsApp

Gövde: Makam

(M.D. )

Başlangıç: From: 905422508639@s.WhatsApp.net

Zaman Damgası: 16/07/2016 00:22:07(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WlıatsApp

Gövde: Akp il başkanlığını diyorum. nerede

(S.C.)

Başlangıç: From: 905326353688@s.WhatsApp.net

Zaman Damgası: 16/07/2016 00:23:47(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: Unkapanı köprüsünü geçince, taksim istikametinde, 
sol tarafta, Haliç’in yanında.

(S.C.)

Başlangıç: From: 905326353688@s.WhatsApp.net

Zaman Damgası: 16/07/2016 00:40:00(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: Özel tv lerin susturulması gerekiyor.
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(S.C.)

Başlangıç: From: 905326353688@s.WhatsApp.net

Zaman Damgası: 16/07/2016 01:30:39(UTC+3)

Kaynak Uyg.: WhatsApp

Gövde: Trakya’dan takviyeler gelmeli.

Sanık WhatsApp yazışmaları ile ilgili savunmalarında mesajların kendisi tara-
fından yazıldığını kabul etmiştir. Ancak WhatsApp görüşmelerini takip etmediğini, yazış-
maları okumadığını, grupta olan kimselerin telefon numaraları olmadığı için tanımadığını, 
yalnızca bilgi vermek amacıyla mesajlar atıp çıktığını iddia etmektedir. Oysa ki yazış-
malar silsilesine bakıldığında sanık S.C. tarafından atılan mesajların, önceki mesajların 
analiz edilmesi sonucu atılmış cevaplar olduğu görülmektedir. Ayrıca halka ateş etmek 
için verilen “Tereddüt etmeyin, çakın” gibi emirlerin kim tarafından verildiğinin bilinmesi 
gerekmemektedir. M.K.’nin “Tereddüt etmeyin, çakın” mesajından 3 sn sonra sanık S.C. 
“tmm” şeklinde cevap vermiştir. Sanığın bu mesajları görmediğine dair savunmaları man-
tık dışıdır. Sanık mahkeme huzurundaki savunmalarında da WhatsApp yazışmalarına 
ilişkin “Özel tv’lerden ne gördünüz de vurulmasını istediğiniz. TV antenlerinin. Susturul-
masını istediğiniz” sorularına “Şimdi benden önce zaten bunlar atılmış.” Beyanlarında 
bulunarak yazışmaları okuduğunu ve televizyonu takip ettiğini ikrar etmiştir. Darbenin 
gerçekleştiğini, halka ateş açıldığını gösteren açık ibareler karşısında sanık S.C.’nin bu 
kalkışmayı önlemek ve vatandaşlarımıza zarar gelmemesi için hiçbir çaba sarf etmediği 
görülmektedir. 

Esas Hakkında Mütalaa

C. Savcısı tarafından hazırlanan esas hakkında mütalaanın sanık S.C. ile ilgili 
kısmında; 

“Sanığın olay tarihinde Esenler ilçesinde konuşlu 47’nci Motorize Piyade Alay (Met-
ris Kışlası) Komutanı olarak Kurmay Albay rütbesiyle görev yaptığı, darbe girişimi öncesi 
13/07/2016 tarihinde 2’nci Zırhlı Tugay Komutanlığında ve 14/07/2016 tarihinde Hava Harp 
Okulu Komutanlığında düzenlenen darbe planlama toplantılarına katıldığı, burada komuta 
ettiği birliğe Beyoğlu ilçesi Sütlüce Mahallesi İmrahor Caddesi üzerinde bulunan Ak Parti İl 
Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Binası ve Valilik binasının kontrol altına 
alınması görevlerinin verildiği, sanığın olay günü akşam saatlerinde Harp Akademileri Ko-
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mutanlığından darbe girişiminde görev almak üzere Metris Kışlası’na gelen öğrenci subayları 
birliğine aldırdığı, bu şahıslarla toplantı yaptığı, şahıslara birliğine zimmetli olan piyade tüfek-
lerini dağıttırdığı,

Sanığın komutanlığını yaptığı birliğin KOKTOD (Kolluk Kuvvetlerini Toplumsal Olay-
larda Destekleme) görevinin olduğunun bilindiği, diğer sanıklardan M.Y.’nin 30/11/2016 tarihli 
ifadesinin ilgili bölümünde “Faaliyetin ifşa olmaması için görev alanlarına sevki ve yönlen-
dirilmesi için 15 Temmuz günü gece eğitimi mi yapılsın yoksa personel terör eylemleri veya 
bu 2.Zırhlı Tugay’ın sınır hattına taşınması ile ilgili acil personelin mesaiye çağırılması seçe-
nekleri tartışıldı. Alaylar kolluk kuvvetlerinin toplumsal olayları destekleme kapsamında terör 
eylemi şüphesiyle birlik personelinin mesaiye çağırılmasına karar verildi. Bu konu çok tartışıldı 
hatta toplantının uzamasına sebep oldu. En sonunda 2.Zırhlı Tugay Komutanı Ö.A. ’nın ver-
diğini ancak ne karar verdiklerini hatırlamıyorum.” şeklinde beyanda bulunduğu, bu beyan 
ışığında sanık S.C.’nin birliklerini KOKTOD faaliyetini bahane ederek kışla dışına çıkarttığının 
değerlendirildiği,

Sanığın sevk ve idare ettiği birliklerin İstanbul Valilik binasına, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlık binası ve Ak Parti İstanbul İl Başkanlığına işgal amaçlı intikal ettikleri, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı binası önünde çıkan olaylarda, bu yere sevk edilen 
birliklerin önceden toplantılarda alınan kararlar ve olay günü WhatsApp grubundaki yazışma-
larda geçen “Karşı koyanların üzerine tereddütsüz ateş edileceği” kararı gereği (14) sivil vatan-
daşı öldürdükleri, hatta sanığın bahsi geçen grupta yaşadığı tüm gelişmeleri tüm detaylarıyla 
paylaştığı ve AK Parti İl Binası’nda toplanan kalabalık sebebiyle acil destek talep ettiği, yine 
olay tarihinde sanığın Esenler İlçe Emniyet Müdürü Cihat DAĞDEVİREN’i arayarak sıkıyönetim 
ilan edildiğini ve emrindeki polislerle birlikte teslim olmasını söylediği,

Ülke genelinde darbe girişimini gerçekleştiren Yurtta Sulh Konseyi’nin İstanbul yapı-
lanmasını oluşturan sanıklar tarafından kurulan “Yurtta Sulh Biziz” isimli WhatsApp haberleşme 
grubuna üye olan sanığın, darbe girişiminin Silahlı Kuvvetlerimizdeki emir-komuta zincirinden 
kopuk olarak, terör örgütünün bir eylemler dizisi olduğu açıkça anlaşılan somut olayda girişi-
min öncesinde düzenlenen toplantılara katılarak görev üstlenmesi, eylemleri organize eden ve 
girişim günü kalkışmayı başlatan, görev taksimatı yapan veya birlikleri sevk eden konsey üyesi 
sanıklarla irtibatı bulunması bir arada değerlendirildiğinde terör örgütüyle arasında süreklilik ve 
çeşitlilik arz edecek şekilde organik bağ bulunduğu, örgütün deşifresine yönelik beyan ve tespit-
lerden anlaşılacağı üzere görev ve rütbesi ne olursa olsun örgüte mensup asker şahısların örgüt-
sel tabirle “şakirt” tabir edilen alt kademede yer alan ve Silahlı Kuvvetlerin hiyerarşisi dışında as-
ker-sivil unsurların emrinde üye konumunda oldukları, sanığın da bu kapsamda terör örgütünün 
üyesi olduğunun kabulü, ayrıca mevcut konumu, görevi, birlik kabiliyeti ve girişim öncesi yapılan 
toplantılarla kendisine genel değil belirli bölgelerin emniyet alma alınması görevi verilmesi na-
zara alındığında görev verildiği ve somut olayda birlik sevk edip idare ettiği bölgelerde (İstan-
bul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve AK Parti İstanbul İl Başkanlığı) işlenen 
suçlardan dolayı sorumlu olması gerektiği, yukarıda da detaylı şekilde izah edildiği gibi iki ayrı 
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eylemle TCK’nın 314. maddesinde düzenlenen terör örgütü üyeliği ve TCK’nın 309. maddesinde 
düzenlenen cebir ve şiddetle mevcut anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs olmak üzere 
ortaya çıkan bu iki sonuç açısından sanığın gerçek içtima kuralları gereği farklı hukuki yararları 
koruyan ve darbe girişimi bağlamında yasada da öngörülmemiş, aralarında geçitli suç ilişkisi 
bulunmayan her iki suçtan ayrı ayrı cezalandırılmasının olanaklı olduğu anlaşılmakla;

Kalkışma suçu niteliğindeki anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme 
ve silahlı terör örgütüne üye olma, silahlı terör örgütünün eylemi olan darbe girişimi faaliye-
ti kapsamında darbe yanlısı askeri güçlerin fiili hakimiyetini sağlamak amacıyla işlenen ve 
kamu davasına konu edilen ve kamu görevi gereği olarak elde bulundurulan araç ve gereçlerle 
işlenen,

(14) kez olmak üzere darbe suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten 
öldürme,

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığının işgali eylemi nedeniyle silahla, birden fazla kişi 
tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle siyasi hak-
ların kullanılmasının engellenmesi,

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İstanbul Valiliği binalarının işgali eyle-
mi nedeniyle silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz 
kötüye kullanılmak suretiyle kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçları 
nedeniyle sanığın eylemlerine uyan;

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 309/1 ve 314/2. maddeleri ile,

Aynı yasanın 309/2, 38/1 ve 266. maddeleri delaletiyle 82/1-h (14 kez),

TCK’nın 309/2 ve 38/1. maddeleri delaletiyle 114/2, 119/1-a.c.e (1 kez), 113/1, 
119/1-a.c.e (2 kez),

Tüm suçlar açısından TCK’nın 53, 58/9, 63 ve TMK’nın 5. maddeleri uyarınca ayrı 
ayrı cezalandırılmasına” karar verilmesi talep ve mütalaa edilmiştir.

Değerlendirme

Sanık S.C.; darbe teşebbüsünde, Esenler ilçesinde konuşlu 47. Motorize Piyade 
Alay (Metris Kışlası) Komutanı olarak Kurmay Albay rütbesiyle görev yapmakta olup, 2. 
Zırhlı Tugay Komutanlığında ve Hava Harp Okulu Komutanlığında düzenlenen koordinas-
yon ve planlama toplantılarına M.D. ‘nin emir ve talimatı ile katılmıştır. 
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M.D.  ile Küçükyalı Köprüsü’nde buluşarak 2. Zırhlı Tugay Komutanlığına ge-
len sanığa, toplantıda M.D.  tarafından Ak Parti İl Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Beledi-
ye Başkanlığı Binası ve Valilik binasının kontrol altına alınması görevi verilmiştir.  Kara 
Kuvvetleri Kurumsal Şube Müdürü olan M.D.  tarafından sanığa bu yönde görev verilmiş 
olması askeri hiyerarşi ve teamülleri ile örtüşmemektedir. Zira M.D. ‘nin İstanbul ilinde 
üstelik 2. Zırhlı Tugay Komutanlığında toplantı düzenlemesi, kendi görev ve yetki alanı 
dışında İstanbul iline yönelik olarak emir ve talimat verebilmesi, siyasi ve idari görevleri 
olan yerlerin kontrol altına alınmasını istemesi hukuken mümkün değildir. Zaten sanık 2. 
Zırhlı Tugay Komutanlığında yapılan toplantıda darbeden haberdar olduğunu, sonrasın-
da ise darbe bilinciyle hareket ettiğini -yapılan görevlendirmeleri izah ettiği- ifadelerinde 
üstü örtülü/açık biçimde beyan etmiştir. 

18.07.2016 tarihinde 2016/242 sorgu numaralı, İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkeme-
sinde verdiği ifadesinde; ‘’ ...Sonra M.D.  yanındaydı, durumu anlatmaya başladılar, onlar 
biliyorlarmış, ben ilk defa duydum orada, bir Yurtta Sulh olayı olacağını, bunun Genelkur-
may Karargahı’ndan yapılacağını, konsey kurulacağını, kuvvet komutanlarının ve Genel-
kurmay Başkanı’nın olacağını, daha fazla demokrasi, daha fazla hukuk ve adalet getirilece-
ğini söyledi, İstanbul ayağında başına Erdal Paşa’nın getireceğini, bunun için planlamanın 
uzun süre yapıldığını, her birliğe görev verildiğini, bizim birliğin görevlerini, burayı tuta-
caksınız diyip komuta verdiler, ben büyük resmi bilmiyorum, bana görev İBB, Valilik ve 
İstanbul Ak Parti Teşkilatı’nın kontrol görevini vermişler...’’

03.08.2016 tarihli 2016/83705 soruşturma numaralı dosyasında İstanbul Cumhu-
riyet Başsavcılığına verdiği ifadesinde ‘’ M.D.  bana 15 Temmuz günü saat 03.00 sıralarında 
“Yurtta Sulh” operasyonu icra edileceğini, Genelkurmay Karargahında güvenlik konseyi 
kurulacağını, kuvvet komutanları ve Genelkurmay Başkanının işin içinde olduğunu, 3. Ko-
lordu Komutanının İstanbul’dan sorumlu olacağını, bu konuda askeri direktif yayınlanaca-
ğını, resmi yasal bir faaliyet olduğunu, tüm birliklerin beraber hareket edeceğini, birlikte 
hareket edeceğimizi, benim alayıma da valilik binası, İBB binası ve Ak Parti İl Teşkilatı 
binasının emniyetinin alınması görevi verildiğini söyledi’’ 

23.11.2016 tarihli ifadesinde ‘’Muhattap olduğum M.D. , M.Y.  ve M.M.Ç. ile ko-
nuşurken M.D.  bana “Yurtta Sulh” isimli bir operasyon yapılacağını, başında Genelkur-
may Başkanı’nın olacağını, Genelkurmay Karargahı’nda güvenlik konseyi oluşturulaca-
ğını, kuvvet komutanlarının bu konseyde bulunacağını, operasyonun 15 Temmuz’u takip 
eden gece 03.00’da yapılacağını, operasyon günü yazılı emir ile anlattığı tüm bu hususları 
bildirileceğini, operasyon gizli olduğu için birlik komutanlarıyla bu şekilde görüşme ya-
pıldığını, İstanbul ilinde Sıkıyönetim komutanının korgeneral olarak E.Ö. olacağını, ko-
mutanlığını yaptığım alayın görevinin ise Valilik, İBB, Ak Parti İl Teşkilatı, Okmeydanı ve 
Yenikapı Meydanı’nın, kontrol altına alınması olduğunu söyledi’’ şeklindeki beyanlarıyla 
darbe teşebbüsünün M.D.  tarafından kendisine verilen emir ve görevlendirme üzerine ye-
rine getirdiğini belirtmiş, aynı ifadesinin ilerleyen bölümlerinde ‘’Ben darbe girişimi planı-



İSTANBUL DARBE ANA DAVASI İSTANBUL DARDE ANA DAVASI

653

nı önceden bildiğimden dolayı İbrahim Albay’ın beni aramasını bu konuya bağdaştırdım. 
Ancak benim astlarımdan kimse durumu bilmiyordu’’ şeklinde ifade etmiştir.

Nitekim sanık 2. Ordu Komutanlığında düzenlenen toplantının akabinde toplan-
tıda alınan kararlara uygun olarak, darbe hazırlıklarına başlamış ve 14.07.2016 tarihinde 
emrinde bulunan bir kısım askeri personele KOKTOD faaliyeti kapsamında DAEŞ tarafın-
dan operasyon olabileceğini, bu nedenle araçları kontrol etmek istediğini söylemiş. Ayrıca 
toplantıda KOKTOD birliklerinin darbe teşebbüsünde görevlendirilmesi kararlaştırıldığın-
dan erlere KOKTOD eğitimi yaptırılması emrini vermiştir. Hatta bu eğitime eğitimsiz erleri 
de dahil etmiştir.

Hava Harp Okulu’ndaki toplantıya ise kuvvet komutanı adına konuştuğunu dü-
şündüğü M.Y.’nin bilgilendirmesiyle iştirak ettiğini söylemiştir. Oysa M.Y. Harp Akademi-
lerinde öğretim görevlisi olup, 28. Mekanize Tugay Komutanlığına tabur komutanı olarak 
atanmıştır. FETÖ/PDY hiyerarşisi içerisinde, TSK’nın askeri hiyerarşisine aykırı olacak 
şekilde bu tarz bir görevlendirmenin yapılamayacak olmasını kurmay albay statüsündeki 
sanığın bilmemesi ve M.Y.’nin Genelkurmay adına hareket edemeyeceğini değerlendire-
memesi  imkānsızdır. Zaten M.Y. TSK’nın yönetime el koyacağını sanığa söylediğini beyan 
etmiştir. Yine sanığın komutanlığını yaptığı birliklerin dışarı çıkma emrini telefonla ken-
disini arayan M.Y.’tan almış olması (akabinde M.D.  aramıştır) sanığın tamamen FETÖ/
PDY hiyerarşisi içerisinde hareket ettiğini göstermektedir. M.Y.’nin söylemesiyle katıldığı 
Hava Harp Okulu’ndaki toplantıda ise M.D.  tarafından kendisine darbe kalkışmasında 10-
15 tane subayın takviye amacıyla gönderileceği söylenmiş ve darbe kapsamında 2. Ordu 
Tugay Komutanlığında alınan kararların ayrıntıları görüşülmüştür. 

Harp Akademisindeki toplantının akabinde sanık 15.07.2016 tarihinde sancak 
devir teslim töreninin iptal edildiğini bildirmiş ve saat 14.00’da KOKTOD düzenine geçil-
mesi emrini vermiştir. Emir üzerine alay saat 14.00’da KOKTOD düzeninde toplanmış ve 
eğitime başlamıştır. Sanık içtima alanına saat 15.00’da gelerek KOKTOD eğitimini kontrol 
etmiş, birliğin reaksiyon düzenini ölçmüştür. Akabinde saat 19.00’dan sonra tekrar KOK-
TOD düzeninde toplanılacağı hususunda emir vermiştir. Saat 19.55 sıralarında ise Tabur 
Komutanlığı görevini yürüten Yarbay R.K.’yi arayarak birliğin KOKTOD düzeninde toplan-
ması emrini vermiş, R.K. de birliğin hazır olduğu hususunda saat 20.30’da S.C.’ye tekmil 
vermiştir. S.C., R.K.’ye askerlere mühimmat dağıtılması emrini vermiş, bu emir yerine geti-
rildikten sonra Tabur Komutanı Yarbay R.K. tarafından S.C.’ye saat 21.00’da tekrar tekmil 
verilmiştir. 

 Kışla içerisindeki darbe faaliyetlerine ve toplantılarda alınan kararlara paralel-
lik arz edecek şekilde A.Z.G.’nin yapmış olduğu görevlendirmeyle ilk önce Harp Akademi-
leri Komutanlığında Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisi kursunda görevli 
Albay Z.D. ve Albay N.A. 15.07.2016 tarihinde saat 17.30 sıralarında sanığın komutanı ol-
duğu kışlaya sivil araçlarıyla intikal etmiş, saat 20.00-20.30 sıralarında ise diğer akademi 
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subay ve öğrencileri gelmeye başlamışlardır. Harp Akademisinden gelen tüm subaylar as-
keri kanun ve kurallara aykırı olarak sanığın emir ve komutası altına girmişlerdir. Sanık 
dış birliklerden gelen ve görevlendirilmesi mümkün olmayan subaylarla toplantı yapmış, 
daha önce görülmemiş şekilde silah kuşatmış, teçhizat vermiş ve emirleri altına kışladaki 
askerleri görevlendirmiştir. 

Mustafa TONYALI, 02.08.2016 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yü-
rütülen 2016/83750 soruşturma numaralı dosyada; ‘’..15 Temmuz günü akşam saat 7-8 arası 
benim bulunduğum sıralarda daha önce hiç görmediğim 2 sivil kıyafetli şahıs Albay S.C.’nin 
odasını sordu. Ben de kendilerine gösterdim. Yarım saat bir saat arası odada durduktan sonra 
buradan çıkış yaptılar ve bir saat sonra 10 kişi ile birlikte ellerinde bavullarla geldiler ve ka-
muflajlarını giydiler. Bu 10 kişinin hepsi subaydı. Hiçbiri bizim birliğimizde görevli değildir.’’

Sadık ETE ise 10.08.2016 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütü-
len 2016/88624 soruşturma numaralı dosyada; ‘’...Araç ve personel çıkarıldı. Mühimmatlar 
personele dağıtıldı. 2’ şer şarjöre 40 mermiyi bastılar. Ben ilk defa bir KOKTOD eğitiminde 
askere mermi verildiğinden kendilerine “Hiç kimse dolu şarjörleri hücum yeleklerinden 
emrim olmadan çıkarmayacak” diye talimat verdim. Sonra Albay S.C. makamına bölük ko-
mutanlarını ve tabur komutanını çağırdı. Toplantı odasına geçtik içeride rütbeleri Albay, 
Yarbay, Binbaşı, Yüzbaşı ve Üstteğmen olan tanımadığım 15-20 kişilik bir grup vardı. Albay 
CEBECİ, bize KOKTOD tatbikatı icra edeceğini, bu tatbikattan vali ve polisin bilgisinin ol-
duğunu söyledi. Alay Komutanı S.C. sonra oradaki subayları gruplara daha doğrusu bölük-
lere ayırdı. Bir bölüğü Valilik binasına, bir bölüğün parti binasına, bir bölüğün de İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığına gideceğini ve orada emniyet alacağı emrini verdi. Bunun 
bir tatbikat olduğunu ve gelen heyetin bu tatbikatı denetlemek maksatlı geldiğini söyledi.’’ 

Benzer şekilde G.K. 03.08.2016 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 
yürütülen 2016/88624 soruşturma numaralı dosyada; ‘’...Brifing salonuna çağrıldık. Bura-
da bizim birlikte daha evvel hiç görmediğim yaklaşık pek çok rütbeli subay vardı. Alay 
Komutanı burada herkese tek tek görev dağıttı. Bir kısmına Ak Parti İl Binasına gitmesi 
emri verdi. Bir kısmına belediye binasına gitmesi emrini verdi. Bir gruba ise valilik bina-
sına gitmesi talimatını verdi. Dışarı giden ve bölük komutanlığına bakan ve bizim birlikte 
görev yapan subayların başına dışarıdan gelen tanımadığım rütbelileri görevlendirdi. Bu 
sırada yanımdaki arkadaşlara mesajlar gelmeye başladı. Ben burada ülkede darbe olduğu-
nu Başbakanın ve Cumhurbaşkanının açıklama yaptıklarını öğrenmiş bulundum.’’ diyerek 
S.C.’nin daha önce birliklerinde hiç görmedikleri akademi öğrencilerine görevlendirme 
yaptıklarını beyan etmişlerdir.

Ayrıca sanık akademiden gelen subaylar için 15 adet piyade tüfeği ve 45 adet 
tam dolu şarjör getirilmesi emrini K.Ş. ile M.K.’yi çağırarak iletmiş ve söz konusu silah ve 
mühimmat usulsüz bir şekilde Harp Akademisinden gelen subaylara dağıtılmıştır. 
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Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin işgal edilmesi amacıyla, Harp Akade-
mileri Komutanlığında Yüksek Sevk İdare Akademisi öğrencisi olan Z.D., Kara Harp Aka-
demisi öğrencisi Y.K., M.A.Ş., R.E. ve ex olan C.Ş. ile Ö.F.N. görevlendirilmişlerdir.

S.C.’nin FETÖ/PDY örgüt üyeliğine uygun olarak yapmış olduğu görevlendirme 
neticesinde İstanbul Büyükşehir binasına gelen darbeci askerlerin ateş etmeleri sonucun-
da, İlhan VARANK, Erkan PALA, Adil BÜYÜKCENGİZ, Tahsin GEREKLİ , Ömer CANKATAR, 
Murat KOCATÜRK, Haki ARAS, İbrahim YILMAZ, Yunus Emre EZER , Şuayp SEFEROĞLU, 
Ahmet KARA, Metin ARSLAN, Ramazan SARIKAYA ve Tolga ECEBALIN isimli vatandaşla-
rımız şehit olmuşlardır.

Sanık Adalet ve Kalkınma Partisinin işgali için ise Harp Akademilerinden gelen 
Binbaşı F.Ş., Yüzbaşılar H.H.A .ve G.G.’yi yönlendirmiştir. Görevlendirilen subaylar tarafın-
dan darbe teşebbüsünde havaya ateş açılmış ve burada eyleme katılan 47. Motorize Piyade 
alayından gelen kişilere şarjör takmaları yönünde talimat verilmiştir. Valilik işgali içinse 
sanık tarafından M.U., İsa TURHAN, M.E., E.T. ve H.T.’yi görevlendirilmişlerdir. 

Sanığın Fetullahçı Terör Örgütü’nün üyesi olduğu, bu örgüt adına hareket etti-
ği, bu örgütte mensup askeri personelden gelen emirleri TSK’nin emir komuta zinciri dı-
şında uyguladığının en büyük delili ise Yurtta Sulh isimli (daha sonra ismi “Yurtta Sulh 
Biziz” olarak değişmiştir) WhatsApp grubunda yapmış olduğu ve mahkemeniz huzurun-
da dahi  inkâr edemediği paylaşımlarıdır. S.C., saat 22.19’da, ‘’K.B. sürekli arıyor. Cevap 
vermiyorum.’’ Saat 22.21’de ‘’10 dak. içinde valilik birliği çıkıyor’’, saat 22.40’da ‘’Valilik 
birliği yolda’’ ‘’İBB yolda’’, saat 22.55’te ‘’AKP il teşkilat yolda’’, saat 23.49’da ‘’İBB KONT-
ROL altında sorun yok’’, saat 23.18’de ‘’Valilik direnmeye çalışıyor . Görüşme devam edi-
yor’’, saat 23.46’da  ‘’AKP İstanbul il teşkilatı kontrol altında. Eterneler yapılıyor.’’, saat 
23.35’de ‘’AKP il teşkilatı önünde halk yoğunluğu var . Ateş açılıyor . ZPT veya tank ihtiyacı 
var’’, saat 23.37’de ex M.K.’nin sakın tereddüt etmeyin çakın şeklindeki paylaşımına saat 
23.37’de ‘’tmm’’, saat 23.41’de ‘’İstanbul valiliği kontrol altına alınmak üzere’’, saat 23.41’de 
‘’Polis valilikte direnmekten vazgeçti.’’, saat 23.46’da ‘’M. İstanbul il teşkilat Başkanını 
almak üzereyiz. Bekletiyorum. Dışarı kalabalık. Sonra ne yapabiliriz.’’, saat 23.52’de ‘’Ak 
parti il teşkilatına acil takviye ihtiyacı var. Helikopter olabilir .Halk gittikçe çoğalıyor.’’, 
saat 00.19’da ‘’Ak parti il teşkilatında 3-4 bin kişi var . Destek gerek.’’, saat 00.40’da ‘’Özel 
tv lerin susturulması gerekiyor.’’, saat 01.30’da ‘’Trakya’dan takviyeler gelmeli.’’, şeklinde 
paylaşımlarda bulunmuştur.

Ancak mahkemeniz huzurunda alınan ifadesinde KOKTOD taburu olması dola-
sıyla Tümen Komutanı K.B.’nin bilgisi dahilinde görevlendirmeler yaptığını beyan etmiştir. 
Yukarıda ayrıntılı izah ettiğimiz hususlar dışında sanığın WhatsApp grubunda  ‘’K.B. sü-
rekli arıyor. Cevap vermiyorum.’’ şeklindeki paylaşımı, K.B.’nin tümene girmek için çaba-
ladığı, gayret gösterdiği şeklindeki ifadeleri, sanığın soruşturma aşamasında birbirinden 
farklı zamanlarda alınan beyanları, KOKTOD faaliyetine ilişkin toplantının 2. Zırhlı Tu-



İSTANBUL DARBE ANA DAVASI İSTANBUL DARDE ANA DAVASI

656

gay’da yapılamayacak olması, KOKTOD kapsamında ilgili kanun, yönetmelik vs. uyulma-
ması, verilen bütün emirlerin sözlü olması vs. düşünüldüğünde söz konusu beyanlarının 
-örgüt üyesi olmasından kaynaklı olarak- örgütün yalan ve  inkâr stratejisi üzerine kurul-
muş olduğunu göstermektedir.   

Yine sanık Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olmasından kaynaklı, Perşembe günleri 
asayiş toplantısı yaptığı ve Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Cihat DAĞDEVİ-
REN’i saat 23.00 sıralarında aramış,  ‘Asker yönetime el koydu. Direnme, personeline ve 
sana zarar gelmesin. Teslim olun.’ şeklinde ifadeler kullanmıştır.

Sanığın savunmasındaki çapraz sorgu esnasında

“Bir Kısım Katılanlar Vekili Avukat Yasin Şamlı: son sorum. Hiçbir pişman-
lığınız var mı?

Sanık S.C.: Ben görevimi yaptım. Hiçbir pişmanlığım yok. Sadece bu olayda 
yaralanan ve şehit olanlara karşı çok üzgünüm. Onun dışında başka hiçbir pişmanlığım 
yoktur.”

Şeklinde cevap vermiştir. 15 Temmuz hain darbe girişimine aktif olarak katı-
lan sanık İstanbul ilinde 89, Türkiye genelinde 250 kişinin şehit olduğu, 2273 kişinin de 
yaralandığı eylemler nedeniyle hala hiçbir pişmanlığının olmaması manidar olup darbeci 
sanıkların ruh halini de yansıtmaktadır. 

V. HUKUKİ DEĞERLENDİRME

Mevzuat Açısından

Bilindiği gibi Türk Ceza Kanunu’nun ikinci kitabının, dördüncü kısmının, be-
şinci bölümü Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar başlığı altında 
309. maddesinde Anayasayı İhlal, 310. maddesinde “Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili 
Saldırı” 311. maddesinde Yasama Organına Karşı Suç 312. maddesinde ise Hükûmete 
Karşı Suçları hüküm altına almış ve müeyyideye bağlamıştır. 

 309, 311 ve 312. maddelerde korunan hukuki yarar ve amaç, milletin iradesinin 
ve devletin anayasal düzeninin korunmasıdır. 

TCK 309. maddede hükme bağlanan anayasayı ihlal suçunun konusu Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzendir. Bu düzeni cebir ve şiddet kullanarak or-
tadan kaldırmaya teşebbüs ise 309. maddeyi ihlal edecek ve fail ağırlaştırılmış hapis ceza-
sıyla cezalandırılacaktır.
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Türk Ceza Kanunun 311. maddesinde düzenlenen yasama organına karşı suçun 
konusu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yasama organı olan Türkiye Büyük Millet Mecli-
sidir. Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya 
tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs edenler ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıy-
la cezalandırılacaklardır. Esasen yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs de dolaylı 
olarak millet iradesine yönelmiş bir suçtur. 

Bu hüküm açısından somut olayımıza bakıldığında sanıklar TBMM’yi bombala-
yarak bu suçu tipik bir şekilde işlemişlerdir. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken 
TCK 311. maddeyi yalnızca TBMM’ye bomba atan sanık değil aynı zamanda 15 Temmuz 
hain darbe teşebbüsünün plan ve karar mekanizmalarında bulunan bütün sanıklar işle-
mişlerdir. Bu bakımdan kanaatimizce bu darbe teşebbüsünün planlama ve karar mekaniz-
malarında bulunan bütün sanıklar hangi ilde görev icra ederse etsin 309. madde ile birlikte 
aynı zamanda TCK Md. 311 mucibince de cezalandırılmalıdır. 

Bu çerçevede milletin iradesiyle teşekkül etmiş hükümeti cebir ve şiddet kulla-
narak ortadan kaldırmaya ve/veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye 
teşebbüs TCK 312. maddesini ihlal edecektir. Bu teşebbüs eyleminde bulunanlar ağırlaştı-
rılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılacaklardır.     

Hükümete karşı suçun konusunu ise, millet adına yürütme gücünü temsil eden 
hükümettir. Madde ile korunan hukuki yarar ise hükümetin yani bakanlar kurulunun ko-
runması, dolayısıyla istikrarın ve milletin iradesinin korunmasıdır. 

Somut olayımıza TCK Md. 312 açısından baktığımızda; 15 Temmuz hain darbe 
teşebbüsünü planlayanlar ve icra edenler aynı zamanda bu maddeyi de ihlal etmişlerdir. 
Zira darbeciler Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini doğrudan hedef almışlardır. Cumhur-
başkanına, hükümete ve millete kin ile hazırlanan bildiri hemen ikinci paragrafında; “...
Gaflet, dalalet hatta hıyanet içerisinde olan Cumhurbaşkanı ve hükümet yetkilikleri tarafın-
dan...” cümlesiyle başlamış “Siyasi iktidara görevden el çektirilmiştir” cümlesiyle bitmiştir. 
Görüldüğü gibi anayasal düzen ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti de doğrudan 
ve açıkça hedef alınmıştır. Tabi ki cumhurbaşkanını öldürmek için bir tim gönderen dar-
beciler başbakana karşı da fiili şiddet kullandılar. Zira zamanın “İçişleri Bakanı Efkan 
Ala 24 TV’de katıldığı yayında darbe girişimiyle ilgili açıklama yaparak “Darbeciler 
Başbakan Binali Yıldırım’ın aracını da kurşunladılar” demiştir. Bu bakımdan kanaatimizce 
bu darbenin planlayıcıları ve icrada sevk ve idare edicileri bakımından TCK Md. 309 ile 
birlikte TCK Md. 312’nin de uygulanması gerekir.   

Türk Ceza Kanunun 309, 311 ve 312. maddeleri icra hareketlerinin varlığı ha-
linde ihlal edilmiş olur. Bu amaç suçlara ulaşmak için yapılmış olan hazırlık hareketleri 
ise bu maddelerde öngörülen müeyyideler ile karşılanmaz. Değişik bir ifade ile Anayasayı 
İhlal, Yasama Organına Karşı Suç, Hükûmete Karşı Suçun hazırlık hareketleri 309, 311, 312. 
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maddeler ile değil duruma göre; mesela bu amaç suçları işlemek için bir örgüt kurulmuş 
ise TCK Md. 314 ile yine mesela sanıkların bu amaç suçları işlemek için anlaşmaları duru-
munda da TCK Md. 316 ile cezalandırılacaklardır. 

Yine Türk Ceza Kanunu’nun 309, 310 ve 311. maddelerinde tarif edilen suçların 
hepsinin bir teşebbüs suçu olduğunu ifade etmemiz gerekir. Yani bu maddelerin cezalan-
dırdığı fiiller teşebbüs fiilleridir. Değişik bir ifade ile mezkûr suçların oluşması için bu suç-
ların tamamlanıp başarıya ulaşması gerekmez. Başarıya ulaştığı takdirde failler duruma 
göre kendi anayasal düzenlerini kurmuş olacaklar veya hükümeti ya da TBMM’yi çalışa-
maz hale getirmiş olacaklardır ki bu halde zaten onları cezalandıracak bir devlet gücü 
kalmamış olacaktır. Tam aksine böyle bir durumda darbeciler ellerine geçirmiş oldukları 
devlet güncünü teröristler gibi kullanacaklar halkın meşru bir şekilde seçtiği yöneticileri 
ve masum halkı cezalandıracaklardır. Örnek vermek gerekirse nitekim 1960 kanlı darbesi 
neticesinde devleti ele geçiren darbeciler hükümeti ve TBMM’yi ortadan kaldırmış, o anda 
ihdas ettikleri ve adına mahkeme dedikleri cinayet şebekesi eliyle halkın meşru olarak 
seçmiş olduğu başbakanı ve bakanları idam etmişlerdir. 

Bu bakımdan istisnai olarak bu üç madde, teşebbüs fiillerini istisnai olarak, suç 
tamamlanmış gibi cezalandırmayı hükme bağlamışlardır. Zira bu suçlar tehlike suçlarıdır. 
Bu suçların maddi unsuru, teşebbüs fiillerinin icrasıdır. Bu noktada dikkat edilmesi gere-
ken teşebbüs fiillerinin elverişli vasıtalar ile işlenip işlenmediğidir. Mesela suçun manevi 
unsurunun bulunmasına rağmen gayrı ciddi vasıtalar ile bir ilde birkaç kişi tarafından 
yapılan eylemler anayasayı ihlal suçunu oluşturmayacaktır. Elverişli vasıta olmaması ve 
objektif olarak amaç suçun gerçekleştirilme imkân ve ihtimalinin bulunmadığı durumlar-
da bu maddelerin ihlal edildiğini kabul etmek mümkün değildir. 

Bu noktada suçun faili açısından da bazı izahlar yapmakta fayda vardır. Bu suçlar 
prensip itibariyle herkes tarafından işlenebilecek suçlar olmasına rağmen tanımlarına ve 
vasıflarına baktığımızda ancak silahlı bir örgüt veya devletin silahlı güçlerini ele geçirmiş 
bir örgüt tarafından işlenebilir. Ancak darbeler tarihine baktığımızda bu suçların genel-
likle devletin silahlı güçlerini ele geçiren örgütler tarafından işlendikleri görülmektedir.

Darbe suçunun mağduru ise ilk bakışta siyası iktidar, siyasi partiler, cumhur-
başkanı, parti yöneticileri ve siyasetçiler gibi gözükmesine rağmen aslında suçun mağ-
duru bütün vatandaşlardır. Hatta henüz doğmamış olan gelecek nesillerdir. Üzücüdür ki 
darbeler ülkeyi siyasi bakımdan on yıllarca geri götürmekle kalmayıp ekonomik olarak da 
on yıllarca geri götürmektedir. Ülkenin gelişmesinin önü kesilmekte gelecek nesiller de 
suçtan bu şekilde zarar görmektedir.

Suçun unsurlarına da kısaca değinmek gerekirse: suçun maddi unsunu darbe 
filleri/icra hareketleridir. Bu husus yukarıda izah edildi oraya atıfla iktifa ediyoruz. 
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Suçun manevi unsuru ise; Md.309 açısından “Anayasasının öngördüğü düzeni 
ortadan kaldırma” Madde 310 açısından Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı, 
Madde 311. Açısından “Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya ta-
mamen yapmasını engelleme”, Madde 312. açısından ise “Türkiye Cumhuriyeti Hükû-
metini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen en-
gelleme” kastıdır. Bu suçlar ancak kasıtla işlenebilen suçlardır. 

Bu unsurlar gözetildiğinde suçların bireyselleştirilmesi de bu davalarda 
çok önem kazanmaktadır. Mesela Cumhurbaşkanına suikasta gidilmiştir. Bu sui-
kasta gidenler mutlaka bu Türk Ceza Kanunun 310. Maddesi ile cezalandırılacak-
lardır. Ancak bu suikast timini oraya gönderen onlara bunun için emir verenlerin 
de azmettirici olmaları hasebiyle TCK. Md. 310 mucibince cezalandırılmaları ge-
rekmektedir. 

Zira darbeyi planlayan sevk ve idare edenler, şehirlerin meydanlarını, 
kamu binalarını, köprülerini işgal edenlere darbecilere direnecek olanları enter-
ne edeceklere, direnen halka ateş edenlere, şehirlerin yollarında tankları ve zırh-
lı araçları yürütenlere emir ve talimat verenlerin olduğu bunların daha önceden 
uzun uzadıya planladığı için icra edildiği aşikârdır. Daha önceden bu toplantılar 
ve planlardan haberi olmamasına rağmen darbe fiilen başladıktan sonra, darbenin 
başarıya ulaşması için verilen görevleri yapanlar da müşterek fail sıfatıyla cezalan-
dırılacaklardır. 

Hatta asker kişiler açısından daha istisnai bir durum vardır. Buna göre bu tür 
suçları asker kişilerin önleme görevleri vardır. Nitekim 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç 
Hizmet Kanunu’nun 24. Ve 75. Maddeleri, askeri hiyerarşide üst konumundaki kişiye, as-
ker kişinin işlemekte olduğu suçu önleme yükümlülüğü yüklemektedir. Bu yükümlülüğün 
yerine getirilmemesinin müeyyidesi de 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun Suç Yapılma-
sına Göz Yumanlar başlığını taşıyan 139. Maddesi ile hükme bağlanmıştır. Mezkûr 139. 
Madde “Bir askeri karakolun veya bir müfrezenin veya hususi bir vazife ile mükellef 
olan bir kısım askerin kumandanı iken veyahut subaylarından veya nöbetçi iken 
mâni olabileceği ve vazifeten men’e mecbur bulunduğu bir suçun yapılmasına göz 
yumarsa fiili kendisi yapmış gibi ceza görür” hükmünü taşımaktadır. Madde metnin-
den anlaşılacağı üzene bu mükellefiyet; karakolun, müfrezenin veya bir kısım askerin ku-
mandanı, subayı ve nöbetçiler açısından söz konusudur.  

Bir diğer husus da zikrettiğimiz 309, 311,312. Maddelerin ikinci fıkralarının “Bu 
suçun işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan 
dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur.” hükümleridir. Buna göre darbenin 
icra hareketlerini ifa eden faillerin bu icra hareketleri sırasında başka suçlar işlemiş iseler 
bu suçlardan dolayı da ayrıca cezalandırılmaları gerekir.
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Kanaatimizce bu dosya sanıkları 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün planlayı-
cıları sevk ve idare edicileri oldukları için 309,311,312. maddelerden ayrı ayrı cezalandırıl-
maları gerekir. Ayrıca bu sanıkların TCK’nın 37/2 yollamasıyla, İstanbul ilinde gerçekleşen 
bütün ölümler nedeniyle TCK 82/1-h, yaralamalar nedeniyle TCK 86/3-d, trafik güvenli-
ğinin tehlikeye sokulması (tanklarla içinde insan bulunan araçlar ezilmiştir) nedeniyle 
TCK 179/2 gereğince cezalandırılmaları gerekmektedir. Yine sanıkların bu suçu bir örgüt 
mensubu olarak işledikleri artık kesinlik kazanmıştır. Bu bakımdan sanıkların ayrıca TCK. 
madde 314/1. gereğince de ayrıca cezalandırılmaları gerekmektedir.

Bilindiği gibi Yargıtay 765 sayılı ceza kanunun yürürlükte olduğu zamanda ge-
liştirdiği içtihatta; 765 sayılı mülga ceza kanunun 146. Maddesindeki amaç suçu işlemek 
için kurulan ve anayasal düzeni değiştirmek için icra hareketlerini yapan örgüt üyelerine 
geçitli suç anlayışı gereğince ayrıca örgüt üyeliğinden ceza vermemekte idi. Geçitli suç 
anlayışının uygulaması bugün de devam etmektedir. Halbuki bu uygulama 5237 sayılı Türk 
Ceza Kanunu’nun pozitif düzenlemelerine aykırıdır. Birinci olarak 309, 311 ve 312. Madde-
lerin ikinci bentlerinin “Bu suçun işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi halin-
de, ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur” hükümleri 
sarih ve amirdir. Uygulama bu norma aykırıdır. İkinci olarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu-
nun 220. Maddesinin 4 bendi “Örgütün faaliyeti çerçevesinde suç işlenmesi halinde, ayrıca 
bu suçlardan dolayı da cezaya hükmolunur.” Amir ve sarih normuna aykırıdır.

Önemle ifade edelim ki “Anayasayı ihlal suçunu işleyenlerin, zorunlu olarak ya-
sama ve yürütme organına karşı da suç işleyecekleri için farklı neviden fikri içtima hü-
kümleri gereği yalnızca 309. Maddeden ceza verilmelidir” görüşü davamız açısından yani 
15 Temmuz darbe teşebbüsü açısından geçerli değildir. Zira yukarıda da belirttiğimiz üze-
re bu darbe teşebbüsü için gerekli olmadığı halde TBMM bombalanmıştır. Aynı şekilde 
Başbakanın konvoyuna ve araca ateş açılmıştır. Bildiride de “Siyasi iktidara görevden el 
çektirilmiştir” ibaresi yer almıştır. 

Yargıtay Kararları Açısından

Bilindiği gibi Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin 2017/1443 ssas, 2017/4758 karar ve 
14.07.2017 tarihli kararı Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nce istinaf baş-
vurusunun esastan reddine karar verilmiş ve karar temyiz edilmesi üzerine bu kararını 
oluşturmuştur.

Kararda “Cezalandırılan hareket anayasal düzeni tehlikeye koyan icra hareketleri-
dir.” Diğer birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de devletin birliğine ve bütünlüğüne, anayasal 
düzenine karşı işlenen fiiller, bu amaçla kurulmuş terör örgütlerinin faaliyeti çerçevesinde iş-
lenmektedir. Bu tür terör örgütlerinin araç fiil olarak ifade edilen ve maddede belirtilen amaç-
lara yönelmiş olan adi suç niteliğindeki kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, mala zarar 
verme vb. fiilleri işlemelerindeki gaye; kamu düzenini bozmak, kamu otoritesini zayıflatmak, 



İSTANBUL DARBE ANA DAVASI İSTANBUL DARDE ANA DAVASI

661

toplumda kargaşa yaratmak, toplumun şiddet yoluyla siyasallaşması ve kutuplaşmasının yo-
lunu açmak toplumun karşı koyma gücünü felce uğratmaktır.” Denilmiştir. Bu noktada önem-
le ifade etmek gerekir ki kararında bahsedilen örgütler silahlı da olsalar çoğu kere objek-
tif bir değerlendirmeye göre anayasal düzeni değiştirebilecek cesamete sahip değildirler. 
Yani anayasal düzeni değiştirmeye yetecek örgüt üyeleri, silahları, örgütlenmeleri söz ko-
nusu değildir. Ancak dava konusu 15 Temmuz Darbe Teşebbüsünü düzenleyen örgüt devle-
tin bütün kurumlarının içine sızarak devletin; savaş uçağı, tank, top, ağır makinalı silahlar 
gibi devletin ağır silahlarını kullandığı gibi, yargı organının  imkānlarını da terör örgütü 
amaçları doğrultusunda kullanmaktan geri kalmamıştır. Ayrıca emniyet teşkilatı içine sı-
zarak emniyet kuvvetlerinin güçlerini de örgütün amaçları doğrultusunda kullanmaktan 
çekinmemiştir. Sonuç itibariyle diğer örgütlerle kıyas edilemeyecek oranda tehlikelidir.

Mezkûr kararda “Amaç suç yönünden elverişli/vahim olduğu takdirde silahlı bir 
örgütün veya silahlı kuvvetlere mensup unsurların Türkiye Büyük Millet Meclisini, Cumhur-
başkanlığını ya da benzer kurumları kuşatması halinde silah kullansın ya da kullanmasın 
fiziki cebrin mevcudiyetinde tereddüt edilemez. Harpte ülkeyi korumak veya gereğinde siya-
si iktidarın inisiyatifiyle kamu düzenini sağlamak amacıyla verilen devlete ait silah, tank ve 
uçağın kanuna aykırı bir şekilde, Anayasal düzeni yıkmak amacıyla kullanılması halinde tipik 
eylem gerçekleşmiş olacaktır” denilmektedir. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünde cebir 
ve şiddetin sanıklar tarafından gece boyunca acımasız bir şekilde kullanıldığı TBMM’nin 
bombalandığı, Polis Özel Harekât’ın bombalandığı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin önün-
de bulunan vatandaşların bombalandığı, vatandaşların üzerine tank topuyla defalarca ateş 
açıldığı (bu dosya sanıklarının bizzat sevk ve idare ettikleri darbeciler 15 Temmuz Şehit-
ler Köprüsü’nde halkın üzerine tank topuyla ateş açmışlardır) tankla araçların ve içinde 
bulunan vatandaşların ezildiği, ağır makinalı tüfeklerle halkın üzerine ateş açıldığı video 
kayıtlarıyla ortadadır.

Mezkûr kararda “Müşterek faillikte, birlikte suç işleme kararının yanı sıra fiil üze-
rinde ortak hakimiyet kurulduğu için her bir suç ortağı “fail” konumundadır. Fiil üzerinde ortak 
hakimiyetin kurulup kurulmadığının belirlenmesinde suç ortaklarının suçun icrasında üstlen-
dikleri rolleri ve katkılarının taşıdığı önem göz önünde bulundurulmalıdır. Suç ortaklarının, 
suçun işlenmesinde yaptıkları katkının, diğerinin fiilini tamamladığı durumlarda da müşterek 
faillik söz konusu olacaktır. Buna göre her müşterek fail, suçun icrasına ilişkin etkin, fonksi-
yonel bir katkıda bulunmaktadır. Fiilin başarıyla tamamlanması açısından yapılan iş bölümü 
doğrultusunda bizzat fiili icra etmeyen diğer kişinin katkısı önemli bir fonksiyon icra etmişse, 
bu kişi de müşterek faildir.” denilmektedir. Bu dosya sanıklarının darbe kararını alıp, darbe-
cileri sevk ve idare etmeleri nedeniyle sevk ve idare ettikleri sanıkların işledikleri cürüm-
lerden sorumlu oldukları tartışmasızdır. 
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VI. NETİCE VE TALEBİMİZ

15 Temmuz 2016 hain darbe teşebbüsü neticesinde İçişleri Bakanlığı Emniyet 
Genel Müdürlüğü TEM Daire Kriz Merkezi verilerine göre 19.01.2017 tarihi itibariyle İstan-
bul ilinde 5’i polis, 2’si asker, 91’i sivil olmak üzere 98 kişi şehit olmuş, 28 polis, 5 asker, 915 
sivil olmak üzere 948 kişi ise yaralanmıştır. (Klasör 55, sh 129) 

İddianamede 89 kişinin ölümü dava konusu edilmiş, savcılığın esas hakkındaki 
mütalaasında ise 88 kişinin ölümünden ceza talep edilmiş, şehit Uzman Çavuş Halit Yaşar 
MİNE’nin ölümünden sanıkların beraati talep edilmiştir. Adam öldürmeye teşebbüs ve ya-
ralama suçları ise savcılığın esas hakkında mütalaasında değerlendirme konusu yapılma-
mıştır.

Öncelikle darbe teşebbüsü suçunun esasen tek suç olduğunu, ancak fiili im-
kânsızlık ve usuli kolaylık sağlanması bakımından ayrı ayrı davalar açıldığını, esasen en 
azından İstanbul ili bakımından gerçekleşen tüm icra hareketlerinin tek bir dava konusu 
olduğu ve hükmün bu şekilde tesis edilmesi gerektiğini belirtmek isteriz. 

Bu dosya sanıklarının tamamı İstanbul’daki tüm şehitlerin şehadetinden ve ga-
zilerin yaralanmasından sorumlu olup bu suçlardan ayrı ayrı cezalandırılmaları gerekir. 

Mahkemenizde yargılanan sanıkların tamamının ülke genelinde darbe teşeb-
büsünü gerçekleştiren Yurtta Sulh Konseyi’nin İstanbul yapılanmasını oluşturan şahıslar 
olduğu muhakeme neticesinde ortaya çıkmıştır. Terör örgütünün bir eylemler dizisi oldu-
ğu açıkça anlaşılan somut olayda girişimin öncesinde düzenlenen toplantıları tertip eden, 
toplantılara katılarak eylemlerin planlamasına iştirak eden, eylemleri organize eden ve 
darbe teşebbüsünü başlatan, görev taksimatı yapan veya birlikleri sevk eden konsey üyesi 
sanıkların ve konsey üyesi olmasa dahi konsey üyelerinin faaliyetlerine aynı şekilde işti-
rak eden sanıkların terör örgütüyle aralarında süreklilik ve çeşitlilik arz edecek şekilde 
organik bağının bulunduğu, bu şekilde örgütün amacına uygun biçimde işleyişini sağla-
yan, örgüt üyelerine görev veren, emir ve idare yetkisine sahip olan konumlarına göre 
örgüt faaliyetlerini düzenleme ve görevlendirme yetkisini haiz yönetici vasfında oldukları, 
ayrıca darbe teşebbüsünü öncesi yapılan toplantılarda hangi faaliyetlerin icra edileceği, 
bu kapsamda hangi noktaların emniyet altına alınacağı ile darbe teşebbüsüne karşı çıkan-
lara ateş edileceği ve karşıt gördükleri askeri yetkililerin enterne edileceği hususlarının 
kararlaştırıldığı muhakeme neticesinde ortaya çıkmıştır. “Yurtta Sulh Biziz” grubundaki 
görüşme içeriklerinde toplanan kitlelere ve askeri kuvvetlere karşı duran polislere silahla, 
tanklarla sert şekilde müdahale edileceği, muhalif gördükleri yetkililerin enterne edileceği 
hususlarının yer alması ile teşebbüs kapsamındaki faaliyetlerin gruba rapor olarak sunul-
ması bir arada değerlendirildiğinde konsey üyesi sanıkların ve konsey üyesi olmasa da 
bu suça iştirak eden sanıkların İstanbul ilinde darbe teşebbüsünü faaliyetleri kapsamında 
darbeci askeri kanadın hakimiyetinin sağlanması amacıyla işlenen öldürme, öldürmeye 
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teşebbüs, yaralama, hürriyeti tahdit, yağma, özel şahıslara ve kamuya ait mallara zarar 
verme, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarının eylemleri üzerinde ortak hakimiyet 
sağlayan ve örgüt yöneticisi konumunda sorumlu oldukları da muhakeme neticesinde or-
taya çıkmıştır.

Sanıklar F.A., A.G., Ö.A., E.G., Y.D., S.C., Ö.F.Ö., M.K., M.D. , M.Y., M.K., N.G., F.K.ve 
Ş.Ç.’nin darbe teşebbüsü öncesinde Ankara ilinde ve bilahare İstanbul ilinde askeri birlik-
lerde yapılan toplantılara iştirak ederek darbenin planlamasında bizzat ve etkin şekilde 
rol aldıkları, teşebbüs günü de faaliyetleri Yurtta Sulh Biziz isimli grup üzerinden bizzat 
denetleyerek emirler verdikleri, verilen emirleri yerine getirdikleri, İstanbul ilindeki darbe 
teşebbüsü faaliyetlerinin başlaması talimatını verdikleri, verilen talimatları yerine getir-
dikleri, gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin raporları Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuv-
vetleri Komutanlığını ele geçiren darbeci merkez yapılanmasına ileterek onların talimatını 
gruba ilettikleri muhakeme sonucu ortaya çıkmıştır.

Yukarıda da detaylı şekilde izah edildiği gibi iki ayrı eylemle TCK’nın 314. madde-
sinde düzenlenen terör örgütü yöneticiliği ve TCK’nın 309. maddesinde düzenlenen cebir 
ve şiddetle mevcut anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, TCK’nın 311. maddesin-
de düzenlenen yasama organına karşı suç ve TCK’nın 312. maddesinde düzenlenen hükü-
mete karşı suç ile TCK’nın 314. maddesinde düzenlenen silahlı terör örgütüne üye olmak ve 
örgüt yöneticisi olmak suçu açısından sanıkların gerçek içtima kuralları gereği farklı hukuki 
yararları koruyan ve darbe teşebbüsü bağlamında kanunda da öngörülmemiş, aralarında 
geçitli suç ilişkisi bulunmayan her bir suçtan ayrı ayrı cezalandırılması gerekmektedir. 

Bu nedenlerle sanıkların;

Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, türkiye büyük millet meclisini 
ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmaya kısmen veya tamamen engel olmaya teşebbüs 
etme, türkiye cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmaya kısmen 
veya tamamen engel olmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütü yöneticisi olma ve ayrıca si-
lahlı terör örgütünün eylemi olan darbe teşebbüsü faaliyeti kapsamında darbe yanlısı as-
keri güçlerin fiili hakimiyetini sağlamak amacıyla işlenen;

(7) kez olmak üzere darbe suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla ve kişi-
nin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme,

(2) kez olmak üzere darbe suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla ve ço-
cuğa karşı kasten öldürme

(80) kez olmak üzere darbe suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kas-
ten öldürme,
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Katılan Ümit DÜNDAR’a karşı cebir kullanmak suretiyle gece vakti, silahla, kamu 
görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ve birden fazla kişi tarafından birlikte 
konut dokunulmazlığını ihlal etme,

Katılan Tayyar ERTEM’e karşı ve Emel ERTEM’e karşı cebir kullanmak suretiyle 
gece vakti, silahla, kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ve birden faz-
la kişi tarafından birlikte konut dokunulmazlığını ihlal etme, 

Katılan Tahir BEKİROĞLU’na karşı cebir kullanarak, silahla, birden fazla kişi tara-
fından birlikte, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu görevinin sağladığı nüfuz 
kötüye kullanılmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma,

Katılan Mesut ÖZEL’e karşı cebir kullanarak birden fazla kişi tarafından birlikte, 
kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanıl-
mak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma,

15 Temmuz Şehitler (Boğaziçi) ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinin işgali nede-
niyle (2) kez ve zincirleme olmak üzere kara ulaşım araçlarının alıkonulması,

Samandıra Gişeler ve E-5 karayolu üzerinde yer alan Kartal Köprüsü’nün bulun-
duğu noktalara gerçekleşen eylemler sebebiyle 2 kez ve zincirleme olmak üzere kara ula-
şım araçlarının alıkonulması,

Atatürk Havalimanı işgali nedeniyle zincirleme olmak üzere hava ulaşım araçla-
rının alıkonulması, 

Sabiha Gökçen Havalimanının teşebbüs aşamasında kalan işgali nedeniyle hava 
ulaşım araçlarının alıkonulmasına teşebbüs,

Digitürk ve Doğan Medya Center binası eylemleri nedeniyle (2) kez olmak üzere 
gece vakti, cebir kullanmak suretiyle, silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu 
görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işyeri dokunulmazlığını ihlal, haberleş-
menin engellenmesi,

Casper Plaza binası eylemi nedeniyle gece vakti, cebir kullanmak suretiyle, silah-
la, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak 
suretiyle işyeri dokunulmazlığını ihlal,

Acıbadem Türk Telekom Anadolu Yakası Bölge Müdürlüğü, TRT Ulus Yerleşke-
si, TRT Harbiye Radyo binası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, 
İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi ve İstanbul Bü-
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yükşehir Belediye Başkanlığı eylemleri nedeniyle (7) kez olmak üzere silahla, birden fazla 
kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle kamu 
hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi,

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığının işgali eylemi nedeniyle silahla, birden fazla kişi 
tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle siyasi hak-
ların kullanılmasının engellenmesi

şehir içindeki yollarda tank, zırhlı araç yürütme emrini vermeleri nedeniyle trafik 
güvenliğini tehlikeye sokulması

Suçlarını işledikleri muhakeme neticesinde ortaya çıkmış olmakla sanıkların az-
mettirici oldukları suçlar açısından TCK 38. madde yollamasıyla, 

Neticeten sanıkların eylemlerine uyan;

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 309/1, 311/1, 312/1 ve 314/1. maddeleri ile,

Aynı kanunun 309/2, 314/3, 220/5. ve 266. maddeleri delaletiyle 82/1-g.h (7 kez), 
82/1-e.h (2 kez), 82/1-h (80 kez), 223/1, 43 (4 kez), 223/3, 43 (1 kez), 223/3, 35, 43 (1 kez), 
124/2 ve 3 (2 kez),

TCK’nın 309/2, 314/3 ve 220/5. maddeleri delaletiyle 116/2-4, 119/1-a.c.e (3 kez), 
116/1-4, 119/1-a.c.e (2 kez), 114/2, 119/1-a.c.e (1 kez), 113/1, 119/1-a.c.e (7 kez), 109/2, 3-a.b.
c.d (1 kez) ve 109/2, 3-b.c.d (1 kez) maddeleri ile

İddianamede talep edilmese de mahkemenin, iddia makamının suçu tavsifi ile 
bağlı olmaması nedeniyle dava dosyasından açıkça anlaşılan 

9 (Dokuz) şehit ile ilgili olarak TCK 82/1-h (9 kez),

915 Gazi ile ilgili olarak da kasten öldürmeye teşebbüs suçundan TCK 82/1-h, 35 
maddeleri ile

Tüm suçlar açısından TCK’nın 53, 58/9, 63. maddeleri ile,

(3713 sayılı TMK’nın 5. maddesi de gözetilerek)

Sanıkların ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesi katılanlar adına 
vekâleten talep olunur.10.04.2018
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Av. Yasin Şamlı  Av. Mehmet Alagöz  Av. Rumeysa Kılıç
Av. Necati Ceylan Av. Naci Bozkuş   Av. Davut Hasar  
Av. Hüsnü Tuna  Av. Cüneyt Toraman  Av. Necip Kibar 
Av. Selçuk Kar  Av. Uğur Güven   Av. Cemile Ünlü 
Av. Cem Kaya  Av. Abdullah İslamoğlu  Av. Helin Görgül
Av. Mehmet Sarı  Av. Faruk Koç   Av. Gülşah Alkan Özaşan 
Av. Figen Şaştım  Av. Yurdal Kılıçer  Av. Ömer Faruk Alimoğlu 
Av. İsmail Arslan  Av. Bayram Gündoğdu  Av. Mustafa Tırtır 
Av. Şeyma Döğücü Av. Salih Döğücü   Av. İbrahim Öztürk 
Av. Işıl İlgin Oktay Av. Fatih Kaya   Av. Gönül Yıldız
Av. Halil İbrahim Yılmaz Av. Muhammed Faruk Görmüş Av. Işıl Eren Alioğlu
Av. Mustafa Deniz Av. Serra Tuğba Genç  Av. Büşra Altunay
Av. Av. Cavit Tatlı Av. Fatih Bilal Danalıoğlu  Av. Gülcan Ertekin
Av. Abdullah Belet Av. Yusuf Demir   Av. Öznur Tunalı Ertemiz
Av. Zeynep Çağış  Av. Ruşen Şen   Av. Mustafa Yağmur
Av. Bülent Demir  Av. Hasan Hüseyin Kalender Av. Çağrı Çaylı
Av. Havvanur Yurtsever Av. Hüseyin Önal  Av. Tuğba Nur Korkusuz
Av. Mehmet Afşin Av. Mehmet Can Dündar  Av. Ertuğrul Akar
Av. Ömer Yüzgül  Av. Şerif Emir Ekşi  Av. Ahmet Kahraman
Av. Mehmet Can Erdündar     Av. Mehmet Melih Gülseren
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16 Temmuz 2018, Pazartesi
Saat: 09.00 - 18.30

Yer: İstanbul Üniversitesi, Prof. Dr. Cemil Bilsel Salonu

BİRİNCİ OTURUM 10.00 - 11.00 
Oturum Başkanı: Av. Dr. Hüseyin Aydın  

"15 TEMMUZ DEMOKRASİ MÜCADELESİ"
Bekir Bozdağ, Mahir Ünal,

Prof. Dr. Burhanettin Duran
 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 12.30 - 13.30 
Oturum Başkanı:  Av. Hüseyin Kaya 

"ULUSAL VE ULUSLARARASI MEDYA BOYUTUYLA 15 TEMMUZ"
Saadet Oruç, Prof. Dr. Ergün Yıldırım 

BEŞİNCİ OTURUM 16.45 - 17.45 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yasin Aktay

"TÜRKİYE’NİN AVRASYA İLİŞKİLERİ EKSENİNDE 15 TEMMUZ"
Prof. Dr. Alexandr Dugin, Dr. Ali Hüseynli 

İKİNCİ OTURUM 11.15 - 12.15
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Refik Korkusuz 
"15 TEMMUZ VE İSLAM DÜNYASI"
Dr. Raşid Gannuşi, Av. Samir Altunkaynak,
Dr. Tarık El Haşimi, Dr. Mohamed El-Moctar El-Shinqiti

DÖRDÜNCÜ OTURUM 15.00 - 16.30
Oturum Başkanı: Av. Dr.  Mehmet Sarı 
"DARBE YARGILAMALARI"
Av. Hüsnü Tuna, Av. Cüneyt Toraman, 
Av. Yasin Şamlı, Av. Figen Şaştım,  
Ömer Faruk Aydıner

ALTINCI OTURUM 18.00 - 18.30 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın
"OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE DARBELER"
Prof. Dr. İlber Ortaylı 

AÇILIŞ KONUŞMALARI 
Av. Necati Ceylan - Uluslararası Hukukçular Birliği Başkanı 

Prof. Dr. Mahmut Ak - İstanbul Üniversitesi Rektörü 
Abdulhamit Gül - Adalet Bakanı 

www.darbeler.org  |   #darbe2018

GENEL KOORDİNATÖR 
Av. Ahmet Akcan

VE 15 TEMMUZ SEMPOZYUMU


