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SUNUŞ
15 Temmuz’da gerçekleştirilmek istenen kanlı darbe girişiminin üzerinden iki yıl geçti. Ortaya çıkan yığınla belge, ifade, itiraf ve geçen süre zarfında kazandığımız daha sağlıklı değerlendirme, ülkemizin nasıl bir felaketin eşiğinden döndüğünü gösteriyor.
Bu hain girişimin bir dış proje olduğu artık daha iyi anlaşılıyor. Özellikle bu kitabın konusu
olan Akıncı Üssü’nde yaşananlar bu hususta yeterli fikri ziyadesiyle veriyor. Örneğin; Emniyet
içerisinde yapılanan terör örgütü mensuplarının 17/25 Aralık sürecinde ne yapmak istediklerini,
yaşananlardan sonra hazırladıkları sahte belgeleri ABD’ye gidip oranın savcılarıyla paylaştıklarını, daha sonra bu sahte belgeler üzerinden ülkemize yönelik yeni kumpasların hazırlandığını ve
benzer birçok şeyi Akıncı Üssü davasıyla ilgili dosyalardan öğrenmiş olduk.
Şimdi çok daha iyi biliyoruz ki sadece 15 Temmuz kalkışması değil, başta 17/25 Aralık kumpası olmak üzere Türkiye’yi darbe günlerine taşıyan yoldaki birçok ayak izi yerlilerden çok yabancılara ait ve yine şimdi çok daha iyi anlıyoruz ki FETÖ, Türkiye’ye karşı örtülü harp sürdürenlerin
elindeki bir maşadan ibaret.
Ankara Akıncı Üssü hem darbe planının uygulama merkezi olarak hem de Adana’dan, Kayseri’den, Diyarbakır’dan ve daha birçok yerden darbeye iştirak etmek için kalkan uçakların kesişme
noktası olarak öne çıkıyor.
Akıncı Üssü’yle ilgili davanın 1 numaralı sanığı olan Fetullah GÜLEN’in yanı sıra, onunla sıkı
bir ilişki içerisinde oldukları anlaşılan Adil ÖKSÜZ, Kemal BATMAZ, Hakan ÇİÇEK, Nurettin ORUÇ,
Harun BİNİŞ gibi adamları da hazırlanan iddianamede hatırı sayılır bir yer tutmuş.
Akın ÖZTÜRK, Ahmet ÖZÇETİN, Hakan EVRİM, Kubilay SELÇUK, Hakan KARAKUŞ, Ömer Faruk HARMANCIK, Ahmet TOSUN, Mehmet DİŞLİ, M.Fatih ÇAVUR, Gökhan MALDAR gibi birçok
ismin yargılandığı bu davada ortaya çıkartılan bilgi ve belgeler bugün olayın seyrini daha iyi
anlamamızı sağlıyor.
Arkadaşlarımızın resmi kayıtları tarayarak hazırladığı bu çalışmada darbe girişiminde bulunanların o gece yaptıkları telefon/telsiz konuşmalarından bazı örnekler verilmiş. Bunları okudukça, “Bir insan, kendi milletine karşı böyle bir düşmanlığı nasıl yapabilir?” diye sormaktan
kendinizi alamıyorsunuz.
Bundan önce hazırlanan “Bir İşgal Hareketi” isimli çalışmayla birlikte aynı serinin ikinci kitabı olan bu eser önemli bir arşiv derlemesi niteliğinde. Dava süreçlerinin tamamlanması sonrası
ortaya çıkacak durum da bir kitapta kayıt altına alınabilirse, sanırım tamamlanacak takım ilerde
çalışma yapacak olan herkes için önemli bir arşiv niteliği kazanacak. Türkiye’nin en karanlık dönemini oluşturan 15 Temmuz kalkışmasını araştıracak olanlar bu külliyattan yararlanarak neyi
nerede bulabileceklerini daha kolay öğrenecekler.

Hasan Tahsin USTA
BELEDİYE BAŞKANI

MÜRTED’İN AKINCILARI
Türkiye’de FETÖ eliyle gerçekleştirilmek istenen darbe girişimiyle ilgili olarak çok sayıda
dava açıldı. Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere, yurdun birçok yerinde açılan davalarla ilgili
olarak hazırlanan iddianamelerin tamamında ortak bir nokta var. 17/25 Aralık olaylarıyla birlikte
iyice su yüzüne çıkan örgütle ilgili olarak devlette ‘sürekli teyakkuz’ halini alan bir refleks gelişiyor. 2016 yılında yapılacak Yüksek Askeri Şura’da örgüte yönelik esaslı bir temizlik operasyonu
için düğmeye basılıyor. Bunun haberini almak “devlet”in kılcal damarlarına sızan örgüt için zor
olmadığından, karşı atağa geçiyorlar ve şartların daha da olgunlaşması için beklettikleri darbe
girişimini, işte bu tasfiye hareketinin önüne çekmek için ileri alarak 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a
bağlayan gece saat 03.00’te darbe yapmaya karar veriyorlar. Ancak dışarıya sızma olunca saati
daha da ileri alarak akşam sıralarında düğmeye basıyorlar.
Darbecilerin önündeki en büyük hedef şüphesiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın
ölü ya da diri ele geçirilmesiydi. Bu hedefi gerçekleştirmek için Gökhan Şahin SÖNMEZATEŞ’in
komutasında özel bir “tim” hazırlanıyor. Daha sonra hazırlanan iddianamelerde suç tarihinde
Cumhurbaşkanlığı Başyaveri olarak kurmay albay rütbesiyle görev yapan Ali YAZICI’nın, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’a yönelik suikast girişimini planlayan ekibin içinde yer aldığı ve suikast planının başarılı olabilmesi için Cumhurbaşkanı ERDOĞAN’ın yerini öğrenmeye
çalıştığı’’na ve bu “tim”le işbirliği yaptığına yönelik bilgiler yer aldı. Kamuoyunda “Suikast Timi
Davası” olarak bilinen bu davanın duruşması Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 20 Şubat’ta
başladı ve karar duruşması 4 Ekim 2017 tarihinde yapıldı. Mahkeme Albay Ali YAZICI’ya 18 yıl,
Gökhan Şahin SÖNMEZATEŞ’e de 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Elbette ceza
alanlar bunlarla sınırlı değil.
Davanın en önemli sanığı olan SÖNMEZATEŞ, bu kitabın konusu olan Akıncı Üssü Davası’nın
da önde gelen sanıklarının arasında yer aldı.
Darbecilerle ABD arasında irtibat: Hain girişimden bir yıl sonra gelen bir tutuklama hem
ülke gündeminde hem de ABD’de geniş yankı buldu. Tutuklanan kişi ABD İstanbul Başkonsolosluğu’nda irtibat görevlisi olarak çalışan Metin TOPUZ’du. Bu tutuklama hadisesinin yankıları
Türkiye-ABD ilişkilerini vizeleri karşılıklı askıya alma yaptırımına kadar genişledi. Konu artık bir
yargı meselesi olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın önündeydi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17-25 Aralık kumpas soruşturması kapsamında gözaltına
alınıp daha sonra casusluk suçundan tutuklanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi
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Metin TOPUZ’un 15 Temmuz darbe girişimine katılan asker ve polis amirleriyle bağlantısı olduğunu belirledi. Bu gelişme aynı zamanda FETÖ mensupları ve Pensilvanya’da muhafaza edilen
Fetullah GÜLEN arasındaki irtibatı da ortaya koyuyordu.
Savcılığın ulaştığı bilgilere göre Metin TOPUZ, Ankara Emniyeti’ni kuşatarak “whatsapp” uygulamasında “Darbeye direnen herkesin vurulması, silah ve teçhizatlarının teslim edilmemesi’’
talimatını veren eski Emniyet Müdürü Zeki TAŞKIN’la telefonla görüşmüş. TOPUZ, savcılık ifadesinde, TAŞKIN’ı hatırlamadığını, görüşmüşse bile “iş ilişkisi çerçevesinde’’ görüştüğünü iddia
ediyor. Metin TOPUZ’un, 15 Temmuz gecesi jandarma personeline silah dağıtarak darbe girişimine katılmalarını sağlayan Yarbay Oktay AKKAYA ile irtibatı da tespit ediliyor. Savcılığın ulaştığı
bilgilere göre AKKAYA, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde tutuklanan İstanbul İl Jandarma
Komutanı Jandarma Albay Gürcan SERCAN’la darbe toplantıları yapmış.
Başsavcılık; Metin TOPUZ’un 17-25 Aralık girişiminin emniyet ve yargı ayağını yürüten şüphelilerle eylemin asıl faili konumundaki dış istihbarat ve ülkeler arasında aracılık yürüttüğüne,
sözde soruşturma dosyasındaki sahte delil ve ses kayıtlarının yurtdışına çıkarılması noktasında
rol üstlendiğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğuna dikkat çekiyor.
FETÖ’cü amirleri ABD’li savcıyla görüştürmüş: Daha sonra yapılan araştırmalarda casusluk- tan tutuklanan Metin Topuz’un, FETÖ’cü polis şefleri Yakup SAYGILI, İbrahim ŞENER, Yasin
TOPÇU gibi isimlerle birlikte ABD’ye seyahat ettiği ve söz konusu polisleri ABD savcısı ile görüştürdüğü ortaya çıkıyor. FETÖ şüphelisi 121 kişi ile yoğun görüşme trafiğine girdiği ve firari FETÖ
savcısı Zekeriya ÖZ’le de bağlantılı olduğu belirlenen TOPUZ’un, 17-25 Aralık soruşturmasında
dinlemeleri yapan teknik birim sorumluları İbrahim ŞENER ve Arif İBİŞ’le irtibatı olduğu da anlaşılıyor. Savcılık TOPUZ’un, Yakup SAYGILI, İbrahim ŞENER gibi polis şefleriyle Washington’da bir
savcıyla görüştüklerinin belirlendiğini söylüyor. TOPUZ bu görüşmeleri yalanlamıyor ama bunların “iş görüşmesi’’ olduğunu söylüyor.
O günlerde Rıza ZARRAB ile ilgili davanın ABD’deki duruşmalarına henüz başlanmamıştı ve
bütün dünya onun orada sanık sandalyesinde oturduğunu zannediyordu. Tam da bu süreçte
TOPUZ’un tutuklanması Amerika tarafından çok yüksek tonlu bir tepkiyle karşılandı.
ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nden yapılan tehditvari açıklamada şu ifadelere yer veriliyordu: “Amerikan hükümeti bir yerel çalışanın tutuklanmasından ve Türk hükümet kaynakları
tarafından sızdırılan ve görünüşe göre bu çalışanın hukuka dayalı bir mahkeme yerine, medyada yargılanmasının amaçlanmasından büyük rahatsızlık duymaktadır. Çalışanlarımıza yönelik
temelsiz iddialar, uzun dönemli ortaklığımızı baltalamakta ve bu ortaklığın değerini azaltmakta- dır.”  AAncak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, TOPUZ’un ‘yerel çalışan’ olduğu açıklamasını yalanlayarak “Söz konusu kişi konsolosluğun listesinde kayıtlı personeli olmadığı gibi, diplomatik ve
konsüler bağışıklık sahibi de değildir’’ diyecekti. Bütün bu gelişmelerden sonra ABD’de ZARRAB
davasının duruşmaları başladı ama dosyada köklü bir değişiklik yapılmıştı. Artık ZARRAB ‘sanık’
değil, ‘tanık’ sandalyesinde oturuyordu.1
Daha sonra Türk medyasında çıkan haberler Savcı BHARARA ile FETÖ arasındaki kirli ittifakı
açıklamaya yönelikti. Çıkan haberlere göre ABD’deki Rıza ZARRAB iddianamesi, New York Bölge
Savcısı Preet BHARARA ile FETÖ arasındaki ilişkinin en açık deliliydi. Bu haberlerin anlattığına
http://www.sabah.com.tr/gundem/2017/10/06/darbecilerle-abd-arasinda-irtibati-kurdu
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göre BHARARA, FETÖ’cü polislerin 17 Aralık kumpasında hazırladığı ve takipsizlik kararı verilen
fezlekenin virgülüne bile dokunmadan kullanmış.

Hatta yazı karakteri, başlıkta kullanılan renkler vurgu için italik yapılan kelimeler bile aynı.
Haberlerde FETÖ’nün 17/25 Aralık kumpasına dair fezlekesinin ‘kopyala yapıştır’ metoduyla
ABD’deki Rıza Zarrab iddianamesine konulduğu ortaya çıkmıştı. Acaba öyle miydi, yoksa olay
daha mı farklıydı?
Yoksa bizdeki fezleke ABD’de mi hazırlandı?: Bu gelişmeler, ortaya cevaplandırılması gereken böyle bir soru çıkardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Metin TOPUZ’un dikkat çeken bağlantıları ortaya çıkmıştı. FETÖ’cü polislerle
irtibatı olduğu belirlenen TOPUZ’un, 17 Aralık kumpasından önce de İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne giderek 17 Aralık kumpasının başındaki isimlerden eski Mali Şube Müdürü Yakup SAYGILI
ile görüştüğü belirlenmişti. Ayrıca FETÖ’cü polis şeflerini ABD’ye götürdüğü belirlenen TOPUZ’un
sır bağlantıları ile iddianame ve fezlekedeki benzerlikler, “ZARRAB hakkında hazırlanan iddianame mi 17 Aralık’tan kopyalandı, yoksa 17 Aralık’ın fezlekesi mi ABD’de hazırlandı?’’ sorusunu
beraberinde getirdi.
Yine gazete haberlerinde, Hakim Richard BERMAN’ın 8-9 Mayıs 2014 tarihinde FETÖ tarafından İstanbul’da düzenlenen ve FETÖ’nün tezlerinin savunularak Türkiye hukukunun eleştirildiği uluslararası sempozyuma katıldığı hatırlatılıyordu. ZARRAB davasına bakan BERMAN, bu
görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından “Evet, bu sempozyuma katıldım ama bu  benim adil
karar vermemi etkilemez.’’ şeklinde bir savunma yapmıştı.2
Sonradan ortaya çıkan belgeler bu ‘kurgu dava’nın hakiminin de FETÖ’cüler tarafından tanıhttps://www.sabah.com.tr/gundem/2017/11/13/bharara-ve-fetonun-kirli-ittifaki
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dık bir isim olduğunu göstermişti. Türkiye’de tezgâhlanmak istenen 17/25 Aralık kumpaslarının
boşa çıkartılmasından en çok rahatsız olan grubun FETÖ olduğu o gün de biliniyordu, bugün de
biliniyor. Örgüt bu olaylardan aylar sonra düzenlediği bir sempozyumda sözde “Adalet ve Hukuk
Devleti’’ni tartışmaya açmıştı. Ancak o günlerde basına yansıyanlardan “Adalet ve Hukuk’’un bir
paravan olarak kullanıldığı; asıl amacın 17/25 Aralık kumpasını kuranlara sahip çıkmak olduğu
anlaşılıyordu. Zira BERMAN, bu sempozyumda AK Parti Hükümeti’ni ve Başbakan Recep Tayyip
ERDOĞAN’ı hedef alarak ““Tek adam iktidarının tersi olan hukuk devletinin Türkiye’de tehdit
altında olduğu bir sır değildir. Bana göre kesinlikle tek adam iktidarı hukuk devleti ilkesi ile değiştirilmelidir.’’ diyor ve Fetullah GÜLEN’in talimatıyla yasa dışı dinleme ve teknik takip kararı alan
FETÖ’cü hâkim, savcı ve polis amirlerinin görevden alınmasını açıkça eleştiriyordu.
ABD’de “ZARRAB Davası’’ olarak başlayıp sonra “Türkiye’ye Kumpas Davası’’ haline dönüştürülen tiyatronun baş oyuncularından olan hâkim Richard BERMAN’ın iştirak ederek Türkiye’ye
eleştiriler yönelttiği bu sempozyumun FETÖ tarafından finanse edildiği anlaşılıyordu. 15 Temmuz kalkışmasıyla ilgili davalar sürerken bu konu mahkemelerin dikkatini çektiği için araştırma
lüzumu görülüyor ve yapılan araştırmanın sonunda sempozyumun 264 bin 869 TL olan masraflarının FETÖ iltisaklı bir avukatlık bürosunca ödendiği tespit ediliyor. BERMAN’ın moderatör olarak katıldığı sempozyuma FETÖ’nün ABD imamı olduğu iddia edilen Faruk TABAN da katılmıştı.3

Sempozyumun yüklü masraflarını ödeyen bu hukuk bürosunun kanlı kalkışmadan sonra adı
polis baskınlarıyla gündeme geldi. Yapılan operasyonda çok sayıda avukat gözaltına alındı. Gazete haberlerine yansıyan bilgilere göre büronun on tonluk bir arşivi Gebze’den polis marifetiyle
İstanbul’a getirilmişti. Yapılan incelemelerde bu büronun sıradan bir avukatlık bürosu olmadığı
anlaşıldı. Sadece 16 yıllık bir geçmişi olan büro, kısa sürede devlerle yarışır hale gelerek dünyanın en ünlü avukatlık bürolarıyla ortaklık kurmuş, İstanbul’un ünlü AVM’lerinden Astoria alışveriş merkezinde 7 katı kapatmıştı. Yapılan operasyonlardan sonra FETÖ ile irtibatı tespit edilen bu

https://www.sabah.com.tr/galeri/turkiye/sok-belgeler-ortaya-cikti-1513843585
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kuruma el konularak TSSF’ye devredilmişti. 4
Şüphesiz 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmek istenen işgal girişiminin ayak seslerinden biri de 2013 yılında yaşanan 17/25 Aralık komplosuydu. 17 Aralık 2013 sabahı, Cumhuriyet
Savcısı Celal KARA ve Mehmet YÜZGEÇ’in talimatıyla birçok kişinin gözaltına alınması peşinden
yaşanan gelişmeler Türkiye gündemini sarsmıştı. Gözaltına alınan kişilere, “rüşvet, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma ve kaçakçılık’’ gibi suçlamalarının yöneltildiği operasyonu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zekeriya ÖZ koordine ediyordu.
O dönemdeki İçişleri Bakanı Muammer GÜLER’in oğlu Barış GÜLLER, Ekonomi Bakanı Zafer
ÇAĞLAYAN’ın oğlu Salih Kaan ÇAĞLAYAN, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR’ın oğlu
Abdullah Oğuz BAYRAKTAR, Halkbank Genel Müdürü Süleyman ASLAN, işadamları Ali AĞAOĞLU, Rıza ZARRAB ve Fatih Belediye Başkanı Mustafa DEMİR’in de aralarında yer aldığı 89 kişi
gözaltına alındı.
Ülkeyi yönetenler bu gelişmeleri “iktidarı devirmeye yönelik yargı darbesi’’ olarak gördüklerini, gelişmelerin arkasında FETÖ’nün olduğunu açıkladı. Karşı atak olarak emniyet birimlerine
yönelik ‘temizlik operasyonu’ için düğmeye basıldı.
Bu kez 25 Aralık’ta başka bir operasyon başladı. Savcı Muammer Akkaş tarafından yürütülen
soruşturmada 96 kişiye yöneltilen suçlamalar arasında “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve
yönetmek, ihaleye fesat karıştırmak ve rüşvet’’ bulunuyordu. Savcı Akkaş, birçok iş adamının da
aralarında bulunduğu 41 kişilik gözaltı listesi hazırladı, mahkemeden bazı iş adamlarının malvarlığına el koyma kararı çıkarttı. Bütün bu gelişmeler Türkiye’de, Emniyet ve Yargıda büyük bir
‘ayıklama’ işini beraberinde getirdi. HSYK’da köklü değişikliklere gidildi.
Bu olaylara karışan herkese dokunuldu. Görevden almalar, tutuklamalar, firarlar birbirini kovaladı. Bundan üç yıl sonra yaşanan darbe girişimiyle ilgili yapılan soruşturmalarda 17/25 Aralık
operasyonlarında yer alanların hemen hepsinin FETÖ mensubu oldukları birçok iddianamenin
konusu yapıldı. Kanlı girişimden yaklaşık birbuçuk yıl sonra ortaya dökülen şeyler ise sadece
17/25 Aralık olaylarıyla kanlı girişim arasında bağ kurulmasını değil; bütün olup bitenlerle ABD
arasındaki ilişkileri de gözler önüne seriyordu.
Olaylardan sonra Rıza ZARRAB ABD’de ‘sanık’ olarak tutuklandı ve 2017 yılının son aylarında yargı önüne çıkartıldı. Ancak ZARRAB sanık değil tanık sandalyesine oturtulmuştu. Duruşmalarda “kendisini kurtarmak için ABD’li yetkililerle işbirliği yaptığını’’ açıkça söyledi. Bunu hapishanedeyken amcası olduğu söylenen bir kişiyle yaptığı görüşmede de itiraf ettiği daha sonra
basında yer aldı.
ZARRAB, bu görüşmede amcası olduğu söylenen kişiye şunları anlatıyor:“Ahad durum öyle
değil, sana söylüyorum. Burada çıkıp “tamam bu haltı ben yaptım’’ dersen rahat ediyorsun...
Anlıyor musun? Ben zaten suçumu kısmen kabul ettim. Başka çarem yoktu, neyleseydim; ömür
boyu hapis cezası mı alsaydım? Burada kanun yok, yapmadığın bir şeyi kabul etmek zorundasın.
Burada işler böyle yürüyor. Önemli olan suçunu kabul etmen. Bu baskı sadece Amerika’da var,
diğer ülkelerde olmaz. Suçunu itiraf edersen serbest bırakılırsın, durum bundan ibaret.’’
ZARRAB’ı tanık sandalyesine oturtan ABD makamları sanık sandalyesine de Halk Bankahttp://www.milliyet.com.tr/paralel-hukuk-burosunun-10-ton-ekonomi-2283541/
http://www.hurriyet.com.tr/yuksel-karkin-avukatlik-ortakliginin-da-tmsf-bunyesine-gectigi-ortaya-cikti-40295474
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sı eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan ATİLLA’yı oturtmuşlardı. Atilla’nın duruşmaları
başladığında ortaya ilginç bir isim çıktı: FETÖ mensubu firari eski Komiser Yardımcısı Hüseyin
KORKMAZ. İstanbul’da 2010-2014 yılları arasında emniyet teşkilatında komiser yardımcısı olan
Hüseyin KORKMAZ, tanık sıfatıyla verdiği ifadede Türkiye’de Rıza ZARRAB soruşturmasını yürüten ekibin amiri olduğunu söyledi. Bu kişi ABD makamlarına “çalıntı deliller’’ verdiğini açıkça
itiraf etti. Verdiği delillerin Türk makamlarınca sahteliği tescil etmiş evraklar olduğu biliniyor.
Bunlar FETÖ mensuplarının 17/25 Aralık operasyonlarına altlık olarak ürettiği evraklar.
Firari KORKMAZ, mali şubeden 17 Aralık soruşturmasıyla ilgili delilleri 6 farklı zamanda temin ettiğini söylemişti. Yine onun anlattıklarından, çaldığı bu ‘üretilmiş’ delilleri ABD’de soruşturmayla ilgili makamlara verdiği ve soruşturma savcısını 25 Aralık 2013 tarihinde ziyaret ettiği
anlaşılıyor.
KORKMAZ, ABD makamlarına verdiği delilleri kendisinin de muhafaza etmek istediğini ve
savcıdan cd olarak aldığı delilleri daha sonra şifreli olarak kendi flash diskine ve hard diskine
kopya- ladığını ifade ediyor. Ocak 2014’ün sonlarına doğru söz konusu savcıyı 2 kez daha ziyaret
etmiş. Bu görüşmelerinde de delillerin taranmış hallerini ve aramalarda elde edilen fotoğrafları
aldığını ve bunları yine flash diskine aktardığını anlatıyor. Bundan bir ay sonra Şubat 2014’te görevinden alınan savcının yeni ofisini ve Temmuz 2014’te de evini ziyaret ettiğini söyleyen KORKMAZ, bu ziyaretlerinde de daha önce taranmamış olan belgeleri ve eksik kalan raporların dijital
versiyonlarını aldığını anlatıyor. Haziran 2016’da da dosyada bilirkişi görevinde bulunmuş bir
memurdan delil temin ettiğini ifade eden KORKMAZ, ABD’li savcılarla ilk olarak avukatı aracılığıyla iletişim kurduğunu belirtiyor.
Firari FETÖ üyesi KORKMAZ’ın anlattıkları bunlardan ibaret değil. Tanıklığa hazırlık sürecinde savcılıkla 40’tan fazla görüşme yapmış. Bu görüşmelerde bazı günler 2, bazen 4 saat, bazen
de daha uzun süre bir araya gelmişler. ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) kendisine 50
bin dolar verdiğini ve ABD’de oturduğu evin kirasını ise savcılığın ödediğini açıkça ifade etmekten kaçınmıyor. KORKMAZ, Amerikan emniyet kuvvetleriyle irtibata geçtiğini, onların katkısıyla
ABD’ye kaçtığını ve beraberinde getirdiği delilleri havalimanında teslim ettiğini, savcılıktan kendisine zaman zaman para verildiğini de hiç çekinmeden anlatıyor.
Sadece KORKMAZ değil, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ’nün 17/25 Aralık kumpasına ilişkin yürüttüğü soruşturmada, FETÖ üyesi olmak suçundan firari olarak aranan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan “ByLock” kullanıcısı eski Bankalar Yeminli Murakıbı Osman Zeki
CANITEZ de “ATİLLA” davasındaki tanıklar arasında yer aldı.
Önde gelen firari FETÖ mensupları Emre USLU, Adem Yavuz ARSLAN ve Sıtkı ÖZCAN’ın,
yanlarında başka FETÖ mensuplarıylabirlikte “ATİLLA” davasını yerinde izlemeleri fotoğraflar
eşliğinde basına yansımıştı. FETÖ’nün firari polislerinden olan KORKMAZ’ın Türkiye devletine
ait belgeleri izinsiz elde ederek kaçırması ve Amerikalı güvenlik elemanlarına teslim etmesi,
ardından da duruşmada ifade “ATİLLA” davasının FETÖ ile bağlantısını bir kez daha gözler önüne serdi. Bütün bu gelişmeler Türkiye’de yaşanan olumsuzluklarda ABD’nin ne denli müdahil
olduğunu da gösteriyordu.5
Hüseyin KORKMAZ 17/25 Aralık kalkışmasından sonra yakalanarak ifadesi alınmış bir süre
http://aa.com.tr/tr/dunya/abddeki-davada-dinlenen-feto-firarisi-korkmaz-belgeleri-nasil-kacirdigini-anlatti/1001971
http://www.aksam.com.tr/guncel/sarrafin-hapishanedeyken-amcasiyla-yaptigi-konusmalarin-metni-ortaya-cikti/haber-689965
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hapis yattıktan sonra serbest bırakılmıştı.KORKMAZ, o süreçte mahkemedeki ifadelerinde “17/25
Aralık dosyalarında hiç çalışmadım, tek parafım yok, ben 17 aydır neden tutukluyum?”  demişti.
ABD’de ise savcılara 17/25 Aralık soruşturmasını yürüten ekibin amiri olduğunu söylüyor.6
Acaba oradaki ifadesinin bu bölümü yalan mı, yoksa işin içinde başka bir şey mi var? Gerçekten de o süreçteki soruşturmalarda herhangi bir imzası bulunmuyorsa bu cemaat denilen
şebekenin çalışma sistemine son derece uyumlu bir durum. Özellikle Akıncı’da yaşananlar gösteriyor ki, FETÖ bir yerde görev ve yetkisi olmayan bağlılarını kullanmayı metod olarak seçiyor. O
meşum gece Akıncı’da işi olmayan, hatta bu üste herhangi bir görevi bulunmayan taraftarlarını
toplayarak oradaki eylemlere iştirak ettirdiği bugün için bilinen bir gerçek.
ABD’li yazar Michael RUBİN de Türkiye’de gerçekleştirilen darbe girişimiyle ABD’liler arasında irtibat kuran isimlerden biri. Aslında RUBİN, GÜLEN karşıtı görüşleriyle tanınıyordu. AAncak
ne olduysa 2015 yılının mayıs ayında The Commentary dergisine yazdığı yazıda “Gülenci”leri
yanlış değerlendirdiğini belirterek “onlarla bir araya gelip dinlemeye hazır olduğunu’’ açıklamıştı. Daha önceki bir yazısında (Kalkışmadan yıllar önce, Neo-Con’lara ait Amerikan Girişim Enstitüsü’nün web sitesinde yayınlanıyor.) Fetullah GÜLEN’in Türkiye’ye dönmesi halinde “bunun
Humeyni’nin İran’a dönmesine benzeyeceğini’’ ifade etmiş ve bu görüş GÜLEN tarafından tepkiyle karşılanmıştı. İşte bu yukarıda sözü edilen yazıda GÜLEN’e verdiği bu rahatsızlıktan dolayı
da özür dilemeyi ihmal etmiyor. Tabii o günden sonra da örgüt mensuplarının ilgi odağı haline
geliyor. Zaman Gazetesi yazarlarından Ali ÜNAL, Türkiye’de verdiği ifadede, RUBİN tarafından
yalanlansa da “Michael RUBİN’i darbe girişiminden bir yıl önce, haziran 2015’te (söz konusu yazıdan sadece iki ay sonra) Pennsylvania’da gördüğünü’’ söyleyerek bu ‘ilgi’nin hangi boyutlara
ulaştığının anlaşılmasını sağlamıştı.
RUBİN, kalkışmadan aylar önce yazdığı bir yazıda Türkiye’de darbe olabileceğinden bahsediyordu. 21 Mart 2016 yılında yazdığı yazıda bu iddiasına açıklık getirerek “bunun bir analiz
görüşü olamayıp, ABD’deki bazı kaynakların kendisine verdikleri bir bilgi olduğunu’’ belirtiyordu.
Onun bu düşüncelerini kamuoyuyla paylaştığı günlerde, FETÖ şüphelisi kaçak polis şeflerinden
Ahmet YAYLA’yla Washington’da sık sık bir araya geldiklerine dair haberler de zaman zaman
basında yer alıyordu. Bu şahsın Amerika’daki Neo-Con’larla ileri düzeyde birlikteliği bulunuyor.
Öyle ki, Neo-Conların düşünce kuruluşu olan Amerikan Girişim Enstitüsü’nde uzman olarak
görev yapı- yor. Bu ilişki, onun açıklamalarının Amerikan Derin Devleti’yle, bütün olup bitenler arasında da bir bağ kurulmasına yol açıyor. Bu RUBİN, 2016’nın son ayında da bir açıklama
yaparak “terör ve istihbarat konularında uzman olan eski bir Türk Emniyet Müdürü’nü AEI’de
(Neo-Con’ların kurumu) ağırladıklarını’’ söylüyordu. Onun sözünü ettiği kişinin YAYLA olabileceğine dair Türk basınında yazılar çıktı. Güya Türk olan bu kişi söz konusu toplantıda “Türkiye’yi,
DAEŞ’e silah vermekle, İran’la işbirliği yapmakla’’ suçlamış ve “darbenin de kuşkulu bir girişim
olduğunu’’ öne sürmüştü. Bu yaklaşımla Fetullah GÜLEN’in o günlerde darbe girişimini“Tiyatro’’
olarak tanımlaması arasındaki benzerlik de oldukça dikkat çekici.7
Kanlı girişimin hemen arkasından da Neo-Con’ların adamı olan RUBİN, bu kanlı girişimin
Türkiye için “çok iyi bir başlangıç’’ olabileceğini savunan ve başarısızlığa uğramasından dolayı
üzülen yazılar yazmaktan geri durmadı. Darbe girişiminden bir iki gün sonra yazdığı yazıda “GÜhttp://www.hurriyet.com.tr/fetocu-komiser-itiraf-etti-fbidan-50-bin-dolar-aldim-40676426
http://www.sabah.com.tr/gundem/2017/10/18/fetocu-abdliden-haberim-vardi-itirafi
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LEN’i iade etmek mi? Cidden mi?’’ başlığını kullanmış, bu iade konusuna Neo-Con’ların nasıl
baktığını hepimize göstermişti. Cumhurbaşkanı’na iftira ve hakaretler içeren bu yazısı üzerine
daha sonra kendisi hakkında Türkiye’de suç duyurusunda bulunuldu.
Onun zaman zaman Türkçe paylaşımlarda bulunması ve bu paylaşımların örgütçüler tarafından sosyal medya alanlarında yaygınlaştırılması da dikkat çekici. RUBİN’in, “Fethullah GÜLEN’i Yeniden Düşünmek’’ başlıklı makalesinin GÜLEN’e ait internet sitesinde yer alması zaten
Neo-Con’ların bu örgütle işbirliği içinde olmalarının en açık göstergesidir.8
FETÖ-ABD işbirliğini deşifre eden isimlerden birisi de Türk kökenli eski CIA çalışanı Sibel
EDMONDS. Yazdığı bir yazıda “FETÖ’nün korunma direktifini ilk kez CLİNTON verdi” diyen bu
şa- hıs, GÜLEN’in suç dosyalarının FBI tarafından saklandığını söylüyor. Onun iddiasına göre
GÜLEN’i ABD’de ilk korumaya alan kişi de Bill CLİNTON.
SSabah gazetesinde çıkan bir haberin anlattıklarına bakılırsa FBI’da GÜLEN hakkında bekleyen çok sayıda suç dosyası bulunuyor. FBI’ın Chicago, New Jersey ve Washington D.C. ofislerinde
bekleyen bu suç dosyalarının üstü kapatılmakta. Durum öyle bir hal alıyor ki, 2016 mart ayında
NATO’nun üst komutanı General Wesley CLARK, “ABD’nin Türkiye’nin başındaki bir problemin
parçası haline geldiğini’’ söylemekten kendini alamıyor.
Yazdığı makalede GÜLEN’i “Gezegendeki en tehlikeli adam’’ olarak nitelendiren ve “bu kişinin halen ABD’den terör faaliyetlerini yürüttüğünü’’ söyleyen Edmonds, onun ABD’ye gelişi ve
ko- runması konusunda CIA ve FBI’ın işbirlikçi olduğunu söylüyor. EDMONDS’a göre GÜLEN hakkındaki suçlamaların örtbas edilmesinde başrolü eski FBI Başkanı Robert MUELLER oynuyor.9
Kanlı girişimden yaklaşık bir buçuk yıl sonra gazetelere önemli bir haber konu oldu. Bu haber, hem 17/25 Aralık olaylarının açık bir yargı darbesi olduğunu hala görememiş olanlara hem
de bu olaylar ile 15 Temmuz kanlı girişimi arasındaki derin ilişkiyi göremeyenlere açık bir delil
niteliğindeydi. Ayrıca Fetullah GÜLEN’in bu kalkışmalarla doğrudan ilişkisi de bu haberlerle birlikte gizlenemez şekilde ortaya çıkıyordu.
FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklanan Zaman Gazetesi Görsel Yönetmeni Fevzi YAZICI’nın bilgisayarında yapılan incelemede Fetullah GÜLEN imzalı bir belge ele geçiriliyor. 19 Nisan
2015 tarihli Fetullah GÜLEN imzası taşıyan ve asliye ceza hakimlerine hitaben yazılan belgede,
“Selam Tevhid ve Tahşiye” kumpası operasyonu kapsamında tutuklu olan Samanyolu Grup Başkanı Hidayet KARACA ve üst düzey polis şeflerinin tahliyesi isteniyor.
“Muhterem Asliye Ceza Hakimi’’ diye başlayan ve Fetullah GÜLEN’in imzasını taşıyan talimat mektubunda GÜLEN’in hakime tutuklu emniyet müdürleri Nazmi ARDIÇ, Yurt ATAYÜN, Ali
Fuat YILMAZER ile Zaman grubundan Hidayet KARACA’nın da aralarında bulunduğu 63 kişinin
tahliyesi isteniyor. Fetullah GÜLEN’in bu mektubundan 2 gün sonra 21 Nisan 2015’te tutuklu bulunan 63 FETÖ mensubu 32. Asliye Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa BAŞER tarafından
tahliye edilmişti. Belgedeki imzayı inceleyen İstanbul Başsavcılığı, talimat belgesindeki imzanın
çek ve saatte bulunan imzalarla aynı olduğunu, dolayısıyla bu imzanın GÜLEN’e ait olduğunu
belirledi.
GÜLEN, söz konusu mektupta tutuklu mensuplarının tahliyesi için şunları söylüyor: “Muhhttp://www.sabah.com.tr/gundem/2017/06/02/cumhurbaskani-erdogandan-michael-rubin-hakkinda-suc-duyurusu
http://www.sabah.com.tr/dunya/2017/11/06/gulenin-suc-dosyalari-fbi-ofisinde-saklaniyor
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terem Asliye Ceza Hakimi, Medrese-i Yusufiye’deki kardeşlerimizin salıverilmelerinin lüzumunu
hissettim. -Onları çok rahatlıkla salıver Allahım- duasına siz de iştirak edersiniz inşallah. Sizin
bu gayretiniz vesilesiyle 10 milyon aile sevinecek inşallah. Fikriyatımızın paralel olması hasebiyle bunu sizden rica ediyorum. Gözlerinden öperim.” Savcılık yaptığı araştırmada bu talimatın
belgesini, kapatılan Zaman Gazetesi’nin yöneticilerinden Fevzi YAZICI’nın flash bellek içerisinde
ABD’den getirdiğini belirliyor.10
Mesele sadece iktidarı ele geçirmek değildi: 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmek
istenen darbe girişimi sadece, Türkiye’de iktidarın zorla değiştirilmesine yönelik bir kalkışmadan
ibaret değildi. Demokrasilerde bu bile büyük bir suç olarak kabul edilir ama kalkışma bu suçun
boyutlarının ilerisine taşınmış ve bir işgal harekâtı halinde sahneye konulmuştur. Bu başkaldırının merkezi olarak Mürted’de bulunan askeri üs seçilmiştir.
Sonradan adı Akıncı olarak değiştirilen bu üste kalkışmanın yapıldığı cuma günü bayrak töreni alışılmışın dışında erkene çekilmiş ve tören, saat 14.00’te yapılarak “sıcak’’ gerekçesiyle
personel izinli sayılıp evlerine gönderilmiştir. Ancak kalkışmada kullanılması düşünülen personelin bir kısmı “siz burada kalın’’ denilerek orada tutulmuş, bir kısmı da sonra aranarak üsse geri
çağırılmıştır.
O gün orada “sosyal etkinlik’’ hem bir paravan, hem de bir parola olarak kullanılmıştır. Parola olarak kullaılmıştır; çünkü arananların çoğuna “Sosyal etkinlik var, üsse dönün.’’ denilmiştir. Paravan olarak kullanılmıştır; çünkü “sosyal etkinlik’’ dedikleri şey aslında darbe girişimidir.
“Sosyal etkinlik’’ diye toplanmış, gerçekte ise yapılacak darbenin son hazırlıklarını ve üsdeki
görev dağılımını yapmışlardır. Hatta o gün telefon edilip, “mangal partisi var, seni bekliyoruz’’
denilerek çağrılan kişiler bile olmuştur. O gece kalkışma olacağı için üsse giriş çıkışlar sıkı denetim altına alınıyor. Dışardan gelenler nizamiye girişinden üssde görevli olsalar bile alınmıyorlar.
Ancak “sosyal etkinliğe geldik’’ ya da “Ahmet ÖZÇETİN’in misafiriyim.’’  gibi önceden belirlenmiş
parolaları söylediklerinde içeriye alınıyorlar.
Darbe öncesi son hazırlıkları yapmak için toplantı düzenliyorlar. Bu toplantıyı “Terörle Mücadale Harekâtı’’ gibi makul bir isim altında tertip ediyorlar. Bu toplantıda iştirak edenlere emir
ve görevleri kimlerden alacaklarına dair bilgiler veriliyor. Nizamiyelerde görev alacak olanlardan
yanında silah olmayanlara silah temin ediliyor. Sonra her birine ayrı ayrı görevlendirme yapılıyor.
Darbe günü mesaiyi erken bitirip üste izin ilan edenler, kendi aralarında toplantı düzenliyorlar. Toplantıda Hakan KARAKUŞ isimli şahıs bilgilendirme yapıyor. Hava Kuvvetleri eski Komutanı
Akın ÖZTÜRK’ün damadı olan KARAKUŞ, genel anlamda bir TMH olacağını söylüyor. Fakat sair
çalışmalar bu hazırlığın şimdiye kadar görülmüş diğer terörle mücadele hareketlerine benzemediğini gösteriyor. Bugüne kadarki TMH’ler genellikle Doğu ve Güneydoğu illerinde olurken, bu
kez Ankara’nın göbeğinde olması ayrıca dikkat çekmeye yetecek bir durum. Nizmiyelerde görevlendirilen insanlara verilen talimatlar bile bu durumu TMH olmaktan uzaklaştırıyor.
Üste çalışan görevlilerin bile ancak belirlenmiş şifreleri söylemeleri halinde içeriye alınıyor
olmaları acaba o dakikalarda akıllara hiç mi “Bu nasıl TMH?’’ sorusunu getirmedi?
O gece nizamiyelerde görev verilenlerden Yüzbaşı Özkan HEKİN, nizamiye kapısında biriken
http://www.hurriyet.com.tr/en-buyuk-delil-ele-gecti-40679069
https://www.sabah.com.tr/gundem/2017/12/15/son-dakika-teroristbasinin-2015-yilinda-verdigi-o-talimat-ortaya-cikti
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halkla temas ettikten sonra yanındakilere dönüp, ““Bu ne biçim TMH? Bu savaş benim savaşım
değil. Bu birlik benim birliğim değil, ben bu işte yokum.’’ diyerek canı pahasına orayı terk ediyor.
Peşinden gidenlerin kendisini öldüreceklerini bildiği halde o bunu yaparken, geride kalan 500’e
yakın kişinin bunu anlamamış olması ne ile izah edilebilir?
Akıncı Üssü’nü bu kirli oyunun merkezi haline getirenler hazırlıklarına haftalar öncesinden
başlıyorlar. Kaldırdıkları uçaklarla Marmaris’te Cumhurbaşkanı’nın bulunabileceği mekânların
keşfini yaparak havadan fotoğraflarını çekiyorlar.
O güne kadar üste bulunmayan sniper pod cihazlarını çok daha önceden uçaklarla gidip
Balıkesir ve Diyarbakır’daki üslerden alıp getiriyorlar. Sonra lazer işaretleme sistemiyle hatasız
vuruş yapmaya yarayan bu cihazları bir başka kentteki üsse giderek F-16 uçaklarına taktırıyorlar.
Kanlı girişimden bir gün önce üste Ankara haritası üzerinde kapsamlı çalışma yapıp Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Özel Kuvvetler Komutanlığı, TÜRKSAT, AK
Parti Genel Merkezi, Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Müsteşarlığı, TÜRKSAT gibi stratejik hedefleri bir bir seçerek harita üzerinde işaretleyip bunlara ait koordinatları çıkartıyorlar.
Bütün bu hazırlıklara iştirak edenlerin, mahkemelerde tiyatro oynarcasına “Terörle Mücadele Harekâtı”ndan bahsetmeleri kime, ne kadar inandırıcı gelebilir?
FETÖ/PDY yapılanmasının devletin bütün birimlerini bir vücudun kılcal damarları gibi nasıl
sardığı, darbe sürecinde bütünüyle ortaya çıktı. Öyle ki, TBMM’de kurulan bu darbeyi araştırma
komisyonunda görevlendirilen bir memurun bile aylar sonra yapıdan olduğu anlaşılınca memuriyetten ihraç edildiği ortaya çıkıyor. Basında darbe girişiminin neden erken bir saatte başlatıldığına dair hayli yorumlar çıktı. Darbenin o yıl yapılacak “YAŞ” toplantısından önceye alınması,
darbecilerin “Şura”da yaşanacak ihraçlardan önce hareket etmek istemelerinden kaynaklanıyordu. Ancak devletin her yerine sirayet etmiş olan yapı o gün Genelkurmay ile MİT arasında yaşanan trafikten de haberdardı. Bu yüzden kalkışmayı planladıkları saatten önceye almış olmaları
en güçlü ihtimal.
15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı’nda yaşananlara yönelik hazırlanan
çatı iddianamesinde Üsteğmen Kübra YAVUZ, 123 numaralı sanık olarak yer aldı. Girişim öncesi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR ile görüşmek için karargâha giden MİT Müsteşarı
Hakan FİDAN’ı Protokol Subayı Kübra YAVUZ uğurladı. MİT Müsteşarı Hakan FİDAN’ı, karargâhtan uğurladıktan 15 dakika sonra darbe girişimi başladı ve Özel Kuvvetler’e saldırı düzenlendi. 11
Bu konuya uygun örneklerden biri de Adil ÖKSÜZ’ün sorgudan sonra serbest bırakılması.
Fetullahçı Terör Örgütü’nün “Hava Kuvvetleri Komutanlığı İmamı” olduğu belirlenen firari Adil
ÖKSÜZ’ün serbest bırakılmasıyla ilgili 13’ü asker, 14’ü Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ve
biri eski Başbakanlık müşaviri 28 sanığın yargılandığı davada sanıklardan, olay tarihinde Ankara
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nde görev yapan polis Murat BAYRAK, FETÖ ile bağlantısı olduğunu kabul etti.
Adil ÖKSÜZ ile beraber Kışla Jandarma Komutanlığı’nda kalan 11 kişinin buradan alınıp Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne getirilmesi konusunda gerekli hassasiyeti göstermemek, amirlerine bilgi vermemek, ÖKSÜZ’ün Jandarma Karakolu’nda kalmasını sağlayıp, onunla ilgili delillerin
karartılmasına yardımcı olmakla suçlanan sanık BAYRAK, savunmasında “ByLock” kullandığını ve
http://www.milliyet.com.tr/hakan-fidan-i-ugurlayan-kadin-gundem-2407773/
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örgütün tepe yöneticilerinden Hüseyin SARUHAN ile telefon irtibatı bulunduğunu kabul ediyor.
Akıncı Üssü’ndeki karakola geçtiklerini ve burada, gözaltına alınan kişilerin nakilleriyle görevlendirildiklerini ifade eden BAYRAK, işlemlerin bitmesinin ardından şahısların dışarı çıkarıldığını söylüyor. BAYRAK,“Orada ‘imam’ kelimesi geçti ama nasıl geçtiğini bilmiyorum. Bunu diyen
kişi telefonla konuşuyordu.” diyor.12
Sır gibi bir dünyaları vardı: FETÖ’nün İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’ndeki yapılanmasına
yönelik soruşturmada 12 Ağustos 2016’da gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest
bırakılan eski akademisyen İ. D. Ç. adlı bir sanık daha sonra Şanlıurfa’da polise teslim olarak etkin pişmanlık yasasından yaralanmak istediğini söylüyor. Bu kişinin ifadesini alan Şanlıurfa Emniyeti, aldığı ifadeyi İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderiyor.
İzmir Cumhuriyet Savcısı Ayhan YILMAZ tarafından hazırlanan ve İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, hakkında yakalama kararı verilen eski akademisyen İ.D.Ç.
için “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla hakkında 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Konya Selçuk ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitelerinde görev yaptığı sürede, Hava Kuvvetleri
Komutanlığı’ndaki FETÖ’cü subaylarla ilgilenen ‘mahrem hizmetler’ sınıfında yer aldığını belirten İ.D.Ç, “GÜLEN’in ülkeye sahip çıkması, dünyanın dört bir yanında okullar açarak Türkçenin
kullanımını artırması ve Ergenekoncularla mücadele ederek darbeleri önlediğini” düşünürek örgüte girdiğini iddia ediyor.
FFETÖ’nün, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde kendilerini kamufle ederek faaliyet gösteren örgüt
mensuplarının deşifre olmaması için gizliliğe önem verdiğini anlatan İ.D.Ç, buna yönelik bazı
tedbirler aldıklarını itiraf ediyor. Kripto13 diye tabir edilen subayların, GÜLEN’in kitapları ve örgüt propagandasının yapıldığı yayınların fiziki olarak bulundurmalarının yasak olduğunu anlatan
İ.D.Ç, bu kitap ve yayınların FETÖ’cü subaylara dijital ortamda şifrelenmiş şekilde verildiğini belirtiyor.
İ.D.Ç, örgütteki “kripto subayların” GÜLEN’in kitaplarına nasıl ulaştığı konusunda şunları anlatıyor: “Fetullah GÜLEN’in kitapları, vaaz CD’leri ve FETÖ’yü anlatan kitapların olduğu şifrelenmiş DVD’ler, mahrem abi tarafından subaylara dağıtılırdı. Daha sonra bu DVD’lerin yerini küçük
hafıza kartları aldı. Subaylar bu hafıza kartlarını bilgisayara taktığında bilgisayarında hiçbir iz
bırakmayacağı söylenirdi. Hafta sonu subayların kendi kiraladıkları evlerde herhangi bir kitap
bulunmazdı, bütün kitapları bilgisayardan okurlardı. Bu DVD ya da hafıza kartları farklı kişilere
farklı şifrelerle şifrelendikten sonra verilirdi, açıldığında içinde herhangi bir şey olduğu anlaşılmıyordu. Sistem “Linux” veri tabanı ile açılıyordu, daha sonra menüde bulunan” Bounce” isimli
oyun oynanıyordu. Bu oyunda ilk önceleri birinci turda yenip, ikinci turda yenilip çıkan ekrana
bir şifre yazılıyordu ve daha sonra sistem içinde kitaplar görünüyordu. Tek bir tuşa basıldığında
bütün menü hemen kapanıyordu. Daha sonra bu oyunu direkt birinci turda şifre yazılarak çalışacak şekilde revize ettiler.” Sorumlu olduğu havacı subayların ne kadar kitap okuduğu, ne kadar
video izlediği gibi hususları sadece kod isimlerinin baş harflerini küçük bir kâğıda yazarak bölge
sorum- lusuna okuduğunu söyleyen İ.D.Ç, bölge sorumlusunun da bilgisayardaki küçük hafıza
kartına bunları kaydettiğini anlatıyor.14

http://www.hurriyet.com.tr/son-dakika-adil-oksuzun-serbest-birakilmasina-iliskin-davada-itiraf-40597712
Fransızca kökenli bir kelime olan kripto, Türkçe’de “siyasi inancını gizleyen kimse, gizlilik taşıyan belge, gizli, görünmez, gözükmeyen’’
anlamlarında kullanılıyor.
14
http://www.hurriyet.com.tr/buyuk-oyun-askeriyeye-boyle-sizmislar-40619666
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Akıncı’da İniş parolası; Yurtta Sulh: Darbeciler her şeyi önceden planladılar. Bu plan çerçevesinde Akıncı Üssü’ne inecek helikopterler ve içeri alınacak kişilerle ilgili meseleler bile ayrıntılı
olarak düzenlendi. Buna göre dışardan gelenler sadece “ÖZÇETİN’in misafiriyim.’’  ya da “Sosyal
etkinliğe geldim.’’ demeleri halinde içeri alınacaklardı. Üsse inecek olan helikopterler için seçilen parola ise darbe konseyinin ismiydi. 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ifade veren sanıklardan
KARABULUT, bir başka sanık olan EVRİM’in kendisinden kuleyi araması ve gelen helikopterlerin
“Yurtta Sulh” kodunu kullanarak ineceklerini bildirmesini istediğini itiraf ediyor.15

http://www.milliyet.com.tr/inis-parolasi-yurtta-sulh--gundem-2514852/
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AKINCI ÜSSÜ’NDE KİM NE YAPTI?
Önceki ismi Mürted olan Akıncı beldesinde bulunan 4. Ana Jet Üssü, hain girişimin yaşandığı gece bütün milletin dikkatle takip ettiği bir merkez konumundaydı. Üssün, darbe girişiminin
merkezi olarak kullanıldığı gelişmelerden anlaşılıyordu. Başkenti hem taciz eden hem de birçok
kilit noktayı acımasızca vuran uçaklar bu üsten kalkıp iniyordu. Başta Cumhurbaşkanlığı Genel
Sekreteri olmak üzere, Genelkurmay Başkanı ve darbeye karşı çıkan diğer üst düzey askeri yetkililer rehin alındıktan sonra buraya götürülmüşlerdi.
Başbakan Binali YILDIRIM’ın talimatıyla Eskişehir’den havalanan uçaklar Akıncı Üssü’nün
pistlerini kullanılmaz hale getirdiler. Kazan ilçesinde harekete geçen sivil güçler de buraya yönlendirilerek kanlı girişimin harekât merkezi kuşatma altına alındı. Darbe gecesinin sabahında
bütün rehineler kurtarıldı. Darbe girişimine katılanlar derdest edilerek gözaltına alınıp sorgulandıktan sonra tutuklandılar.
Tutuklananlar arasında yer alan sivil isimler darbe girişiminin Fetullah GÜLEN’in talimatıyla
yapıldığını açıkça ortaya koyuyordu. Bu soruşturma derinleştikçe görüldü ki, paralel yapı, devletin tüm kurumlarıyla birlikte “ordu”nun da kılcal damarlarına kadar ulaşmış.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yaklaşık 1 yıl süren çalışma ve soruşturmanın ardından iddianamesini hazırlayarak mahkemeye sundu. Soruşturma numarası 2016/103583 olan iddianameyi değerlendiren Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi delilleri yeterli bularak davayı kabul etti.
Akıncı Üssü davasıyla ilgili duruşmalara 1 Ağustos 2017 tarihinde başlandı ve ilk duruşmalara ara
vermeden 29 Ağustos 2017 tarihine kadar devam edildi. Duruşmalar Sincan Cezaevi kampusu
içinde özel olarak hazırlanan salonda yapıldı.
Yargılananlar arasında 1 numaralı sanık olarak Fetullah GÜLEN’in yanı sıra, darbe girişiminin
kilit isimleri eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın ÖZTÜRK, “sivil imam” oldukları konuşulan Adil
ÖKSÜZ, Kemal BATMAZ, Harun BİNİŞ, Nurettin ORUÇ ve Hakan ÇİÇEK ve kullandıkları uçaklarla
çeşitli noktaları bombalayan pilotların da aralarında bulunduğu toplam 486 sanık bulunuyor.
İddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN, TBMM Başkanı İsmail KAHRAMAN,
Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ ile darbe girişimi sırasında “hürriyetinden yoksun kılınan”
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri KASIRGA, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR,
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar GÜLER, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin
ÜNAL, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki ÇOLAK, eski Jandarma Genel Komutanı
emekli Orgeneral Galip MENDİ’nin de aralarında yer aldığı 23, yaralanan 222, malı zarar gören

22

Bir İşgal Hareketi - II

96, maktul yakını 77 kişi müşteki olarak yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Emniyet Genel Müdürlüğü ve TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ. de müşteki tüzel kişilikler
olarak sıralanıyor.
İddianamede, sanıklara isnat edilen suçlamalar şunlar:
1-Anayasa’yı ihlal.
2-Cumhurbaşkanı’na suikast.
3-Yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs.
4-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs.
5-Silahlı örgütü yönetmek ya da üye olmak.
6-Askeri komutanlıkların gasbı.
7-Kasten öldürme.
8-Kasten öldürmeye teşebbüs.
9-Mala zarar verme.
10-Kamu malına zarar verme.
11-Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması.
12-İbadethanelere zarar verme.
13-Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma.
Açılan davada maktul olarak şu isimler sıralandı:
Ahmet ORUÇ, Akif ALTAY, Ali ANAR, Ali İhsan LEZGİ, Alpaslan YAZICI, Alper KAYMAKCI, Aydın ÇOPUR, Ayhan KELEŞ, Aytekin KURU, Birol YAVUZ, Bülent YURTSEVEN, Cennet YİĞİT, Demet SEZEN, Dursun ACAR, Edip ZENGİN, Emrah SAPA, Erkan YİĞİT, Erol İNCE, Eyüp OĞUZ, Faruk
DEMİR, Feramil Ferhat KAYA, Ferhat KOÇ, Fevzi BAŞARAN, Fikret Metin ÖZTÜRK, Gülşah GÜLER, Hakan GÜLŞEN, Hakan YORULMAZ, Halil HAMURYEN, Halit GÜLSER, Hasan YILMAZ, Hurşit
UZEL, Hüseyin GÖRAL, Köksal KAŞALTI, Kübra DOĞANAY, Lokman BİÇİNCİ, Lütfü GÜLŞEN, Mehmet DEMİR, Mehmet GÜLEN, Mehmet KARACATİLKİ, Mehmet ORUÇ, Mehmet Akif SANCAR,
Meriç ALEMDAR, Muhammed YALÇIN, Muhsin KİREMİTCİ, Murat ALKAN, Murat ELLİK, Mustafa
ASLAN, Mustafa KOÇAK, Mustafa SERİN, Mustafa SOLAK, Mustafa TECİMEN, Mustafa YAMAN,
Mutlu Can KILIÇ, Münir Murat ERTEKİN, Niyazi ERGÜVEN, Oğuzhan YAŞAR, Ömer İPEK, Ömer
TAKDEMİR, Önder GÜZEL, Özgür GENÇER, Cemil Özkan HEKİN, Samet CANTÜRK, Seher YAŞAR,
Serkan GÖKER, Sevda GÜNGÖR, Seyit Ahmet ÇAKIR, Turgut SOLAK, Ufuk BAYSAN, Ümit GÜDER,
Velit BEKDAŞ, Yakup KOZAN, Yakup SÜRÜCÜ, Yasin YILMAZ, Yasin Bahadır YÜCE, Yunus UĞUR,
Zafer KOYUNCU, Zeynep SAĞIR.
Yaralanan müştekiler:
Abdulhakim AYDIN, Abdullah İBİİŞ, Abdussamed ALİBAL, Adem ERCİYAS, Adem YÜCEL, Levent GÜZ, Afer YORGANCI, Ahmet BİLEM, Ahmet CEYLAN, Ahmet ERDEM, Ahmet KARAMAN,
Ahmet Kasım TECİMEN, Ahmet Seyfi YARAMAN, Ahmet Tevfik TÜRKANOĞLU, Ahmet YETİK, Ali
ARSLAN, Ali AYDINLAR, Ali ESENDAĞ, Ali İhsan GEÇER, Ali Kazım BAYÜN, Ali OĞUZ, Alp Tekin
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ESİRGÜN, Ali Ufuk YETER, Ali YILDIZTEPE, Alpay ALDOĞAN, Arif KARAGÖZ, Arif YILDIRIM, Atilla
TETİK, Ayhan BOZKURT, Bahri İPEK, Bayram MERAL, Bekir KIZILARSLAN, Bekir PALABIYIK, Betül
TÜRKOĞLU, Beytullah YAPRAK, Bilal DEMİR, Birgül YILMAZ, Birol ÇELİK, Birsen ERCİYAS, Buğra
GÜRÜN, Burhan DURMAZ, Burhan KARAKAŞ, Bünyamin ŞİRİN, Cafer AKIN, Cafer YILMAZ, Cebrail
UĞURLU, Cemil EFE, Cengiz ÖZTÜRK, Bala TÜRKOĞLU, Cimşit YILDIRIM, Çağrı ASAN, Derya OVACIKLI, Doğuhan FIRAT, Dilaver KOCA, Dursun TAŞAN, Ekrem BAŞAR, Emin BAYAR, Emrah ÇINAR,
Emrah YAVUZ, Emre AYDOĞDU, Emre ŞAHİN, Emre UZ, Emre YEMİŞ, Ensari Bülent AKGÜL, Erdal
BÜKECİK, Erdem YILDIRIM, Erdinç YAMAN, Erhan DUMAN, Eren ERKEN, Erhan KARABULUT, Erol
AY, Erol UÇIRAN, Ersin BÜYÜK, Fahri YAŞAR, Fatih AKÇAY, Fatih HARMANKAYA, Fatih ÖZKAN,
Fatih UZAR, Ferhat ÇİFCİ, Ferhat YAZAR, Fethi İNALTEKİN, Füsun ALKAN, Gökberk ÖZEŞ, Gökhan
ALTINOK, Gökhan ERDUĞAN, Gökhan ERTÜRK, Gökhan İPEK, Gökhan ÖZKAN, Gökhan VAROL,
Hacı Bayram TÜRKOĞLU, Hacı Hüseyin ÖRSELl, Hacı Raşit BAŞAR, Hakan ÇETİN, Hakan KARA,
Hakan URAÇİN, Hakkı COŞAR, Halil UCARI, Hamide Aslı SAVAŞ, Harun VAROL, Hasan ELMAS,
Hasan HANER, Hasan Hüseyin ALKIR, Hasan ONGU, Hasan ÖZTÜRK, Haydar ÜNAL, Hicazi PETEK,
Hüseyin BAYAR, Hüseyin KILIÇ, İbrahim Halil KART, İbrahim KARATAŞ, İbrahim SEYFİ, İlhan PALABIYIK, İsa AKSEKİLİ, İsa OKUMUŞ, İsmet Alper AKDEMİR, Kadir ÇALIŞKAN, Kasım BİNER, Kemalettin TOPAL, Kerim AYDOS, Kubilay CEVHER, Kürşat SERT, Levent YÜCEL, Mahmut ÇAKIR, Mahmut
SAYAR, Mehmet Emin IŞIKGÜN, Mehmet Hanifi TEMURTAŞ, Mehmet ÖZDEMİR, Mehmet ÖZGİŞİ, Mehmet SARIYÜZ, Mehmet ÜNAL, Meral KÜÇÜKERDOĞAN, Mertcan GÜDER, Mesut ÇILDIR,
Metehan DEMİR, Metin AYVAZ, Mevlüt YAMAN, Mirkan AKTAŞ, Muhammed Enes KARAGÖZ,
Muhittin ALTINTAŞ, Murat BAL, Murat DEMİR, Musa ÇETİN, Mutafa ATASEVEN, Mustafa BAKIR,
Mustafa BULUT, Mustafa ERDAL, Mustafa ERGEN, Mustafa KAFKAS, Mustafa KARAKAYA, Murat KORKUNÇ, Mustafa KÖMÜRCÜ, Mustafa ZOROVA, Mücahit ÜNDOĞDUER, Naim SÜLEYMAN,
Necati ŞİMŞEK, Nevzat AKKOÇ, Nevzat TOPRAK, Nihat ERTÜRK, Nuh Şirvan KARACA, Nurettin
ERDAL, Oğuz YILDIRIM, Oktay TEKİN, Olcay ATEŞ, Olcay POLAT, Orhan YAZICI, Osman AYDIN,
Osman BAYRAM, Ömer Faruk KOŞAR, Ömer GELEŞ, Ömer KÜTÜK, Ömer SAVAŞ, Özkan YÜCEL,
Rahim KÖMÜRCÜ, Ramazan ASLAN, Ramazan KIRAL, Recep GÖNDEMLİ, Recep YEŞİLAY, Remzi
Nihat ÇELİK, Rıdvan DOĞAN, Rifat ÇAĞLAR, Sadullah KARATAŞ, Safa YAPRAK, Samet YILMAZ,
Savaş İLHAN, Sedat BALCI, Sedat KARA, Sedat ÜNAL, Sefa GÜNDOĞDU, Sefa SOLMAZ, Selahattin
KILIÇ, Serkan TUNA, Selmani TERZİ,Semih DEMİR, Sezgin BİLGİÇ, Seyfiali KIZILBOĞA, Sinan COŞKUN, Sinan TÜRKEN, Soner ÜNER, Süleyman AKDENİZ, Şahabettin SERT, Şükrü KAYAOĞLU, Şükrü
Tuna IŞIK, Tayfur ALKIR, Tuğrul KILIKOĞLU, Turgay YAŞAR, Türkan GÜDER, Ufuk BAŞER, Uğur
ÇOLAK, Uğur DEMİRCİ, Uğur YAĞAR, Ümit ERTÜRK, Ünal GÖLCÜK, Yaşar ŞANLI, Yılmaz KÜÇÜK,
Yunus ÇETİN, Yusuf YILDIRIM, Yüksel SERBES, Zafer ÇAKMAK , Ziya BUDAK.
Malı zarar gören müştekiler:
Abdulkadir KESER, Adem ÇİM, Adnan AKBAYRAK, Ahmet Akif YERLİ, Ahmet ELMAS, Ahmet
GÖLÜK, Ahmet Şenol ÇOBAN, Ahmet TONBUL, Ali Can SUVEREN, Aynur KASIRGA, Ayşe BOZKURT, Ayşe GÜRBÜZ, Ayten BORAN, Battal Gazi AKGÜL, Bircan UZEL, Bülent BÜYÜKADALI, Cemal YILMAZ, Cenk AYDOĞAN, Demet ALKAN, Ekrem KORKMAZ, Emre ÇOLAK, Erdoğan ELASLAN,
Ergün ATEŞ, Ergün DERE, Faruk ÇELEBİ, Faruk ERTÜRK, Gökhan DURMUŞLU, Habibe AKÇEŞME,
Habil GÜN, Hacı Raşit BAŞAR, Halit SİNAN, Hamide Aslı SAVAŞ, Hasan BAĞCI, Hasan SÖYLER,
Hatice Hale ERSOY, Hikmet GÜNEŞ, İbrahim ÇAKILCI, İbrahim CÜCE, İlker GÖZÜTOK, İsa AKSEKİLİ, İsmail AYGÜN, İsmail GELLECİ, İsmail MEYDAN, İsmail USLU, Koray GÖLCÜK, Mehmet ÇETİN,
Mehmet Fatih ÖZTÜRK, Mehmet KARAMAN, Mehmet Saadettin SEVİLEN, Mehmet TIĞLI, Meh-
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met ÜSTÜN, Mesut ÇILDIR, Methaq MHMOOD, Metin ABUŞ, Muammer TAŞKIN, Muhammed
Ali TURGAY, Muhitdin ÖZKAN, Musa SEVİNÇ, Murat KARAGÖZ, Mustafa ATASEVEN, Mustafa
Cem HAMAMCI, Mustafa ERDOĞAN, Mustafa GÜN, Mustafa ÖZSÜT, Muzaffer ESER, Nasuh BAYINDIR, Necati Atakan SİNAN, Nejdet KORKMAZ, Onur TEKİN, Orhan ATAY, Ömer ASLAN, Ömer
ÖZKAN, Ömer ÖZŞENSOY, Özcan DURSUN, Recai BOSTAN, Recep USTA, Rıza ALTINIŞIK, Selim EVCİMEN, Selim GÜNER, Serdal İŞBUĞA, Serdal KUL, Serkan OKAY, Sezgin SANLI, Sinan EROL, Sinan
TEMURLENK, Şerafettin YILMAZ, Tarık AKCA, Turan BALKESEN, Uğur BOZ, Ümmehani KİREMİTCİ,
Veli OFLAZ, Yavuz BAL, Yıldırım TÜZER, Zeki TERCAN, Zülfikar COŞKUN, Ziya BUDAK.
Maktul yakını müştekiler:
Ahmet YAŞAR, Asiye ZENGİN, Aşkım KOYUNCU, Ayfer GÖKER, Aynur SOLAK, Ayşe KURU,
Ayşe YÜCE, Ayşegül YILMAZ YAZICI, Ayşenur KAYA, Bilal KILIÇ, Bircan UZEL, Demet ALKAN, Dilek
YAMAN, Dilek YILMAZ, Döndü İPEK, Emine ORUÇ, Ezgi KOZAN, Fadime ALEMDAR, Fatma HEKİN,
Fazlı KELEŞ, Felek İNCE, Gizem KOÇ, Güldane YILMAZ, Gülsüm ALTAY, Gürsel KAYMAKCI, Hakan
SEZEN, Halime KARACATİLKİ, Harun DOĞANAY, Hatice ÖZTÜRK, Hatice YAVUZ, Hilal YURTSEVEN,
Hüseyin BAŞARAN, Hüseyin GÜLER, İlkay ASLAN, İsmail SAPA, İsmail YORULMAZ, İsmet ERGÜVEN, Keziban Zeynep SERİN, Kübra ORUÇ, Melek SOLAK, Menzile GÜLŞEN, Meryem BEKDAŞ,
Mevlüde TECİMEN, Nadire Ceren GORAL, Neşe OĞZ, Nihat TAKDEMİR, Nuray ANAR, Nurettin
ÇOPUR, Nuriye BAYSAN, Oktay SAĞIR, Orkide ÇAKIR, Osman ELLİK, Ömer GÜLSER, Özgül ACAR,
Özlem HAMURYEN, Rramazan UĞUR, Recep BİÇİNCİ, Refika CANTÜRK, Satı KAŞALTI, Seda KİREMİTCİ, Selahattin YALÇIN, Semra DEMİR, Serdar GÜNGÖR, Sevgi GÜLŞEN, Şenol GENCER, Şerife ERTEKİN, Türkan GÜDER, Ümmügülsüm SÜRÜCÜ, Veysel YAŞAR, Volkan YİĞİT, Yahya Kemal
YİĞİT, Yasin LEZGİ, Yeliz ANGIN DEMİR, Yeşim GÜZEL, Zekai GÜLŞEN, Zeynep SANCAR, Zübeyde
KOÇAK.
Dosya da ki diğer müştekiler de şu isimlerden oluştu:
Ali ÖZKAYA, Ali Rıza ÖRSÇELİK, Aykut DAŞCI, Bayram ÖZÇELİK, Cengiz ARSLAN, Halil SENİRKENTLİ, Halil İbrahim ANKARALI, Hüseyin BAYAZIT, Mehmet DEMİR, Mehmet Kasım GÜLPINAR,
Mehmet Şükrü ERDİNÇ, Mustafa ÇELİKKIRAN, Nevzat GÖDEK, Ramazan CAN, Sait YÜCE, Salih
ÇETİNKAYA, Şafak ERAY, Şerife ÇAKIR, Talip KÜÇÜKCAN, Yakup BAYRAKTAR, TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş, Emniyet Genel Müdürlüğü.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava dosyasında soruşturmanın konusu ve kapsamı şöyle özetleniyor:
“İnsanlık tarihinin önemli ihanet olaylarından biri olan ve 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbeye teşebbüs eylemi nedeniyle yürütülmekte olan soruşturma kapsamında;
1- T.B.M.M’nin uçakla bombalanması,
2- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki köprülü kavşak ve otoparkın uçakla bombalanması,
3- Gölbaşı ilçesindeki Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât Dairesi Başkanlığı’nın uçakla
bombalanması,
4- Gölbaşı ilçesindeki Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı’nın uçakla bombalanması,
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5- TÜRKSAT tesislerinin uçakla bombalanması,
6- Ankara Emniyet Müdürlüğü binasının ve yakınının uçakla bombalanması,
7- Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda darbeye teşebbüs eyleminin yönetilmesi,
8- Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı’nda darbeye teşebbüs eyleminin yönetilmesi,
9- Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı’ndan GÖREN16 ve Askeri Cargo uçaklarıyla
darbeye teşebbüs eylemine iştirak edilmesi,
10- Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan F-16 uçaklarıyla darbeye teşebbüs eylemine
iştirak edilmesi,
11- Adana/İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı’ndan tanker uçaklarıyla yakıt ikmali yapmak
suretiyle darbeye teşebbüs eylemine iştirak edilmesi,
12- Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı Muhabere Arama Kurtarma (MAK) timinden, İstanbul’a
giderek darbe karşıtı komutanların Ankara Akıncı Üssü’ne kaçırılması suretiyle darbeye teşebbüs eylemine iştirak edilmesi,
13- İstanbul Sualtı Taarruz (SAT) Komutanlığı’ndan, Ankara Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’na gelerek darbeye teşebbüs eylemine iştirak edilmesi,
14- Genelkurmay Karargâhı’ndan, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı’ndan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan, Jandarma Genel Komutanlığı’ndan, İnsani Yardım Tugayı’ndan, Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan, Kara Kuvvetleri MEBS Komutanlığı’ndan ve diğer askeri birliklerden, darbenin yönetim merkezi Akıncı Üssü’ne gelerek
darbeye teşebbüs eylemine iştirak edilmesi.
Dava dosyasının ‘Darbeye Hazırlık Faaliyetleri’ başlıklı bölümünde şu değerlendirmeler yapılıyor: “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 6. maddesinde düzenlenen ’Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.’ kuralını hazmedememiş üst aklın, taşeronları vasıtasıyla 2013 yılının bahar ve
yaz aylarında İstanbul Gezi Parkı’nda ağaçların kesilmesini bahane edip sokak eylemleri gerçekleştirerek milletin bağımsız yargı kontrolünde hür ve özgür seçimler ile seçtiği yönetimi değiştirmeye teşebbüs ettiği, bu eylemler ile milletin seçtiği idarecileri değiştiremeyen üst aklın; 17-25
Aralık sürecinde bir başka taşeronu olan FETÖ/PDY terör örgütünün emniyet ve yargı kurumları
içerisindeki elemanlarını kullanmak suretiyle; milletin seçtiği yöneticileri değiştirmeye yeniden
teşebbüs ettiği anlaşılmıştır.”
“17-25 Aralık sürecinden sonra öncelikle Türkiye’de gerçekleşecek olan seçim sonuçlarının
beklendiği, 2014 yılı bahar ayında gerçekleştirilen yerel yönetimler seçimleri ve yaz aylarında
yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri, 2015 yılının haziran ayında ve kasım ayında yapılan genel
seçim sonuçlarının beklendiği, seçimlerden istemedikleri sonucun çıkması, yargı ve emniyetteki
örgüt elemanlarının deşifre olması ve devlet tarafından pasivize edilmeye başlanması nedeniyle
son çare olarak; FETÖ/PDY terör örgütünün yıllardan beri Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızarak
oluşturdukları gücü kullanmaya karar verdikleri anlaşılmıştır.”
“1 Kasım 2015 tarihinde yapılan genel seçim sonuçlarının kesinleşmesinin hemen sonraGörevi, yerden alınan koordinatları havadan izleyerek kontrol etmek ve Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi’ne rapor edip savaş uçaklarına gerekli koordinatların verilmesini sağlamak olan uçaklara verilen ad.

16

26

Bir İşgal Hareketi - II

sında, FETÖ/PDY terör örgütü kurucusu ve yöneticileri tarafından darbeye teşebbüs faaliyetini
organize edecek kişilerin belirlendiği, bu kapsamda; sivil yönetici şüpheliler bölümünde detayları anlatılan Adil ÖKSÜZ, Kemal BATMAZ, Hakan ÇİÇEK, Nurettin ORUÇ ve Harun BİNİŞ’in darbeye hazırlık faaliyetlerini Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızmış örgüt elemanlarıyla irtibat kurmak
suretiyle yürütmekle görevlendirildikleri anlaşılmıştır.”
“Darbeye hazırlık faaliyetleri kapsamında FETÖ/PDY terör örgütünün “Hava Kuvvetleri İmamı” olduğu değerlendirilen Adil ÖKSÜZ’ün HTS kayıtlarından anlaşılacağı gibi; kullandığı 34 SIR 49 plakalı araç ile 27/12/2015, 09/01/2016, 16/01/2016, 30/01/2016, 20/02/2016,
29/02/2016,14/03/2016, 30/03/2016, 05/05/2016, 27/05/2016, 04/06/2016, 15/06/2016 tarihlerinde Ankara’ya geldiği, Ankara’da darbeye hazırlık toplantıları yaptığı, bahse konu toplantılara örgüte bağlı rütbeli askerlerin de katıldığı, toplantılarda darbe faaliyetinin planlamasını
yap- tıkları, Ankara’daki her önemli toplantıdan sonra, Adil ÖKSÜZ’ün yurt dışına giderek yurt
dışında da değerlendirme toplantıları yaptığı yurt dışı giriş-çıkış analiz raporundan anlaşılmıştır.”
“Bu kapsamda; Adil ÖKSÜZ’ün Ankara’da darbeye hazırlık toplantılarına 27/12/2015 tarihinde başladığı, bahse konu toplantıdan sonra 31/12/2015 tarihinde İngiltere ülkesine gittiği ve
aynı dönemde şüpheli Kemal BATMAZ’ın da İngiltere ülkesinde bulunduğu anlaşılmıştır”
“Şüpheli Adil ÖKSÜZ’ün 14/03/2016 tarihinde Ankara’ya gelerek yaptığı toplantı sonrasında
17/03/2016 tarihinde ABD ülkesine gittiği ve 21/03/2016 tarihinde ABD ülkesinden Türkiye’ye
dönüş yaptığı, aynı dönemde yani 17/03/2016 - 21/03/2016 zaman aralığında şüphelilerden
Kemal BATMAZ, Hakan ÇİÇEK ve Nurettin ORUÇ’un da ABD ülkesinde olduğu ve aynı dönemde asker şüphelilerden Tümgeneraller İdris AKSOY ve Kubilay SELÇUK’un İngiltere ülkesine çıkış
yaptığı, şüpheli Akın ÖZTÜRK’ün damadı Yarbay Hakan KARAKUŞ’un da aynı dönemde ABD ülkesinde bu- lunduğu, bu dönemde örgüt lideri Fetullah GÜLEN ile ABD ülkesinde darbenin nasıl ve
ne zaman yapılacağına ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı ve 21/03/2016 tarihinde örgüt lideri
Fetullah GÜLEN’in yeşil cübbe giyerek”www.herkul.org” isimli internet sitesi üzerinden örgüt
mensuplarına dolaylı mesajlar verdiği anlaşılmıştır.”
“Şüpheliler Adil ÖKSÜZ, Kemal BATMAZ, Hakan ÇİÇEK ve Nurettin ORUÇ’un yukarıda açıklanan asker şüphelilerle birlikte 17/03/2016-21/03/2016 zaman aralığında ABD ülkesinde örgüt
lideri Fetullah GÜLEN ile gerekli istişareleri yaptıktan sonra Türkiye’ye döndükleri ve darbeye
hazırlık çalışmalarına devam ettikleri, Adil ÖKSÜZ’ün 05/05/2016, 27/05/2016 ve 04/06/2016
tarihlerinde Ankara’da darbeye hazırlık toplantıları yaptığı anlaşılmıştır.”
“Yine haziran ayında Adil ÖKSÜZ’ün 15/06/2016 tarihinde darbeye hazırlık toplantısı yapmak üzere Ankara’ya geldiği, Ankara’daki toplantıdan sonra İstanbul’a döndüğü ve 20/06/2016
tarihinde şüpheli Nurettin ORUÇ ile birlikte ABD ülkesine gittiği ve 25/06/2016 tarihinde şüpheli
Hakan ÇİÇEK ile aynı gün Türkiye’ye döndüğü, 20/06/2016 - 25/06/2016 zaman aralığında Adil
ÖKSÜZ ve Nurettin ORUÇ ile birlikte Hakan ÇİÇEK ve Kemal BATMAZ’ın da ABD ülkesinde oldukları, FETÖ/PDY terör örgütü tarafından darbeye hazırlık faaliyetlerini yürütmekle görevlendirilen
Adil ÖKSÜZ, Kemal BATMAZ, Hakan ÇİÇEK ve Nurettin ORUÇ’un aynı anda ABD ülkesinde bulundukları ve örgüt lideri Fetullah GÜLEN ile durum değerlendirmesi yaptıkları anlaşılmıştır.”
“Şüpheli Adil ÖKSÜZ’ün 25/06/2016 tarihinde ABD ülkesinden döndükten sonra darbeye
hazırlık faaliyetlerine Türkiye’de devam ettiği, bu tarihten sonra Ankara’ya geldiğinde 34 SIR 49
plakalı aracını kullanmadığı, ayrıca yukarıda anlatılan seyahatleri gerçekleştirirken Adil ÖKSÜZ,

AKINCI’DA YAŞANANLAR

27

Kemal BATMAZ, Hakan ÇİÇEK ve Nurettin ORUÇ’un farklı günlerde ülkeden çıkmaya, aynı gün
çıktıklarında da farklı uçakla gitmeye, bazen Avrupa ülkeleri üzerinden ABD ülkesine gitmeye
tedbir kuralları gereği özen gösterdikleri anlaşılmıştır.”
“Şüpheli Adil ÖKSÜZ’ün, şüpheliler Ahmet SÜRMEN, Fatih BAŞTÜRK, Serkan AYDIN ve Murat BAYRAKÇEKEN tarafından kiralanan evlerde darbeye hazırlık toplantılarını yaptığı, detayları
gizli tanıklar ŞAPKA ve KUZGUN’un ifadelerinde anlatıldığı gibi; 6-7-8-9 Temmuz 2016 tarihinde
Ankara Konutkent’teki villada son hazırlık ve değerlendirme toplantısı yaptığı, toplantıya; Türk
Silahlı Kuvvetleri’nin farklı birimlerinde görev yapan örgüt mensubu ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne
sızan darbeci askerlerden de katılanlar olduğu, Kurmay Yarbay Turgay SÖKMEN, Kurmay Albay
Bilal AKYÜZ, Kurmay Yarbay Mustafa Barış AVIALAN, Tuğgeneral Mehmet PARTİGÖÇ, Tuğgeneral
Gökhan Şahin SÖNMEZATEŞ, Koramiral Ömer Faruk HARMANCIK, Kurmay Albay Murat KOÇYİĞİT’in de toplantıya katılanlar arasında olduğu, toplantıyı Adil ÖKSÜZ’ün yönettiği, toplantıya
katılanlara namaz kıldırdığı, namazdan sonra “15 Temmuz akşamında yapılacak ilk işlerden bir
tanesinin görevlendirme verilecek kuvvetlerle cezaevlerinde tutuklu bulunan cemaat mensubu
kişileri vakit kaybetmeksizin cezaevlerinden çıkarmak olduğunu” söylediği, toplantı sırasında zaman zaman yan odaya geçerek ABD ülkesinde yaşayan örgüt lideri Fetullah GÜLEN ile durum değerlendirmesi yapmak amacıyla telefon görüşmeleri yaptığı, bu görüşmelerden sonra toplantı
odasına geldiğinde; toplantıya katılanlara “Arkadaşlar biraz önce içerideki odada büyüğümüzle
(örgüt lideri Fetullah GÜLEN) görüştüm, sizlere selamı var. Arkadaşlar ben cumartesi veya pazar
İstanbul’da olacağım; oradan yurt dışına uçacağım, bir aksilik olmazsa salı günü büyüğümüzle
görüşüp çarşamba veya perşembe döneceğim.” dediğini, silahlı darbe girişiminin başarı ile sonuçlanamayacağı görüşü belirtildiğinde ise orada bulunan herkese “Bu tür olumsuz düşüncelerle şeytanı içimize karıştırmayalım. . Allah’ın yardımı ile bu iş olumlu sonuçlanacaktır.” dediği
anlaşılmıştır.”
“09/07/2016 tarihinde Ankara’da Konutkent’teki villada son değerlendirme toplantısı tamamlandıktan sonra gizli tanık ŞAPKA’nın ifadesinde anlatıldığı, uçak biletlerinden ve dosya
kapsamında mevcut Atatürk Havalimanı kamera kayıtlarından anlaşılacağı gibi; şüpheli Adil ÖKSÜZ’ün şüpheli Kemal BATMAZ ile birlikte 11/07/2016 tarihinde aynı uçakla ABD ülkesine gittikleri, örgüt lideri Fetullah GÜLEN’e darbeye hazırlık faaliyetleriyle ligili son bilgileri verdikleri,
darbe planını örgüt lideri Fetullah GÜLEN’e onaylattıkları ve örgüt liderinden son talimatları alarak 13/07/2016 tarihinde aynı uçakla Atatürk Havalimanı’na, Türkiye’ye geldikleri anlaşılmıştır.”
“Detayları şüpheli Ali PEHLİVAN’ın ifadesinden anlaşılacağı gibi; 09/07/2016 tarihinde
Ankara Konutkent’te Adil ÖKSÜZ başkanlığında yapılan toplantılar bittikten sonra bahse konu
toplantılara katılan Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı’nda tuğgeneral rütbesiyle
MUHAYM Başkanı olarak görev yapan Gökhan Şahin SÖNMEZATEŞ’in 10/07/2016 tarihinde şüpheli Ali PEHLİVAN’ı MUHAYM Başkanlığı’na çağırdığı, şüpheliye Hz. Musa ile Hz. Hızır’ın hikâyesini anlattıktan sonra; duyduklarını kimseyle paylaşmayacağına ilişkin yemin ettirdiği, daha sonra
Gökhan Şahin SÖNMEZATEŞ’in şüpheli Ali PEHLİVAN’a “Coğrafi Analiz Sistemi (CAS)” programını
açtırdığı ve bilgisayarın başına geçerek bahse konu programdan; MİT Müsteşarlığı, Polis Özel
Harekât’ın eğitim alanı, İçişleri Bakanlığı, Başbakanlık, Gölbaşı ilçesinde bulunan Özel Harekât
Daire Başkanlığı, Dikmen Vadisi’nde bulunan bir blok, Ahlatlıbel’deki TİB binası, Ümitköy’deki
Türk Telekom’a ait bina, Gölbaşı ilçesinde bulunan TÜRKSAT binası, İstanbul’da buluna Kalender
Orduevi, İstanbul’da bulunan Kalender Orduevi’nin karşısındaki Cumhurbaşkanlığı Köşkü, Fe-
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nerbahçe Orduevi, İstanbul Samandıra’da bulunan askeri kışlanın ekran resimlerini çıkarttırdığı
ve şüpheli Ali PEHLİVAN’dan bahse konu resimlerin bulunduğu yerlerin koordinatlarını, enlem
ve boylamlarını tespit ederek fotoğrafların üzerine işlemesini istediği, Gökhan Şahin SÖNMEZATEŞ’in 11/07/2016 tarihinde MUHAYM Başkanlığı’ndaki makamına şüpheliler Ali PEHLİVAN ve
Veli BİLGİN’i çağırdığı, yukarıda açıklanan hedeflerin görüntülerini “CAS (Coğrafi Analiz Sistemi)”
programından A-3 kağıdı ebadında renkli olarak hazırlamalarını istediği, şüpheliler Veli BİLGİN
ve Ali PEHLİVAN’ın hedef olarak belirlenen yerlerin fotoğraflarını A-3 boyutunda koordinatlarıyla birlikte hazırladıkları ve zarf içerisinde şüpheli Gökhan Şahin SÖNMEZATEŞ’e 11/07/2016
tarihinde teslim ettikleri anlaşılmıştır”.
“Detayları tanık İsmail ÜNER’in ifadesinden ve ceride kayıt defterinden anlaşılacağı gibi;
12/07/2016 tarihinde; Diyarbakır’daki 8. Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Deniz KARTEPE’nin Pilotlar Yüzbaşı Ceyhan KARAKURT ve Yarbay Ahmet ÖZDEMİR ile birlikte aylık uçuş planlamasında
olmamasına rağmen Eskişehir Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığı’nda
tümgeneral rütbesiyle kurmay başkanı olarak görev yapan şüpheli Suat Murat SEMİZ’den onay
almak suretiyle 2 adet F-16 uçağıyla Dalaman Havalimanı’na uçuş gerçekleştirdikleri, ancak
Dalaman Havalimanı’na inmeden önce Sayın Cumhurbaşkanı’nın kaldığı otel ve civarında uçuş
yaparak fotoğraflama işlemi yaptıkları anlaşılmıştır. Detayları tanık İsmail ÜNER’in ifadesinden
ve ceride kayıt defterinden anlaşılacağı gibi; 13/07/2016 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı’nda tuğgeneral rütbesiyle MUHAYM Başkanı olarak görev yapan, Adil
ÖKSÜZ tarafından düzenlenen toplantılara katılan ve Sayın Cumhurbaşkanı’na suikast eylemini
koordine eden Şüpheli Gökhan Şahin SÖNMEZATEŞ’in aylık uçuş planlamasında Ankara’dan İzmir’e, İzmir’den Ankara’ya dönüşlü 2 adet F-16 uçuşunu Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi’nde görevli şüpheli Tuğgeneral Recep ÜNAL’a onaylatmak suretiyle bahse konu uçuşa, Dalaman
Havalimanı’ndan yakıt alma bahanesiyle, Dalaman güzergâhını eklettiği, bahse konu uçuş sırasında da Sayın Cumhurbaşkanı’nın Marmaris’te kaldığı otel ve civarında, şüpheli Gökhan Şahin
SÖNMEZATEŞ’in fotoğraflatma işlemi yaptırarak Cumhurbaşkanı’na suikast suçunun hazırlıklarını yaptırdığı anlaşılmıştır.”
“Detayları Muhammed Çağrı ŞENER ve Özgür ÇELİKKUT’un ifadesinden anlaşılacağı gibi;
13/07/2016 tarihinde Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Hakan EVRİM ile Pilot Yüzbaşı
Ahmet TOSUN’un F-16 uçağı ile Diyarbakır’a gittikleri, F-16 uçağına, tespit edilen hedefleri hatasız vurmayı sağlayan gelişmiş hedefleme podu olan sniper cihazı taktırdıkları, ayrıca Akıncı 4.
Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Hakan EVRİM ile Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral
Deniz KARTEPE’nin Diyarbakır’da buluştukları, darbeye teşebbüs faaliyeti sırasında, Diyarbakır’dan darbeye katılacak F-16 uçaklarının planlamasını yaptıkları anlaşılmıştır.”
“Detayları Mustafa AZİMETLİ’nin ifadesinden de anlaşılacağı gibi; 14/07/2016 tarihinde
Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda pilot olarak görev yapan şüpheliler Ahmet PALA ile İlker
HAZİNEDAR’ın F-16 uçağı ile Bandırma Üssü’ne gittikleri, F-16 uçağına, tespit edilen hedefleri
hatasız vurmayı sağlayan gelişmiş hedefleme podu olan sniper cihazı taktırdıkları anlaşılmıştır.”
“Detayları Müslim MACİT’in ifadesinden anlaşılacağı gibi; 14/07/2016 tarihinde akşam saatlerinde şüpheli Binbaşı Mehmet Fatih ÇAVUR’un; şüpheliler Adem KIRCI, Mehmet Çetin KAPLAN ve Müslim MACİT’i evine çağırdığı, şüphelilerle darbeye teşebbüs faaliyeti sırasında Akıncı
Üssü’nde yapılacak faaliyetlerle ilgili hazırlık toplantısı yaptığı anlaşılmıştır”.
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“Detayları kurmay binbaşı şüpheli Ersin ERYİĞİT’in ifadesinden anlaşılacağı gibi; 14/07/2016
tarihinde Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Hakan EVRİM’in saat 19.30’da Ersin ERYİĞİT’i makamına çağırdığı, önce üzerinde cep telefonu olup olmadığını sorduğu, cep telefonunun
olmadığını anlayınca, Ersin ERYİĞİT’e toplam 27 adet F-16 uçağına Mustafa AZİMETLİ tarafından
söylenecek mühimmatların yüklenmesi talimatını verdiği, 15/07/2016 tarihinde saat 21.00 sıralarında, toplam 25 adet F-16 uçağına mühimmat yükleme işleminin tamamlandığı anlaşılmıştır.”
“Darbeye hazırlık faaliyetleri kapsamında 15/07/2016 tarihinde Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda havanın sıcak olması bahane edilerek bayrak töreninin saat 14.00’te yapıldığı,
mesainin erken bitirildiği, darbeye teşebbüs faaliyetine katılması uygun görülmeyen personelin
evlerine gönderildiği, darbeye teşebbüs faaliyetine katılması gereken rütbeli askerlerin mesajla
geri çağrıldığı, Akıncı Üssü nizamiyelerine darbe yanlısı askerlerin yerleştirildiği, Akıncı Üssü’ne
girebilecekler listesinde ismi bulunmayan ve “Yurtta Sulh” parolasını bilmeyen askerlerin Akıncı
Üssü’ne alınmadıkları ve Akıncı Üssü’nde saat 15.00’ten sonra darbeye hazırlık toplantılarının
yapıldığı anlaşılmıştır.”
“Darbeye hazırlık faaliyetleri kapsamında 15/07/2016 tarihinde Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’ndan yerden alınan koordinatları havadan izleyerek kontrol edebilme,
BHHM’ye rapor edebilme ve savaş uçaklarına gerekli koordinatları verebilme yeteneğine sahip
C-160 tipi 69-040 kuyruk numaralı ve C-160 tipi 023 kuyruk numaralı 2 adet GÖREN uçağının;
şüpheliler Mehmet Teoman KALMAZ, Mehmet KAYA, Ahmet Ufuk YENER, Adem EMİROĞLU,
Mesut BAYAR, Harun ERASLAN, İbrahim Mesut YILMAZ, Ferhat AKBULUT, Ferdi DALve Ahmet
GÖKTEN vasıtasıyla aylık uçuş planlamasında bulunmamasına rağmen, darbeye teşebbüs faaliyeti sırasında, koordinat ve hedef belirleme çalışmasında kullanılmak üzere; Hava Kuvvetleri
Harekât Merkezi’ndeki darbecilerin yönlendirmesiyle ve şüpheliler Cemal AKYILDIZ ve Erhan
BALTACIOĞLU’nun talimatıyla, saat 16.00 sıralarında Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı’ndan kalktığı ve saat 17.00 sıralarında uçakların Akıncı Üssü’ne iniş yaptığı anlaşılmıştır.”
“Saat 16.16 sıralarında; Kara Havacılık Komutanlığı’nda görevli bir subayın Milli İstihbarat
Teşkilatı’na giderek FETÖ üyesi askerler tarafından MİT Müsteşarı Hakan FİDAN’ın alınması için
kuruma saldırı olacağını ihbar ettiği, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından yapılan değerlendirmeler sonunda bahse konu ihbarın ciddiye alındığı, saat 19.07’de Genelkurmay Başkanı’nın emriyle uçuşların iptal edildiği bilgisi Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi’ne ulaştırıldıktan
sonra, darbecilerin hava trafiğini yeniden açtırmak için Antalya’da saat 19.50 sıralarında gerçekleştirilmesi planlanan gösteri uçuşu yapan Solotürk uçaklarının programını bahane ettikleri, bu
nedenle Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi amiri Albay Devrim ORHAN’ın Genelkurmay Silahlı
Kuvvetler Harekât Merkezi’ne telefon açtığı, detayları aşağıdaki tapeden anlaşılacağı gibi; hava
trafiğini yeniden açtırmaya çalıştıkları anlaşılmıştır.”
‘‘Saat 19.16’da; Detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; saat 19.05’te havadaki
uçakların indirilmesi ve izinsiz uçak kaldırılmaması emrinin teyit edildiği,
Saat 19.25’te; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR’ın 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin GÜRAK’ı aradığı ve Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu’ndan hiçbir tank ve zırhlı aracın
birlik dışına çıkmaması yönünde talimat verdiği,
Saat 19.26’da; MİT Müsteşarı Hakan FİDAN’ın Marmaris’te bulunan Sayın Cumhurbaşkanı’nı aradığı, kendilerine ulaşamayınca koruma müdürü ile görüştüğü, Sayın Cumhurbaşkanı’nın
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güvenliği ile ilgili bir problemin olup olmadığını ve ilave güvenlik tedbirlerine ihtiyaç duyup duymadıklarını sorduğu,
Saat 19.26’da; Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER’in Özel Kalem Müdürü Genelkurmay Karargâh dosyasında şüpheli Kurmay Yarbay Bünyamin TÜMER’in Mehmet PARTİGÖÇ’ün odasına gittiği, komutanlar ve MİT Müsteşarı arasında yapılan görüşmeler hakkında
bilgi verdiği,
Saat 1945’te; Silahlı Kuvvetler Harekât Merkezi’nden Tuğgeneral İlhan KIRTIL’ın, Albay Devrim ORHAN’ın saat 19.09’da Solotürk uçuşları nedeniyle hava trafiğinin açılması için yaptığı telefon görüşmesine cevap olarak Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi’ni kayıt özellikli telefondan aradığı, Tuğgeneral Kemal MUTLUM’a ulaşamayınca Yüzbaşı Caner GÖKÇEOĞLU ile saat 19.45’te
görüştüğü, Solotürk, Suriye’deki Cap uçakların ve İHA’ların uçuşunun serbest olduğu bilgisini
verdiği anlaşılmıştır.”
“Saat 19.48’de; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Silahlı Kuvvetler Harekât Merkezi’nde Tuğgeneral İlhan KIRTIL’ın emriyle Solo Türk, Suriye Cap, İHA’ların uçuşa devam edebilecekleri, kuryelerin durumunun yarım saat içinde belli olacağı emri verildiği,
Saat 20.01’de; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Hava Kuvvetleri Harekât
Merkezi’nden Yüzbaşı Caner GÖKÇEOĞLU tarafından Silahlı Kuvvetler Harekât Merkezi’nin emriyle ulaştırma uçaklarında uçuşun serbest olduğu bilgisinin geçildiği,
Saat 20.02’de; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Silahlı Kuvvetler Harekât
Merkezi’nden Tuğgeneral İlhan KIRTIL tarafından yurt içi ve yurt dışı harekât gerekli olursa Genelkurmay ile koordine kurularak izin alınacaktır emrinin yayınlandığı,
Saat 20.05’te; aşağıdaki tapeden de anlaşılacağı gibi, Hava Kuvvetleri’ndeki darbecilerin
uçuşu serbest bırakılmayan uçakların uçuşunun da serbest olduğunu duyurmaya başladıkları
anlaşılmıştır.”
“Saat 20.09’da; Genelkurmay Personel Başkanı İlhan TALU’nun Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR’ın makamında MİT Müsteşarı Hakan FİDAN’ı gördüğü ve odadan çıktıktan
sonra İlhan TALU’nun Cemil TURHAN’a; Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki ÇOLAK’ın
Kara Havacılık Komutanlığı’na gittiğini, FETÖ mensubu personelle ilgili tutuklamaların hemen
başlayacağını söylediği, bu görüşmeden sonra Genelkurmay Karargâhı içindeki darbeci grubun
paniğe kapıldığı, kendilerinin ve darbe hazırlığı yapan diğer örgüt üyelerinin tutuklanacağı endişesi ile şüpheli Adil ÖKSÜZ ve diğer sivil örgüt üyelerinin bilgisi dahilinde FETÖ/PDY mensubu
“Yurtta Sulh Konsey”i üyelerinin koordinesiyle 16/07/2016 tarihinde saat 03.00 olarak belirlenen darbeye teşebbüs saatinin öne çekilerek saat 20.30 olarak belirlendiği,
Saat 20.22’de; MİT Müsteşarı Hakan FİDAN’ın bu saat itibariyle Genelkurmay Karargâhı’ndan ayrıldığı,
Saat 20.23’te; Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda toplanan 33 Özel Kuvvetler görevlisinin
Genelkurmay Karargâhı’na doğru bir otobüs ile yola çıktıkları,
Saat 20.25’te; Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi’nde görevli Yüzbaşı Caner GÖKÇEOĞLU’nun
kayıt özellikli telefondan 11. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’ndan Murat CENGİZ’i aradığı,
detayları aşağıdaki tapeden anlaşılacağı gibi, bu saat itibariyle Hava Kuvvetleri Harekât Merke-
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zi’ndeki darbeci askerlerin Tuğgeneral Kemal MUTLUM’un talimatıyla ilgili yerlere, bütün uçakların uçuşlarının serbest olduğunu, “Şu an hepsi açık.” diyerek gerçeğe aykırı olarak duyurdukları anlaşılmıştır”.
“Saat 20.46’da; darbenin gece saat 03.00’te başlayacak olması nedeniyle karargâhtan erken
ayrılan Genelkurmay Stratejik Daire Başkanı Tümgeneral Mehmet DİŞLİ’nin, kendi özel aracıyla
Genelkurmay Karargâhı’na geri döndüğü,
Saat 20.49’da; Genelkurmay Başkanı Başdanışmanı Kurmay Albay Orhan YIKILKAN’ın odası na geçtiği, bu saatten sonra faaliyetlerin darbecilerin atama listesinde karargâh sorumlusu
olarak belirledikleri, Mehmet PARTİGÖÇ, Orhan YIKILKAN, Ramazan GÖZEL ve Mehmet DİŞLİ
tarafından organize edildiği,
Saat 20.51’de; Tümgeneral Mehmet DİŞLİ ve ve Kurmay Albay Orhan YIKILKAN’ın Genelkurmay komuta katına doğru çıktıkları anlaşılmıştır.”
“Saat 21.00’de; Tümgeneral Mehmet DİŞLİ‘nin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi
AKAR’ın makam odasına girdiği, kendisine: “Komutanım operasyon başlıyor, herkesi alacağız;
taburlar, tugaylar yola çıktı, biraz sonra göreceksiniz.” diyerek darbeyi tebliğ ettiği, bunun üzerine Orgeneral Hulusi AKAR’ın söylenenlere tepki gösterdiği, bu girişimi hiçbir şekilde desteklemediğini net olarak belirttiği, Mehmet DİŞLİnin geri adım atmadığı, odanın dışına çıkarak hazır
durumda bekleyen ekibe; komutana müdahale etmeleri emrini verdiği, bu emirle birlikte Özel
Kalem Müdürü Kurmay Albay Ramazan GÖZEL, Kurmay Albay Orhan YIKILKAN, Yüzbaşı Serdar
TEKİN, Başçavuş Abdullah ERDOĞAN, Genelkurmay Başkanı Emir Subayı Yarbay Levent TÜRKKAN’ın hep birlikte içeri girdikleri ve Levent TÜRKKAN’ın içeri girer girmez oturmasını, zorluk
çıkarmamasını söyleyerek bağırdığı, Genelkurmay Başkanı’nı zorla koltuğa oturttukları, bir bezle ağzını ve burnunu kapattıkları, ellerini plastik kelepçe ile bağladıkları, Genelkurmay Başkanı
Emir Subayı Yarbay Levent TÜRKKAN’ın silahı Genelkurmay Başkanı’na doğrultarak tehdit ettiği,
Genelkurmay Başkanı’nın da “sık ulan” diyerek tepki gösterdiği, “Ne yaparsanız yapın, bu girişiminizi desteklemeyeceğim!”  diyerek karşılık verdiği,
Saat 21.03’te; Mehmet PARTİGÖÇ ve bir grup darbeci subayın Gökhan ESKİ’nin odasına
geldikleri, 28. Topçu Tugay Komutanı Murat AYGÜN’ü telefonla arayarak harekete geçme emrini
verdikleri,
Saat 21.16’da; Serkan KILIÇ, Ali Emre ERAL ve Recep YILDIZ tarafından Genelkurmay Karargâhı’ndaki Silahlı Kuvvetler Harekât Merkezi’nin giriş çıkışını kontrol altına aldıkları,
Saat 21.20’de; Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan hareket eden ve içinde 33 Özel Kuvvetler personelini taşıyan otobüsün Genelkurmay Karargâhı’na ulaştığı,
Saat 21.22’de; Akıncı Üssü’nden gelen Özel Kuvvetler personeli 33 kişiyi Gökhan ESKİ’nin
karşıladığı, Kurmay Albay Doğan ÖZTÜRK ve Başçavuş Suat SAĞLAM refakatinde Genelkurmay
Başkanı’nın giriş çıkış yaptığı 1-A kapısından girerek komuta katına çıktıkları,
Saat 21.23’te; Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral İlhan TALU’nun Özel Kuvvetler Komutanlığı personeline Genelkurmay Karargâhı koridorunda yol gösterdiği ve Genelkurmay İkinci
Başkanı’nın koruması Yusuf YALÇIN ve nöbetçi Astsubay Mehmet SATUN’a olayın bir tatbikattan
ibaret olduğunu söyleyerek yanılttığı,
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Saat 21.26’da; detayları şüpheli Muzaffer DÜZENLİ’nin eylemleri bölümünde anlatıldığı
gibi, darbeciler tarafından oluşturulan “Yurtta Sulh” isimli (whatsapp) grubunda, bu saat itibariyle; “E-5 ve TEM’den İstanbul dışına çıkan trafik serbest bırakılacak, İstanbul içine giren trafik
engellenecek ve geri çevrilecek.” emrinin verildiği,
Saat 21.28’de; detayları şüpheli Muzaffer DÜZENLİ’nin eylemleri bölümünde anlatıldığı gibi,
darbeciler tarafından oluşturulan “Yurtta Sulh” isimli (whatsapp) grubunda, bu saat itibariyle;
“Alınması gerekenlerin derhal alınması” talimatının verildiği,
Saat 21.29’da; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’nın 135. Filosu’na ait 2 adet “Cougar” tipi helikopterin Yalova Meydan Komutanlığı’na
indiğini ve yakıt ikmali yaptığının Yalova kuleden rapor edildiği,
Saat 21.37’de; Genelkurmay Karargâhı Mesaj ve Evrak Dağıtım Sistemi (MEDAS) üzerinden
“HAZIRLIK İKAZI VE BİRLİK İNTİKALİ” konulu mesajın “MAGG 5101” adresine gönderildiği,
Saat 21.43’te; Adana İncirlik 10. Üs Komutanlığı’nda yakıt ikmali için tanker uçağı kaldırıldığı, şüpheliler Hv. Plt. Kur. Bnb. Orçun (Uçak Komutanı), Hv. Plt. Ütğm. Eyüp Bahadır PEKİNCE
(Yardımcı Pilot), Hv. Plt. Ütğm. Yavuz ÇAM (Yardımcı Pilot), Hv. Uçk. Bkm. Asb. Üçvş. Ferdi EVCİMİK (Hava Yakıt ikmal Operatörü) olan 58-0110 Asena02 isimli uçağın 120500 Libre (1 libre=
yarım ton) yakıtla saat 21.43’te, Adana İncirlik 10. Tanker Üssü’nden tanker uçağının kaldırılmasının yasak olmasına rağmen kanunlara ve emirlere aykırı olarak kalkış yaptığı, Diyarbakır
BİKİM ve Eskişehir BHHM’nin her türlü telsiz ve “Rapcon” ikazına rağmen RTB (Geri Dönüş)
yapmadıkları ve kendilerine belirtilen rotaları takip etmedikleri, uçuş sırasında telsizlerini kapalı
tuttukları, “Guard” kanaldan yapılan yayınları dikkate almadıkları, ASENA02 isimli tanker uçağı
ile 16/07/2016 tarihinde saat 03.14’te, saat 04.15’te GK417 ve GK453 iz nolu işlemler ile 2 kez
havada Ankara’da darbe faaliyetine katılan F-16 uçaklarına yakıt ikmali yaptıkları anlaşılmıştır.”
“Saat 21.47’de; Adana İncirlik 10. Üs Komutanlığı’nda yakıt ikmali için tanker uçağı kaldırıldığı, şüpheliler Hv. Plt. Ütğm. Osman YILMAZ (Uçak Komutanı), Hv. Plt Kur. Albay Erhan GAZİOĞLU (Yardımcı Pilot), Hv. Plt. Kur. Yzb Murat ALTAY (Yardımcı Pilot), Hv. Uçk. Bkm. Asb. Üçvş. Hasan
KARGIN (Hava Yakıt İkmal Operatörü) olan 60-0325 Asena01 isimli uçağın 150500 Libre yakıtla,
21.47’de Adana İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı üssünden tanker uçağının kaldırılmasının yasak olmasına rağmen kanunlara ve emirlere aykırı olarak kalkış yaptığı, Diyarbakır BİKİM ve Eskişehir BHHM’nin her türlü telsiz ve “Rapcon” ikazına rağmen RTB (Geri Dönüş) yapmadıkları ve
kendilerine belirtilen rotaları takip etmedikleri, uçuş sırasında telsizlerini kapalı tuttukları, “Guard” kanaldan yapılan yayınları dikkate almadıkları, ASENA01 isimli tanker uçağı ile 16/07/2016
tarihinde saat 03.17’de, saat 04.04’te, saat 05.01’de GK601 iz nolu işlemler ile toplam 6 kez
havada Ankara’da darbe faaliyetine katılan F-16 uçaklarına yakıt ikmali yaptıkları anlaşılmıştır.”
“Saat 21.48’de; Genelkurmay Karargâhı Mesaj ve Evrak Dağıtım Sistemi üzerinden “ATAMA”
konulu mesajın “genkurhrkevr, karkom, genkurskkhm, zhbrlokveegttumkom, yirmisekizmknzpakom, topvefzokkom, dortkorkom, karkomlojkom, genkurozkuvkom, lojkombkmkom, lojkominsyrdtugkom” adreslerine gönderildiği,
Saat 21.52’de; Genelkurmay Karargâhı Mesaj ve Evrak Dağıtım Sistemi üzerinden “ZIRHLI
MUHABERE ARACI İNTİKALİ” konulu mesajın “kırkbeşinci bakmrkcom, karkombakkom, yirmisekizmknzptugkom, dörtkorkom” adreslerine gönderildiği,
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Saat 21.53’te; Genelkurmay Karargâhı Mesaj ve Evrak Dağıtım Sistemi üzerinden “KATILIŞLAR” konulu mesajın “karkom, denkom, havkom, jangenkom, sahilguvkom” adreslerine gönderildiği anlaşılmıştır.”
“Saat 21.56’da; detayları şüpheli Muzaffer DÜZENLİ’nin eylemleri bölümünde anlatıldığı
gibi, darbeciler tarafından oluşturulan” Yurtta Sulh” isimli (whatsapp) grubunda, bu saat itibariyle; “Akom kontrol altına alındı.” bilgisinin verildiği,
Saat 22.05’te; detayları şüpheli Muzaffer DÜZENLİ’nin eylemleri bölümünde anlatıldığı gibi,
darbeciler tarafından oluşturulan “Yurtta Sulh” isimli (whatsapp) grubunda, bu saat itibariyle;
“1. Ordu Komutanı sürekli Kuleli komutanını arıyor, 1. Ordu Komutanı hemen alınmalı.” talimatının verildiği,
Saat 22.08’de; şüpheli Adem KIRCI’nın ŞAHİN-1 kodlu 93-0677 kuyruk numaralı mühimmat
yüklü F-16 uçağı ile Akıncı Üssü’nden izinsiz kalkış yaptığı, Ankara üzerinde alçak uçuş yaptığı,
aynı gün saat 22.44’te Akıncı Üssü’ne indiği,
Saat 22.16’da; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Diyarbakır 8. Ana Jet Üs
Komutanlığı’ndan 6 adet F-16 uçağının izinsiz kalkışa hazırlandığı, ayrıca Akıncı 4. Ana Jet Üs
Komutanlığı’ndan da 4 adet F-16 uçağının izinsiz kalkış yaptığı,
Saat 22.17’de; darbeci askerler tarafından Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki ÇOLAK, İhsan
UYAR, Ertuğrul Gazi ÖZKÜRKÇÜ’nün Genelkurmay Karargâhı’ndan zorla çıkarıldıkları,
Saat 22.18’de; Kara Kuvvetleri Komutanı’nın emir subayı Yunus CAN’ın elleri ve gözleri bağlı
olarak Genelkurmay Başkanlığı 1-A kapısından çıkarıldığı,
Saat 22.20’de; Akıncı Üssü’nden keşif ve koordinat belirleme amacıyla Kayseri’den getirilen
“GÖREN” uçağını kaldırdıkları, şüpheli Ahmet ÖZÇETİN’in talimatı ile Akıncı Üss’ünde bulunan
şüphelilerden Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı’nda kurmay yarbay olarak görev
yapan Olgun ACUCE ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda binbaşı rütbesi ile görev yapan Mustafa İLLEEZ’in 69-040 kuyruk numaralı “GÖREN” uçağı ile gelen şüpheliler ile birlikte saat 22.20
sıralarında Akıncı Üss’ünden havalandıkları, “GÖREN” uçağının uçuş kodu Esen- 20 olmasına
rağmen eylem nedeni ile bu uçuşta kodun “Tosun” olarak kullanılmaya başlandığı, şüpheliler
Olgun ACUCE ve Mustafa İLLEEZ’in bu suretle uçakta bulunan Hava Pilot Yüzbaşı Mehmet Teoman KALMAZ, Hava Seyrüsefer Yüzbaşı Ahmet Ufuk YENER, Yardımcı Hava Pilot Üsteğmen Mehmet KAYA, Uçuş Teknisyeni Adem EMİROĞLU, Yükleme Teknisyeni Mesut BAYAR’ın bulunduğu
“GÖREN uçağının arkasında sistem ve kamera kısmına geçtikleri, Mehmet KAYA’nın ifadesinde
belirttiği üzere Olgun ACUCE ve Mustafa İLLEEZ’in uçak sistemine Ankara Gölbaşı’nda Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın ve Gölbaşı Polis Özel Harekât Binası’nın koordinatlarını girdikleri, Ankara
ili semalarında saat 22.20-03.00 saatleri arasında “GÖREN” uçağı ile şehir üzerindeki insan ve
araç trafiğini şüphelilerin eylemin devamı boyunca havada uçuş yapan F-16 jetlerine bildirdikleri
anlaşılmıştır.”
“Saat 22.21’de; Genelkurmay Karargâhı Mesaj ve Evrak Dağıtım Sistemi üzerinden aşağıda
detayları yazılı “SIKIYÖNETİM DİREKTİFİ” konulu mesajın “tüm bakanlıklar” adreslerine gönderildiği,
Saat 22.28’de; Haber kanallarında “İstanbul Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri’nin
Anadolu’dan Avrupa’ya geçişi Jandarma tarafından trafiğe kapatıldı.” şeklinde son dakika ha-
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berlerinin yapılmaya başlandığı,
Saat 22.29’da; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; İmralı Adası’nın kuzeyinde 5-6 adet izinsiz uçuş yapan helikopter trafiğinin olduğu,
Saat 22.30’da; şüpheli Nazif BAYSAL’ın saat 07.15’te Korgeneral Hasan KÜÇÜKAKYÜZ ve
Hava Teknik Okullar Komutanı Tümgeneral ÇULHA ile eşlerini İstanbul’a götürme görevi için
CN235 tipi 132 kuyruk numaralı uçağın birinci pilotu olarak İzmir Çiğli’den Atatürk Havalimanı’na geldiği, saat 22.30 sıralarında SAT Komutanlığı’nda görev yapan tam teçhizatlı askerleri
Atatürk Havali- manı’ndan aynı uçak ile darbenin yönetim merkezi Ankara Akıncı 4. Ana Jet Üs
Komutanlığı’na getirdiği, şüphelinin kullandığı uçakta 2. pilot olarak Sefa Sefer GÜLEROĞLU, teknisyenler Murat TAŞAR ve Ramazan AYTEKİN’in de bulunduğu anlaşılmıştır.”
“Saat 22.32’de; detayları şüpheli Muzaffer DÜZENLİ’nin eylemleri bölümünde anlatıldığı
gibi, darbeciler tarafından oluşturulan “Yurtta Sulh” isimli (whatsapp) grubunda, bu saat itibariyle; “İstanbul Emniyet Müdürü Boğaz Köprüsü’ne geliyor, ivedi tutuklanması gerekiyor.” talimatının verildiği,
Saat 22.35’te; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Diyarbakır 8. Ana Jet Üs
Komutanlığı’ndan 6 adet F-16 uçağının izinsiz kalkış yaptığı, pilotlar Yavuz İSTEK, İbrahim YOZGAT, Erdem ERDOĞAN, Fatih ŞEN, Aziz Ersel EMANET, Ahmet ÖZDEMİR, Ceyhan KARAKURT ve
Yıldıray KORKMAZ tarafından kullanılan F-16 uçaklarının Ankara üzerine geldiğinde alçak uçuş
yaptıkları ve Ankara semalarında alçak uçuş yaptıktan sonra Akıncı Üssü’ne indikleri anlaşılmıştır”.
“Saat 22.36’da; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Hava Kuvvetleri Harekât
Merkezi’nden Tuğgeneral Kemal MUTLUM’un Erzurum kuleyi arayarak 2 adet F-16 uçağının kaldırılması, içinde İçişleri Bakanı’nın bulunduğu sivil uçağın Malatya Erhaç Havalimanı’na indirilmesi talimatını verdiği,
Saat 22.42’de; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; 15/07/2016 tarihinde
saat 16.00 sıralarında Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı’ndan kalkıp saat 17.00 sıralarında Akıncı Üssü’ne inen “GÖREN” uçağının saat 22.42’de Akıncı Üssü’nden Ankara üzerinde
“Role, Gözetleme, Rover” üzerinden görüntüleri iletme, lazerle işaretleme ve tespit ettiği koordinatları F-16 uçaklarına bildirmek üzere izinsiz kalkış yaptığı, “Tosun” çağrı adını kullandığı
ve uçağın mürettebatının şüpheliler; Olgun ACUCE, Mustafa İLLEEZ, Mehmet Teoman KALMAZ,
Mehmet KAYA, Ahmet Ufuk YENER, Adem EMİROĞLU ve Mesut BAYAR olduğu,
Saat 22.42’de; şüpheli Selahattin YORULMAZ’ın 94-1563 kuyruk numaralı mühimmat yüklü
F-16 uçağı ile yanında Pilot Hasan Hüsnü BALIKÇI olduğu halde Akıncı Üssü’nden izinsiz kalkış
yaptığı, Ankara üzerinde alçak uçuş yaptığı ve saat 00.01’de Akıncı Üssü’ne indiği,
Saat 22:45’de; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Eskişehir Birleştirilmiş
Hava Harekât Merkezi’ne Diyarbakır 8.Ana Jet Üs Komutanlığı’nın arandığı, izinsiz kalkan 6 adet
F-16 uçağının geri dönmesi için çağrı yapılmasının talep edildiği, ancak uçaklarım çağrıya cevap
vermediğinin tespit edildiği,
Saat 22.48’de; şüpheli Aziz Ersel EMANET’in 07-1025 kuyruk numaralı mühimmat yüklü
F-16 uçağıyla Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan Akıncı 4. Ana Jet Üssü’ne geldiği, gelirken Ankara üzerinden alçak irtifada yüksek süratle uçuş yaptığı ve Akıncı 4. Ana Jet Üssü’ne
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indiği, şüphelinin saat 22.48 sıralarında Akıncı Üssü’nden yeniden havalandığı, Ankara üzerinde
alçak uçuş yaptığı ve saat 00.15 sıralarında Akıncı Üssü’ne indiği,
Saat 22.53’te; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Kütahya radarı tarafından GM001 ve GM002 iz numaralarını kullanan 2 adet helikopterin İmralı Adası yakınlarında
uçuş yaptığının tespit edildiği,
Saat 22.54’te; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; bu saat itibari ile havada
Diyarbakır’dan kalkan 6 adet F-16 uçağı, Akıncı Üssü’nden kalkan 4 adet F16 uçağı, İncirlik’ten
kalkan 2 adet tanker uçağı ve Akıncı Üssü’nden kalkan 1 adet” GÖREN” uçağının izinsiz olarak
ha- vada olduğunun tespit edildiği,
Saat 22.54’te; detayları şüpheli Muzaffer DÜZENLİ’nin eylemleri bölümünde anlatıldığı gibi,
darbeciler tarafından oluşturulan “Yurtta Sulh” isimli (whatsapp) grubunda, bu saat itibariyle;
“AKP İl Teşkilatı yolda, geçirmeyin, ateş serbest.” talimatının verildiği,
Saat 22.55’te; detayları harekât özet defterinden ve tanık İsmail ÜNER’in beyanlarından
anlaşılacağı gibi; Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevli Tuğgeneral Semih TERZİ’nin Diyarbakır
8. Ana Jet Üs Komutanlığı kulesinde görevli Albay AKGÜLAY’dan Ankara’ya gitmek üzere 2 adet
“Casa” nakliye uçağı ayarlamasını istediği, Albay AKGÜLAY’ın bu durumu Eskişehir Birleştirilmiş
Hava Harekât Merkezi’ne sorduğu, izin verilmemesi gerektiği söylendikten sonra Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi’nde bulunan şüpheli Tuğgeneral Osman Nuri GÜR’ün Diyarbakır kuleye telefon açtığı ve Semih TERZİ’nin 2 adet nakliye uçağı ile birlikte Etimesgut Havalimanı’na gelmesi
konusunda yardımcı olunmasını talep ettiği, ilerleyen dakikalarda Semih TERZİ’nin 1 adet “Casa”
uçağı ile izinsiz kalkış yaparak Ankara Etimesgut Havalimanı’na doğru hareket ettiği anlaşılmıştır.”
Saat 23.02’de; Başbakan Sayın Binali YILDIRIM’ın NTV haber kanalına telefonla bağlandığı
ve programda “Doğrusu bir kalkışma ihtimali üzerinde duruyoruz, belli ki emir komuta zinciri
olmadan, asker içindeki bazı kişilerin kanunsuz bir eylemi söz konusu, ancak vatandaşlarım ve
milletim şunu bilsin ki; demokrasiye herhangi bir zarar getirecek hiçbir faaliyete izin verilmeyecek bu bir; ikincisi, Türkiye Cumhuriyeti Hukümeti vatandaşın, milletin seçtiği hükümettir, milleti
temsil eden hükümet iş başındadır, bunun iş başından gitmesi ancak milletin kararı ile olur, bu
kalkışmayı yapanlar, bu çılgınlığı yapanlar, bu kanunsuz eylemin içerisinde olanlar en ağır şekil- de bedelini ödeyeceklerdir, vatandaşlarımızın bunu bilmesini istiyorum, asla ve asla bu gibi
kal- kışmalara pabuç bırakmayacağız, vatandaşlarımız sakin olsunlar ama asla ve asla bu ve
buna benzer çılgınlıklara müsaade etmeyeceğimizi de söylemek istiyorum” dediği, Sayın Başbakan’a bir darbe mi gerçekleştiriliyor sorusunun yönetildiği, Başbakan Sayın Binali YILDIRIM’ın
devamında; “Bir kalkışma olduğu doğrudur, belirli bölgelerde sorumsuzca devletin emanet ettiği silahları, araçları alıp vatandaşların üzerine giden, onları yere yatırıp etkisiz hale getirmeye
çalışan bir takım gruplar var, bu grupların kim olduğunu, amaçlarının ne olduğunu, kısa sürede
anlayacağız ve gereğini yapacağız, milletimiz rahat olsun, asla ve asla yasadışı, demokrasiyi
kesintiye uğra- tacak faaliyetlere müsamaha göstermeyeceğiz, güvenlik güçlerimiz harekete
geçmiştir, gereği yapılacaktır.” şeklinde gecenin ilk resmi açıklamasını yaptığı, Başbakan Sayın
Binali YILDIRIM’ın NTV haber kanalındaki bu konuşmasından kısa bir süre sonra, Habertürk televizyonuna da te- lefonla bağlandığı, buradaki konuşmasında da; “Asker içinde bir grubun kalkışma hareketidir, her şeye karşı gerekli tedbirlerin alınması gayet doğaldır, emniyet birimlerimiz
gereken tedbirleri alıyorlar, kesin talimatımız şudur, güce karşı güç kullanılacak, silah doğrultana
asla müsemma edilmeyecek.” dediği,
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Saat 23.03’te; darbecilerin tehdit ve zor kullanmak suretiyle darbe faaliye- tinin başına geçme teklifini kesin bir dille reddeden Genelkurmay Başkanı Hulusi AKAR’ın; Mehmet DİŞLİ, Fırat
ALAKUŞ, Abdullah ERDOĞAN, Onur ÖZDEMİR, Mehmet AYTAÇ, Halit KAZANCI ile birlikte diğer
darbeci 3 adet Özel Kuvvetler Komutanlığı görevlisi tarafından 1-A kapısından çıkartıldığı ve darbeci Mehmet DİŞLİ’nin refakatinde yanlarında 4 adet Özel Kuvvetler mensubu olduğu halde Halil
GÜL yönetimindeki helikoptere bindirilerek Akıncı Üssü’ne götürüldüğü,
Saat 23.04’te; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR’ın zorla Akıncı Üssü’ne götürülmesinden hemen sonra, darbeci Mehmet PARTİGÖÇ’ün kendisinin kullandığı 0530 662 …
nolu telefondan Akın ÖZTÜRK’ün emir astsubayı İsmail KESKİN’in kullandığı 0505 632 … nolu
telefon ile saat 23.05, 23.18 , 23.38 ve 23.42’de irtibat sağladığı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR’ın ikna edilememesi ihtimaline göre, darbe girişiminin başarılı olması halinde,
darbecilerin atama listesinin incelenmesinden de anlaşılacağı gibi, FETÖ/PDY terör örgütünün
Genelkurmay Başkanlığı’na getirilmesine karar verdiği “YAŞ” Üyesi Akın ÖZTÜRK’e gece boyunca derdest edilen komutanların toplanacağı ve darbe faaliyetinin sürdürüleceği, Akıncı Üssü’ne
geçmesini söylediği,
Saat 23.05’te; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca darbeye teşebbüs girişiminde bulunan
askerlerle ilgili soruşturma başlattığı,
Saat 23.09’da; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı ve Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı kulelerine Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekât
Merkezi tarafından izinsiz kalkış yapan uçakların geri çağrılması emrinin verildiği, ancak Akıncı 4.
Ana Jet Üs Komutanlığı kulesi tarafından Albay Ahmet ÖZÇETİN’in talimatıyla uçuş görevlerinin
devam edeceğinin bildirildiği,
Saat 23.18’de; Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı’nın bombalandığı, şüpheliler Mustafa AZİMETLİ ile Ekrem AYDOĞDU’nun kullandıkları 94-0105 kuyruk numaralı F-16
uçağı ile tam isabetle vurabilmek için lazer poduyla işaretleme yaptıkları, şüpheli Ertan KORAL’ın
16/07/2016 tarihinde saat 23.18’de ASLAN-1-2 numara kodunu kullanan 94-0110 kuyruk numaralı F-16 uçağı ile yanında Pilot Mehmet Çetin KAPLAN olduğu halde Emniyet Genel Müdürlüğü
Havacılık Daire Başkanlığı’na lazer poduyla işaretlenen yere 1 adet GBU-10 bombasını attıkları,
bombalama sonucunda; detayları şüpheliler ve eylemleri bölümünde anlatıldığı gibi, 7 kişiyi
şehit ettikleri, 5 kişiyi yaraladıkları, 6 kişinin malına zarara verdikleri ve Havacılık Daire Başkanlığı’nda 40.000.000 TL değerinde zarar oluştuğu anlaşılmıştır.”
“Saat 23.30’da; şüpheli Yasin GÖBÜTOĞLU’nun 1 nolu askeri kargo uçağı ile Abdullah BİNGÖL, Özgüç GÜNEŞ, Hasan AKIN, Cumaali ÜNAL ve Aydın UYAN olduğu halde saat 23.30 sıralarında Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’ndan Denizli/Çardak’tan 250 komando
askeri, darbe faaliyetinin yönetim merkezi Ankara’ya getirmek üzere kalkış yaptıkları, Denizli/
Çardak Havalimanı’nın Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi’nin yönlendirmesiyle kapalı
olması nedeniyle, Çardak Havalimanı’na inemedikleri ve 250 askeri Ankara’ya getiremedikleri,
Malatya/ Erhaç Havalimanı’na inmek zorunda kaldıkları anlaşılmıştır.
Saat 23.37’de; Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER’in darbeci Cemil TURHAN
ve 2 Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli ta- rafından elleri ve kolları bağlı olarak, yine Halil
GÜL’ün pilotluğunu yaptığı helikoptere bindirilerek Akıncı Üssü’ne götürüldüğü,
Saat 23.44’te; detayları şüpheli Muzaffer DÜZENLİ’nin eylemleri bölümünde anlatıldığı gibi,
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darbeciler tarafından oluşturulan “Yurtta Sulh” isimli (whatsapp) grubunda, bu saat itibariyle;
“İstanbul Moda Deniz Kulübü’ne müdahale lazım, generaller var, derdest edilecek.” emrinin verildiği,
Saat 23:47’de; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; İncirlik’ten kalkan ve
ASENA 01 çağrı adını kullanan tanker uçağının Afyon civarında olduğu,
Saat 23.50’de; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Hava Kuvvetleri Harekât
Merkezi’ne, Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi’nden ulaşılamadığı,
Saat 23.50’de; İstanbul Moda Deniz Kulübü’nde düğünde bulunan darbe karşıtı askerleri
almaya giden helikopterin Moda Deniz Kulübü’ne indiği,
Saat 23.51’de; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Korgeneral Mehmet ŞANVER tarafından Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi’nde görevli Albay İsmail ÜNER’e;
Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi’nin illegal olduğu ve hiçbir talimatının yerine getirilmeyeceği
emrini verdiği,
Saat 23.55’te; İstanbul Moda Deniz Kulübü’nde düğünde bulunan darbe karşıtı askerleri
almaya giden darbeci askerlerin düğün salonunu bastıkları,
Saat 23.58’de; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Balıkesir Üssü’nden 2
adet F-16 uçağının izinsiz kalktığı ve İstanbul iline doğru gittiği anlaşılmıştır.”
“Saat 00.00.33’te; Emniyet Özel Harekât Daire Başkanlığı’nın bombalandığı, şüpheli Hüseyin TÜRK’ün 16/07/2016 tarihinde ASLAN-3 kodunu kullanan 93-0691 kuyruk numaralı F-16
uçağı ile Pilot Uğur UZUNOĞLU ile birlikte saat 00.00.33’te bir adet GBU-10 bombasını Gölbaşı
ilçesinde bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât Daire Başkanlığı’na attığı ve bombalama sonucunda detayları şüpheliler ve eylemleri bölümünde anlatıldığı gibi; 44 kişiyi şehit ettikleri, 36 kişiyi yaraladıkları, 36 kişinin malına zarar verdikleri, Özel Harekât Daire Başkanlığı’nda
6.341.879.00 TL zarara neden oldukları anlaşılmıştır.”
“Saat 00.02’de; Milli İstihbarat Teşkilatı’nın helikopterlerle tarandığı,
Saat 00.11’de; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Korgeneral Mehmet ŞANVER tarafından Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi’nde görevli Albay İsmail ÜNER’e
yazdırılan; “1-Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi tarafından yasal olmayan emirler verildiği tespit
edilmiştir, 2-Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi’nin hiçbir talimatı yerine getirilmeyecektir, 3-Hava
Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin ÜNAL BHHM üzerinden Hava Kuvvetleri’ne yönelik yazılı
emirler vermeye devam edecektir, 4-Hava Kuvvetleri Komutanı’nın emrinin olmadığı sürece hiçbir uçak kaldırılmayacaktır, 5-Talimatlara riayet etmeyenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.”
içerikli emirlerin tüm üss uçuş kulelerine bildirildiği,
Saat 00.13’te; darbeci askerlerin TRT’de zorla darbe bildirisini okuttukları,
Saat 00.16’da; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; bu saat itibariyle havada
izinsiz kalkış yapan Diyarbakır’dan kalkan 6 adet F-16 uçağının, Akıncı Üssü’nden kalkan 4 adet
F-16 uçağının, Balıkesir’den kalkan 2 adet F-16 uçağının, İncirlik’ten kalkan 2 adet tanker uçağının ve Akıncı Üssü’nden kalkan 1 adet keşif “Gören” uçağının havada olduğunun tespit edildiği,
Saat 00.18’de; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Hava Kuvvetleri Komutanı’na tahsisli VİP “Casa” uçağının saat 23.58’de Atatürk Havalimanı’ndan kalktığı, saat 00.18’de
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Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptığı,
Saat 00.20’de; Sayın Cumhurbaşkanı’nın uçağının takibi için Akıncı Üssü’nden 2 adet F-16
uçağı kaldırıldığı, şüpheli Oğuz Alper EMRAH’ın 93-0661 kuyruk numaralı mühimmat yüklü F-16
uçağı ile ŞAHİN-2 1 numara çağrı koduyla 16/07/2016 tarihinde saat 00.20’de Akıncı 4. Ana
Jet Üssü’nden kalkış yaptığı ve Cumhurbaşkanlığı uçağını önleme eylemini gerçekleştirmek için
uçuş yaptığı, dönüşte Ankara üzerinden alçak uçuş yaparak saat 01.38’de Akıncı Üssü’ne iniş
yaptığı anlaşılmıştır.”
Saat 00.20’de; Sayın Cumhurbaşkanı’nın uçağının takibi için Akıncı Üssü’nden 2 adet F-16
uçağı kaldırıldığı, şüpheli İlker HAZİNEDAR’ın 94-0080 kuyruk numaralı mühimmat yüklü F-16
uça- ğı ile ŞAHİN-2 2 numara çağrı koduyla 16/07/2016 tarihinde saat 00.20’de Akıncı 4. Ana
Jet Üs- sü’nden kalkış yaptığı, kalktıktan sonra Ahmet ÖZÇETİN tarafından şüpheliye telsizle 210
baş 15 bin fitte devam etmesi talimatı verildiği, şüphelinin Polatlı üzerinden Afyon istikametine
doğru uçtuğu ve Cumhurbaşkanlığı uçağını önleme eylemini gerçekleştirmek için uçuş yaptığı,
dönüşte Ankara üzerinden alçaktan uçtuğu ve saat 01.38’de Akıncı Üssü’ne iniş yaptığı anlaşılmıştır.”
“Saat 00.20’de; detayları şüpheli Muzaffer DÜZENLİ’nin eylemleri bölümünde anlatıldığı
gibi, darbeciler tarafından oluşturulan “Yurtta Sulh” isimli (whatsapp) grubunda, bu saat itibariyle; “Toplanan kitlelere ve askeri kuvvetlere karşı duran polislere silahla, tanklarla sert şekilde
müdahale edilecek.” emrinin verildiği,
Saat 00.24’te; Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın CNNTÜRK haber televizyonuna bağlanmak suretiyle tarihi konuşmasını gerçekleştirdiği,
Saatler 00.24’ü gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın Özel Kalem
Müdürü Sayın Dr. Hasan DOĞAN’ın CNNTÜRK televizyonundan Hande FIRAT ile telefon bağlantısını sağladığı, Sayın Hasan DOĞAN’ın Hande FIRAT’a; “Hande Hanım Sayın Cumhurbaşkanımız
biraz evvel bir açıklama yapmışlardı zaten, şimdi sizlerin kanalınıza da bir küçük açıklama yapacaklar, arz ediyorum kendilerini” diyerek telefonu Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’a verdiği ve Sayın Cumhurbaşkanı’nın canlı yayında CNNTÜRK televizyonunda: “İyi akşamlar, tabi bugünkü bu gelişme gerçekten Türk Silahlı Kuvvetlerimizin içindeki bir azınlığın ne yazık
ki kalkışma hareketidir ve bu malum yapıya ait paralel yapılanmanın teşvik ettiği üst akıl olarak
onların kullandığı bir harekettir. Ülkemizin birliği, beraberliği ve bütünlüğüne yönelik bu harekete karşı milletçe vereceğimiz güzel bir cevapla onlar gerekli olan cezayı alacaklardır. Şu anda
bu milletin imkânlarıyla ortaya konmuş olan tankı, topu vs. uçağını, helikopterini kullanarak
milletin üzerine gelmenin bedelini bunlar çok ağır ödeyeceklerdir ve bu konuda gerek Cumhurbaşkanı olarak, gerek Başbakanımız, hükümetimiz olarak, bizler atılması gereken adımlar neyse
dik durmak suretiyle bu adımı atacağız; yani bunun bedelini asla bizler farklı bir şekilde yorumlayamayız. Meydanı da onlara bırakamayız, şu anda yapmış oldukları işgali de çok kısa zamanda
ortadan kaldıracağımıza inanıyorum. Kararlı bir şekilde bu işin üzerine gideceğimizi de özellikle
bildirmek istiyorum ve bu konuda, bu kararlılığımızı test etmeye kimsenin de gücü yetmeyecektir. Bu arada tabi milletime de bir çağrı yapıyorum, o da şudur; milletimizi, illerimizin meydanlarına davet edi- yorum, havalimanlarına davet ediyorum ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım, bunların o azınlık grubu tanklarıyla toplarıyla gelsinler, ne yapacaklarsa halka
orada yapsınlar. Halkın gücünün üzerinde bir güç ben tanımadım bugüne kadar, bundan sonra
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da zaten böyle bir şey tanımamız söz konusu değil. Kesinlikle burada emir komuta zinciri filan çalışmamaktadır. Şu anda emir komuta zinciri tamamıyla askıya alınmıştır, çiğnenmiştir, emir komuta zinciri içerisinde olanlar şu anda ne yazık ki astın üste yönelik burada atılmış adımları söz
konusudur. Zaten bu ülkede cumhurun başı olarak ben Cumhurbaşkanıyım, Başkomutanım, aynı
zamanda Başkomutan olarak benim haberimin olmadığı böyle bir adımı atanlara da yargı zaten
hemen cevabını verdi, gereği neyse bunu da zaten yapacağız, yapılacaktır. Bundan kimsenin
endişesi olmasın. Genelkurmay Başkanı’nın rehin tutulduğuna ilişkin haberleri ben de duydum
ama şu an ne denli sağlıklıdır onu bilemiyoruz. Biliyorsunuz bu tür olayların olduğu zamanlarda
hava iyice bulanık olur. Şu anda da böyle bulanık bir hava söz konusudur. Bu havayı bulanık hale
getirenler bunun bedelini ödeyeceklerdir, bunu da böyle ifade etmek isterim. Kesinlikle bunun
bedelini yargı önünde çok ağır ödeyeceklerdir ve bu şu anda demokrasiye inananların da işini
kolaylaştıracaktır ama onlara da bunun bedelini çok ağır ödettirecektir. Hande Hanım; siz nasıl
stüdyonuza geldiyseniz, Sayın Selvi nasıl stüdyosuna geldiyse, ben de şimdi milletime çağrı yapıyorum, meydanlara gelin ve meydanlardan bunlara gereken cevabı hep beraber verelim. Ben
de Başkomutan olarak meydana geliyorum, kesinlikle bu darbecilerin başarılı olacağına inanmıyorum. Tarih boyunca darbeciler başarılı olamamıştır, er veya geç onlar yok olmuşlardır, bunu
da böyle bilmemiz lazım.” diyerek tarihi konuşmayı yaptığı ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın
104. maddesinde düzenlenen “Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk Milleti’nin birliğini temsil eder.” kuralının bu tarihi konuşma ile uygulamalı olarak gerçekleştiği, bu konuşmadan
sonra Sayın Cumhurbaşkanı’nın çağrısına, toplumun her kesiminden insanların olumlu cevap
verdiği, şehirlerin meydanlarına, havaalanlarına, askeri kışlaların önlerine geldikleri ve Sayın
Cumhurbaşkanı’nın liderliğinde, iktidar ve muhalefet partilerinin desteğiyle darbeye teşebbüs
eyleminin millet olarak, şehitler ve gaziler vermek suretiyle engellendiği anlaşılmıştır.”
“Saat 00.25’te; şüpheli Burhan YARANÇ’ın 5 nolu askeri kargo uçağı ile Cihan CENGİZ, Enes
YEŞİLKÜTÜK, Ümüt İNCE, Fatih Zeki SUNGUR ve Mehmet ATEŞ olduğu halde saat 00.24 sıralarında Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’ndan Şırnak’tan 2 seferde 160 komando
askerleri ve 2 adet Kobra helikopteri, darbe faaliyetinin yönetim merkezi Ankara’ya getirmek
üzere kalkış yaptıkları, Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi’nin yönlendirmesiyle, Şırnak Havalimanı’nın kapatıldığı ve ışıkların söndürüldüğü, bu nedenle şüphelilerin Şırnak Havalimanı’na inemedikleri, geri dönüp Kayseri Havalimanı’na inmek zorunda kaldıkları anlaşılmıştır.”
“Saat 00.32’de; detayları şüpheli Muzaffer DÜZENLİ’nin eylemleri bölümünde anlatıldığı
gibi, darbeciler tarafından oluşturulan “Yurtta Sulh” isimli (whatsapp) grubunda, bu saat itibariyle; “Arkadaşlar her şey planlandığı gibi devam ediyor, bu TV’lerin susturulması gerekiyor.”
talimatının verildiği,
Saat 00.33’te; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Akıncı Üssü’nden 2 adet
F-16 uçağının daha izinsiz kalkış yaptığı,
Saat 00.37’de; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Erzurum’da 2 adet F-16
uçağının kalkışa hazır olduğunun bildirildiği,
Saat 00.40’ta; detayları şüpheli Muzaffer DÜZENLİ’nin eylemleri bölümünde anlatıldığı gibi,
darbeciler tarafından oluşturulan “Yurtta Sulh” isimli (whatsapp) grubunda, bu saat itibariyle;
“Arkadaşlar çok şükür Ankara ve İstanbul’da bir çok hedef ele geçirildi, TRT’de bildiri okundu,
aynen devam, harekâtımıza karşı duranlara sert karşılık verilecek, emir budur.” emrinin verildiği,
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Saat 00.40’ta; Dalaman Havalimanı’ndaki güvenlik kameralarına müdahale edildiği, kameralardan birinin kule üzerindeki demirlere bakar şekilde sabitlendiği,
Saat 00.43’te; Cumhurbaşkanlığı ATA uçağının Dalaman Havalimanı’nda 5 nolu park yerinde
bulunduğu,
Saat 00.43’te; Dalaman Havalimanı’nda ATA uçağının ön tarafından sol kanat tarafına
tepe lambası yanık vaziyette siyah bir minibüsün yanaşmakta olduğunun görüldüğü,
Saat 00.45’te; darbecilerin Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinden korsan darbe bildirisi yayınladıkları,
Saat 00.46’da; Dalaman Havalimanı’nda tepe lambası yanan bir aracın daha ATA uçağının
bulunduğu istikamete doğru gittiği,
Saat 00:.54’te; şüpheli Adem KIRCI’nın 93-0661 kuyruk numaralı mühimmat yüklü F-16 uçağı ile Akıncı Üssü’nden izinsiz kalkış yaptığı, önleme görevi icra edip ayrıca saat 01.58’de Akıncı
Üssü’ne iniş yaptığı,
Saat 00.54’te; şüpheli Mustafa KONUR’un 93-0670 kuyruk numaralı mühimmat yüklü F-16
uçağı ile Akıncı Üssü’nden izinsiz kalkış yaptığı, havada önleme görevi icra ettiği, Ankara üzerinde alçak uçuş yaptığı, aynı gün saat 01.58’de Akıncı Üssü’ne indiği anlaşılmıştır.”
Saat 00.54’te; detayları aşağıdaki tapeden anlaşılacağı gibi, darbe faaliyetini Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi’nden yöneten Tuğgeneral Kemal MUTLUM ile yine darbe faaliyetini Hava
Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı’ndan yöneten Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin ÜNAL’ın genel
sekreteri Albay Veysel KAVAK arasında, kayıt özellikli dahili telefondan, saat 00.54’te yapılan
görüşmede; Eskişehir BHHM’nin Albay İsmail ÜNER’in ele geçirdiğini, işlerinin istedikleri gibi
gitmediğini, Akıncı’dan başka ellerinde birşey kalmadığını konuştukları, Kemal MUTLUM’un Albay Veysel KAVAK’a “Başka bir yerde bir şey var mı?” diye sorduğu, genel sekreter Albay Veysel
KAVAK’ın da “Başka çare şansımız yok komutanım, şey yapacaz artık komutanım.” dediği, bu
saatten sonraki gelişmeler dikkate alındığında, şey yapacağızdan kastın; bombalama faaliyeti
olduğu anlaşılmıştır.”
“Saat 00.55’te; Dalaman Havalimanı’nda bir itfaiye aracının ATA uçağına doğru gittiği,
Saat 00.56’da; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binasının bombalandığı, şüpheli İlhami AYGÜL’ün 16/07/2016 tarihinde saat 00.56’da ASLAN-4 1 numara kodunu kullanan 94-1562 kuyruk numaralı F-16 uçağı ile Pilot Mehmet YURDAKUL ile birlikte Ankara İl Emniyet Müdürlüğü
binasına toplam 2 adet GBU-10 bombası attıkları, Ankara üzerinde MACH üzeri geçiş yaptıkları,
bombalama sonucunda detayları şüpheliler ve eylemleri bölümünde anlatıldığı gibi 2 kişiyi şehit
ettikleri, 39 kişiyi yaraladıkları, 1 kişinin malına zarar verdikleri ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü
binasında 7.349.500 TL zarara neden oldukları anlaşılmıştır.”
“Saat 00.57’de; Dalaman Havalimanı’nda saat 00.43’te ATA uçağının yanına gelen siyah minibüsün ATA uçağının yanından ayrıldığı ve orada olmadığının görüldüğü,
Saat 00.59’da; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Denizli Çardak Havalimanı’ndaki kule görevlisinin, Eskişehir BHHM’den Albay İsmail ÜNER’i aradığı, hava meydanına
11. Tugay Komutanlığı personelinin gelmekte olduğunu ve Kayseri’den gelecek nakliye uçakları ile Ankara’ya gideceklerinin bildirilmesi üzerine, Albay İsmail ÜNER tarafından Çardak Mey-
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danı’ndaki kule görevlisine, pistin iniş ve kalkış yapılamayacak şekilde kapatılması, pist ışıklarının
kapatılması ve personelin emniyeti için kuleden gidilmesi talimatının verildiği anlaşılmıştır”.
“Saat 01.00’da; şüpheli Faruk ALTINOK’un 3 nolu askeri kargo uçağı ile Eyüp MERT, Ümit
ÖZDEMİR, Raif FAKI, İsmail BOYACI, Mustafa Gökhan TÜRER olduğu halde saat 01.00 sıralarında
Kayseri
12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’ndan Şırnak’tan komando askerleri, darbe faaliyetinin yönetim merkezi Ankara’ya getirmek üzere kalkış yaptıkları, tam kalkış sırasında Harekât
Komutanı Erhan BALTACIOĞLU tarafından uçuş görevinin değiştirildiği, şüphelilere Denizli/Çardak Havalimanı’na giderek oradan alınacak komandoları darbenin yönetim merkezi olan Ankara
Akıncı Üssü’ne getirilme görevi verildiği, Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi’nin yönlendirmesiyle, Denizli/Çardak Havalimanı’nın kapatıldığı ve ışıkların söndürüldüğü, bu nedenle
şüphelilerin Denizli/Çardak Havalimanı’na inemedikleri, Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekât
Merkezi’nin yönlendirmesiyle Malatya/Erhaç Havalimanı’na inmek zorunda kaldıkları anlaşılmıştır.”
“Saat 01.03’te; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Balıkesir’den kalkan ve
İstanbul’a doğru giden 2 adet F-16 uçağının geri döndüğü ve piste indiği,
Saat 01.08’de; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binası ve yakınının 2. kez bombalandığı, şüpheli Mustafa ÖZKAN’ın 16/07/2016 tarihinde saat 01.08’’de ASLAN-4 2 numara kodunu kullanan 94-0091 kuyruk numaralı F-16 uçağı ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binasına toplam 1
adet GBU-10 bombası attığı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binasına saat 00.56’da 2 adet bomba
atıldığı, saat 01.08’de 1 adet bombanın daha atıldığı, bombalamalar sonucunda 2 kişinin şehit
olduğu, 39 kişinin yaralandığı, 1 kişinin de malının zarar gördüğü anlaşılmıştır.
“Saat 01.10’da; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin ÜNAL’ı Akıncı Üssü’ne götüren uçağın Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkış yaptığı,
Saat 01.13’te; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Diyarbakır’dan gelen Özel
Kuvvetler Grup Komutanı Tuğgeneral Semih TERZİ’nin uçağının Etimesgut Havalimanı’na indiği,
Saat 01.16’da; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Eskişehir BHHM’de
darbeye teşebbüs faaliyeti sırasında en üst rütbeli komutan olarak bulunan Tuğgeneral Recep
ÜNAL’ın Etimesgut ve Çardak kuleye çatışmaya girilmeyecek talimatı verdiği,
Saat 01.20’de; Genelkurmay Bakanlığı internet sitesinden Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ülke
sathında kontrol ve güvenliği sağladığına dair 2. korsan basın açıklamasını yayınladıkları,
Saat 01.20’de; şüpheli Erdal ERTURAL’ın 6 nolu askeri kargo uçağı ile Gökhan Gültekin DEMİR, Süleyman ZENGİN, Nuri ÖZCAN, Hüseyin GÖRGÜLÜ ve Mehmet KARAKOÇ olduğu halde
saat 01.20 sı- ralarında Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’ndan Denizli/Çardak Havalimanı’ndan 175 komandoyu, darbe faaliyetinin yönetim merkezi Ankara’ya getirmek üzere
kalkış yaptıkları, Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi’nin yönlendirmesiyle, Şırnak Havalimanı’nın kapatıldığı ve ışıkların söndürüldüğü, bu nedenle şüphelilerin Şırnak Havalimanı’na
inemedikleri, geri dönüp Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi’nin yönlendirmesiyle Malatya/Erhaç askeri hava üssüne inmek zorunda kaldıkları anlaşılmıştır.”
“Saat 01.22’de;detayları harekât özet defterinden ve tanık İsmail ÜNER’in beyanlarından
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anlaşılacağı gibi; İncirlik’ten 2 adet F-16 uçağının izinsiz kalkış yaptığı, Filo Komutanı Yarbay Halil
İbrahim ÖZDEMİR ile daha sonra temas kurulduğunda bu uçakların kalkış emrinin Albay Ali
DURMUŞ tarafından verildiği, Albay Ali DURMUŞ’un Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi adına İncirlik Üssü’nü aradığı, aslında Albay Ali DURMUŞ’un Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi’nde değil
Akıncı Üssü’nde bulunduğu, çünkü ilerleyen dakikalarda Albay Ali DURMUŞ’un Akıncı Üssü’nden Eskişehir BHHM’yi aradığı ve Tuğgeneral Recep ÜNAL ile görüşmek istediği, Eskişehir’deki
telefonların dijital olması nedeniyle Albay Ali DURMUŞ’un Akıncı Üssü’nden aradığının tespit
edildiği,
Saat 01.30’da; Sayın Cumhurbaşkanı’nı taşıyan helikopterin alçak irtifada seyrederek Dalaman Havalimanı’na ATA uçağının bulunduğu yere doğru geldiği ve Dalaman Havalimanı pistine
indiği,
Saat 01.30’da; şüpheli İsmail Hakkı ÖZVEREN’in 4 nolu askeri kargo uçağı ile Burcu DOĞAN, Metin KELEŞ ve İbrahim ÇALIŞKAN olduğu halde saat 01.30 sıralarında Kayseri 12. Hava
Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’ndan Şırnak’tan komando askerleri, darbe faaliyetinin yönetim
merkezi Ankara’ya getirmek üzere kalkış yaptıkları, tam kalkış sırasında Filo Komutanı Engin
YETKİN tarafından uçuş görevinin değiştirildiği, Şırnak Havalimanı’nın kapalı olduğunun anlaşılması üzerine şüphelilere Denizli/Çardak Havalimanı’na giderek, oradan alınacak komandoları
darbenin yönetim merkezi olan Akıncı Üssü’ne getirilme görevi verildiği, Eskişehir Birleştirilmiş
Hava Harekât Merkezi’nin yönlendirmesiyle, Denizli/Çardak Havalimanı’nın kapatıldığı ve ışıkların söndürüldüğü, bu nedenle şüphelilerin Denizli/Çardak Havalimanı’na inemedikleri, Eskişehir
Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi’nin yönlendirmesiyle Malatya/Erhaç Havalimanı’na inmek
zorunda kaldıkları anlaşılmıştır”.
“Saat 01.30’da; şüpheli Fevzi KILIÇ’ın 7 nolu askeri kargo uçağı ile Samet ACAR, Emre
DURGUN, Serkan ALKAÇ, Mesut ÜSTÜNCAN, Ali KAHRIMAN olduğu halde saat 01.30 sıralarında Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’ndan Şırnak Havalimanı’ndan komandoları,
darbe faaliyetinin yönetim merkezi Ankara’ya getirmek üzere kalkış yaptıkları, Albay Erhan BALTACIOĞLU tarafından şüpheli ve uçuş ekibine önce saat 03.15’te kalkıp Siirt’e gitme, Siirt’ten 4
Kobra helikopteri ve 160 askeri personeli 2 defada Ankara Etimesgut Havalimanı’na götürme
görevinin verildiği, ancak daha sonra bu görevin Şırnak Havalimanı’na gitmek olarak değiştirildiği, Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi’nin yönlendirmesiyle, Şırnak Havalimanı’nın
kapatıldığı ve ışıkların söndürüldüğü, bu nedenle şüphelilerin Şırnak Havalimanı’na inemedikleri, geri dönüp Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi’nin yönlendirmesiyle Malatya/Erhaç
askeri hava üssüne inmek zorunda kaldıkları anlaşılmıştır.”
“Saat 01.30’da; şüpheli Yasin ÇETİN’in 2 nolu askeri kargo uçağı ile İbrahim YAMAN, Zafer
ŞİNİK ve Sinan SARI olduğu halde saat 01.30 sıralarında Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’ndan Şırnak’tan komando askerleri, darbe faaliyetinin yönetim merkezi Ankara’ya getirmek üzere kalkış yaptıkları, tam kalkış sırasında Filo Komutanı Engin YETKİN’in “Şırnak göreviniz iptal oldu, acele Adnan Menderes Havalimanı’na gitmeniz gerekiyor.” dediği, bunun üzerine
Adnan Menderes Havalimanı’na gitmek üzere Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı’ndan
kalkış yaptıkları, Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi’nin yönlendirmesiyle şüphelilerin
Adnan Menderes Havalimanı’na gidemedikleri ve Malatya/Erhaç Havalimanı’na inmek zorunda
kaldıkları anlaşılmıştır.”
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“Saat 01.31’de; Sayın Cumhurbaşkanı’nın kendilerini Dalaman Havalimanı’na getiren helikopterden inerek Cumhurbaşkanlığı ATA uçağına bindiği,
Saat 01.32’de; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin ÜNAL’ı Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan alarak Akıncı Üssü’ne götüren uçak ile irtibat
kurulmaya çalışıldığı, ancak uçağın çağrılara cevap vermediği,
Saat 01.36’da; Sayın Cumhurbaşkanı’nın içinde bulunduğu Cumhurbaşkanlığı ATA uçağının
Dalaman Havalimanı’nda pist başı yaptığı,
Saat 01.37’de; şüpheliler İlhami AYGÜL ve Mehmet YURDAKUL tarafından kullanılan ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binasını bombalayan ASLAN-41 kodunu kullanan 94-1562 kuyruk
numaralı F-16 uçağının Akıncı Üssü’ne iniş yaptığı,
Saat 01.39’da; TBMM Genel Kurulu salonunun açıldığı, TBMM Başkanı Sayın İsmail KAHRAMAN ve bazı milletvekillerinin genel kurul salonunda yerini aldığı anlaşılmıştır.”
“Saat 01.39’da; detayları şüpheli Muzaffer DÜZENLİ’nin eylemleri bölümünde anlatıldığı
gibi, darbeciler tarafından oluşturulan “Yurtta Sulh” isimli( whatsapp) grubunda, bu saat itibariyle; “Emri iletiyorum, ateşle toplananlara karşılık verilecek, ateş açılan topluluk dağılıyor.”
emrinin verildiği,
Saat 01.43’te; Sayın Cumhurbaşkanı’nın içinde bulunduğu Cumhurbaşkanlığı ATA uçağının
Dalaman Havalimanı’ndan havalandığı anlaşılmıştır.”
“Saat 01.45’te; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; İncirlik’ten kalkan Asena
01 çağrı uçağına çağrı yapıldığı, çağrılara cevap vermediği,
Saat 01.53’te; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; bu saat itibariyle Kayseri’den kalkan 3 adet nakliye uçağının Akıncı’dan kalkan 1 adet keşif “Gören” uçağının kontrol
dışında uçuş yaptığı,
Saat 01.59’da; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Kayseri’den kalkan Mavi36 kodunu kullanan ve Denizli Çardak’a giden nakliye uçağının talimatlara uymadığı, sadece
Kayseri’de ki 12. Üs Komutanı Tuğgeneral Cemal AKYILDIZ’dan talimat alacaklarını bildirdikleri
anlaşılmıştır.”
“Saat 02.00 : Bu saat itibariyle Türkiye genelindeki camilerden “sala” okunmaya devam edildiği,
Saat 02.01’de; Kahraman Kazan halkının darbenin yönetim merkezi olan Akıncı Üssü’nün
Yenikent ve lojman nizamiyelerinin önüne gelmeye başladığı,
Saat 02.06’da; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Kayseri’den kalkan ve
Şırnak’a giden nakliye uçağının Şırnak’a inmesine izin verilmediği ve Kayseri’ye dönmesinin sağlandığı,
Saat 02.10’da; Akıncı Üssü’nden İstanbul üzerine 2 adet F-16 uçağının gönderildiği, şüpheli
Erdem ERDOĞAN’ın 93-0689 kuyruk numaralı mühimmat yüklü F-16 uçağıyla Akıncı Üssü’nden
izinsiz kalkış yaptığı, İstanbul iline gittiği, burada alçak uçuş yapıp çok sayıda dalış yaptığı ve ses
hızını geçtiği ve aynı gün saat 04.50’de Akıncı Üssü’ne indiği,
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Saat 02.10’da; Akıncı Üssü’nden İstanbul üzerine 2 adet F-16 uçağının gönderildiği, şüpheli
Fatih ŞEN’in 94-0077 kuyruk numaralı mühimmat yüklü F-16 uçağıyla Akıncı Üssü’nden izinsiz
kalkış yaptığı, İstanbul iline gittiği, burada alçak uçuş yapıp çok sayıda dalış yaptığı ve ses hızını
geçtiği ve aynı gün saat 04.05’te Akıncı Üssü’ne indiği,
Saat 02.18’de; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Adana İncirlik Üssü’nden
kalkan Asena-02 isimli tanker uçağının elektronik teşhis tanıma sistemini kapattığı, aynı saatte
Akıncı Üssü’nden 1 adet F-16 uçağının izinsiz kalktığı,
Saat 02.19’da; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Eskişehir BHHM’den Türk
hava trafiğini NATO’nun görmemesi için NATO’ya kapatma talimatının verildiği,
Saat 02.21’de; darbe girişimine karşı mücadele eden sivil halkın Genelkurmay Karargâhı’nı
Milli Savunma Bakanlığı köşesi doğu giriş kapısından Genelkurmay Kışlası’na ve ardından da
Genelkurmay Karargâhı’na girdikleri,
Saat 02.29’da; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Akıncı Üssü’nden 1 adet
F-16 uçağının izinsiz kalktığı,
Saat 02.35’te; TBMM’nin bombalandığı, şüpheli Hasan Hüsnü BALIKÇI’nın 16/07/2016 tarihinde saat 02.35’te ASLAN-5 kodunu kullanan 94-0105 kuyruk numaralı F-16 uçağı ile Pilot Uğur
UZUNOĞLU ile birlikte TBMM‟ye 1 adet GBU-10 bombası attığı, bombalama sonucunda detayları şüpheliler ve eylemleri bölümünde anlatıldığı gibi TBMM’de 32 kişiyi yaraladığı, 7 kişinin
malına zarar verdiği ve TBMM’de 19.472.380 TL değerinde zarara neden olduğu anlaşılmıştır.”
Saat 02.40’ta; detayları şüpheli Muzaffer DÜZENLİ’nin eylemleri bölümünde anlatıldığı gibi,
darbeciler tarafından oluşturulan “Yurtta Sulh” isimli (whatsappp) grubunda, bu saat itibariyle;
“Tekrar emri iletiyorum, toplanan kalabalıklar ateşle dağıtılacak.” emrinin verildiği,
Saat 02.47’de; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Kayseri’den kalkan 2 adet
nakliye uçağının Denizli Çardak Havalimanı’na gitmek istedikleri,
Saat 02.51’de; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Kayseri’den kalkan nakliye uçaklarının Kayseri’ye geri dönmesinin mahsurlu görülmesi nedeniyle Malatya 7. Ana Jet Üs
Komutanlığı’na inmeleri için yönlendirildiği anlaşılmıştır.”
“Saat 03.00’te; TRT’nin yeniden yayına döndüğü, TRT Genel Müdürlüğü binasını ele geçirmeye çalışan FETÖ mensubu askerlerin gözaltına alındığı,
Saat 03.02’de; detayları şüpheli Muzaffer DÜZENLİ’nin eylemleri bölümünde anlatıldığı gibi,
darbeciler tarafından oluşturulan “Yurtta Sulh” isimli (whatsapp) grubunda, bu saat itibariyle;
“İMKB’de tekrar kontrol sağlandı, halk dağıtıldı.” bilgisinin verildiği,
Saat 03.10’da; darbecilerin Genelkurmay Bakanlığı internet sitesinden Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ülke yönetimine bütünüyle el koyduğu, uluslararası anlaşmanın geçerli olduğuna dair 3.
korsan basın açıklamasını yayınladıkları,
Saat 03.14’te;TÜRKSAT tesislerinin bombalandığı, şüpheli Hüseyin TÜRK’ün 16/07/2016 tarihinde ASLAN-6 kodunu kullanan 93-0663 kuyruk numaralı F-16 uçağı ile saat 03.14, 03.15,
03.17 ve 03.19’da 4 adet MK-82 bombalarını attığı, bombalama sonucunda TÜRKSAT tesislerinde 7.027.655 TL değerinde hasar oluştuğu anlaşılmıştır.”
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“Saat 03.15’te; şüpheli Yavuz İSTEK’in 93-0677 kuyruk numaralı mühimmat yüklü F-16 uçağıyla Akıncı Üssü’nden izinsiz kalkış yaptığı, Ankara üzerinde alçak uçuş yaparak MACH üstü
geçiş yaptığı ve aynı gün saat 05.10’da Akıncı Üssü’ne indiği,
Saat 03.19’da; detayları şüpheli Muzaffer DÜZENLİ’nin eylemleri bölümünde anlatıldığı gibi,
darbeciler tarafından oluşturulan “Yurtta Sulh” isimli( whatsapp) grubunda, bu saat itibariyle;
“İstanbul’da 2. köprüye uçakla hava taarruzu değerlendirilebilir mi?” önerisinde bulunulduğu,
Saat 03.20’de; Sayın Cumhurbaşkanı’nı taşıyan uçağın İstanbul’a geldiği anlaşılmıştır.”
“Saat 03.24’te; TBMM’nin 2.kez bombalandığı, şüpheli Hüseyin TÜRK’ün 16/07/2016 tarihinde saat 03.24 ve 03.25’te ASLAN-6 kodunu kullanan 93-0663 kuyruk numaralı F-16 uçağı
ile TBMM’ye 2 adet MK-82 bombalarını attığı, detayları şüpheliler ve eylemleri bölümünde anlatıldığı gibi TBMM’de 32 kişiyi yaraladığı, 7 kişinin malına zarar verdiği ve 19.472.380 TL zarara
neden olduğu anlaşılmıştır”.
“Saat 03.25’te; TBMM’nin 2. kez bombalandığı sırada Adalet Bakanı Sayın Bekir BOZDAĞ’ın
Meclis kürsüsünden; “Sayın Başkan, Meclis burada dursun, burayı kapatıp aşağıya (sığınağa)
gidersek bu millet meydana gelmez, bu millet Meclis bunlardan korktu der, bizim burada yapacağımız şey burada ölmektir. Gitmek isteyen gitsin Başkanım, milletin huzurunda, milletin
yargısında hesap vereceklerdir, bomba da atsanız buradayız, ne yaparsanız yapın buradayız, sizi
yargının önüne çıkaracağız, millete hesap vermenizi sağlayacağız.” şeklinde konuşma yaptığı
anlaşılmıştır.”
“Saat 03.47’de; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Kayseri’den kalkan nakliye uçağının Hatay’a iniş yaptığı,
Saat 03.47’de; detayları şüpheli Muzaffer DÜZENLİ’nin eylemleri bölümünde anlatıldığı gibi,
darbeciler tarafından oluşturulan “Yurtta Sulh” isimli (whatsapp) grubunda, bu saat itibariyle;
“Uçaklar yaramış Taksim’e, şu an  sakinmiş, aynısını 2. köprüye yapabilir miyiz? Uçaklar moral
için önemli, hava aydınlanınca hava desteği arttırabilir mi?” önerisinde bulunulduğu,
Saat 03.58’de; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Diyarbakır 8. Ana Jet Üs
Komutanı Tuğgeneral Deniz KARTEPE’nin İstanbul’dan Diyarbakır’a gitmek için uçakla kalkmak
istediği anlaşılmıştır.”
“Saat 04.00’te; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın; FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatlı yargı
görevlileri, “Yurtta Sulh Konseyi” üyesi general, amiral ve askerlerle darbeye teşebbüs faaliyetine katılan askerler hakkında gözaltı kararı verdiği anlaşılmıştır.”
“Saat 04.00’te; detayları şüpheli Muzaffer DÜZENLİ’nin eylemleri bölümünde anlatıldığı
gibi, darbeciler tarafından oluşturulan “Yurtta Sulh” isimli (whatsapp) grubunda, bu saat itibariyle; “17 kişi CNN’e takviye için helikopterle kalkmak üzereyiz, bizim valilikteki adamların hepsini halk ezip polise teslim etmiş.” bilgisinin paylaşıldığı,
Saat 04.01’de; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; İzmir 2. Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin DEMİRARSLAN’ın İzmir’den Eskişehir’e gelmek üzere havalandığı,
Saat 04.14’te; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Hava Kuvvetleri Denetleme Başkanı Korgeneral Yılmaz ÖZKAYA’nın 3 helikopterin Dalaman Meydanı’na indiğini bildirdiği,
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Saat 04.15’te; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Akıncı’dan kalkan F-16
uçağının İncirlik’ten kalkan tanker uçağından yakıt ikmali yaptığı,
Saat 04.19’de; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Dalaman Havalimanı’na
inen bir helikopterin tekrar kalkış yaptığı ve personeline ulaşılamadığı,
Saat 04.25’te; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Akıncı’dan kalkan F-16
uçağının İstanbul üzerine doğru uçtuğu, bahse konu uçak ile phone peack yöntemiyle irtibat
kurulduğu, Akıncı’ya dönmez ise angaja uğrayacağı uyarısının yapıldığı,
Saat 04.29’da; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Akıncı Üssü’nün elektriklerinin kesildiğinin bildirildiği,
Saat 04.32’de; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Kayseri’den kalkan nakliye uçaklarının Malatya’ya indiğinin tespit edildiği,
Saat 04.36’da; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Korgeneral Ziya Kemal
KADIOĞLU’nun Sayın Başbakan’dan kayıtlı telefon üzerinden H-188 (Uçak düşürme yetkisi) aldığı, bu talimatı mesaj ile Erzurum ve İncirlik Meydan pilotlarına, durumları musait ise H-188
yetkisi ile kalkmaları talimatının verildiği,
Saat 04.40’ta; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Akıncı’dan kalkan keşif
“Gören” uçağının Malatya’ya inen nakliye uçaklarının arasına karışarak, Malatya Erhaç 7. Ana
Jet Üssü’ne iniş yaptığı,
Saat 04.40’ta; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; bu saat itibariyle Ankara
üzerinde izinsiz uçuş yapan 4 adet F-16 uçağının, 1 adet İncirlik’ten kalkan tanker uçağının, 1
adet helikopterin olduğu,
Saat 04.42’de; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; İncirlik ve Erzurum Meydanlarındaki F-16 uçaklarına H-188 yetkisiyle kalk emrinin verildiği, bu emri Korgeneral Ziya
Cemal KADIOĞLU’nun Albay İsmail ÜNER’e telefonla bildirdiği, bu saat itibariyle Ziya Cemal KADIOĞLU’nun Eskişehir BHHM’ye gelmek üzere halen yolda olduğu,
Saat 04.42’de; Sayın Cumhurbaşkanı’nın Marmaris’te konakladığı ve gece yarısı ayrıldığı
otele helikopterlerden ateş açıldığı, helikopterlerden inen yüzleri maskeli ve ağır silahlar taşıyan
askerlerin oteli abluka altına aldığı,
Saat 04.45’te; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan F-16 jetlerinin H-188 yetkisi ile kalkabilmesi için Eskişehir BHHM’den yazılı mesaj
emri talep edildiği ve yazılı mesajın Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığı’na çekildiği,
Saat 04.49’da; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Malatya Erhaç 7. Ana Jet
Üs Komutanlığı’ndan 4 adet F-4 bombardıman uçağının kalkış yapmaya hazırlandığının kule tarafından bildirilmesi üzerine, uçakların kalkmaması için BHHM’den talimat verildiği, bahse konu
talimata rağmen Malatya Erhaç 7. Üs Komutanı Emin Ayık’ın talimatıyla bahse konu 4 adet F-4
bombardıman uçağının kaldırılmak istendiği, ancak Kayseri’den kalkan ve Malatya’ya inen nakliye uçaklarının pisti kapatmış olması ve pistin musait olmaması nedeniyle F-4 bombardıman
uçaklarının kalkış yapamadığı,
Saat 04.51’de; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; 2 adet helikopterin Muğla İmsik Havalimanı’na iniş yaptığının İzmir radardan bildirildiği,
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Saat 04.54’te; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Erzurum’dan 2 adet F-16
uçağının H-188 yetkisiyle (Uçak Düşürme Yetkisi) kalktığı, darbeye teşebbüs faaliyetinin başlamasından itibaren, darbenin önlenmesi için ilk karşı hareketin bu saat itibariyle başladığı,
Saat 04.57’de; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Etimesgut Havalimanı’na
izin verilmemesine rağmen 2 adet helikopterin iniş yaptığı anlaşılmıştır.”
“Saat 05.00’te; Adana İncirlik 10. Üs Komutanlığı’nda yakıt ikmali için tanker uçağı kaldırıldığı, şüpheliler Hv. Plt. Ütğm. Hızır ÖZYUVA (Uçak Komutanı), Hv. Plt. Ütğm Fatih AKBULUT (Yardımcı Pilot), Hv. Plt. Kur. Bnb. Devrim AĞIRAĞAÇ (Yardımcı Pilot), Hv. Uçk. Bkm. Asb. Kd. Bçvş.
Bülent TOYGAR (Hava Yakıt İkmal Operatörü) olan 60-0326 Asena03 isimli tanker uçağı 150500
Libre yakıt ile saat 05.00’te, Adana İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı üssünden tanker uçağının
kaldırılmasının yasak olmasına rağmen kanunlara ve emirlere aykırı olarak kalkış yaptığı, Diyarbakır BİKİM ve Eskişehir BHHM’nin her türlü telsiz ve “Rapcon” ikazına rağmen RTB (Geri Dönüş)
yapmadıkları ve kendilerine belirtilen rotaları takip etmedikleri, uçuş sırasında telsizlerini kapalı
tuttukları, “Guard” kanaldan yapılan yayınları dikkate almadıkları, ASENA03 isimli tanker uçağı
ile 16/07/2016 tarihinde saat 05.00’te GK453 iz nolu işlemler ile toplam 2 kez havada Ankara’da
darbe faaliyetine katılan F-16 uçaklarına yakıt ikmali yaptıkları anlaşılmıştır.”
“Saat 05.01’de; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Akıncı Üssü’nden kalkan
F-16 uçağının Adana İncirlik Üssü’nden kalkan tanker uçağından yakıt aldığı,
Saat 05.02’de; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Diyarbakır 8. Ana Jet Üs
Komutanlığı’ndaki F-16 uçaklarına H-188 yetkisiyle (uçak düşürme yetkisi) kalk talimatı verildiği,
Saat 05.05’te; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Dalaman’daki F-16 uçaklarına H-188 yetkisiyle kalk talimatı verildiği, bütün bu kalk emirlerinin Korgeneral Ziya Cemal
KADIOĞLU’nun telefon ile Albay İsmail ÜNER’e bildirmesi sonucunda verildiği, Ziya Cemal KADIOĞLU’nun bu saat itibariyle halen Eskişehir BHHM’ye ulaşmak üzere yolda olduğu,
Saat 05.06’da; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin DEMİRARSLAN’ın içinde bulunduğu nakliye
uçağının Eskişehir’e iniş yaptığı, darbecilerin düzenlediği atama listesinde Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanan Korgeneral Hasan Hüseyin DEMİRARSLAN’ın Eskişehir’e indikten sonra ilk
telefon irtibatını Tuğgeneral Recep ÜNAL ile yaptığı,
Saat 05.12’de; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Malatya Erhaç Hava
Meydanı’ndaki uçuş kule görevlisinin; yapılan telefon görüşmesinde kalkışa hazır olarak pist
başı yapan mühimmat yüklü 4 adet F-4 bombardıman uçaklarının piste daha önce Kayseri’den
kalktıktan sonra Eskişehir BHHM’nin yönlendirmesiyle Malatya Erhaç’a inen nakliye uçaklarının
pisti kapatmış olması nedeniyle kalkış yapamadığını bildirdiği,
Saat 05.13’te; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Balıkesir 9. Ana Jet Üs
Komutanlığı’ndaki F-16 uçaklarına H-188 yetkisiyle (uçak düşürme yetkisi) kalk talimatı verildiği,
Saat 05.14’te; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; bu saat itibariyle H-188
yetkisiyle kalkan bütün hava savunma uçaklarına angajman yetkisi verildiği,
Saat 05.15’te; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Diyarbakır 8. Ana Jet Üs
Komutanlığı’ndaki F-16 uçaklarına kalk emrinin verildiği,
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Saat 05.15’te; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Malatya Erhaç uçuş kulesinden F-4 bombardıman uçaklarının pistin durumu nedeniyle kalkamamaları sonucunda park
yerlerine geri döndüğünün bildirildiği,
Saat 0524’te; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Akıncı Üssü’ne 2 adet
F-16 uçağının indiği,
Saat 05.24’te; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; İncirlik 10. Üs Komutanlığı’ndan F-16 Filo Komutanı Yarbay Halil İbrahim ÖZDEMİR’e, Eskişehir BHHM tarafından üssün
komutasını almasını ve Üs Komutanı Bekir Ercan VAN’ın talimatını yerine getirmemesi talimatının verildiği, Bekir Ercan VAN’ın yaklaşık 7 saat boyunca telefonlara çıkmadığının tespit edildiği,
Saat 05.25’te; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı olan ve darbeciler tarafından düzenlenen atama listesinde Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanan Hasan Hüseyin DEMİRARSLAN’ın İzmir’den gelerek Eskişehir BHHM’ye intikal ettiği,
Saat 05.27’de; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Korgeneral Hasan Hüseyin DEMİRARSLAN’ın 7 saattir telefonuna ulaşılamayan Adana İncirlik 10. Üs Komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan VAN’a hemen telefonla ulaşabildiği,
Saat 05.28’de; detayları şüpheli Muzaffer DÜZENLİ’nin eylemleri bölümünde anlatıldığı gibi,
darbeciler tarafından oluşturulan “Yurtta Sulh” isimli( whatsapp) grubunda, bu saat itibariyle;
“Öldürülen general var mı? Habertürk’te darbeci bir general öldürüldü diyor, 1. köprünün Anadolu yakasında polislerde hareketlilik var, bir TOMA vuruldu, 66’ya polis girdi, çatışıyoruz, halkı
boşaltıyorlar.” bilgisinin verildiği,
Saat 05.28’de; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; İstanbul Atatürk Havalimanı’nın ışıklarının açıldığı,
Saat 05.31’de; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Nakkaştepe Uçuş Tabur
Komutanlığı’na yerden atılan hava savunma füzesi “Stinger” füzelerinin cephaneliğinden çıkarılıp mevzi alınması emrinin verildiği,
Saat 05.33’te; 16/07/2016 tarihinde takvim bilgilerine göre Ankara’da bu saat itibariyle güneşin doğduğu ancak devletin, milletin ve Ankaralıların üzerine çöken karanlığın halen devam
ettiği,
Saat 05.34’te; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; HAWK Filo Komutanlığı’na bağlı İstanbul’daki hava savunma füzelerinin hazırlanması talimatının verildiği,
Saat 05.37’de; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; saatlerdir telefon irtibatı
sağlanamayan Kayseri 12. Üs Harekât Komutanı Albay Erhan BALTACIOĞLU ile Korgeneral Hasan
Hüseyin DEMİRARSLAN arasında hemen telefon irtibatının sağlandığı,
Saat 05.37’de; detayları şüpheli Muzaffer DÜZENLİ’nin eylemleri bölümünde anlatıldığı gibi,
darbeciler tarafından oluşturulan “Yurtta Sulh” isimli (whatsapp) grubunda, bu saat itibariyle;
“Ankara nasıl ?Herkes hayatta nasıl kalabiliyorsa öyle yapsın, Mehmet TÜRK tedbir al abi, can
kaybetmeyin, çatışıyoruz, ölü polis var, Ankara’dan teyit ettim, teslim olun.” bilgisinin paylaşıldığı,
Saat 05.40’ta; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Akıncı Üssü’ne 1 adet
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F-16 uçağının iniş yaptığı,
Saat 05.45’te; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Albay SOLMAZ’dan Marmaris’ten 4 helikopterin Cumhurbaşkanı’nın kaldığı otele saldırı amaçlı kalktığı ve helikopterlerden ikisinin İmsık Meydanı’na iniş yaptığı bilgisinin alındığı,
Saat 05.47’de; detayları şüpheli Muzaffer DÜZENLİ’nin eylemleri bölümünde anlatıldığı gibi,
darbeciler tarafından oluşturulan “Yurtta Sulh” isimli( whatsapp) grubunda, bu saat itibariyle;
“Murat faaliyet iptal mi, iptal komutanım, bir an önce yukarılardan asimetrik bir şeyler yapılmalı, yoksa aşağıda problem büyüyebilir, ayrılıyoruz, hangi faaliyet, tümü mü? Evet ayrılın komutanım, yani, evet komutanım faaliyet  iptal, nereye ayrılalım, kaçalım mı? Komutanım hayatta
kalın tercih sizin, biz karar vermedik henüz amalokasyonundan ayrıldık.” bilgilerinin paylaşıldığı,
Saat 05.49’da; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Korgeneral Ziya Cemal
KADIOĞLU, Korgeneral Nihat KÖKMEN, Tümgeneral Suat Murat SEMİZ ve Tuğgeneral Dursun
PAK’ın Eskişehir BHHM’ye bu saat itibariyle birlikte geldikleri,
Saat 05.53’te; detayları şüpheli Muzaffer DÜZENLİ’nin eylemleri bölümünde anlatıldığı gibi,
darbeciler tarafından oluşturulan “Yurtta Sulh” isimli (whatsapp) grubunda, bu saat itibariyle;
“Grubu kapatıyorum mesajları silin.” emrinin verildiği anlaşılmıştır.”
“Saat 06.00 ‘da; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Akıncı 4. Ana Jet Üs
Komutanlığı’ndan Orgeneral Akın ÖZTÜRK’ün damadı Yarbay Hakan KARAKUŞ ile görüşme yapıldığı, Yarbay Hakan KARAKUŞ’un bütün uçakların indiği ve bütün pilotların filoya gittiği bilgisini
verdiği, ancak bu bilginin ilerleyen dakikalarda yalan bilgi olduğunun tespit edildiği,
Saat 06.07’de; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Akıncı Hava Üssü’nden 1
adet F-16 uçağının izinsiz olarak kalkış yaptığı ve çağrılara cevap vermediği,
Saat 06.11’de; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; bomba atan F-16 uçağının uyarıldığı,
Saat 06.15’te; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Akıncı Hava Üssü’nden
kalkacak uçakların düşürülmesi talimatının verildiği,
Saat 06.16’da; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Erzurum’dan kalkan F-16
uçağının Akıncı Üssü yakınlarına geldiği,
Saat 06.19’da; Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki köprülü kavşak ve otoparkının bombalandığı; şüpheli Müslim MACİT’in 16/07/2016 tarihinde saat 06.19’da ASLAN-6 kodunu kullanan 93-0671 kuyruknumaralı F16 uçağı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki köprülü kavşağı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki otoparka toplam 2 adet MK-82 bombası attığı,
bombalama sonucunda; detayları şüpheliler ve eylemleri bölümünde anlatıldığı gibi, 15 kişiyi
şehit ettiği, 7 kişiyi yaraladığı, 2 kişinin malına zarar verdiği anlaşılmıştır.”
“Saat 06.24’te; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Akıncı’dan kalkan F-16
uçağının üzerinde 4 bomba olduğunun görüldüğü, muhtemelen 2 bomba atmış olduğunun tespit edildiği, son bombayı atan uçağın saat 06.24’te uçan F-16 uçağının olduğu,
Saat 06.35’te; detayları şüpheli Muzaffer DÜZENLİ’nin eylemleri bölümünde anlatıldığı gibi,
darbeciler tarafından oluşturulan “Yurtta Sulh” isimli (whatsapp) grubunda, bu saat itibariyle;
“Tiran yurt dışına kaçtı, herkes devam edecek, tüm dostların iş başında olmaları gerekiyor, aci-
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len herkese duyurun, TV’ler sizi etkilemesin.” şeklinde paylaşımda bulunulduğu, bu son paylaşımdan da anlaşılacağı gibi saat 05.37’de “Yurtta Sulh” (whatsapp) grubundan teslim olun çağrısında bulunulmasına rağmen, bu çağrıdan sonra darbecilerin son bir değerlendirme toplantısı
yaptığı ve o toplantı sonunda yeniden saldırma kararı aldıkları ve bu karar üzerine saat 06.35’te
“Yurtta Sulh” (whatsapp) grubundan bu son mesajı yazdıkları anlaşılmıştır”.
“Saat 06.37’de; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Akıncı Üssü’nden kalkan
uçağın uyarı atışı yapılmadan indiği,
Saat 06.37’de; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; havada bulunan F-16
uçaklarından birinin İncirlik’ten kalkan tanker uçağını inişe zorlamak için yönlendirildiği,
Saat 06.40’ta; darbe girişiminde İstanbul Boğaziçi Köprüsü’nü kontrol eden askerlerin teslim olmaya başladıkları,
Saat 06.50’de; darbecilerin Genelkurmay Başkanlığı resmi internet sitesinden Türk Silahlı
Kuvvetleri’nin “Yurtta Sulh Harekâtı”na kararlı bir şekilde devam ettiğine dair 4. korsan basın
açıklamasını yayınladıkları,
Saat 06.52’de; Başbakan Sayın Binali YILDIRIM tarafından Genelkurmay Başkanlığı’na vekâleten 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit DÜNDAR’ın atamasının yapıldığı,
Saat 06:55’te; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Adana İncirlik 10. Tanker
Üs Komutanlığı’ndan kalkan Asena-03 tanker uçağının, Zıpkın 67 ile önlendikten sonra damp
yapmaya başladığı anlaşılmıştır.”
“Saat 07.12’de; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Atatürk Havalimanı üzerinde 2 adet helikopterin izinsiz olarak uçuş yaptığının tespit edildiği,
Saat 07.13’te; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Kobra 67 uçağının İstanbul bölgesine, Atatürk Havalimanı üzerindeki helikopterler için yönlendirildiği,
Saat 07.18’de; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Güvercinlik’ten kalkan
helikopterin dost unsurlara ateş ettiğinin tespit edildiği,
Saat 07.19’da; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Afyon meydanında bulunan Akıncı 67 uçağına hazır olduğunda kalk emrinin verildiği,
Saat 07.21’de; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Atatürk Havalimanı üzerinde uçuş yapan 2 adet helikopterin Atatürk Havalimanı askeri tesisine iniş yaptığının HSBM
tarafından bildirildiği,
Saat 07.24’te; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Atatürk Havalimanı’na
inen helikopterlerin, helikopterdeki personelin emniyet güçleri tarafından teslim alındığı,
Saat 07.31’de; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Başbakan Sayın Binali
YILDIRIM’ın Korgeneral Hasan Hüseyin DEMİRARSLAN’ı telefon ile aradığı ve Akıncı Üssü’nden
kalkış olmaması için Akıncı Üssü pistinin bombalanması talimatını verdiği,
Saat 07.33’te; şüpheli Yücel CANBOLAT’ın 93-0663 kuyruk numaralı F-16 uçağı ile Akıncı
Üssü’nden izinsiz kalkış yaptığı, Ankara üzerinde alçak uçuş yaptığı, aynı gün saat 08.00’de Akıncı
Üssü’ne indiği,
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Saat 07.37’de; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Güvercinlik’nden gelen 2
helikopterin Akıncı’dan kalkış yaptığı, Akıncı 21. kolların yönlendirildiği, uyarı atışı yapılmasının
istendiği,
Saat 07.38’de; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Başbakan Sayın Binali
YILDIRIM’ın Eskişehir BHHM’yi telefon ile aradığı, Akıncı Üssü’nden hiçbir uçuşa müsaade edilmeyecek, kalkanlar derhal vurulacak talimatını verdiği,
Saat 07.40’ta; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; HSBM tarafından Ankara
Batıkent’te Güvercinlik’in doğusunda 3 helikopteri n takip edildiğ i bilgisinin alındığı,
Saat 07.41’de; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; 1 adet F-16 uçağının mühimmat yüksüz olarak şehir üzerinde izinsiz olarak alçak uçuş yaptığı,
Saat 07.41’de; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Akıncı’dan kalkan helikopterler önüne uyarı atışı serbest emrinin verildiği,
Saat 07.44’te; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; 0739 Eti kule tarafından
2 “skorsky”, 2 “kobra” helikopterin Eryaman’a doğru gittiği bilgisinin verildiği,
Saat 07.50’de; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; 1. Üs Harekât Komutanı’na 4 adet top yüklü F-4 uçağı hazırlanması, ayrıca 2 adet Mak-82 uçağı hazırlanması, ekiplerin
çağrılması ve kalkacak şekilde hazır hale gelinmesi talimatı verildiği,
Saat 07.52’de; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Akıncı 21 tarafından GK235 numaralı uçağa uyarı atışı yapıldığı, Akıncı Üssü’ne dönmesi için çağrı yapıldığı,
Saat 07.59’da; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; F-16 indikten sonra Akıncı 21’lere Akıncı Üssü ana piste ve Emercensi piste top atışı talimatı verildiği,
Saat 08.02’de; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Afyon’dan Akıncı 67 kollarının kalkış yaptığı,
Saat 08.03’te; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Akıncı 21’in, Akıncı 2 numaralı ““Emercensi” piste top atışı yaptığı, diğer uçağın ise Akıncı Üssü ana pistine top atışı
yaptığı,
Saat 08.04’te; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; GK 235 nolu F-16 uçağının top atışından hemen önce Akıncı Üssü’ne iniş yaptığı,
Saat 08.05’te; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Dalaman Meydanı’ndaki
uçaklara kalk emrinin verildiği,
Saat 08.26’da; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Genelkurmay Başkanı’nı
Akıncı Üssü’nden bir helikopterin alarak Çankaya’ya götürdüğü bilgisinin alındığı,
Saat 08.36’da; Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât Polisleri’nce Jandarma Genel Komutanlığı’nın ele geçirildiği ve karargâhtaki FETÖ mensubu askerlerin gözaltına alındığı,
Saat 09.06’da; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Ahlatlıbel kule tarafından
Genelkurmay Başkanı’nı Çankaya’ya götüren helikopterin bu saat itibariyle Çankaya’ya indiği
bilgisinin verildiği,
Saat 09.10’da; Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Genel Kurulu’nun FETÖ/PDY üyesi hakim
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ve savcıların durumunu görüşmek üzere olağanüstü toplandığı,
Saat 09.40’ta; Genelkurmay Başkanı’nın karargâhından çıkan 200’e yakın askerin polise teslim olmaya başladığı,
Saat 09.59’da; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Milli Savunma Bakanı’nın
Eskişehir BHHM ile görüştüğü, Akıncı Meydanı üzerinde Cap uçağı bekletme, kalkanları gerekirse vurma, uçak ve helikopter kalktığında pisti vurma, kalkan uçak ve helikopterlere engel olma
talimatı verdiği anlaşılmıştır.”
“Saat 10.25’te; Polis Özel Harekât görevlilerinin darbecilerin gözaltı işlemlerini yapmak üzere Genelkurmay Karargâhı’nın güney nizamiyesinden kışlaya giriş yaptıkları,
Saat 10.42’de; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Akıncı’da 2 helikopterin
çalıştığı, helikopterlerin yakınına atış serbest emri verildiği, 2. helikopterin yakınına atış yapıldığı,
Saat 10.43’te; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Akıncı’da bulunan helikopterlerin atıştan sonra motoru durdurdukları,
Saat 10.43’te; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Adana İncirlik 10. Tanker
Üs Komutanlığı’ndan gece kalkan ASENA 03 kodunu kullanan tanker uçağının BİKİM tarafından
İncirlik Üssü’ne iniş yaptığının bildirildiği anlaşılmıştır.”
“Saat 11.10’da; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; 1. Ordu Komutanı’nın
Korgeneral KÖKMEN’i aradığı, Milli Savunma Bakanı’nın ve Sayın Cumhurbaşkanı’nın talimatı
ile Akıncı Üssü’nün ana pist ve “Emercensi” pistinin kontrolünün yapılıp kalkış yapılamayacak
şekilde vurulması emrini verdiği,
Saat 11.10’da; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Akıncı Üssü’ndeki ana
pist ve “Emercensi” pistinin 3 noktadan kesilecek şekilde atış yapılacak talimatını Panter 11’e
verildiği,
Saat 11.16’da; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Akıncı ana pistin kuzey
pist başının vurulduğu,
Saat 11.20’de; detayları harekât özet defterinden anlaşılacağı gibi; Eskişehir BHHM’nin 1.
Ordu Komutanı Ümit DÜNDAR ile görüştüğü, Akıncı Üssü’ndeki pistlerin durumu hakkında bilgi
verildiği, artık Akıncı Üssü’nden uçak kalkışının olamayacağı, helikopterler için ise meydan üzerinde uçak bekletilerek tedbir alındığı bilgisinin 1. Ordu Komutanı’na iletildiği anlaşılmıştır.”
“Saat 12.57’de; Başbakan Sayın Binali YILDIRIM’ın Çankaya Köşkü’ne geldiği ve kameraların
karşısına geçerek basın toplantısı düzenlediği ve darbeye teşebbüs eyleminin bastırıldığını, önlendiğini resmen açıkladığı anlaşılmıştır.”
“Saat 13.00’te; Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün 21-22/06/1919 tarihinde Amasya Genelgesi’nde “Vatanın bütünlüğünü, milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.”
dediği gibi, Sayın Cumhurbaşkanı’nın liderliğinde, iktidar ve muhalefet partilerinin desteğiyle
aziz millet 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişimine dur demiş, azim ve kararlılığı
ile istiklaline ve istikbaline sahip çıkmıştır.’’
Dava dosyasında ‘FETULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜ (FETÖ/PDY)’ başlıklı bir bölüm var. Bu bölümde yapılanmanın ‘Terör Örgütü Yapılanması’ olduğu şöyle anlatılıyor:
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FETÖ/PDY Terör örgütüne yönelik yapılan soruşturmalar, bu kapsamda alınan ifadeler ve
dosya içerisinde yapılan tespitlerde; kuruculuğunu ve liderliğini Fetullah GÜLEN’in yaptığı FETÖ/
PDY terör örgütünün, kritik öneme haiz TSK, Emniyet ve Adliye başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin anayasal kurumlarının ele geçirilmesi nihai amacını taşıyan bir terör örgütü
olduğu anlaşılmaktadır. Bu nihai amaca ulaşmak adına örgüt üyelerine kimi zaman yüz yüze
kimi zaman da sohbet toplantılarının kaydedildiği görsel materyal vasıtasıyla eğitimler verildiği,
bu şekilde örgüt bilincinin aşılandığı görülmektedir. Örgüt içinde çeşitli sınav ve sınamalardan
geçen üyelerin örgüt hiyerarşisi içinde yükseldiği, kendilerine özel bir takım görevler verildiği,
böylelikle katı bir örgüt yapılanmasının oluşturulduğu bir mutlak itaat zincirinin geliştirildiği görülmüştür.
Örgütsel faaliyet çerçevesinde özel görevlere getirilen bu şahıslarca, ele geçirilmesi hedeflenen kurum içine yerleştikten sonra, her türlü hile ve desise kullanılarak deşifre edilmelerinin
önüne geçildiği, bu kapsamda cemaat yaşam tarzına taban tabana zıt bir yaşam tarzı sergilendiği, hatta örgütün karşısında ve örgüt ile mücadele edildiği izlenimi verildiği, bu vesile ile diğer
kurum çalışanları ile yakın irtibata geçilerek bu şahıslar hakkında birçok özel ve mahrem bilgi
ele geçirildiği, örgütün arşivine katılmasının sağlandığı görülmektedir. Örgüt arşivinde yer alan
bilgilerin, bir takım gerçeğe aykırı karalama iddiaları ile harmanlanarak tasfiye edilmesi düşünülen şahıslar aleyhinde kullanıldığı, kimi zaman bu şahıslar hakkında çeşitli soruşturmaların
başlatılmasının sağlandığı, kimi zaman ise bu şahısların kurum içinde terfi ederek önemli görevler almalarının engellendiği, bu görevlere ise örgüt üyelerinin yerleştirilmelerinin sağlandığı
görülmektedir.’’17
Dava dosyasında Gülen’in kimlik bilgilerine yer verildikten sonra onun 1970’li yıllara kadar
Yeni Asya Grubu içerisinde yer aldığı, bu tarihten sonra İzmir Kestane Pazarı Kur’an Kursu’nda
görev yaptığı dönemde çevresinde bulunan arkadaşları ile dini motifleri de kullanmak ve istismar etmek suretiyle örgütünün çekirdek kadrosunu oluşturarak müstakil hareket etmeye başladığı, faaliyetlerini daha ziyade 13-18 yaş grubundaki öğrenci ve genç kesim üzerinde yoğunlaştırarak, teyp, video kasetlerine çekilen vaaz ve konuşmaları, sohbet toplantıları ve özellikle yaz
kamplarında görüşlerini ulaştırdığı sempatizan grubu ile kendi adıyla anılan örgütünü kurduğu
belirtiliyor.
Burada verilen bilgilerde GÜLEN’in özellikle 1990’lı yılların başından itibaren yurt dışına
açılmaya başlayan örgütünün, zaman içerisinde hayatın doğal akışına aykırı şekilde dünya genelinde 160 ülkede faaliyet gösterir hale geldiği belirtiliyor.
Mahkeme dosyasındaki kayıtlar FETÖ/PDY’nin amacını şöyle anlatıyor: “Kuruluş yıllarından
itibaren toplumun dini duygularını suistimal ederek himmet adı altında topladığı finans ile yurt
içi/yurt dışında faaliyete geçirdiği eğitim müesseseleri üzerinden amaç ve ilkeleri doğrultusunda yetiştirdiği öğrencilerini, elde ettiği finans ve siyasi gücünü, örgütsel menfaat ve ideolojisi
çerçevesinde kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tüm anayasal kurumlarını (yasama,
yürütme, yargı erklerini) ele geçirmek, aynı zamanda uluslararası düzeyde büyük ve etkili siyasi/
ekonomik güç haline gelmek olduğu geçmişte örgüt içinde faaliyet göstermiş kişilerin beyanlarından anlaşılmaktadır.’’
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasal Düzene Karşı İlenen Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan ve Ankara 4. Ağırı Ceza
Mahkemesi Tarafından Kabul Edilen 2016/103583 Esas Nolu iddianame
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Dosyanın bu bölümünde GÜLEN’in çeşitli tarihlerde yaptığı konuşmalara yer verildikten
sonra şu değerlendirmede bulunuluyor: “Bütün bu sözler, kasetlerdeki vaazları, röportajları ile
kitaplarda yer alan taktik ve strateji içeren sözlerdir. FETÖ/PDY terör örgütünün strateji ve hedeflerini adeta özetleyen bu ifadeler; fetvalarla ‘Tedbir ve İstihbarat’, ‘Maarif ve Şirket’ ilkesine
göre yetiştirilen örgüt mensuplarının, amaçlarına giden yolda hasım olarak gördükleri diğerlerini de etkisiz kılarak devlet içinde etkin bir duruma gelmeleri hedefini göstermektedir.’’
Dosyada örgütün yönetim modeli ve hiyerarşik yapısı anlatıldıktan sonra Türkiye’yi beş bölgeye ayırdıkları belirtiliyor. Bu beş bölge; İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep ve Erzurum olarak
sıralanıyor. Dosyadaki tespitlere göre bölgeler illerden oluşuyor ve üstte ‘Bölge İmamı’, altında
ise ‘İl İmamları’ bulunuyor. İller de, “Büyük iller” ve “Küçük iller” olarak ikiye ayrılıyor. Büyük
illerde, illerin altında en az iki olmak üzere, eyaletler bulunuyor. Her eyaletin en az üç büyük
bölgesi söz konusudur. Örneğin Ankara, ilk zamanlar 3 bölgeden oluşurken, daha sonra bölge
sayısı 5’e çıkarılmıştır. Büyük bölgeler ise, en az üç küçük bölgeden oluşuyor. Hiyerarşik düzen; il
imamı, eyalet imamı, büyük bölge imamı ve küçük bölge imamı şeklinde sıralanıyor.
Mahkeme dosyasındaki kayıtlara göre örgütte ast-üst ilişkisi, askeri bir hiyerarşiden daha
sistematik olarak düzenlenmiş. Buna göre herkes, haftalık istişarelerde üstüyle bir araya gelir ve
kendisine bağlı kişilerin örgütle ilişkisinin düzeyindeki gelişmeleri anlatır. Gazete ya da dergiye
yapılan abonelikler ile toplanan bağışlar konusunda rapor verir. Kurban Bayramı’nda deri toplanması, okulda bir organizasyon düzenlenmesi gibi, proje bazlı konular, “İstişare toplantıları”
adı altında konuşulup karara bağlanır. Bu istişarelerde; daha üst abilerden gelen ve merdiven
mantığıyla “İmamdan-imama” tüm örgüte ulaştırılan emir ve tavsiyeler paylaşılır. O günün siyasi
ve aktüel gündem konularına karşı alınacak ortak tavırlar öğrenilir. Bu hususlar, daha sonra ev ve
yurt odası istişarelerinde mensuplara aktarılır.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dosyada örgütün kuruluşundaki ‘Yemin Metni’ne de
yer verilmiş. Bu metinde şunlar bulunuyor:
“Gücüm yettiği kadar Kur’an’ı hayatıma gaye edineceğime; kardeşlerime karşı sadakat izinde bulunacağıma; halkın ve talebe arkadaşların izzet ve onurlarını izzetim ve onurum kadar
yükseltmeye çalışacağıma; kusurlarımın hatırlatılması karşısında memnuniyet ihzar edeceğime;
dâhilden ve hariçten gelen bilumum taarruz ve tenkitleri, nefsime yapılmış gibi reddedeceğime;
bilumum karar listesindeki esaslara riayette bulunacağıma; hizmet adına uhdeme aldığım vazifeleri veya kararla bana tahmil edilen mükellefiyetleri, itirazsız yerine getirmeye çalışacağıma;
Kur’an’a sadakatten hiçbir surette ayrılmayacağıma; münferit hareket edip bu kararlara muhalif davrandığım an, ihtiyarımla bu kadrodan kendimi ıskat edip, herhangi bir talebe gibi dershane- de vazifeme devam edeceğime; VALLAH-BİLLÂH kasemleriyle yemin ediyor ve bu yeminin
‘La Yen Kati’ olmasına, CENAB-I HAKKI istişhadda bulunuyorum.’’
Dava dosyasında yer alan bilgilere göre yemin edenler, hazırlanan prensiplere uymakla sorumlu tutuluyorlar. Bu prensipler 18 maddelik kurallar zincirinden oluşuyor.
Örgütün özellikle, TSK,MİT, emniyet, yargı mülkiye ve bürokrasideki örgütlenmesi ile yasadışı faaliyetleri, muhtelif tarihlerde resmi kurumlar ve istihbarat birimlerince hazırlanan çeşitli
raporlarla devlet arşivlerine girmişti. Mahkeme dosyasında da GÜLEN’in devlete karşı savaş vererek hedeflere ulaşmanın yıpratıcı olacağını önceden teşhis ettiği; bu nedenle, mevcut sistemi
yıkmak yerine, devletin tüm kurumlarını ele geçirmeyi hedeflediği belirtiliyor.
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FETÖ/PDY’nin, birçok devlet kurumunun yanı sıra polis teşkilatı içinde de örgütlendiği, öteden beri kamuoyu tarafından bilinmektedir. Örgütün ulaşmak istediği nihai hedefler göz önünde
bulundurulduğunda, bu son derece anlaşılabilir bir durumdur. Zira Emniyet Genel Müdürlü- ğü;
adli, idari ve istihbari kolluk görevi ifa eden ve aynı zamanda güç kullanma yetkisine sahip olan
bir devlet kurumudur. Bu nedenle, örgütün sızıp kontrolü altına almaya çalıştığı kurumların başında gelmesi de oldukça doğaldır. Örgüt, emniyet teşkilatındaki kadrolaşmasını belirli bir düzeye
ulaştırdıktan sonra, buradaki gücünü operasyonlarının ana aracı olarak kullanmaya başlamıştır.
Mahkeme dosyasında Fetullah GÜLEN’in ‘özel arşivi’nin bulunduğu belirtiliyor. Bu yasadışı
arşivde örgütün yasadışı adli ve önleme dinlemeleri, kendine ait gelişmiş cihazlarla yaptığı teknik takip, telefon ve ortam dinleme kayıtları, kamu personeline yönelik fişlemeler ile örgütle
teması olan öğrencilerin ve ailelerinin bilgileri bulunuyor.
Her bir ilçe imamı; sorumluluğu altındaki ilçede, sohbet toplantısı olarak adlandırdıkları
toplantıya katılan esnaf, memur vb. kesimlerin listesini, bunların irtibat bilgilerini, alınanlardan
ne kadar himmet alındığını, kendilerine bağlılık derecesini, ne iş yaptığını, sohbetlerdeki tutum
ve davranışlarını, ilçede örgüte bağlı menkul ve gayrimenkul listesini tutuyor. İlçeye yeni atanan
kamu kurum/kuruluş yetkililerinin tutum ve davranışlarını takip etmek, kendilerinden olan ve
olmayanları belirlemek, kişisel zaafları dâhil şahıslar hakkında biyografik bilgi formları tutmak da
yine ilçe imamının görevleri arasında. Kamu kurumlarında çalışan örgüt mensuplarının bilgileri
de örgüt tarafından güncel olarak arşivleniyor.
Örgüt, elindeki arşiv bilgilerini kendi lehine bir baskı aracı olarak kullanmaktan çekinmiyor.
Bu sayede son yıllarda adeta bir korku imparatorluğu oluşturmayı başarıyor. Bu sürecin birinci
aşamasında, yayınlanan ya da yayınlanacak olan ses kayıtları kamuoyunda gündem oluşturan
yazarlar tarafından geniş kitlelere iddia şeklinde ana hatlarıyla duyurulmakta; ikinci aşamada,
şahıslar tarafından ortaya atılan bu iddialar, özellikle belirli basın yayın kuruluşları aracılığı ile
haberleştirilerek, ülke genelinde tartışılır hale getirilmekte; üçüncü aşamada ise konuya ilişkin
bilinçaltı algısı oluşturulmuş kitlelere yönelik olarak mevcut hükümet aleyhine tepkiselliğin arttırılması, kitlelerin harekete geçirilmesi, devlet kurumlarının ve bürokrasinin yıpratılması gayeleri ile sosyal medya ve basın yayın organları üzerinden algı operasyonları yapıyorlar.
Örgüt, yine kamuda etkinliğini arttırmak için bu arşiv bilgilerini kendi lehlerine kullanarak
kamuda kendilerinden olmayan çalışana mobbing uygulanmasını, terfi ettirilmemesini, strateji
görevlere getirtilmemesini, meslekten ihraca varan disiplin cezaları verilmesini, istem dışı tayin
edilmesini, hak edildiği halde ödüllendirilmemesini, yurt dışında eğitim imkânlarından faydalandırılmamasını sağlamıştır. Yasa dışı yollarla elde ettikleri bilgi ve belgeleri şantaj unsuru olarak
kullanan örgüt, bu yöntemlerle kişiler aile, sosyal ve iş hayatında yıpratılarak itibarsızlaştırılmış,
kişi bu iftiraların/saldırıların kimden geldiğini bilse de direnememiş, belli bir süre sonra istifa
etmek veya örgütün istemiş olduğu davranışları sergilemek zorunda kalmıştır.
Örgütün bir diğer itibarsızlaştırma taktiği de imzasız ihbarlardan oluşmaktadır. Kamu çalışanını, çalıştığı kurum ve kamuoyu nazarında itibarsızlaştırmaya ve suçlu göstermeye yönelik iftira
niteliğindeki iddialar içeren, kim tarafından gönderildiği tespit edilemeyecek şekilde şahsın özel
hayatına ya da meslek hayatına dair isimsiz ve imzasız ihbar mektupları ya da elektronik postalar göndermek, bunlara dayanarak kamu kurum/kuruluşlarındaki uzantıları aracılığıyla şahıslar
hakkında hukuk ve ceza davaları açtırtmak, hapse göndermek, şahsı; aile, sosyal ve iş hayatında
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itibarsızlaştırmak, tayin ve terfisini engellemek, aile düzenini bozmak örgütün sıradan işleri arasında sayılmaktadır.
Mahkeme kayıtlarına geçen bilgilere göre örgüt elde ettiği gücü hedefine ulaşmak için siyasi
baskı unsuru olarak kullanmaktan hiçbir zaman geri durmadı. Kayıtlarda bu konuda şunlar var:
“Örgütün siyasetle ilişkisi faydacı ve hatta fırsatçı temelde olup; öncelikle siyaset ve kurumları üzerinde etkili olarak kadrolaşmanın önünü açmayı, elemanlarını etkili konumlara taşımayı, onların korunup kollanmasını sağlamayı hedeflemektedir. Siyasi ve sosyal konularda kendi
düşünce ekseni etrafında bir kamuoyu oluşturmak, tüm toplumu hedef alıp kendi anlayışınca
terbiye etmek, karar alıcı ve politikacıları etkilemek amaçlarıyla özel olarak yetiştirilmiş ve medyada, televizyon programlarında ön plana çıkartılmış çok sayıda akademisyen ve gazeteci, FETÖ/
PDY mensubu olarak ulusal ve uluslararası politikalara yön verebilmek adına başta algı operasyonu olmak üzere her türlü yolu denemektedir.’’
Dosyada FETÖ/PDY’nin medyayı kullanarak gerçekleştirdiği psikolojik harekât ve propaganda mekanizmaları, eğitim alanındaki dershaneler, PDY evleri (Işık Evleri) ve öğrenci yurtları aracılığıyla elde ettiği güç anlatıldıktan sonra şu tespit yapılıyor: “Sonuç itibariyle; bütün bunların,
devletin ortadan kaldırılmasına, ele geçirilmesine, anayasal düzenin cebren değiştirilerek yok
edilmesine, hükümeti iş yapamaz hale getirmeye ve devirmeye yönelik, belirli bir strateji doğrultusunda gelen talimatlar üzerine yapıldığı, bu uğurda her türlü baskı, cebir vb. tarzda hareketlerin de örgüt tarafından meşru görüldüğü anlaşılmaktadır.’’
Mahkeme dosyasında örgüt evlerinden ve yurt ya da dershanelerinden yetişerek kendilerine değişik görev, sorumluluk ve misyon yüklenmiş kişilerin kamuoyuna yansımış açıklamalarından sistemin işleyişine ilişkin şu tespitlerde bulunuluyor:
1- Örgütle ilk karşılaşmalar genellikle dershanelerde ya da benzeri eğitim kurumlarında
olmaktadır.
2- Temas sağlanan öğrenciler,” abi”lerin sorumlu oldukları evlere dağıtılmaktadır.
3- Öğrenciler belirli bir okula yerleştirilmek isteniyorsa, sınavlara birkaç ay kala gruplar halinde farklı yurtlara çıkarılmaktadır. Bu gruplar, daha sonra küçük gruplara ayrılmaktadır.
4- Her öğrenciye kod adı verilmektedir. “Paralel Devlet” dediğimiz yapılanma içerisinde,
aslında bölgesinden birimlerine kadar herkes kod isim kullanmıştır.
5- TSK,mülki idare, emniyet ve yargı gibi stratejik kurumlar için hazırlanacak öğrenciler,
daha özel şartlarda seçilip hazırlanmaktadır. Bunlar özellikle dörder kişilik gruplar halinde hazırlanmakta ve bunların mümkün olduğunca diğerleriyle teması sınırlanmaktadır. Bunlara hücre
tipi yapılanma modeli uygulanmakta; askeri okullara, Polis Akademisi ve Polis Koleji’ne sokulacak öğrenciler, kesinlikle kendi dershanelerine gerçek isimleri ile kayıt edilmemektedir. Bu öğrencilere sınav soruları sınavlardan önceden verilir. Buna örgüt jargonunda “Fetih okutmak”
denir. Fetih okutmak, sınavda çıkacak soruların öğrencilere okutulup, ezberletilmesi demektir.
6- Özellikle hukuk fakültelerinde okuyan öğrencilere top sakal bıraktırıp küpe taktırarak
girecekleri ortamda kimliklerini gizlemeleri için stil çalışması yaptırdıkları bilinmektedir.
7- Dershaneler, örgütün adeta vesayet araçlarıdır. Çocukların ve ailelerin bilgilerinin depolandığı bir veri tabanıdır. Bu yapının, her ilde en az bir okulu olmakla birlikte, aileler çocuklarının
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etiketlenmesini istemediği için pek fazla göndermemektedirler. Fakat dershaneler için bu ihti- mal
daha az olduğundan, dershanelerine daha fazla öğrenci gitmekte ve aileleri de bu yapının içine
çekebilmektedirler. Dolayısıyla konunun sadece eğitim olmadığı, PDY’nin; dershaneler üze- rinden çocuklara, ailelere, il ve ilçelere, köylere ulaştığı ve kontrol ettiği anlaşılmaktadır. Bu bağı kopartacak şekilde, dershanelere gerek kalmayan bir sistem getirildiğinde artık PDY’ye ya da benzeri
bir yapıya ihtiyaç kalmayacaktır.
8- PDY ‘abilik’ ve ‘ablalık’ müessesiyle çocukları adeta daha iyi tanır hale gelmekte, gelişimini
takip etmekte ve bu çocuklar bahanesiyle ailelerinin evlerine gelip bilgi toplayıp, not etmektedir.
Ailenin dini, siyasi, ekonomik, demografik, eğitim, kültürel, etnik vb. durumu o defterlerde kayıtlı
olup, adeta aileler fişlenmektedir. Bu şekilde Fetullah GÜLEN Örgütü’nün elinde geniş bir demografik arşivin olduğu bilinmektedir.
Eğitim alanını bir ara yüz olarak kullanan örgüt, bu alanı kullanarak kendisine insan kaynağı
sağlamanın yanı sıra, çok ciddi bir ekonomik kaynak temin etmiş, ayrıca hareketin meşru bir hareket gibi görünmesini sağlamaya çalışmış ve bunda başarılı da olmuştur.
Mahkeme kayıtlarına geçen bilgilere göre örgütün mali yapısı başlangıçta din istismarıyla
elde edilen gönüllü yardımlara dayanıyor. Yapılan hizmetler (!) için gerekli olan maddi kaynak- lar
“ihtiyaç sahibi öğrenciler için yardım” adı altında gelenekçi tarzla fitre, zekât, bağış, hibe, himmet,
vb. adlarla doğrudan para temini ya da kurban derisi, gıda yardımı, vb. ayni yardımlar yoluyla
karşılanıyor.
Örgütün mali yapısı zaman içerisinde örgütlenmesine paralel olarak Türkiye başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinden gelir ve gider kalemleri olan, son derece geniş bir ağ haline gelmiştir.
Bu kapsamda yapılanma zaman içerisinde profesyonelleşmiş, bünyesinde bankası, holdingleri, basın yayın kuruluşları, eğitim kurumları, ticari işletmeleri, hastaneleri, sivil toplum kuruluşları vb. çok sayıda kurum/kuruluşu olan, milyar dolarla ifade edilen gelir/gider rakamlarına ulaşan
dev bir organizasyon haline geliyor.
Dosya kayıtlarına göre örgütün denetimindeki eğitim kurumları ve diğer kurum/kuruluşları
aracılığı ile topladığı yardımlar veya ticaret yoluyla elde ettiği kazancın miktarını belirlemek mümkün görünmemektedir.
Örgütün gelir kaynakları mahkeme dosyasında şöyle sıralanıyor:
1. Kamu kaynaklarından elde edilen gelirler (Borsa spekülasyonları, devlet ihaleleri, teşvik
ve hibeler),
2. İş adamlarından sağlanan gelirler (Şantaj, tehdit),
3. Gönüllülük esaslı sağlanan gelirler (Himmet, kurban),
4. Örgüte ait şirket, holding, banka, vakıf ve dernek faaliyetlerinden elde edilen gelirler,
5. Eğitim faaliyetleri gelirleri (Dershaneler, özel okullar, öğrenci yurtları, yardımcı sınav kitapları),
6. Örgüte ait basın ve yayın organlarına verilen reklam ve aboneliklerden elde edilen gelirler,
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7. STK’lerden sağlanan gelirler.
FETÖ/PDY devletin mali yapısını oluşturan birimlere sızmayı ihmal etmiyor ve bununla şuhususları hedefliyor:
1. Kendi mensuplarına ihracatta kolaylık ve öncelik sağlamak,
2. Kamu destek ve teşviklerini grup şirketlerine yönlendirmek,
3. Mali denetim faaliyetlerinden haberdar olmak ve denetimleri yönlendirmek,
4. Kamu ihalelerinin örgütle bağlantılı şirketlere verilmesini sağlamak,
5. Bilişim altyapısı ve kurum arşivini örgütle bağlantılı şirketlerin menfaatine kullanmak.
Bu tespitleri yapan mahkeme : “Sonuç itibariyle, Paralel Devlet Yapılanması; sayıları yüzleri
aşan söz konusu kurum/kuruluşları aracılığıyla mali açıdan da ülke içerisinde ‘Paralel Devlet’
olarak örgütlenen organize terör örgütüdür”18 diyor.
17 Kasım 2017’de 13 tahliye: FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin komuta
merkezi olan Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davanın görülmesine
devam edilirken 13 Kasım 2017 tarihindeki duruşmada 13 sanığın tahliyesine karar verildi. Tahliyesine karar verilen isimler şunlardı:
Cemal TAZESAVAŞ, Erkan ÇOBAN, Melih YILMAZ, Özkan HANİÇİ, Selim DEMİR, Hasan Hüseyin TAŞKIRAN, Mahmut TÜRÜCE, Mustafa ÖZBEK, Ahmet PALA, Hasan Hüseyin CERRAHOĞLU,
Tuncay SARI, İbrahim DOĞRU ve Ahmet CEBEL.19
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ‘AKINCI SİVİL YÖNETİCİ ŞÜPHELİLER’ başlıklı
bölümünde FETÖ/PDY elebaşı Fetullah GÜLEN 1 numaralı sanık olarak yer aldı. GÜLEN ve diğerlerine yönelik suçlamalar şöyle sıralanıyor:
1- Anayasa’yı ihlal.
2- Cumhurbaşkanı’na suikast.
3- Yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs.
4- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs.
5- Silahlı örgütü yönetmek.
6- Askeri komutanlıkların gasbı.
7- Kasten öldürme.
8- Kasten öldürmeye teşebbüs.
9- Mala zarar verme.
10- Kamu malına zarar verme.
11- Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması.
12- İbadethanelere zarar verme.
13- Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan 2016/103583 Esas Nolu dava dosyası
http://www.hurriyet.com.tr/son-dakika-akinci-ussu-davasinda-ara-karar-13-tahliye-40649179
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Suç yeri Ankara olarak gösterilen davada suç tarihi 15. 07. 2016. Dosyada GÜLEN’le ilgili
olarak Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin 20/03/2017 tarih ve 2017/1812 D.iş sayılı yakalama
kararı da bulunuyor.
Dosyada bu başlık altında yer alan diğerler sanıklar ise; Adil ÖKSÜZ, Kemal BATMAZ, Hakan
ÇİÇEK, Nurettin ORUÇ ve Harun BİNİŞ.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dosyada “AKINCI’DA ASKER YÖNETİCİ ŞÜPHELİLER’’
başlığı altında şu isimler yer alıyor:
Ahmet ÖZÇETİN, Hakan EVRİM, Kubilay SELÇUK, Hakan KARAKUŞ, Ömer Faruk HARMANCIK, Ahmet TOSUN, Mehmet DİŞLİ, Mehmet Fatih ÇAVUR, Gökhan MALDAR, Ali DURMUŞ, Ali
KARABULUT, Metin BİLGİCİ, Osman DOĞAN, Mustafa Barış AVIALAN, Mehmet Fatih ÖZKAN, Özcan Murat DOĞAN, Fatih YARIMBAŞ, Murat BİCİL, Mustafa Mete KAYGUSUZ, Ali ERASLAN, Gökhan Şahin SÖNMEZATEŞ, Muzaffer DÜZENLİ, Aydemir TAŞÇI, Turgay SÖKMEN, Murat KOÇYİĞİT,
Haluk ŞAHAR.
Birinci bölümde yer alan şüphelilere yönelik suçlamalar bunlar için de söz konusu.
Mahkeme dosyasında “F-16 JET UÇAKLARINI KULLANAN YÖNETİCİ ŞÜPHELİLER’’ başlığı
altında aynı suçlamalar sıralanıyor ve bu bölümde şu isimler yer alıyor: Hüseyin TÜRK, Hasan
Hüsnü BALIKÇI, Mustafa AZİMETLİ.
Dosyanın “F-16 JET UÇAKLARINI KULLANAN ŞÜPHELİLER’’ başlıklı bölümündeki suçlamalar
şöyle:
1- Anayasa’yı İhlal.
2- Yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs.
3- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs.
4- Silahlı örgüte üye olmak.
5- Kasten öldürme.
6- Kasten öldürmeye teşebbüs.
7- Mala zarar verme.
8- Kamu malına zarar verme.
9- Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması.
10- Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma.
Dosyada yer alan şüpheliler: Müslim MACİT, Uğur UZUNOĞLU, Mehmet Çetin KAPLAN, Ertan KORAL, Ekrem AYDOĞDU, İlhami AYGÜL, Mehmet YURDAKUL, Mustafa ÖZKAN, Oğuz Alper
EMRAH, İlker HAZİNEDAR, Selahattin YORULMAZ, Mustafa KONU, Yücel CANBOLAT, Adem KIRCI,
Yavuz İSTEK, İbrahim YOZGAT, Erdem ERDOĞAN, Fatih ŞEN, Aziz Ersel EMANET, Ahmet ÖZDEMİR, Ceyhan KARAKURT, Yıldıray KORKMAZ.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın “AKINCI’DA KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNU DA
İŞLEYEN ŞÜPHELİLER’’ başlıklı bölümünde şu isimler bulunuyor:
Ümit ŞEKER, Aydın DEMİREL, Cengiz ATAK, Ferat ERTEN, Erdinç KURT, İrfan ALUNTAŞ, Mutlu
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FERİK, Hamdi ÇIPLAK, Yücel ÖZCAN, Mehmet ÇAMOĞLU,Murat TEKİN, Emre KARAARSLAN, Süleyman MERT, Ekrem KANDUR, Mahmut SİL, Zübeyir GÜLER, Erdoğan DURGUN, Mustafa BALCI,
Kübra ARPAGUŞ, Abdullah DEMİR, Alper KALIN, Uğur BOZKURT, Murat GÜMÜŞ, Osman SİVLİM,
Ali SOYLU, Hasan BAYSAR, Kağan POLAT, Fatih AYDEMİR, Murat KALE, Fatih ARIK, Özay CÖDEL,
Halil Burak BALCI, Hasan Alp KORUYUCU, Mustafa ÖZEL, Mevlüt ÖNCEL, Işın CEYLAN, Gökhan
KARABACAK, Halit ÇETİN, Murat FIRAT, Mustafa ZELBEY, Fatih KOÇAK, Aykut GÜNDÜZ, Muhammet SAKA, Muhammet KIVRAK.
Bu sanıklara yönelik suçlamalar ise şunlar:
1- Anayasa’yı ihlal.
2- Yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs.
3- Türkiye Cumhuriyeti Hukümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs.
4- Silahlı örgüte üye olmak.
5- Kasten öldürme.
6- Kasten öldürmeye teşebbüs.
Dosyanın “AKINCI KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA SUÇUNU DA İŞLEYEN ŞÜPHELİLER’’ başlıklı bölümünde şu suçlamalar var:
1- Anayasa’yı ihlal.
2- Yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs.
3-Türkiye Cumhuriyeti Hukümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs.
4- Silahlı örgüte üye olmak.
5- Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma.
Bu bölümde yer alan şüpheliler şunlar: Fatih SUÇATI, Göksel BAYRAM, Yunus DAĞCI, Ramazan DEDE, Yücel LÖKÖŞE, Sinan TURGAN, Fatih PANCAR, Zeki GÜNGÖR, Ali Murat KARAKAŞ,
Semih ÖZÇELİK, Hüseyin ASLANBAY, Hasan ÇALMAZ, Sedat KOÇYİĞİT, Sezer GÜLŞEN, Yılmaz BAHAR, Mesut GÜNEY, Burak KOLUKISA, Ali UÇAR, Mustafa KOZAK, Ömer VURGUN, Fatih ÖZCAN,
Köksal DEMİRTUĞ, Abdussamet KARA, Yahya BAŞTAN, Mikail TIĞCIOĞLU, Oğuz HAKSAL, Kenan
COMART, Fatih KAHRAMAN, Mehmet VESKE, Yakup YİĞİT, Mustafa TURGAY, Gökhan GERBOĞA,
Yunus Emre HOŞOĞLU, Hüseyin MERMER, Mehmet CANTÜRK, Ali TİRYAKİ, Ozan TURANLI, Selçuk YAVUZ, Mehmet İhsan AKÇA, Resul METİN, Mehmet Zahit ÇELİK, Ahmet Oğuzhan YILDIZ,
Kadir SARAÇ, Hüseyin DEMİRAL, Mehmet Ali TAŞKIRAN, Orhan KUZUCU, Ertuğrul Cihat SUNGUR, Fatih ASLANTAŞ, Bülent KAYA, Adnan ARIKAN, Abdurrahman ÖKMEN, Mesut AÇIKGÖZ,
Fatih YAPICI, Bünyamin ÖZBEK, Seyyit Hamza TAŞTAN, Abdullah ERDOĞAN, Fatih KAYA, Mustafa
AVŞAR, Melih ALBAYRAK, Şahin KARATEKİN, Ferhat KETEN, Hamza KARADURAN, Tuncer NERGİZ, Cumali PUSAT, Ertuğrul ÖZDEMİR, Tuğrul Fikret DURAN, Hasan SALTAN, Alparslan ŞAHİN,
Mustafa ERTÜRK.
“AKINCI HELİKOPTER CASA VE KARGO UÇAKLARINI KULLANAN ŞÜPHELİLER’’ başlıklı bölümünde sanıklara şu suçlamalar yöneltiliyor:
1- Anayasa’yı ihlal.
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2- Yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs.
3- Türkiye Cumhuriyeti Hukümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs.
4- Silahlı örgüte üye olmak.
Sanıklar ise şunlar: Nazif BAYSAL, Murat TAŞAR, Safa Sefer GÜLEROĞLU, Ramazan AYTEKİN,
Reşat BORA, Nail SARIALTIN, Faruk YUSUFOĞLU, İsrafil BEDİR, Erdem BAFRALIOĞLU, Serkan ÇALIŞKAN, Ferdi ÖTER.
Dava dosyasının “AKINCI’DA SAİR İŞTİRAK ŞÜPHELİLER’’ başlıklı bölümünde suç olarak yukardaki 4 madde sıralanıyor ve sanık sıfatıyla şu isimler kayıtlara geçiyor: Uluç Hüseyin HANÇER,
Yıldırım KILIÇARSLAN, Ertuğrul DİNÇER, Metin ÇERKEZOĞLU, Murat ÇAKIR, Murat ÇAKIR (Ahmet
oğlu), Nevzat BİLİR, Caner ÇAMOĞLU, Mustafa ÖZBEK, Abdullah ÖZBEKLER, Burak CEYLAN, Selahattin YILDIZ, Muhammat Çağrı ŞENER, Ersin ERYİĞİT, Orhan KAHRAMAN, Timur ÖZGEN, Ümit
ERİM, Hüseyin YILMAZ, Fahri YAVUZ, Burak KURU, Muhammed Muzaffer DURMAZ, Mehmet
CEYLAN, Murat ÇINAR, Ömür YONGACI, Bircan ERMAYA, Oğuz Kaan AYRAN, Süleyman EKŞİ, Zeyit KASABALI, Mustafa Can MENGÜL, Cemal TAZESAVAŞ, Uğur AKYILMAZ, Eren KAÇGAN, Celal
ONAT, Hakan DOĞAN, Adem Altuğ ACARTÜRK, Gökhan YAKUT, Suat Fatih KARADAĞ, Abdullah
Berşah KÜL, İsmail KESKİN, Harun OLGUN, Fatih KAHRAMAN, Emin ALBAYRAK, Ahmet Bahadır
ÖZMEN, Ömer Faruk ALP, Raif CAN, Dursun Ünsal CANBOĞA, Muhammed Sühheyl SERDAROĞLU, Melih DÖNER, Sinan ALVUR, Sinan ÖZTÜRK, Erkan ÇOBAN, Habip SARIAHMETOĞLU, Taner
DOĞAN, Mehmet Özkan HANİLÇİ, Yunus KILIÇARSLAN, Eyyüp ERGÜL, Selim DEMİR, Mehmet
KÖSE, Kadir BEKMEZ, Gürcan COŞKUN, Ali Rıza EKEN, Mehmet GÜNGÖR, Mustafa BAĞATUR,
Telat AKTAŞ, Mehmet ORUÇ, Sabahattin TİGU, Halil İbrahim YURDUSEV, Selim Hakan TAŞ, Hasan
Hüseyin CERRAHOĞLU, Mustafa EREZ, Münir IŞIK, Özgür ÖTKÜN, Merve DUĞAN, Cevdet TÜRKELİ, Abdurrahman Ali GÖKSU, Engin YÜKSEL, Hasan KEPEZ, Hüseyin Tanju TAŞKIRAN, Melih
YILMAZ, Ali Mert TÜFEKÇİ, Halil İbrahim GÜÇLÜ, Ahmet CEBEL, Mustafa KARADERE, Buğra BALDAN, Harun Nihat AŞIK, Samet AVŞAR, Muratcan IŞIK, Onur ÜNAL, Enes COŞKUNÇAY, Ertuğrul
GÜVENBİRLİK, İbrahim YILMAZ, Ahmet SARIKAYA, Coşkun BARDAKCI, Enes TAŞTAN, Feyyaz KARAKAŞ, Nihat ÇIRAKOĞLU, Mehmet Feyzi ÜNAL, Mahmut TÜLÜCE, Abdullah GENÇAY, Can KAYA,
Rüştü Emre SABANCI, Mahmut AÇIKBAŞ, Tahir Neşet ÖNCÜ, Muhammed Cihan AYDIN, Furkan
ÖZTÜRK, Mesut AŞKIN, Eren ÇALIŞKAN, Özer ZEREN, Aydın Nevzat ÖZKAN, Hüseyin POLATCI,
Ömer DOLAY, Mustafa ERTUĞRUL, Serdar NERGİZ, Mustafa ALTUNAY, Kamil ÇETİN, Ahmet PALA,
İlhami YILDIZ, Selim TOSUN, Onur KAHVECİ, Raşit ÖKSÜZ, Okan AYDAY, İsmail KÜÇÜKBERBER,
Yasin TUNCAR, Zekeriya KALELİ, Fahri ÜNVER, Şevket AYDEMİR, Şuayip AKSOY, Muhammed Osman HAKTANIR, Murat YAZICI, Ramazan CİNGÖZ, Ekrem MALKOÇ, Kadir OKUR, Emre SAKARYA,
Yavuz Selim ÖZBERK, Bekir DİRMİT, Zeynel Abidin ÖZTÜRK, Celal KEÇELİOĞLU, Emre VURMAZ,
Bünyamin BOZKURT, Abdullah CAN, Ahmet Tarık KAYA, Erkan DURMUŞ, Faruk SOLMAZ, Hamza
BEYRET, Veli KARAKUŞ, Mesut İLERU, Mehmet Fatih CANAL, Mehmet ÖZÇETE, Mert KESKİN,
İbrahim Halil KAYA, Fatih KOÇ, Osman BEKAR, Ercan DAĞHAN, Berat ÖLÇER, Yunus YALÇIN, Erkan MUZAFFERİYET, Abdulbaki AYDAY, Adem GÜL, Fatih ARSLAN, Ahmet TAŞHANLIOĞLU, Yavuz
ÇEVRÜK, Tuncay SARI, İbrahim DOĞRU.
Dosyanın “KAYSERİ’DEN DARBE FAALİYETİNE KATILAN ŞÜPHELİLER/KAYSERİ YÖNETİCİ
ŞÜPHELİLER’’ başlıklı bölümünde suç silsilesi yine artıyor. Fetullah Gülen ve yakın ekibine yöneltilen 13 suçlamanın tamamı bu bölümde yer alanlar için de geçerli.
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Şüpheliler bölümünde ise şu isimler yer alıyor: Cemal AKYILDIZ, Erhan BALTACIOĞLU, Engin
YETGİN, Yaşar KESKİN.
Dava dosyasının “KAYSERİ’DE GÖREN UÇAKLARINI KULLANAN ŞÜPHELİLER’’ bölümünde şu sanıkların isimleri bulunuyor: Olgun ACUCE, Mustafa İLLEEZ, Mehmet Teoman KALMAZ,
Mehmet KAYA, Ahmet Ufuk YENER, Adem EMİROĞLU, Mesut BAYAR, Harun ERASLAN, İbrahim
Mesut YILMAZ, Ferhat AKBULUT, Ferdi DAL, Ahmet GÖKTEN.
Sanıklara yönelik suçlamalar ise şöyle sıralanıyor:
1- Anayasa’yı ihlal.
2- Yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs.
3- Türkiye Cumhuriyeti Hukümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs.
4- Silahlı örgüte üye olmak.
‘‘KAYSERİ’DE ASKERİ KARGO UÇAKLARINI KULLANAN ŞÜPHELİLER’’ başlıklı bölümde aynı
suçlamaların yöneltildiği sanıklar şu isimlerden oluşuyor: Yasin GÖBÜTOĞLU, Özgüç GÜNEŞ, Hasan AKIN, Cumaali ÜNAL, Aydın UYAN, Yasin ÇETİN, İbrahim YAMAN, Zafer ŞİNİK, Sinan SARI,
Faruk ALTINOK, Eyüp MERT, Ümit ÖZDEMİR, Raif FAKI, İsmail BOYACI, Mustafa Gökhan TÜRER,
İsmail Hakkı ÖZVEREN, Burcu DOĞAN, Metin KELEŞ, İbrahim ÇALIŞKAN, Burhan YARANÇ, Cihan
CENGİZ, Enes YEŞİLKÜTÜK, Ümit İNCE, Fatih Zeki SUNGUR, Mehmet ATEŞ, Erdal ERTURAL, Gökhan GÜLTEKİN, Süleyman ZENGİN, Nuri ÖZCAN, Hüseyin GÖRGÜLÜ, Mehmet KARAKOÇ, Fevzi
KILIÇ, Samet ACAR, Emre DURGUNLU, Serkan ALKAÇ Mesut ÜSTÜNCAN, Ali KAHRIMAN.
Dava dosyasındaki ‘‘KAYSERİ UÇUŞ KULESİ’NDE GÖREV YAPAN ŞÜPHELİLER’’ başlıklı bölümde yine aynı suçların yöneltildiği sanıklar şu isimlerden oluşuyor: Faruk YAYABAŞ, Serhat
YILDIRIM, Burak ÖZTÜRK, Serkan ALACA, Hakan İLHAN.
Dava dosyasının ‘‘KAYSERİ SAİR İŞTİRAK ŞÜPHELİLER’’ başlıklı bölümünde; Adem ÇAKIR,
Selçuk ÇETİN, Mehmet ÖZKUL isimleri yer alırken bunlar da yukardaki dört suçla suçlanıyorlar.
Dosyasının ‘‘ADANA YÖNETİCİ ŞÜPHELİ’’ başlıklı bölümünde suç dosyası yine kabarık. GÜLEN ve yakın ekibine yöneltilen 13 suçlama bunlar için de geçerli. Bu kısmın sanık isimleri bölümünde ise Bekir Ercan VAN ismi yer alıyor.
Dosyanın “ADANA TANKER UÇAKLARINI KULLANAN ŞÜPHELİLER’’ başlıklı bölümünde; Orçun KUŞ, Eyüp Bahadır PEKİNCE, Yavuz ÇAM, Ferdi EVCİMİK, Osman YILMAZ, Erhan GAZİOĞLU,
Murat ALTAY, Hasan KARGIN, Hızır ÖZYUVA, Fatih AKBULUT, Devrim AĞIRAĞAÇ, Bülent TOYGAR
isimleri var. Sanıklara yöneltilen suçlamalar ise;
1- Anayasa’yı ihlal.
2- Yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs.
3- Türkiye Cumhuriyeti Hukümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs.
4- Cumhurbaşkanı’na suikast.
5- Silahlı örgüte üye olmak,şeklinde sıralanıyor.
Mahkeme dosyasının ‘‘HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KARARGÂHI’NDAN DARBE FAALİYETİNE KATILAN ŞÜPHELİLER/ KARARGÂH YÖNETİCİ ŞÜPHELİLER’’ başlıklı bölümünde suç-
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dosyası yine kabarıyor. Yukarda sıralanan 13 suçlamaya muhatap olan sanıklar şu isimlerden
oluşuyor: Kemal MUTLUM, Veysel KAVAK, Recep Sami ÖZATAK, İdris AKSOY.
‘‘KARARGÂH SAİR İŞTİRAK ŞÜPHELİLER’’ başlıklı bölümde yer alan isimler: Serdar GÜLBAŞ,
Necip YILMAZ, Osman Nuri GÜR, Aydın GÜNDÜZ, Ercan DURSUN, Uğur BULDU, Murat YALÇINEL,
Kemal AKÇINAR, Fikri ÖZGÜR, İlhan KARASU, Yücel TOPÇU, Murat KARAKUŞ, Devrim ORHAN,
Ayhan ÇATIKKAYA, Mesut YURTDAN, Recep BAYKAL, İsmail ASLAN, Emine Gülşen TORUNOĞLU,,
Aslan Veli BİLGİN, Tunahan ÖZARSLAN, Eyüp HAS, Mustafa AYDIN, Şükrü EKMEKÇİ, İbrahim KOÇAK, Günay KÖROĞLU, Temel KARAGÖZ, Caner GÖKÇEOĞLU, Ali PEHLİVAN, Burak DENİZ, Eray
KIZILTAŞ, Hüseyin ARI, Salih Celil ÇAKICI, Mikail KAYNAK, Erhan BALCI, Zafer GÜNER, Hakan TAYYARE, Gökmen TARHAN, Namık KARKAÇ, Ozan GÜLERTAN, Mustafa ŞAHİN, Tuğrul CILIZ.
Sanıklara yönelik suçlamalar ise;
1- Anayasa’yı ihlal.
2- Yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs.
3- Türkiye Cumhuriyeti Hukümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs.
4- Silahlı örgüte üye olmak, şeklinde sıralanıyor.
Mahkeme dosyasının ‘‘HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KARARGÂHI’NDAN DARBE FAALYETİNE KATILAN ŞÜPHELİLER/ KARARGÂH YÖNETİCİ ŞÜPHELİLER’’ başlıklı bölümünde suç
dosyası yine kabarıyor. Yukarda sıralanan 13 suçlamaya muhatap olan sanıklar şu isimlerden
oluşuyor: Kemal MUTLUM, Veysel KAVAK, Recep Sami ÖZATAK, İdris AKSOY.
‘‘KARARGÂH SAİR İŞTİRAK ŞÜPHELİLER’’ başlıklı bölümde yer alan isimler: Serdar GÜLBAŞ,
Necip YILMAZ, Osman Nuri GÜR, Aydın GÜNDÜZ, Ercan DURSUN, Uğur BULDU, Murat YALÇINEL,
Kemal AKÇINAR, Fikri ÖZGÜR, İlhan KARASU, Yücel TOPÇU, Murat KARAKUŞ, Devrim ORHAN,
Ayhan ÇATIKKAYA, Mesut YURTDAN, Recep BAYKAL, İsmail ASLAN, Emine Gülşen TORUNOĞLU,,
Aslan Veli BİLGİN, Tunahan ÖZARSLAN, Eyüp HAS, Mustafa AYDIN, Şükrü EKMEKÇİ, İbrahim KOÇAK, Günay KÖROĞLU, Temel KARAGÖZ, Caner GÖKÇEOĞLU, Ali PEHLİVAN, Burak DENİZ, Eray
KIZILTAŞ, Hüseyin ARI, Salih Celil ÇAKICI, Mikail KAYNAK, Erhan BALCI, Zafer GÜNER, Hakan TAYYARE, Gökmen TARHAN, Namık KARKAÇ, Ozan GÜLERTAN, Mustafa ŞAHİN, Tuğrul CILIZ.
Bu sanıklara yöneltilen suçlamalar ise;
1- Anayasa’yı ihlal.
2-Y asama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs.
3- Türkiye Cumhuriyeti Hukümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs.
4- Silahlı örgüte üye olmak, diye sıralanıyor.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin dosyasında ‘‘SİVİL ŞÜPHELİLER’’ başlıklı bölümün altında sanık olarak şu isimler geçiyor: Murat BAYRAKÇEKEN, Serkan AYDIN, Ahmet SÜRMEN, Hasan
BALCI. Bu isimler de yukarıda yer alan dört ayrı suçla suçlanıyorlar.

AKINCI DAVASINDA YARGILANANLAR
FETULLAH GÜLEN
FETÖ/PDY lideri GÜLEN, Akıncı Davası’nın 1 numaralı sanığı olarak gösteriliyor. ABD’de yaşayan GÜLEN’in ne yazık ki ifadesine başvurma imkânı olmadı. Ancak mahkeme titiz bir çalışmayla
GÜLEN hakkındaki suçlamalarını onun çeşitli tarihlerdeki ifadelerine ve ‘Diğer taraf beyanları’na
dayandırdı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada müşteki Hulusi AKAR (Genelkurmay Başkanı), şunları söylüyor:
“Yaklaşık 1 yıldır Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı olarak görev yapmaktayım.
Devletimizin bir süredir FETÖ/PDY terör örgütü ile yürüttüğü mücadele bizim de kurumsal olarak azami dikkat ve hassasiyetle içinde yer aldığımız bir mücadele olup bu yıl yapılacak “Ağustos
Şurası”nda silahlı kuvvetler içerisindeki bu yapının alacağı ağır darbenin hazırlıkları yapılmaktaydı. Şu an geldiğimiz noktada bu terör örgütünün bunu muhtemelen öngörerek hiçkimsenin
belki de tahayyül edemeyeceği gözü dönmüşlükle ve alçaklıkla sivil insanları katletme, TBMM’yi
bombalama, kendi silah arkadaşlarına ve birliklerine taarruzda bulunma, emniyet birimlerini
bombalama gibi akıl almaz eylemlere girişip böyle bir darbe teşebbüsünde bulunduğunu düşünüyorum. Özellikle Güneydoğu’da bölücü terör örgütüne yönelik emniyet, valilikler, siyaset kurumu, adalet teşkilatı, istihbarat ve silahlı kuvvetler hepsi mükemmel bir koordinasyon ile büyük
bir titizlikle başarılı sonuçlar elde etmekte iken Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne yönelik olarak
tertiplenen bu alçak darbe teşebbüsü ile tarihimize kara bir leke sürülmüştür. Bu genel değerlendirmemin ardından olay gününe gelecek olursak; kalkışmanın başladığı 15/07/2016 günü saat
17.00 – 18.00 sıralarında ben makamımda çalışırken 2. Başkanım Yaşar GÜLER yanıma gelerek
kendisine MİT’ten gelen bilgi ile bu akşam içerisinde Kara Havacılık Okulu’ndan 3 helikopterin
görevlendirilmesi ile bir faaliyet icra edileceği yönündeki istihbaratı bana iletti. Bu bilgi ile ilgili
görüşmek üzere MİT’ten bir heyetin yolda olduğunu söyledi. Bilginin geldiği makam itibarıyla
ciddiye aldık. Ben, Yaşar Paşa ve Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki ÇOLAK ile acilen alınacak
tedbirleri tartışmaya başladık. Derhal ve öncelikle; karargâhımızdaki SKKHM ile görüşüp sadece
Ankara hava sahasının değil tüm Türkiye hava sahasında bulunan askeri helikopter ve uçakları
kapsadığını, dolayısıyla havada bulunan askeri uçak ve helikopterlerin üstlerine dön- mesi, yeni
kalkışlara da engel olunmasına lişkin emrimi ilgili komutanlara verdim. 2. Başkan Yaşar GÜLER
de bu emri Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Merkezi’ne iletti ve bu şekilde tüm askeri hava
araçlarının uçuşlarının durdurulması emrimiz ulaştırılmış oldu. MİT’ten gelen bilginin teyidi ve
netleştirilmesi bakımından ve bilgide belirtilen uçuş faaliyetinin somutlaşmasıihtimaline binaen
bu hususun açıklığa kavuşturulması için Kara Kuvvetleri Komutanı’na derhal gereken en hızlı ve
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etkili tedbir ile işin üzerine gidilmesi için emirlerimi verdim. Kurmay Başkanı, Merkez Komutanlığı’ndan ve Adli Müşavirlik’ten personeller alıp Kara Havacılık Okulu’na derhal gitmesi, olayı
tereddüde yer bırakmayacak şekilde çözüp idari ve adli tedbirleri ivedi bir şekilde almasını talimatlandırdım.
Gittiğinde de devamlı bilgi vermesini söyledim. Değerlendirmelerimizde gelen bilginin daha
büyük bir planın parçası olabileceğini mütalaa ettik ve aldığımız bu tedbirlerle yetinmeyerek
Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral Metin GÜRAK’ı telefondan arayıp bizzat Etimesgut Zırhlı
Birlikler Tümeni’ne gitmesini, hiçbir tankın ve zırhlı aracın hiçbir sebeple birlik dışına çıkma- sına
müsaade edilmemesi yönünde tedbirler almasını emrettim. Bu şekilde öncelikle tedbirleri aldıktan sonra toplantımız bitti.
‘Ben çalışmalarıma makamımda devam ettim. Gelişmeleri de bir yandan takip ediyordum.
Tam emin olmamakla birlikte muhtemelen saat 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 Karargâh’ta görevli Proje Yönetim Daire Başkanı Tümgeneral Mehmet DİŞLİ’nin geldiğini gördüm. Mehmet DİŞLİ oturmakta olduğum masadaki sandalyelerden birine oturup heyecanlı ve geçmişte bildiğim ve alışık olduğum ruh halinden farklı
bir tarzda “Komutanım operasyon başlıyor, herkesi alacağız.Taburlar, tugaylar yola çıktı, biraz
sonra göreceksiniz.” gibi şeyler söyledi. Ben ilk önce anlamlandıramadım, cümle içerisinde belki
uçaklar demiş olabilir, ancak bunun bir kalkışma olarak ifade edebileceğim bir operasyon olduğunu anladım ve hiddetle “Ne diyorsun ulan sen, ne operasyonu, sen manyak mısın? Sakın ha!”
şeklinde bağırdım. Arkam kapıya dönük olduğu için kapının açık olup olmadığını fark etmedim.
İkinci başkanın nerede olduğunu, diğer komutanlarının nerede olduğunu sordum. Kendisi heyecanlanmayın, rahat olun, gelecekler gibi laflarla karşılık verdi. “Benim seninle, bir başkası ile
böyle işlerin içerisinde olanlar ile hiçbir işim olamaz, sen benimle ne biçim konuşuyorsun, kim
bunlar, siz kimsiniz?” gibi soruları sürekli hiddetle sıralıyordum. Haliyle çok öfkelenmiştim. Netice olarak gittikleri yolun yanlış olduğunu, büyük bir bataklığa battıklarını, cezasını çekeceklerini,
hiç olmazsa bir erkeklik gösterip başkalarını bu işe bulaştırmadan ve ölüm kalım olmadan bu işi
sonlandırmalarını, hemen giriştikleri bu girişimi durdurmalarını söyledim. Fakat ikna edemedim.
Kendisi benim böyle hiddetli karşı çıkmama rağmen sinirlerine hakim olmaya çalışıyordu ve sakin görünerek “Komutanım bu iş bitti ve herkes yola çıktı.” anlamında şeyler söylüyordu.
Bir ara Mehmet DİŞLİ sanırım dışarıya doğru hareketlendi, ben de gayri ihtiyari yönümü kapıya döndüğümde Serdar Yüzbaşı, Abdullah Astsubay ve Levent Yarbay’ı gördüm. Levent TÜRKKAN Yarbay benim emir subayımdır. Astsubay Abdullah koruma timinden bir astsubaydır. Yüzbaşı Serdar da emir subayı yardımcısıdır. Ayrıca bunların dışında Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan
olduğunu değerlendirdiğim ve tam teçhizatlı, eğitim kıyafeti giymiş, silahlı, miğferli personel
dikkatimi çekti. Odanın içerisine hızla ve aniden girmeye kalkıştıklarını fark edince ayağa kalktım ve o esnada Levent TÜRKKAN “Komutanım otur, kalkma, sakin olun, zorluk çıkartmayın.”
şeklinde bağırdı. Beni birisi iterek sandalyeye oturmamı sağladı ve o esnada arkadan bir başkası
elinde el havlusu tarzında bir şeyle hem ağzımı hem burnumu kapatarak nefes almamı engelledi. Bu esnada kolunu boğazıma doladı, sıktı, askeri kıyafete ait ip türü bir cismin boğazıma
sürtünmesiyle, o anda nefes almakta güçlük çektiğim için debelenirken ve ellerimle burnumu
açmaya çalışırken bir başkası plastik kelepçeyi bileklerime taktı. Benim bu şekilde direnmem
üzerine burnumu açacak şekilde ağzımı kapattılar, bağırmamı engellemek istedikleri açıktı. Ne-
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fes alma düzenim yerine gelince birazcık sakinleştiğimi gördüler ve ağzımı kapattıkları havlu
benzeri kumaşı çektiler. Bu mücadele sırasında kelepçenin bileklerime verdiği acı nedeniyle yeniden bağırmaya başladım. Çıkartmalarını söyledim ve hatta ayağa kalktım, o esnada Levent
TÜRKKAN’ın elinde tabanca ile “Komutanım sakin olun, vururum, sıkarım.” gibi şeyler söylediğini
işittim. Hatta ben bir iki adım daha atıp kendisine “Sık ulan!” diye bağırdım. Gözlerinde sıkmakla
sıkmamak arasındaki robotik tereddüdü gördüm. Bu arada elimi sıkan kelepçeleri açmalarını
istedim ve tahminen Mehmet DİŞLİ’nin onayıyla bir komando bıçağı çıkarttılar, kör bir bıçaktı ve
askerlerden biri kelepçeyi kesmeye çalıştı, fakat bir süre daha açamadılar, hatta ben yine hiddetlendim, bağırdım. Tekrar ikinci kez uğraşıp kelepçeyi kestiler. Bu şeklide beni arkamda biri olacak
şekilde bir koltuğa oturtarak etkisiz hale getirdiler. Dışarıdan alçak uçuş yapan uçak ve silah
sesleri işitmeye başladım. Tekrar hiddetlenerek yukarıda belirttiğim gibi bağırmaya başladım.
Ancak beni dinlemiyorlardı. Bir müddet sonra lavaboya gitmek istediğimi söyledim. Benimle
birlikte geldiklerini görünce terbiyesizler, ahlaksızlar diye bağırdım. Abdullah Astsubay ve Serdar
Yüzbaşı hiç etrafımdan ayrılmıyorlardı. Sürekli gözetim altında tutuyorlardı. Abdullah Astsubay
da arkadan ayrılmıyordu.
Epeyce bir zaman geçti. Televizyon açık olmasına rağmen ve dışarıda uçak seslerini, silah
seslerini duyduğum halde bu yönde bir haber o ana kadar çıkmadı. Hemen ardından Boğaz
Köprüsü’nde askerin kestiği görüntüler ve buna ilişkin haber TV’de yayınlanmaya başladı. Hepsi
gayet soğukkanlı hiçbir şekilde konuşmayıp yorum yapmayacak tarzda beklediler ve bir müddet
sonra gidiyoruz deyip beni aldılar. Montumu, kepimi ve çantamı istedim, cep telefonum emir subayı odasında kaldı. Montumu ve kepimi sanırım elime verdiler. Çantayı kendileri getireceklerini
söylediler. Kapıdan çıktığımda tam teçhizatlı kafasında çelik miğfer ve silahlı bir şekilde ürkütücü
bir yüz ifadesi ile karşıma çıkan asker şahıs dikkatimi çekti. Sonradan, bu kişinin Kurmay Albay
Fırat ALAKUŞ olduğunu öğrendim.
Fuaye alanında ve katta tam teçhizatlı askerler tertibat almışlardı. Merdivenlerden beni
indirdiler. Bir askerin önümde namlusu bana doğrultulmuş tam otomatik silah ile geri geri gitmesi dikkat çekiciydi. Yine bağırdım. Ne yapıyorsun lan diye sinirlendim. Dışarıya çıkardıklarında
Atatürk heykelinin olduğu yerde bir helikopter bekliyordu. Helikoptere bindirdiler. Ben çantada
gözlüğüm olduğunu söyleyerek bir kaç kez tekrarladım. Fakat getirmediler. Helikopter havalandı. Nereye gittiğimizi söylemediler. Ben de sormadım. Helikopterdeki silahlı askerlerin namlusu
üzerime dönüktü. Mehmet DİŞLİ de helikopterde idi. Bir süre uçuştan sonra iniş yaptık. Nereye
getirdiklerini sordum. Akıncı Üssü olduğunu söylediler ve beni orada bir minibüse bindirerek bir
binaya götürdüler. Binanın üs komutanlığı binası olduğu yazıyordu ve sivil kıyafetli, askeri kıyafetli pek çok kişi silahlı olarak bekliyordu. Üs komutanının odasına götürdüler ve Tümgeneral
Kubilay SELÇUK ayakta bekliyordu. Bir kanepeye oturttular. Bir ara Orgeneral Akın ÖZTÜRK yanıma geldi, üzerinde tişört ve pantolon vardı. Tek başına benim yanıma gelmişti. Hem bu durum
nedeniyle hem onu gördüğüm için çok şaşırdım ve burada ne yaptığını sordum. Bugün yanında eşi olduğu şekilde Kara Kuvvetleri Komutanı ile birlikle İzmir’den komutanlığa ait bir uçakla
geldiğini, üsteki lojmanda oturan kızının evinde iken Abidin ÜNAL’ın telefon ile araması üzerine
üsten birilerinin uçaklar kaldırdığını ve bu hususa göz kulak olması gerektiğini belirttiği için buraya geldiğini anlattı. Hatta bu hususu söylediğini anlatmaya çalıştığını, ancak dinlemediklerini
söyledi, ona da olayın başından beri konuştuklarımı söyledim.
Tuğamiral Ömer HARMANCIK ve Tuğgenaral Hakan EVRİM’i gördüm. Yukarıda ilk kısımda
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söylediğim sözlerin benzerlerini, yaptıklarının yanlış olduğunu, akıllarını kaybettiklerini, bu devirde böyle bir şey olamayacağını bağırdım. Suriye’yi, Mısır’ı görmüyor musunuz, bu tür olayların ülkemizi yıllarca ne kadar geriye götürdüğünü bilmiyor musunuz mealinde sözler sarf ettim.
Hiç umurlarında olmadı. Ömer HARMANCIK elinde 2 yapraktan oluşan bir metni önce okudu
ve ardından elinde bana uzatarak “Komutanım siz şunu bir okuyun ve bunu imzalayıp TV de
okursanız her şey çok güzel olacak, herkesi alıyoruz, herkesi getiriyoruz.” dedi. Şiddetle ve hiddetle reddettim: “Kendinizi ne zannediyorsunuz, siz kimsiniz, topladığınızı söylediğiniz ikinci Başkan, Kuvvet Komutanları nerede, bakanlar nerede, elinizde kim varsa getirin, sizin başınız kıçınız
kim?” diye bağırdım. Bunun üzerine Hakan EVRİM “Dilerseniz sizi kanaat önderimiz Fethullah
GÜLEN ile görüştürürüz.’’ gibi bir şey söyledi. Ben kimse ile görüşmem diyerek tersledim. Ardından Akın ÖZTÜRK dışındakiler odayı terk ettiler. Üs komutanının odasına takriben 00.00’a doğru
girdiğimizi düşünüyorum. Akın ÖZTÜRK Paşa’ya da aynı şeyleri söylüyordum. Bana kendisini
dinle- medikleri gibi şeyler söylüyordu. Abdullah Astsubay bir müddet daha oturduğum odada
durdu. Hatırladığım kadarıyla, orada üs komutanının emir astsubayı olduğunu değerlendirdiğim
bir şahıs vardı. Tutulduğum yerde belli bir süre daha geçmişti ki, TV kapandı. O arada yaptığınız
ayıp diyerek, hiç olmazsa askeri hattan eşime haber vermek için telefon bağlamalarını istedim.
Telefonla görüşüp eşime askeri hattan Akıncı Üssü’nde olduğumu ve kendilerine iyi bakmalarını
söyledim. Olayların sonunda anladım ki eşim bu bilgiyi ilgililerle paylaşmış.
TV 2-3 saat sonra açıldığında ekranda TBMM’nin, emniyet binalarının bombalandığı ya- zıyordu, zaten sürekli uçak sesleri devam ediyordu. Sinirlendim bağırıp çağırmaya başladım, bunun üzerine geldiklerinde Ömer, ölümü göze aldıklarını söyledi. Hepsi robot gibiydi adeta. Bir zaman sonra Mehmet DİŞLİ tek başına yanıma uğradığında aynı şeyleri söyledim, ancak kendisini
dinlemediklerini belirtti. Çoğunlukla Amiral Ömer HARMANCIK konuşuyordu. TV görüntülerinde
Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız ile bazı bakanların beyanları, olaylardaki gelişmelerde halkın darbe teşebbüsüne canları pahasına direnişi, ilerleyen saatlerde bazı askerlerin
teslim olmaları ya da vatandaş yahut polislerce kontrol altına alınmaları gibi gelişmeleri takip
edince yanımda bulunan bu 4 kişinin genel görünüşleri, tavırları değişmeye başladı. Gözlerinde
umutsuzluğu farkettim, moralleri iyice bozulmaya başlamıştı. “Yeteri kadar batağa battınız, hiç
olmazsa bir erkeklik gösterip burada kesin, diğer insanların ölmelerini engelleyin, gün aydınlanmadan ortalıktaki tank top vs. ne varsa çekin, yeteri kadar rezil ettiniz, daha fazla rezil etmeyin,
Balkan Savaşı’ndan beter ettiniz, Silahlı Kuvvetler’in tarihine leke sürdünüz, gideceğiniz tek yer
Cumhuriyet savcısı, askeri savcı ve inzibattır, gidip teslim olun, beni de gönderin!” şeklinde daha
da hiddetli ve yüksek sesle birkaç kez haykırdım. Hiç cevap vermediler. Bir süre sonra dışarıdan
patlama sesleri gelmeye başladı.
Pistlerin bombalandığını kendileri söylediler. Kurtulduktan sonra öğrendim ki kendi uçaklarımız isyancı bu hainlerin uçak kaldırmasını önlemek için bu taarruzu yapmaktaydı. Onlara
yine yukarıda anlattığım mealde bağırdım, yol yakınken dönmelerini, teslim olmalarını istedim.
Darbeci hainlerin morallerinin zaman ilerledikçe çöktüğünü gözlemliyordum. Öncelikle Boğaz
Köprüsü’nde teslim olan tankçılara ilişkin görüntüler ancak çok daha önemlisi Sayın Cumhurbaşkanımızın Atatürk Havaalanı’nda canlı yayında toplanan kalabalığa olan hitabı darbeci hainlerin
bütün ümitlerini sanırım yok etti. Çünkü o andan sonra Ömer ve Hakan’ı bir daha görmedim. Bu
noktada artık yapacakları bir şey de kalmadığını yine hem Silahlı Kuvvetler’e hem Türk tarihine
bundan büyük kötülük yapılamayacağını, battıklarını, hiç olmazsa gençleri düşünmelerini, masum insanları düşünmelerini, hava bombardımanının bitirilmesini, kara birliklerini kışlalarına
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döndürmelerini artık sesimin çıkabildiği en şiddetli tonda ve hiddetlice suratlarına haykırıyordum. Karşımda Kubilay ve Mehmet’i hatırlıyorum. Sinmiş vaziyetteydiler. Hala hiçbir yorum yapmıyorlardı ama gözlerinde korku ve endişe görülüyordu. Saat sanırım 08.30 – 09.00 sıraları olmuştu. Beni Başbakanımız yahut Cumhurbaşkanımız ile görüştürmelerini söyleyerek; teşebbüsü
sona erdireceklerini, adalete teslim olacaklarını ve dışarıdaki tüm askeri unsurları kışlalarına çekeceklerini belirtirsem daha fazla zayiata meydan vermeden bu işi bitirmenin mümkün olacağını
anlattım. Zira artık, üs dışarıdan bombalanıyordu. Giderek iş içinden çıkılmaz hale gelebilirdi.
Kendileri bu noktada artık bir şey başaramayacaklarını sanırım gördüler ve ‘‘Sizi görüştüreceğiz.’’ dediler. Bir cep telefonu getirip Sayın Başbakan ile görüştürdüler.
Durumu anlattım, telefonla konuşurken orada bulunan tüm bu hainlerin gözlerinin içine   
baka baka Sayın Başbakanımıza “Hiçbir pazarlık söz konusu olmayacak, askeri savcı, Cumhuriyet savcısı, polis ve inzibata teslim olacaklar.” dedim. Benzeri şekilde MİT Müsteşarı’nı aradım
ve bilgi verdim. Akın ÖZTÜRK Paşa benim götürüleceğim anlaşılınca “Komutanım ben de sizinle
geleyim.” diye söyledi. Ben pozisyonu itibarıyla ve gece boyunca şahsı ile yaşadığım izlenimler
karşısında bunun uygun olmayacağını düşündüm ve “Sen burada kal, kızının evi burada.” dedim. Fakat sürekli ısrar ediyordu. Onu üs binasında bırakıp çıktık. Araçla helikopter pistine gittik,
orada pek çok helikopter vardı. Gelen giden hareketlilik gözlemledim. Birisi bir helikopteri işaret
etti ve onu çalıştırdılar. Fakat üsten kalkan helikopterlere ateş edilebileceğini birisi söyleyince Genelkurmay Başkanı’nın içerisinde olduğunun belirtilmesi gerekir gibi bir şey söylendi. Hatta ben
Mehmet DİŞLİ’ye “Sen de kal.” dediğim halde bu hususu belirterek ben telefon ile irtibat kuracağım dedi. Helikopter hareket ederken telefon ile bu durumu bir yerlere iletti. Helikopter havada
iken de bir yerler ile irtibat halindeydi. Sonuçta Çankaya Köşkü’ndeki Başbakanlığa iniş yaptık.
Başbakanlık Müsteşarı bizi karşıladı. Ben ve peşimde Mehmet DİŞLİ geldi. Açıkçası arkamdan
gelenleri kontrol etmedim. Başbakanlık binasına girdik, bu şekilde ben de hürriyetime kavuştum. Müsteşar bey ile başbaşa iken bana peşimden gelenin kim olduğunu sordu, ben yaşadığım
olayları kısaca özetledim ve Mehmet DİŞLİ’nin gözaltına alınmasının uygun olacağını değerlendirdim. Zaten bilahare gözaltı işlemi yapıldığını öğrendim. Olayların ardından karargâha İkinci
Başkanım Org. Yaşar GÜLER benden önce gelmişti. Bana anlattığı bir gariplik ki makamınızın da
incelemelerinde tespit edilmiş olabilir. Odamın gayet toplu ve düzenli olduğu hususudur.
Oysa ben çalışmakta iken odadan şiddet kullanılarak ve zorla götürülmüştüm. Makam ve
dinlenme odasında masa, sehpa, etejer, üzerilerinde kitap, kırtasiye malzemeleri, çikolata, yiyecek, içecek, gazete kupürleri, hediyelik eşyalar nedeniyle normalde kalabalık görünmesine
rağmen çok sade ve düzenli bulunmuş. Ayrıca bazı eşyaların kaybolduğu, iki biblonun yerlerinin
değiştirildiği anlaşılmıştır. Nitekim Sayın Devlet BAHÇELİ tarafından hediye edilen ve odamda
hatıra maksatlı duran tabanca ve beni götürdüklerinde emir subayı odasında kaldığını düşündüğüm şahsi cep telefonum halen bulunamamıştır. Bu husus, bende makamın bir başkası için
hazırlanmış olduğu kanaatini doğurmuştur. Makamımda rutin çalışmalar sırasında çekilmiş bir
kısım fotoğrafları sunuyorum.
Tüm bu yaşananlar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve özelde TSK’nİn paralel yapı olarak da
adlandırılan teröristler ile mücadele etme azim ve kararlığının ne kadar önemli olduğunu ortaya
koymuştur. Bu darbe teşebbüsünü planlayanların, uygulamaya koyanların bu örgüt mensupları olduğuna inanıyorum. Bu çılgınlığa girişmelerinde; ‘Ağustos Şurası’na ilişkin yaptığımız kapsamlı, ciddi ve titiz çalışmalarda bu örgütün büyük bir darbe yiyeceğini anlamasının en önemli
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etken olduğunu düşünüyorum. Ayrıca İkinci Başkanım ile beraber çevremizdeki personellerin
bir kısmı- nın bu örgüt ile bağlantılı oldukları hususunda şüphelerimiz gelişmişti. “Şura”da çok
ciddi adımlar atacaktık. Bunun dışında; bu terör örgütü ile ilgili yargıda devam eden soruşturma
ve davalarda gelinen aşamalar “devlet”in tüm kurumlarının bu konuda aldığı mesafe de, gözü
dönmüş bu hain teröristleri bu teşebbüse iten bir diğer sebeptir. Bu yapılanmanın içinde olan;
şahsıma, milletime, silah arkadaşlarıma, emniyet mensubu kardeşlerime, devletin kurumlarına,
Türk tarihine, medeniyetimize bu derece zarar veren her bir kişiden ayrı ayrı şikâyetçiyim. Türk
Silahlı Kuvvetleri’nin, şehitlerimizin ve gazilerimizin kanı ve teri pahasına büyük kahramanlık ve
fedakârlıklarla kazandığı haklı itibarına bir günde kara bir leke süren bu hainlerin yaptıkları asla
unutulmayacak ve inanıyorum ki hak ettikleri cezayı en ağır şekilde alacaklardır.”
Fetullah GÜLEN’e yönelik suçlamalarda ‘ŞAPKA’ kod isimli gizli tanığın ifadeleri önemli bir
yer tutuyor: Dosyanın bu bölümünde şunlar var:
“İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülmekte olan 2016/61972 sayılı soruşturmada, gizli tanık ŞAPKA ifadesinde; 5 Temmuz 2016 tarihinde “Whatsapp” üzerinden Cihan isimli örgüt
mensubunun kendisine saat 21.00-22.00 sıralarında “Acil Ankara’ya gelmen gerekiyor, hayati
bir konu, çok önemli bir konu, mutlaka Ankara’ya gelmen gerekiyor.” şeklinde mesaj attığını,
ne zaman geleceğini sorduğunda ise hemen gelmesini, geldiğinde otobüs terminalinden inince metro ile Tandoğan’a gelmesini, kendisini parkta sabah saat 08.00’de bekleyeceğini ve telefonunun kapalı olması gerektiğini mesajla bildirdiğini, 06.07.2016 günü saat 07.40 sıralarında
Ankara’ya geldiğini, Ankara’da kendisini Cihan isimli örgüt mensubunun karşıladığını, bir süre
yürüdükten sonra bir binadaki ofise girdiklerini, burada Cihan’ın “Şu an çok önemli bir çalışma
yapılıyor. Çalışmanın yapıldığı yere gideceğiz ve bir arkadaş daha gelecek.” dediğini, bir müddet
sonra yanlarına Abdullah kod ismini kullanan Kurmay Yarbay Turgay SÖKMEN’ in geldiğini, Cihan
isimli örgüt mensubunun anlatmış olduğu çalışma ile ilgili planlamanın devam ettiğini belirterek
“tüm kuvvetlerin katılımı ile bir darbe planlamasının yapıldığını, çalışmaların gidecekleri yerde
devam ettiğini, sıkıntılı bir durumun olmadığını, planlamanın ona göre yapıldığını” söylediğini, daha sonra birlikte gri renkli 06… plakalı Honda Cıvıc marka araçla Çayyolu’nda 3 katlı villa
tipi eve gittiklerini, villaya girerek toplantı salonuna geçtiklerini, içeride 8-10 tane sivil şahsın
bulunduğunu, Cihan isimli örgüt mensubunun Turgay SÖKMEN’e “Çalışma olacak, detayları bilmeseniz de takip edin, jandarma ile ilgili diğer kuvvetlerden herhangi bir talep olursa not alın.”
dediğini, salonda; Kurmay Albay Bilal AKYÜZ, Kurmay Albay/Yarbay M. Barış AVIALAN, Tuğgene- ral Mehmet PARTİGÖÇ, Havacı Tuğgeneral Gökhan Şahin SÖNMEZATEŞ, Koramiral Ömer
Faruk HARMANCIK ile 4-5 kişinin olduğunu, çalışmalar devam ederken sivil bir şahsın namaz
kıldırdı- ğını, namaz kıldıran şahsın Adil ÖKSÜZ olduğunu, namaz sonrası Adil ÖKSÜZ’ün dini
konuşma- lar yaptığını, Adil ÖKSÜZ’ün, bir konuşmasında 15 Temmuz akşamını kastederek “15
Temmuz akşamında yapılacak ilk işlerden bir tanesinin görevlendirme verilecek kuvvetlerle cezaevlerinde tutuklu bulunan cemaat mensubu kişileri vakit kaybetmeksizin cezaevlerinden çıkarmak olduğunu” söylediğini, diğer bir konuşmasında ise “Arkadaşlar biraz önce içerideki odada
büyüğümüzle (örgüt lideri Fetullah GÜLEN) görüştüm, sizlere selamı var. Arkadaşlar ben cumartesi veya pazar İstanbul’da olacağım, oradan yurtdışına uçacağım, bir aksilik olmazsa salı günü
büyüğümüzle görüşüp çarşamba veya perşembe döneceğim.” dediğini, silahlı darbe girişiminin
başarı ile so- nuçlanamayacağı görüşü belirtildiğinde ise orada bulunan herkese “Bu tür olumsuz
düşüncelerle şeytanı içimize karıştırmayalım. Allah’ın yardımı ile bu iş olumlu sonuçlanacaktır.”
dediğini, Turgay SÖKMEN’in, villa evde başka jandarma grubunun çalışma içinde olduğu jandar-

AKINCI’DA YAŞANANLAR

71

ma grubunda; Kurmay Albay Murat KOÇYİĞİT’in olduğunu, villaya gelen diğer şahısların; Özel
Kuvvetler’de görevli Kurmay Albay Fırat ALAKUŞ, Çakırsöğüt J. Komando Tugay Komutanı Ali
Osman GÜRCAN, HAKAN… isimli örgüt mensubu olduğunu, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili
villada darbenin hazırlığı, görev ve sorumluların belirlenmesi konuları içeren konuşmaların yapıldığını anlatmıştır.’’
Gizli tanık ŞAPKA’nın anlatıklarına göre darbenin planlandığı bu villada 15 Temmuz gecesine
yönelik önemli kararlar alınıyor. Orada anlatılanlara göre 15 Temmuz darbe gecesi ilk yapılacak
iş, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevli timlerce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın,
alınarak bir yerde muhafaza edilmesi (Huber Köşkü’nden alınarak hava yolu ile İstanbul’da kısa
bir süre bekletip, yine hava yolu ile denize açılacak bir gemiye indirilerek muhafaza edilmesi).
Villada konuşulan ‘alınacak isimler’ elbette Cumhurbaşkanı ERDOĞAN ile sınırlı değil. O gece
derdest edilmesine öncelik verilen diğer isimlerden Başbakan Binalı YILDIRIM, İçişleri Bakanı
Efkan ALA, MİT Müsteşarı Hakan FİDAN da Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevli timlerce alınarak Akıncılar Hava Üssü’ne getirilip burada kontrol altında tutulacaktı.
Emniyet Genel Müdürü Celalettin LEKESİZ, TEM Dairesi Başkanı Turgut ARSLAN, Emniyet
İstihbarat Daire Başkanı Engin DİNÇ ve Özel Harekât Daire Başkanı’nın da jandarma timlerince
alınarak Akıncılar Hava Üssü’nde tutulması kararlaştırılmıştı.
Burada yapılan konuşmalarda Genelkurmay Başkanı Hulusi AKAR’ın, ikna edilmesinin üzerinde özellikle duruluyor ve Akar ikna edilmeden darbenin kesinlikle başarılı olamayacağı belirtiliyor. Adil ÖKSÜZ’ün, Genelkurmay Başkanı’nın ikna edilmesinde herhangi bir sıkıntı çıkmayacağı
yönündeki düşüncesi orada bulunanlar üzerinde etkili oluyor. Villada ismi üzerinde durulan- lardan biri de Galip MENDİ. Jandarma Genel Komutanı Galip MENDİ’nin FETÖ üyesi olmadığı ancak
darbe girişimini destekleyebileceği görüşü orada bulunanlar tarafından benimseniyor. Çakırsöğüt’te bulunan komando tugayının hava yoluyla Ankara’ya getirilerek ilin genel güvenliğinin sağlanması için ihtiyaç olan kuvvetlere takviye verilmesi hususu da villada alınan kararlar arasında.
ŞAPKA, söz konusu villa evde temmuz ayı başlarından itibaren hemen hemen her gün toplantılar yapıldığını, toplantıya Adil ÖKSÜZ’ün katılarak bizzat yönettiğini, doğrudan FETÖ lideri
Fetullah GÜLEN ile görüşmeler yaptığını, darbe girişimi ile ilgili ABD’ye giderek Fetullah GÜLEN
ile görüşüp bilgi aktardığını, talimat alarak geri döndüğünü ve darbe günü Ankara’da bulunduğunu ifade ediyor.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava dosyasında yine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülmekte olan 2016/61972 sayılı soruşturmada ‘Gizli Tanık’ olarak ifade veren ‘KUZGUN’a ait ifadelere de yer veriliyor.
KUZGUN da tıpkı ŞAPKA gibi o ünlü villadaki toplantılara katılan bir isim. Onun anlattıklarında en dikkat çeken isim ise Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer
Faruk HARMANCIK. Gizli tanık, villadaki toplantıda HARMANCIK’ı gördüğünü, onun kendisine
“Bir darbe planı üzerinde çalışıyoruz, darbe planını bitirdik ufak tefek ayrıntılar kaldı. 15 veya 22
Temmuz’da darbe planını uygulamaya koyacağız, konu ile ilgili sana birkaç soracaklarımız var.”
dediğini, kendisinin de “Ne istiyorsunuz?” diye sorduğunu, onun da, bölgesinde bulunabilecek
amirallerin kimler olabileceğini ve bunların kendisi tarafından gözaltına alınıp Çiğli 2. Ana Jet Üssü’ne götürülerek teslim edilmesi gerektiğini, ayrıca Güney Deniz Saha Komutanı olan Koramiral
Hasan UŞAKLIOĞLU’nu gözaltına almasını söylediğini belirtiyor.
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KUZGUN, Tuğamiral Sinan SÜRER’in de evde bulunduğunu, akşam Adil ÖKSÜZ’ün geldiğini
ve Ömer Faruk HARMANCIK ile darbe üzerine konuştuklarını, Ömer Faruk HARMANCIK’ın, Adil
ÖKSÜZ’e her şeyin hazır olduğunu söylediğini bunu üzerine Adil ÖKSÜZ’ün de bu planı alıp Fetullah GÜLEN’i kast ederek “Hoca efendiye Amerika’ya götüreyim, gösteriyim.” dediğini, belirtiyor. Ömer Faruk HARMANCIK burada Adil ÖKSÜZ’e “Birkaç sorun kaldı ama onları yazılı olarak
vereceğim.’’ diyor.
KUZGUN’un ifadelerinde Ankara’daki 3 katlı villa tipi evde yapılan toplantılarda; Türkiye genelinde kontrolün ele geçirileceği, Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın alınacağı, Genelkurmay Başkanı’nın kolay ikna edileceği, Genelkurmay Başkanı’nın ikna edilmesi halinde diğer komutanların
da rahatlıkla ikna edilebileceği, Hava Kuvvetleri Komutanı’nın ikna edilemeyeceği, onun gözaltına alınacağı ve yerine örgüt mensuplarından birinin getirileceği, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarının ikna edilememesi halinde gözaltına alınacakları, Genelkurmay Bakanlığına
Akın ÖZTÜRK’ün getirileceği, Genelkurmay Başkanı kabul edip göreve devam etse bile altında
bir danışmanlık tarzı komisyon kurulacağı, komisyon üyeleri arasında Deniz Kuvvetleri’ni temsilen Ömer Faruk HARMANCIK’ın yer alacağı gibi konular konuşuluyor.
Dosyada yer alan bir başka sanık Hasan Hüsnü BALIKÇI ifadesinde, Kurmay Yarbay Hakan Karakuş’un kendisine darbe girişiminin yaşandığı gece kayınpederi Akın Öztürk’ün Akıncı Üssü’nün
içindeki lojmanında olduğunu söylemiş. BALIKÇI, uçaklara MEBS’in başında bulunan Ahmet TOSUN’un talimatlar verdiğini belirtiyor. Onun anlattıklarına göre TOSUN da emirleri Hakan EVRİM
ve Ahmet ÖZÇETİN’den alıyor. Hakan EVRİM’in general olmasına rağmen ‘pısırık biri’ olduğunu
söyleyen TOSUN, “EVRİM’in bu şekilde eylemleri yalnız başına organize edecek gücü yoktur,
ancak Albay Ahmet ÖZÇETİN daha etkili ve ataktır.’’ diyor. BALIKÇI, TSK’de paralel yapının bilindiğini söylüyor ve “Arkadaşlarla zaman zaman Hava Kuvvetleri’nin içinde FETÖ’cülerin olduğunu
konuşurduk.’’ diyor. Bu konuda bazı isimler de veriyor: “Benim bulunduğum 143. Filo’da çalışan
yüzbaşılardan edindiğim izlenim Akıncı Üssü’nün Harekât Komutanı Kurmay Albay Ahmet ÖZÇETİN’in Fetullahçı yapılanma içerisinde olabilecek bir isim olduğu yönündedir. Kurmay Albay
Ahmet ÖZÇETİN ile zaman zaman karşılaştığımızda eski Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Akın
ÖZTÜRK’ü çok sevdiğini anladım. Sohbet sırasında kendisi Akın ÖZTÜRKü çok sevdiğini beyan
etmişti. Darbenin şu anda FETÖ olarak isimlendirilen yapı mensuplarınca gerçekleştirildiğini düşünüyorum. Çünkü TSK içerisinde emir komuta zinciri dışında bu şekilde bir eylemi gerçekleştirebilecek başka bir grup yoktur.”
Bir başka şüpheli Mustafa Mete KAYGUSUZ ise ifadesinde, “Ben 1996 yılından beri Fetullah
GÜLEn Örgütü ile irtibat halindeyim. Ancak çok pişmanım, Allah onların belasını versin, beni kullandılar. 15/07/2016 tarihinde yaşanan olaylardan sonra FETÖ/PDY terör örgütünün ne kadar
tehlikeli ve sinsi olduğunu anladım.” şeklinde konuşuyor.
Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden Yücel CANBOLAT ifadesinde diyor ki: “Bu yapılan eylem bir darbe girişimidir. Bu darbe girişimini 2016 ağustosunda YAŞ’ta ihraç edileceğini düşünen
TSK’de mevcut Fetullah GÜLENe bağlı subayların yaptığını düşünüyorum. Ancak ben bu subaylardan birisi değilim. 2016 ağustos ayında yapılacak YAŞ’ta FETÖ’cü subayların TSK’den ihraç
edileceğine dair söylentiler vardı. Bu söylentiler nedeniyle bu grubun darbeye teşebbüs eylemini
gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Ben 142. Filo’da görevli olduğum için darbeyi gerçekleştiren
FETÖ’cü subayların da 142. Filo’daki uçaklardan yararlanmak istedikleri için ve Akıncı Üssü’nde
lojmanda oturmamdan dolayı beni çağırdıklarını düşünüyorum. Darbe teşebbüsünü bilmeme
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rağmen uçuş yaptığımı kabul ediyorum ancak darbeyi destekleme manasında girişimim olmamıştır. Bence Akıncı Üssü’ndeki FETÖ’cülerin başı Kurmay Albay Ahmet ÖZÇETİN’dir. Çünkü harekâttan sorumlu kendisidir.’’
Şüpheli Adem KIRCI da ifadesinde, FETÖ evlerine gittiğini ve maaşından aidat ödediğini belirtiyor: “Gittiğimiz evler yaşlı bir çiftin eviydi, bu ev Esenler’de olup örgüt abisiyle birlikte yanımda Mustafa Gökhan TÜRER’le birlikte gidiyorduk, biz gidince karı koca evin başka bir bölümüne
geçiyor, biz de abiyle burada sohbet edip, namaz kılıyor, Ku’ran-ı Kerim okuyorduk, bu arada
Fetullah GÜLEN’in kitapları da okunuyordu. Enes isimli abi bu sohbetlerde okulda namazlarımızı ima yoluyla kılmamızı, açıktan namaz kılmamamızı istiyor, ‘‘Örgüttten olduğunuzu belli etmeyin’’ diyordu. 195 kişilik dönemin neredeyse yarısının örgüt üyesi olduğunu biliyordum. Bu
çıkarımımı bu öğrencilerin konuşmaları, davranışları, elinin yüzünün temizliğinden tahmin ediyordum. Örgütte benim kod adım da Osman’dı. Mustafa Gökhan TÜRER’in kod adı Enes, Zafer
BARUTÇU’nun ise Bilal idi. Arkadaşlarım Mustafa Gökhan TÜRER ve Zafer BARUTÇU ilk maaşlarının %15’ini örgüt abisi Eren’e evimize geldiğinde o tarihte elden verdiler. Benim aile- min
ekonomik durumu iyi olmadığı için Eren’e bu konuyu aktarınca beni 7-8 ay idare etti. Bu sü- rede
aldığım maaşımı aileme gönderdim, o tarihten sonra düzensiz olarak bazı ayları aksatarak maaşımın %15’ini Eren’e evimize geldiğinde elden nakit olarak teslim ediyordum.’’
Bir diğer şüpheli Uluç Hüseyin Hançer’in ifadesinde, lise ve üniversite yıllarında örgüte bağlı
kişilerle görüştüğünü, bu kişilerden ders aldığını, bu kişilerin yönlendirmesi ile örgüt evlerinde
kalıp askeri liseleri tercih ettiğini, örgüt evlerinde kitap okuyup sohbet edip Fethullah GÜLEN’in
vaazlarını dinlediklerini, okulu bitirdikten sonra da aynı yapıya mensup örgüt üyeleri ile ev kiralayıp kaldıklarını, maaşının %15’ini himmet adı altında elden ödediğini, 17-25 Aralık’tan sonra
eve kitap getirmemeye başladıklarını ve cd’lerden vaaz ve videoları dinlediklerini, cd’lerin şifre
ile açıldığını, 2015 yılında AK Parti aleyhine oy kullanmaları yönünde propaganda yaptıklarını, suç tarihinde Hakan KARAKUŞ’un kendilerini çağırıp telefonlarını toplatarak teröre yönelik
gizli bir operasyon yapılacağını, kendilerine çeşitli görevler verileceğini, komutanların verdiği
görevlere uymalarını, daha sonra Hüseyin TÜRK’ün kendilerine ilişkin görev bölümünü yaptığını
beyan ediyor.
Yıldırım KILIÇARSLAN ise ifadesinde ortaokuldan itibaren örgütle bağlantısının bulunup, Fetullah GÜLEN’in kitaplarını okuduğunu, askeri liseyi kazandıktan sonra abi diye hitap ettiği şahıslarla görüşmeye devam ettiğini, terör örgütüne üye kişilerle ev kiralayıp beraber oturduğunu,
teğmen olduktan sonra maaşından %15 ödeme yaptığını, eğitim için Amerika’ya gittiklerinde
orada Ali isimli örgütten bir şahısla görüştüklerini, üsse atandıktan sonra da terör örgütü üyeleriyle görüşmeye devam ettiğini, suç tarihinde Hakan KARAKUŞ’un telefonlarını alarak terörle
mücadele kapsamında operasyon yapılacağını, görev bölümü yapılıp buna göre davranmalarını
istediğini söylüyor.
Mahkeme kayıtlarında şüpheli Selahaddin YORULMAZ’ın ifadesinde; Ortaokuldan itibaren
örgütün evlerine gelip gittiği, burada hem ders konusunda çalışıp hem de örgütle ilgili kendisine
propaganda yapıldığı, örgütten maddi destek aldığı, örgütteki kişilerin kendisine Berk kod ismini
verdikleri, cep telefonu ile görüşmemesi yönünde telkinde bulundukları, “Sizin gibi temiz insanların TSK’de bulunmaları lazım, sen askeri liseye gir.’’ şeklindeki yönlendirmeleri üzerine askeri
liseyi tercih ettiği, irtibatta bulunduğunuz, diğer örgüt üyelerine dershane ve dışarıda bizimle irtibatta olduğunu hissettirme diyerek kendilerine uyarıda bulunduklarını, tanımadığı ve abi diye
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hitap ettiklerini beyan ettiği bir şahsın seri numarasını bilmediği 1 doları “Fethullah GÜLEN’in
size hatırası bunu sürekli üzerinizde taşıyın.’’ diyerek kendilerine verdiğini, ancak bu parayı kaybettiğini, örgüt evlerinde sürekli toplantılarda Fethullah GÜLEN’in kitaplarını ve video kasetlerini seyrettiklerini, daha sonra kitapların dikkat çekebileceği belirtilerek kendilerine 3 adet laptop
getirilip, getirdikleri cd’leri bilgisayara taktıklarında ubuntu işletim sistemi ile cd’lerin açılıp ilk
açıldığında cd’nin içeriğinin boş gibi göründüğünü, sonra cd açıkken başlat kısmında bir oyun
seçtiklerini, bu oyunu bir defa oynayıp yenildikten sonra ortak kullandıkları bir şifreyi girdiklerinde hedef cd ubuntu işletim sistemi ile çalıştığını, daha sonra örgütten Yusuf isimli kişinin
himmet adı altında maaşlarından her ayın 15’inde ikametine gelerek elden para aldığını, ayrıca
kendi adlarına olmaksızın Zaman Gazetesi ve Sızıntı Dergisi’ne üye yaptıkla- rını beyan ediyor.
Şüpheli ifadesinde “15/07/2016 tarihinde görev yaptığım Akıncılar Üssü’nde Yarbay HAKAN KARAKUŞ’un kursiyerlere konuşmaya yapacağım diyerek yanında eğitmen olan hocaları Yüzbaşı
Mete KAYGUSUZ, Ahmet TOSUN, Hüseyin TÜRK, Binbaşı Mehmet Fatih ÇAVUR, Yarbay Hasan
Hüsnü BALIKÇI, Yüzbaşı Ertan KORAL, Üsteğmenler Müslim MACİT, Çetin KAPLAN ve Adem KIRCI
olduğu halde toplantı salonuna gittiklerinde telefonlarını alarak arkadaşlar fark etmişsinizdir,
üssün çoğu gitti. Çok önemli bir harekât icra edeceğiz.” dediler şeklinde konuşuyor.
Mahkemede darbenin FETÖ eliyle yapılmak istendiğini belirtenlerden biri de şüpheli Oğuz
Kağan AYRAN. O da şunları söylüyor: “Ortaokuldan itibaren örgüt üyelerinin evlerine gidip geldim. Zaman zaman örgüt evlerinde yatılı kaldım. 2010 yılında lise 2. sınıfa giderken Ömer IŞIKLI
isimli arkadaşım beni iftara davet etti. Bu şekilde örgüt eviyle irtibata geçip ders aldım, buruda
Fethullah GÜLEN’e ait kitaplar okuduk, üniversite sınavlarına hazırlandık ve sınav sonucunda
onların yönlendirmesi ile askeri okullara müracaat edip Hava Harp Okulu’na girdim. Okula başladıktan sonra sorumlum Murat isimli şahıstı. Bu şahısla 4 yıl boyunca her hafta sonu gö- rüşüyordum. Himmeti Mehmet Fatih BAL isimli şahsa ödüyorduk. 17-25 Aralık sürecinden sonra
toplantı konuları AK Parti’yi karalama propagandasına dönüştü. Suç tarihinde Yarbay Hakan
KARAKUŞ’un kursiyerlere konuşacağı söylenip ayrılmamamız emri verildi. Saat 17.00 gibi brifing
salonunda toplandık. Hakan, ‘‘Bu gece terör bitecek.’’ dedi. Operasyonun dışarıya sızmaması için
telefonların toplanacağı, talimatın uçuş hocaları tarafından bize söyleneceğini, ne söyleniyorsa
harfiyen uygulamamızı söyleyip ayrıldı. Yüzbaşı Hüseyin TÜRK bize görev yerlerimizi bildirdi.’’
FETÖ bağlantısını itiraf eden bir başka şüpheli de Celal ONAT. O da ifadesinde; teğmen olarak görev yaptığını, lise ve üniversite yıllarında örgüte bağlı kişilerle görüştüğünü, bu kişilerden
ders aldığını, bu kişilerin yönlendirmesi ile örgüt evlerinde kalıp askeri liseleri tercih ettiğini,
örgüt evlerinde kitap okuyup sohbet edip Fethullah GÜLEN’in vaazlarını dinlediklerini, okulu
bitirdikten sonra da aynı yapıya mensup örgüt üyeleri ile ev kiralayıp kaldıklarını, maaşının
%15’ini himmet olarak örgüt üyelerine verdiğini, bunları elden ödediğini, suç tarihinde Hakan KARAKUŞ’un kendilerini çağırıp telefonlarını toplatarak teröre yönelik gizli bir operasyon
yapılacağını, kendilerine çeşitli görevler verileceğini, komutanların verdiği görevlere uymalarını,
daha sonra Hüseyin TÜRK’ün kendilerine ilişkin görev bölümünü yaptığını beyan ediyor.
Şüpheli Hakan DOĞAN, ifadesinde, liseden itibaren Çubuk’ta örgüt evlerine gidip geldiğini,
burada vaaz dinleyip Fethullah GÜLEN’in kitaplarını okuduğunu anlatıyor. Mehmet TANRIKUT,
üniversite sınavına girmeden önce kendisine deneme sınavı yapıyor ve bu sınavda başarılı olmasından sonra “Senin Pi Analitik Dershanesi’ne gitmen sıkıntı olabilir.’’ diyerek kendisini başka bir
dershaneye yazdırıyor. O bu dershaneye hiç gitmediğini ve Mehmet’in yönlendirmesi ile askeri
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lise okuyup Hava Harp Okulu’na girdiğini anlatıyor. Daha sonra okula devam ederken Mehmet’le
İstanbul’da bir örgüt evinde görüşüyorlar. Görüşmede Mehmet kendisine “Okulda namaz kılma, abdest alma, iman yoluyla namaz kıl, abdesti teyemmüm yoluyla al.’’ şeklinde telkinlerde
bulunuyor. 4 yıl boyunca İstanbul’da bu şekilde örgüt üyeleri ile buluşmaya devam ediyor. Bu
dönemde kendi devrelerinden Murat GÜMÜŞ, Celal ONAT ve Orhan KUZUCU’nun da örgüt evlerine gidip geldiğini anlatıyor. O da çoğu gibi, okul bitiminden sonra aldıkları maaşın
%15’ini Muammer YÜCEL isimli kişiye himmet olarak vermiş. Yine anlattıklarından anlaşılıyor ki, Ankara’da da örgüt evlerine gidip gelmeye ve himmet ödemeye devam etmiş. Örgütteki
abileri F-16 pilotluğunu tercih etmesi için kendisini yönlendirmişler. O da, suç tarihinde Hakan
KARAKUŞ’un ‘‘Kursiyer pilotlarla görüşeceğim.’’ diyerek brifing salonunda kendilerini topladığını
ve telefonlarını aldığını söylüyor.
Mahkeme kayıtlarında bir başka şüpheli Sabahattin TİGU’nun ifadesinden kendisinin lise
ve üniversite yıllarında örgüte bağlı kişilerle görüştüğü, bu kişilerden ders aldığı, bu kişilerin
yönlendirmesiyle örgüt evlerinde kalıp askeri liseleri tercih ettiği anlaşılıyor. Aynı süreçleri o
da yaşamış ve maaşının %15’ini himmet adı altında örgüte ödemiş. İfadesinde 17-25 Aralık’tan
sonra AK Parti aleyhine faaliyette bulunduklarını, darbe günü KARAKUŞ’un toplantısına iştirak
ettiğini anatıyor.
Benzer ifadeleri şüpheli Ali Mert TÜFEKÇİ, Halil İbrahim GÜÇLÜ, Mahmut SİL de tekrarlıyor.
Şüpheli Zübeyir GÜLER, hakkında ise mahkeme kayıtlarında şunlar var: “Şüphelinin pilot teğmen
olarak görev yaptığı, şüpheli Zübeyir GÜLER’in 03/08/2016 tarihli beyanından ve tüm dos- ya
kapsamından; şüphelinin lisedeyken örgüt üyeleri ile tanıştığını, bunların yönlendirmesi ile ders
çalışıp askeri liselere girdiğini, ayrıca bunların yönlendirmesi ile Fethullah GÜLEN’e ait kitap- ları
okuyup videoları izlediğini, görüşecekleri zaman cep telefonu kullanmayı yasaklayıp, diğer telefonları ezberlettiklerini, bir evde 3-4 kezden fazla buluşmadıklarını, eve gidecekleri zaman buluşma noktasında kaş göz işareti ile anlaştıklarını, Hava Harp Okulu’ndayken de örgütle bu şekilde
ilişkisinin sürdüğünü, Sebahattin TİGU ve Osman SİVLİM’in de örgüt evlerine geldiğini, maaşlarından her ay düzenli şekilde himmet adı altında Yavuz isimli şahsa para ödediklerini, maaş promosyonlarının da haram olduğundan bahisle ellerinden alındığını, kendilerine getiri- len CD’leri
ubuntu işletim sistemi ile açıldığını, cd ilk takıldığında içeriği boş gibi gözüküp başlat kısmında
bir oyun seçip bu oyunu bir defa oynayıp yenildikten sonra girdikleri şifre ile CD’nin açıldığını, suç
tarihinde Hakan KARAKUŞ’un diğer şüphelilerle birlikte kendilerini toplayarak terör harekâtı yapılacağını, gizliliğe önem verdiklerinden telefonlarının alınacağını, verilen görevlerin yapılması
gerektiğinin kendilerine bildirildiğini anlattığı anlaşılmıştır.’’
Şüpheli Kübra ARPAGUŞ ifadesinde diyor ki; “Benim Fethullah GÜLEN Örgütü’yle tanışmam
ve haberdar olmam ilk defa yanılmıyorsam 2008 yılında lise 2’de iken Maltepe Dershanesi’ne
gittiğimde oldu. Önce bize gayet sevecen yaklaşarak dershanenin en üst katında bulunan kreş
gibi bazı sosyal amaçlı tesislerin de bulunduğu genişçe bir salondan oluşan yerde bizi toplayarak
yemek ikram ediyorlardı. Bize burada animasyon filmleri izletiyorlardı. Daha sonra yine dershanede çalışan hocalar ve ablalar vasıtasıyla dini içerikli sohbetler yapılıyordu. Bizi sohbetlere
katılmaya zorunlu tutmuyorlardı. Ancak manevi anlamda baskı uygulayarak katılmamıza zemin
hazırlıyorlardı. Ben bu dershaneye gittiğim süreçte her zaman öğrenci ve dinleyici konumundaoldum. Bizimle iletişimi genelde dershanede görev yapan öğretmenler sağlıyordu. Dershanede bulunan toplantı salonunda genel nitelikli bazı filmler izletildikten sonra zamanla Fethullah
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Gülen’in vaaz CD’leri izletilmeye başlandı. Ayrıca hafta sonları üniversite öğrencilerinin kaldığı
evlere bizleri ders çalışmak amacıyla götürüyorlardı. Bu evlerde genelde ders çalışıyor ve eğleniyorduk. Ancak nadiren de olsa abla ismi verilen kişiler dini içerikli sohbet ediyorlardı. Az önce
de belirttiğim gibi 2010 yılında açılan imtihanı kazanarak Kara Harp Okulu’na girdim. Kara Harp
Okulu’nu yazmamda dershanede matematik öğretmeni olarak görev yapan Nermin İzgi isimli
şahsın telkinleri önemli rol oynadı. Kendisi bana voleybolcu olmam nedeniyle fiziğimin bu iş için
uygun olduğunu, ayrıca ahlaklı ve düzgün insanların askerlik görevini yapmasının daha doğru
olacağını hiç olmazsa bir boşluğun doldurulmuş olacağını söyledi. Ailem de askerlik mesleğine
sempati duyduğundan benim bu tercihime onay verdiler.’’
Bir diğer isim Uğur BOZKURT da mahkeme tutanaklarındaki ifadesinde benzer şeyler söylüyor. Mahkemenin önündeki dosyada “Şüpheli Fetullah GÜLEN’le ilgili kamera kayıtlarının incelenmesinde; açık kaynak araştırması sonucu sosyal medyadan temin edilen videodaki kişilerin
FETÖ/PDY terör örgütü kurucusu ve yöneticisi Fetullah GÜLEN ile örgütün “ Hava Kuvvetleri
İmamı” olduğu değerlendirilen ve darbe emrini Kemal BATMAZ ile ABD ülkesinde 13/07/2016
tarihinde örgüt lideri Fetullah GÜLENden alarak Türkiye’ye gelen ve darbeye teşebbüs faaliyeti
sırasında Akıncı Üssü’nde olduğu tespit edilen Adil ÖKSÜZ isimli kişi olduğu, Atatürk Havalimanı’ndan elde edilen 13/07/2016 tarihli fotoğraflardaki kişilerin Adil ÖKSÜZ ve Kemal BATMAZ olduğu, dosya kapsamında mevcut 02/11/2016 tarihli bilirkişi raporundan anlaşılmıştır.’’ ifadeleri
yer alıyor.
Mahkeme kayıtlarında sonuç başlığı altında şunlar yer alıyor: “Şüpheli Fetullah GÜLEN ile
ilgili delillerin değerlendirilmesinde; şüpheli Fetullah GÜLEN’in FETÖ/PDY Terör Örgütü’nün kurucusu ve yöneticisi olduğu, 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbeye teşebbüs eyleminin
planla- yıcısı ve emrini veren yöneticisi olduğu, kendisine gönülden bağlı örgüt yöneticisi ve
darbenin organize edilip yönetilmesinde görev alan Adil ÖKSÜZ’ün darbeye hazırlık çalışmaları kapsamında Ankara’da değişik tarihlerde toplantılar yaptığı, bahse konu toplantılara örgüte
bağlı rütbeli askerlerin de katıldığı, toplantılarda darbe faaliyetinin planlamasını yaptıkları, Adil
ÖKSÜZ’ün 17/03/2016 tarihinde örgüt lideri şüpheli Fetullah GÜLEN ile istişarelerde bulunmak
üzere ABD ülkesine gittiği ve 21/03/2016 tarihinde Türkiye’ye döndüğü, aynı dönemde şüphelilerden Kemal BATMAZ, Nurettin ORUÇ ve Hakan ÇİÇEK’in de ABD ülkesinde bulundukları, bu
tarihlerde darbeye teşebbüs faaliyeti ile ilgili örgüt liderine Ankara’da yapılan toplantılarla ilgili
detaylı bilgi aktardıkları, şüpheli Fetullah GÜLEN’in de bu istişareden sonra 21/03/2016 tarihinde “www.herkul.org” internet sitesi üzerinden yayınlanan yeşil renkli cübbe giyerek konuşma
yaptığı ve örgüt üyelerine şifreli mesajlar gönderdiği, Ankara’daki toplantılardan sonra Adil ÖKSÜZün örgüt lideri Fetullah GÜLEN ile istişarelerde bulunmak ve örgüt liderinden emirler almak
üzere Kemal BATMAZ ile birlikte ABD ülkesine gittiği, Ankara’daki toplantılar ve değerlendirmeler 09/07/2016 tarihinde bittikten sonra 11/07/2016 tarihinde FETÖ/PDY terör örgütünün
“Hava Kuvvetleri İmamı” olduğu değerlendirilen Adil ÖKSÜZ’ün yine Kaynak Holding’te genel
müdürlük yapmış ve örgüt içerisinde önemli görevler verilen Kemal BATMAZ ile birlikte son değerlendirmeleri yapmak üzere ABD ülkesine aynı uçakla gittikleri, örgüt lideri Fetullah GÜLEN’e
yapılan hazırlık çalışmalarıyla ilgili bilgi verdikleri ve örgüt lideri şüpheli Fetullah GÜLEN’den son
talimatları aldıkları, Adil ÖKSÜZ ve Kemal BATMAZ’ın 13/07/2016 tarihinde aynı uçakla birlikte Türkiye’ye Atatürk Havalimanı’ndan giriş yaptıkları, Atatürk Havalimanı’ndan temin edilen
dosya kapsamında örneği mevcut videolar üzerinde yaptırılan bilirkişi incelemesinde; görüntülerdeki kişilerin Kemal BATMAZ ve Adil ÖKSÜZ olduğunun tespit edildiği, her ne kadar Kemal
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BATMAZ savunmasında Adil ÖKSÜZ’ü tanımadığını, bir arada bulunmalarının tesadüf olduğunu
beyan etmiş ise de; görüntüler incelendiğinde soh- bet ederek havalimanından çıkış yaptıklarının anlaşıldığı, dolayısıyla FETÖ/PDY terör örgütünde yönetici pozisyonunda olan Adil ÖKSÜZ
ve Kemal BATMAZ’ın darbeye teşebbüs faaliyetinden 2 gün önce 13/07/2016 tarihinde ABD ülkesinden geldikleri, darbeye teşebbüs faaliyeti sırasında, darbenin yönetim merkezi olan Akıncı
Üssü’nde bulundukları, Kemal BATMAZ’ın Akıncı Üssü’nde olduğuna ilişkin video ve görüntülerin
elde edildiği, Adil ÖKSÜZ’ün de Akıncı Üssü’nde bulunduğuna ilişkin birden fazla tanık beyanının bulunduğu, tüm dosya kapsamı incelendiğinde; 6-7-8-9 Temmuz 2016 tarihlerinde Ankara
Konutkent’teki villada yapılan darbeye hazırlık toplantılarını Adil ÖKSÜZ’ün koordine ettiği, toplantıya katılanlara namaz kıldırdığı ve zaman zaman yan odaya geçerek ABD ülkesinde bulunan
örgüt lideri Fetullah GÜLEN ile durum değerlendirmesi yapmak amacıyla telefon görüşmeleri
yaptığı, toplantıya katılanların bulunduğu bölüme geldiğinde; “Büyüğümüzün size selamı var.”
diyerek toplantıya katılanlara, örgüt lideri Fetullah GÜLEN’in selamını ilettiği, Genelkurmay Başkanı Hulusi AKAR’ın beyanları incelendiğinde; darbeye teşebbüs faaliyeti sırasında Genelkurmay
Başkanı Hulusi AKAR’a Akıncı Üssü’nde rehin tutulduğu sırada, darbenin yönetim merkezi olan
Akıncı Üs Komutanı Tuğgeneral Hakan EVRİMin “Dilerseniz sizi kanaat önderimiz Fetullah GÜLEN ile görüştürürüz.’’ şeklinde teklifte bulunduğu, ancak Genelkurmay Başkanı Hulusi AKARın
darbeye katılma ve örgüt lideri Fetullah GÜLEN ile görüşme teklifini kabul etmediği, tüm bu açıklamalardan anlaşılacağı gibi; darbenin yapılması, organize edilmesi, darbeye teşebbüs faaliyeti
sırasında gerçekleştirilen eylemlerin yapılması talimatını örgüt kuru- cusu ve yöneticisi Fetullah
GÜLEN’in verdiği,
Darbe faaliyetini organize eden şüphelilerin Akıncı Üssü’nden uçak ve helikopterleri kaldırdıkları, TBMM’yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki köprülü kavşağı, Ankara İl Emniyet
Müdürlüğü binasını, Gölbaşı ilçesinde bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât Daire
Bakanlığı’nı, Gölbaşı ilçesinde bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Bakanlığı’nı,
Gölbaşı ilçesinde bulunan TÜRKSAT tesislerini bombalattıkları, helikopter ile Milli İstihbarat Teşkilatı’nı taradıkları, TRT’de yasadışı bildiri okuttukları, Genelkurmay Bakanlığı internet sitesinden yasa dışı bildiri yayınladıkları ve Silahlı Kuvvetler’in haberleşme sistemleri üzerinden yasa
dışı atama ve görevden alma işlemleri gerçekleştirdikleri, İstanbul’da Boğaziçi köprülerini kontrol altına aldıkları, darbeye teşebbüs faaliyetinin sonunda ise 4’ü asker, 63’ü polis olmak üzere
toplam 250 vatandaşımızı şehit ettikleri, 23’ü asker, 154’ü polis olmak üzere 2735 vatandaşımızı
da yaraladıkları, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni
ortadan kaldırmaya ve bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye teşebbüs ettikleri;
Darbe faaliyetini organize eden şüphelilerin 15.07.2016-16.07.2016 tarihlerinde Sayın Cumhurbaşkanı’nın bulunması için Cumhurbaşkanlığı’na ait uçağın havada görülüp görülme- diğini,
bu uçağın Dalaman ve Antalya’dan kalkıp kalkmadığını ve radar iz kayıtlarını Akıncı Üs- sü’nün
Harekât Komutanı olan Ahmet ÖZÇETİN’in talimatı ile araştırdıkları, Marmaris’te Sayın Cumhurbaşkanı’na suikast girişimini organize eden Gökhan Şahin SÖNMEZATEŞ’in darbe gecesi saat
23.00 sıralarında Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı bünyesindeki Müşterek Hedef Üretim Analiz Üretim Merkezi’ni telefonla aradığı ve Sayın Cumhurbaşkanı’nın Marma- ris’te
kaldığı yerin koordinatlarını CAS programından yardım alınarak şüpheliler Ali PEHLİVAN ve Veli
BİLGİN’den aldığı, Gökhan Şahin SÖNMEZATEŞ’in darbenin yönetim merkezinin Akıncı Üssü olduğunu beyan ettiği, darbenin yönetim merkezi olan Akıncı Üssü’nden darbe faaliyeti sırasında
şüpheliler Oğuz Alper EMRAH ve İlker HAZİNEDAR’ın kullandıkları F-16 uçaklarını kaldırdıkları
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ve Sayın Cumhurbaşkanı’nın uçağının tespit edilerek önleme yapılmasını istedikleri, 12/07/2016
tarihinde Diyarbakır Üssü’nden 2 adet F-16 uçağını kaldırarak Sayın Cumhurbaşkanı’nın kaldığı
otel ve yakınında fotoğraflama işlemi yaptıkları, 13/07/2016 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı’nın koordinesinde 2 adet F-16 uçağı kaldırılarak yine Marmaris üzerinde Sayın Cumhurbaşkanı’nın kaldığı otel ve civarında fotoğraflama işlemi yaptıkları, darbeye
teşebbüs faaliyeti sırasında Gökhan Şahin Sönmezateş’in organizasyonunda darbeci askerlerin
helikopterlerle Sayın Cumhurbaşkanı’nın kaldığı otele gittikleri ve Cumhurbaşkanı’na suikast girişiminde bulundukları, darbe faaliyetini organize edip yöneten şüphelilerin Cumhurbaşkanı’na
suikast suçuna verdikleri emir ve talimatlarla iştirak ettikleri;
Şüpheli Fetullah GÜLEN’in FETÖ/PDY terör örgütünün kurucusu ve yöneticisi olarak darbe
girişimi için plan hazırlayan ekibin başında bulunduğu ve bu planı onayladığı ve uygulanması
için örgüt mensuplarına emirler verdiği anlaşıldığından; şüphelinin eylemlerdeki sorumluluğunun, TCK’nin 38. maddesinde düzenlenen “azmettirme” ve TCK’nin 220/5 maddesinde düzenlenen “örgüt yöneticisinin sorumluluğu” boyutunu aştığı, şüphelinin tüm fiillerini TCK’nin 37.
maddesi uyarınca “fail” sıfatıyla işlediği anlaşılmıştır.’’
Mahkemenin kabul ettiği iddianamede şüpheli Fethullah GÜLEN’in ‘‘terör örgütü kurmak
ve yönetmek’’ ayrıca Akıncı Üssü’ndeki darbe girişimini yönetmek eylemleri nedeniyle Anayasa’yı ihlal suçu işlediği belirtiliyor ve şüphelinin eylemine uyan TCK.md.309/1, TCK.md.309/2,
3713 sayılı TMK.md.3/1, TMK.md.5/1, TMK.md.8/A, TCK.md.53/1, TCK.md.58/9, TCK.md.63.
gere- ğince cezalandırılası isteniyor.
GÜLEN, bu davada ‘‘Cumhurbaşkanı’na yönelik suikast suçu’’ işlemekle de suçlanıyor. Şüphe- li Fetullah GÜLEN’in FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kurucusu ve yöneticisi olarak darbenin
yönetim merkezi olan Akıncı Üssü’ndeki eylemleri koordine etmesi, emir ve talimat vermesi,
darbe-nin planlanması, darbeye teşebbüs faaliyeti sırasında yapılacak eylemleri Adil ÖKSÜZ ve
Kemal BATMAZ vasıtasıyla, darbe faaliyetini yöneten şüphelilere emir ve talimat vermesi nedeniyle TCK. md.37/1 delaletiyle Cumhurbaşkanı’na suikast suçunu işlediği belirtiliyor ve şüphelinin eylemine uyan TCK.md.310/1, 3713 sayılı TMK.md.3/1, TMK.md.5/1, TMK.md.8/A, TCK.
md.53/1, TCK. md.58/9 gereğince ayrıca cezalandırılması talep ediliyor.
Bu davada GÜLEN’e yönelik suçlamalardan üçüncüsü de “yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs suçu.’’ 16/07/2016 tarihinde ASLAN-5 kodunu kullanan 94-0105 kuyruk numaralı F-16 uçağı ile Pilotlar Hasan Hüsnü BALIKÇI ve Uğur UZUNOĞLU’nun TBMM’ye GBU-10 bombası atmaları, ayrıca aynı gün ASLAN6 kodunu kullanan 93-0663 kuyruk numaralı F-16 uçağı ile
Pilot Hüseyin TÜRK’ün TBMM’ye MK-82 bombalarını atması ve TBMM’nin toplantı halindeyken
bombalanması gibi eylemler sıralanıyor ve GÜLEN için, darbeye teşebbüs faaliyeti sırasında gerçekleş- tirilecek eylemlerle ilgili darbeyi yönetip organize eden şüphelilere, Adil ÖKSÜZ ve Kemal
BATMAZ vasıtasıyla emirler vermesi nedeniyle, eylemine uyan TCK.md.311/1, TCK.md.311/2,
3713 sayılı TMK.md.3/1, TMK.md.5/1, TMK.md.8/A, TCK.md.53/1, TCK.md.58/9 gereğince ceza
verilmesi isteniyor.
İddianamede GÜLEN’in 4. suçu olarak, ‘‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek’’ sayılıyor. Konuyla ilgigli suçlamalar tek tek sıralandıktan sonra şüphelinin eylemine uyan TCK.md.312/1, TCK.md.312/2, 3713 sayılı TMK.md.3/1, TMK.md.5/1, TMK.
md.8/A, TCK.md.53/1, TCK.md.58/9 gereğince cezalandırılması talep ediliyor.
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Bu davada GÜLEN’e yöneltilen bir başka suçlama ‘‘silahlı örgütü yönetmek.’’ İddianamede bu bölümün sonunda şunlar söyleniyor: Şüphelinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kurucusu
ve yöneticisi olduğu ve silahlı örgütü yönetme suçunu işlediği tüm dosya kapsamıyla anlaşıldığından, şüphelinin eylemine uyan TCK.md. 314/1,3713 sayılı TMK.md.3/1, TMK.md.5/1, TMK.
md.8/A, TCK.md.53/1, TCK.md.58/9 gereğince cezalandırılmasına..
Sanığın karşı karşıya kaldığı bir başka suçlama, “Askeri komutanlıkların gasbı.’’ GÜLEN’in
bundan dolayı eylemine uyan TCK.md.317/1, 3713 sayılı TMK.md.4/1-a, TMK.md.5/1, TMK.
md.8/A, TCK.md.53/1, TCK.md.58/9 gereğince cezalandırılması talep ediliyor.
GÜLEN’e Akıncı Üssü Davası’nda yöneltilen bir diğer suçlama ‘‘kasten öldürme.’’ Gölbaşı ilçesinde bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât Daire Başkanlığı’na GBU-10 bombasını
attıkları ve bombalama sonucunda toplam 44 kişiyi şehit ettikleri, ayrıca Gölbaşı ilçesinde bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı’na attıkları GBU-10 bombası ile toplam 7 kişiyi şehit ettikleri, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binası ve yakınına attıkları GBU-10 bombası ile 2 kişiyi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki köprülü kavşağına ve otoparka attıkları
bombalarla da 15 kişiyi şehit ettikleri sıralanarak, şüphelinin eylemine uyan TCK.md.82/1-c-h,
(Mak- tul adedince 77 kez), 3713 sayılı TMK.md.4/1-a, TMK.md.5/1, TMK.md.8/A, TCK.md.53/1,
TCK. md.58/9 gereğince cezalandırılması isteniyor.
GÜLEN kasten öldürme suçuyla birlikte ‘‘kasten öldürmeye teşebbüs’’ suçlamasının da muhatabı oluyor. Pilotlar Hasan Hüsnü BALIKÇI ve Uğur UZUNOĞLU’nun GBU-10 bombası ile Pilot
Hüseyin TÜRK’ün ise 2 adet MK-82 bombasını TBMM’ye atmaları sonucu 32 kişiyi yaraladıkları, GÜLEN’in talimatıyla hareket eden Özel Kuvvetler’e mensup bazı sanıkların, suç tarihinde
darbeye teşebbüs eylemini protesto etmek için gelerek nizamiye önündeki gösterilere katılan
insanlara ateş açarak toplam 87 kişiyi yaraladıkları, şüphelilerden Pilot İlhami AYGÜL ve Mehmet
YURDAKULl’un F-16 ile iki adet GBU-10 bombasını şüpheli Mustafas ÖZKAN’ın da 1 adet GBU-10
bombasını Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binası ve yakınına attıkları, toplam 39 kişiyi yaraladıkları, Pilot Müslim MACİT’in iki adet MK-82 bombasını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki köprülü kavşağına ve otoparka attığı ve bombalama sonucunda toplam 7 kişiyi yaraladıkları anlatıldıktan sonra, şüpheli Fetullah GÜLEN’in de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kurucusu ve yöneticisi
olarak darbenin yönetim merkezi olan Akıncı Üssü’ndeki eylemleri koordine etmesi, emir ve
talimat vermesi, diğer yöneticilerle eylem ve işbirliği içinde bulunması, darbeye teşebbüs faaliyeti sırasında gerçekleştirilecek eylemlerle ilgili darbeyi yönetip organize eden şüphelilere; Adil
ÖKSÜZ ve Kemal BATMAZ vasıtasıyla emirler vermesinedeniyle, kasten öldürmeye teşebbüs suçunu işlediği tüm dosya kapsamıyla anlaşıldığından, şüphelinin eylemine uyan TCK.md.82/1c-h,
TCK.md.35, (Yaralı adedince; toplam 222 kez), 3713 sayılı TMK.md.4/1-a, TMK.md.5/1, TMK.
md.8/A, TCK.md.53/1, TCK.md.58/9 gereğince cezalandırılması isteniyor.
Akıncı Üssü davasında GÜLEN’e yöneltilen bir başka suçlama ‘‘mala zarar verme suçu.’’ Bu
bölümde darbecilerin saldırılarından dolayı toplam 96 kişinin mağdur olduğu belirtilerek Fetullah GÜLEN’in eylemine uyan TCK.md.151/1, (Mağdur adedince 96 kez), 3713 sayılı TMK.
md.4/1-a, TMK.md.5/1, TMK.md.8/A, TCK.md.53/1, TCK. md.58/9 gereğince’’ ayrıca cezalandırılması talep ediliyor. Şüpheli GÜLEN, TBMM’de toplam19.472.380 TL, , TURKSAT’ta toplam
7.027.655 TL, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binalarında toplam 7.349.500 TL, Gölbaşı ilçesinde
bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı’nda toplam 40,.000.000 TL, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât Daire Başkanlığı’nda toplam 6.341.879 TL ve Polis Akademisi
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Başkanlığı’nda toplam 553.420 TL zarara neden olduğundan kamu malına zarar vermekle suçlanıyor ve TCK.md.152/1-a, 152/2-a, 152/3, (Bina adedince 10 kez), 3713 sayılı TMK.md.4/1-a,
TMK.md.5/1, TMK.md.8/A, TCK.md.53/1, TCK.md.58/9 uyarınca cezalandırılması isteniyor.
GÜLEN’e yöneltilen suçlamaların bir diğeri de ‘‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması.’’ Bu bölümde gerekçeler sıralandıktan sonra deniliyor ki, şüphelinin eylemine uyan TCK.
md.170/1-a-b-c, 3713 sayılı TMK.md.4/1-a, TMK.md.5/1, TMK.md.8/A, TCK.md.53/1, TCK.
md.58/9 uyarınca cezalandırılması gerekir.
Bütün tezini ‘Din istismarı’ üzerine kuran GÜLEN, bir de ‘‘ibadethanelere zarar verme’’ suçu
işlemekle itham ediliyor. Darbe gecesi Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda bulunan TAİ-TUSAŞ
Camii’nden “sala” okunması üzerine şüpheli Ferat ERTEN’in anons ve salanın susturulması için
Erdinç KURT, Hamdi ÇIPLAK ve Yücel ÖZCAN’a talimat verip camiye gönderdiği, Hamdi, Yücel ve
Erdinç’in caminin camlarını kırıp içeriye girdikleri, ardında da hoparlör ve minareye ateş ettikleri
anlatıldıktan sonra şüpheli Fetullah GÜLEN’in FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kurucusu ve yöneticisi olarak darbenin yönetim merkezi olan Akıncı Üssü’ndeki eylemleri koordine etmesi, emir
ve talimat vermesi, diğer yöneticilerle eylem ve işbirliği içinde bulunması, darbeye teşebbüs
faaliyeti sırasında gerçekleştirilecek eylemlerle ilgili darbeyi yönetip organize eden şüphelilere;
Adil ÖKSÜZ ve Kemal BATMAZ vasıtasıyla emirler vermesi nedeniyle, şüphelinin eylemine uyan
TCK.md.153/1, TCK.md.53/1 gereğince cezalandırılması isteniyor.
Akıncı Üssü davasında GÜLEN’e yöneltilen son suçlama ise ‘‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma.’’ Bu bölümde darbe gecesi darbe faaliyetini organize eden yönetici şüphelilerin talimatlarıyla işlenen suçlar sıralanıyor:
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri KASIRGA’nın Eski Cumhurbaşkanlığı Köşkü 25
nolu nizamiyesinden, Genelkurmay Başkanı Hulusi AKAR’ın Genelkurmay Karargâhı’ndaki makam odasından, Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar GÜLER’in Genelkurmay Karargâhı’ndaki makam
odasından, Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin ÜNAL’ın, Mehmet ŞANVER’in kızının İstanbul’daki
düğününden, Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki ÇOLAK’ın Genelkurmay Karargâhı’ndan, Jandarma Genel Komutanı Galip MENDİ’nin Ankara Gazi Orduevi’ndeki düğünden, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanı Kamil BAŞOĞLU’nun konutundan, Korgeneral Metin GÜRAK’ın Genelkurmay Başkanlığı’ndan, Kara Kuvvetleri Komutanı’nın Emir Subayı Yunus
CAN’ın Genelkurmay’dan, Genelkurmay Başkanlığı Genelkurmay Muhabere Elektronik ve Bilgi
Sistemleri Başkanı Korgeneral Uğur TARÇIN’ın Genelkurmay’dan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Kurmay Başkanı Orgeneral İhsan UYAR’ın Genelkurmay Bakanlığı’ndan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanı Tümgeneral Ömer Şevki GENÇTÜRK’ün Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Karargâ- hı’ndan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu Tümen Komutanlığı’nda görevli Tümgeneral Erdoğan AKYOL’un makamından, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargâh ve Destek Kıtaları Grup Komutanı Albay Tuncay POLAT’ın Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Karargâhı’ndan, Korgeneral Mehmet ŞANVER’in, kızının İstanbul’daki düğününden, Etimesgut
Hava Lojistik Komutanı Korgeneral Atilla GÜLAN, Hava Korgeneral Hasan Mehmet ÖZLÜ, İsmail
GÜNEYKAYA, İmdat Bahri BİBER, Hasan KÜÇÜKAKYÜZ, Atilla GÜLAN ve Ahmet BİÇER’in aynı
düğünden alına- rak götürülmesi, Özel Kuvvetler Komutanı Zekai AKSAKALLI’nın Ankara Gazi
Orduevi’ndeki nöbet çıkışında alınmaya teşebbüs edilmesi, Nihat ALTUNTOP’un suç tarihinde
4. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda hava trafik yarbayı olarak görev yapıp darbeye teşebbüs eylemi
sırasında kuledeki faaliyetleri yavaşlatması üzerine Ahmet ÖZÇETİN’in talimatı ile alıkonulması.
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Şüphelinin bu cürümler nedeniyle TCK.md.109/2, TCK.md.109/3-a-b-c-d, (Mağdur adedince 23 kez) TMK.md.4/1-a, TMK.md.5/1, TMK.md.8/A, TCK.md.53/1, TCK.md.58/9 gereğince cezalandırılması talep ediliyor.
ADİL ÖKSÜZ
Dava dosyasında ikinci sırada firari sanık Adil ÖKSÜZ’le ilgili suçlamalar yer alıyor. ÖKSÜZ
darbeden sonraki gün Akıncı Üssü civarında yakalanmış, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmış ve ‘SIR’ plakalı bir araçla sırra kadem basmıştı. Mahkeme kayıtlarından Adil ÖKSÜZ’ün gözaltındayken kendisine yönelik suçlamaları kabul etmediği anlaşılıyor. Ancak mahkeme şüpheli
Adil ÖKSÜZ hakkında diğer taraf beyanlarının incelenmesi sonucunda ulaştığı bilgi ve belgeleri
kayıt altına alıyor.
İşte dosyada diğer taraf beyanlarının incelenmesi sonucunda ÖKSÜZ’e yönelik suçlamalar:
Şüpheli Müslim MACİTt’in 30/09/2016 tarihli ifadesinde şunlar var: “Ahmet ÖZÇETİN “desk”te iken Genelkurmay üstünden machüssü geçiş serbest, polis özel harekâtta hareketlilik olursa
atış serbest, şeklinde bizati benim yanımda Ahmet TOSUN’a talimat verdi. Ahmet TOSUN da
bu talimatları telsizle uçaklara bildirdi. Ayrıca dahili hattan Ahmet ÖZÇETİN, TOSUN’a Meclis
bahçesine atış serbest, Kızılay’dan alçak uçuş serbest şeklinde talimatlar veriyordu. (…) Daha
sonra Ahmet ÖZÇETİN ‘‘Bu şekilde zaman kaybı oluyor, birlikte 143’e geçelim.’’ dedi. Ben Mehmet Fatih ÇAVUR, Ahmet TOSUN ve Ahmet ÖZÇETİN 143’e geçtik. KAYGUSUZ “desk”te kaldı. O
aşamada uçaklarla teması KAYGUSUZ sağladı. 143’ün desk bölgesinde bulundum. Emir aldığım
kişiler gazinodaydı. Burada siviller ve askeri şahıslar vardı. Hakan EVRİM, Kubilay SELÇUK ve
tanımadığım sivil şahıslar vardı. Ben televizyonda Adil ÖKSÜZ’ü gördüm. Televizyonda görmeden öne kendisini tanımıyordum. Şu an hatırladığım kadarıyla Adil ÖKSÜZ’e benzeyen birini görmüştüm. Darbeden sonra yakalanıp cezaevine gittiğimizde KAYGUSUZ’la yaptığımız aramızdaki
konuşmada, KAYGUSUZ bana Adil ÖKSÜZ ün de orada olduğunu söyledi. Sivil kıyafetli 5-10 kişi
sürekli ellerindeki telefonlarla irtibat halindeydi. Aynı zamanda beden dillerinden eylemi koordine ettikleri anlaşılıyordu.’’
Prof. Dr. Recep KAYMAKCAN da ifadesinde: “Ben 1993 yılında araştırma görevlisi olarak
atan- dığımda fakültenin dekanı yoktu. 1998 yılında geri döndüğümde Prof. Dr. Mehmet ERKAN
de- kandı. Ben 1998 yılında üniversiteye döndüğümde Adil ÖKSÜZ de aynı üniversitede araştırma
görevlisiydi. Ben o yıllardan beri Adil ÖKSÜZ’ün Fetullah GÜLEN yapılanmasıyla irtibatlı olduğunu biliyordum. Çünkü aynı fakültede zaman zaman çay içmişliğimiz olduğu için biliyorum.’’ diyor.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülmekte olan 2016/61972 sayılı soruşturma dosyasında yer alan gizli tanık ŞAPKA ve gizli tanık KUZGUN’un Adil ÖKSÜZ’le ilgili anlattıkları daha
önceki bölümde geniş bir yer tutmuştu.
Bir diğer şüpheli olan Kemal BATMAZ, sayısız defa Adil ÖKSÜZ ile aynı dönemlerde ABD’ye
gidip gelmiş. Bazı seyahatleri ise aynı uçakta yapmışlar. Pasaport kontrollerinde yan yana dururken, giriş çıkışlarda yana yana yürürken alınmış görüntüleri var dosyada. Bütün bunlara rağmen
Kemal BATMAZ, Adil ÖKSÜZ’ü tanımadığını iddia ediyor, kendisine gösterilen tüm görüntülere
“Tamamen tesadüf.’’ cevabını veriyor. Şüpheli Kemal BATMAZ’ın 2. Kez ifadesi alınırken görüntülerin bilirkişi eşliğinde alındığı ve teşhis işlemlerinin bilirkişiler eşliğinde yaptırıldığı hatırlatılarak
tekrar soruluyor ama o yin “Ben aleyhime teşhis işlemlerini kabul etmiyorum.’’ diyor. BATMAZ’agösterilen birden fazla görüntü olsa da o bunların tamamı için “tesadüf’’ diyor.
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BATMAZ’a 13/07/2016 tarihli Atatürk Havalimanı’ndan elde edilen Adil ÖKSÜZ ile kendisinin ABD seyahatinden dönüşüne ilişkin fotoğraf ve videolarının da olduğu hatırlatıldı. Bahse
konu videolar kendisine ayrı ayrı izlettiriliyor. Bunların içerisinde uçaktan çıkış görüntüleri, Adil
ÖKSÜZ’ün çıkışını beklerken ve Adil ÖKSÜZ ile birlikte giderken çekilmiş videosu, ayrıca Adil
ÖKSÜZ’ün bavulunu kontrol ederken kendisinin Adil ÖKSÜZ’ün yanına geldiği, bir arada sohbet
ettikleri ve sohbet ederek yürüdükleri ve yürürken iki defa arkasına takip edilip edilmediğini anlamak için baktığı görüntüler izletiliyor. Ayrıca Adil ÖKSÜZ ile birlikte havalimanından peş peşe
çıkarken görüntüleri, Adil ÖKSÜZ ile birlikte havalimanından çıktıktan sonra yolun karşısına birlikte geçtiklerine ilişkin video görüntüleri izlettirilerek ilişkileri bir kez daha sorulsa da BATMAZ
yine: “Bu videoları ayrı ayrı izledim. Adil ÖKSÜZ ile birlikte görüntülerde yan yana yürüyor olmamız tesadüftür. Ayrıca Adil ÖKSÜZ bavulunu kontrol ederken bir arada oluşumuz ve bir şeyler
konuşuyor olmamız tesadüftür. Belki bir şey sormuş ben de cevaplamış olabilirim.’’ diyor.
BATMAZ gibi bir başka şüpheli Nurettin ORUÇ da ifadesinde: “Darbe günü Akıncı’ya köylerde hayvancılıkla ilgili belgesel çekmeye gelmiştim. Ben Adil ÖKSÜZ’ü, Kemal BATMAZ’ı tanımıyorum. Benim Adil ÖKSÜZ, Kemal BATMAZ ve Hakan ÇİÇEK ile seyahatlerimde aynı tarihte
ABD’de bulunmam tesadüftür. Ben 31 Aralık 2015 tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda
Kemal BATMAZ ve Adil ÖKSÜZ ile aynı anda bulunmuş olabilirim. Bu bir tesadüftür.’’ şeklinde
konuşuyor.
Adil ÖKSÜZ’ün ticari faaliyetleri MASAK’a incelettirilmiş. Dosyada MASAK tarafından hazırlanan rapor bulunuyor. Ayrıca KOM tarafından hazırlanan analiz raporu da dosya içeriğinde
mevcut. Bu raporlarda ÖKSÜZ’ün örgüt şirketleriyle ilişkisi ve para trafiği bir bir ortaya konulmuş. Para hareketlerinin örgüt lideri Gülen’in talimatlarıyla paralellik taşıdığı dikkat çekiyor. Bu
bölümde ÖKSÜZ’ün diğer şüphelilerle olan telefon irtibatları da tek tek anlatılıyor.
Şüpheli Adil ÖKSÜZ’ün kamera kayıtları incelendikten sonra yapılan değerlendirmede şunlar söyleniyor: “Fotoğraftaki açık kaynak araştırması sonucu sosyal medyadan temin edilen
vide- odaki kişilerin FETÖ/PDY terör örgütü kurucusu ve yöneticisi Fetullah GÜLEN ile örgütün
“Hava Kuvvetleri İmamı” olduğu değerlendirilen ve darbe emrini Kemal BATMAZ ile ABD ülkesinde 13/07/2016 tarihinde örgüt lideri Fetullah GÜLEN’den alarak Türkiye’ye gelen ve darbeye teşebbüs faaliyeti sırasında Akıncı Üssü’nde olduğu tespit edilen Adil ÖKSÜZ isimli kişi olduğu, Atatürk Havalimanı’ndan elde edilen 13/07/2016 tarihli 2. ve 3.fotoğraflardaki kişilerin Adil ÖKSÜZ
ve Kemal BATMAZ olduğu, dosya kapsamında mevcut 02/11/2016 tarihli bilirkişi raporundan,
4. fotoğraflardaki kişilerin de Adil ÖKSÜZ ve Kemal BATMAZ isimli kişilerin 11/07/2016 tarihinde
ABD ülkesine gittiklerinde New York Havalimanı’nın girişinde çekilen fotoğrafları olduğu dosya
kapsamında mevcut ABD resmi makamlarınca gönderilen yazıdan anlaşılmıştır.’’
ÖKSÜZ’le ilgili olarak düzenlenen HTS kayıtlarında da örgüt mensuplarının telefon trafiği
açık biçimde ortaya konuluyor.
Adil ÖKSÜZ’ün yurt dışı giriş, çıkış anaiz raporunda kendisinin GÜLEN’le görüşmek için
ABD’ye gidiş gelişleri ve bu seyahatleri genellikle Kemal BATMAZ, İdris AKSOY, Nurettin ORUÇ,
Hakan ÇİÇEK, Mustafa DURMUŞ, Hamza ARAS, Hakan KARAKUŞ, Kubilay SELÇUK, Engin YETKİN,
Kemal AKÇINAR, Nuri GÜR, Halil ÖZDEMİR, Mustafa BAĞATUR, Aydemir TAŞÇI, Nevzat BİLİR,
Murat ÇINAR, Halil İbrahim ÖZDEMİR gibi şüphelilerle yaptıkları anlaşılıyor.
Dava dosyasında Adil ÖKSÜZ’le ilgili deliller değerlendiriliyor ve “… Şüpheli Adil ÖKSÜZ’ün
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Kemal BATMAZ ile birlikte diğer yönetici darbeci şüphelilerle örgüt lideri Fetullah GÜLEN arasında irtibatı sağladığı, şüpheli Adil ÖKSÜZün darbe faaliyetini organize eden diğer şüpheliler
ile birlikte; Akıncı Üssü’nden uçak ve helikopterleri kaldırdıkları..’’ ifadeleriyle başlayan sonuç
bölümünde Fetullah GÜLEN’e yöneltilen suçlamalar ona da yöneltilerek aynı 13 suçtan dolayı
cezalandırılması talep ediliyor.
KEMAL BATMAZ
Kemal BATMAZ, başta Adil ÖKSÜZ olmak üzere bu davanın önemli şüphelileriyle ya seyahatlerde ya iş hayatında ya da telefon vesair görüşmelerinde bir araya gelmiş. Ancak bütün
ifadelerinde birlikteliklerinin büyük bölümünü bir tek kelimeyle açıklıyor: “Tesadüf.’’ BATMAZ’ın
ismi en çok Adil ÖKSÜZ ve Harun BİNİŞ isimleriyle zikrediliyor. Her iki isim de darbe girişiminin
Fetullah GÜLEN’den sonra gelen en önemli iki ismi olarak biliniyor. BATMAZ’ın, BİNİŞ ile iş ortaklıkları söz konusu.
Emlak işleriyle uğraştığını söylüyor. O da darbe sabahı tıpkı Adil ÖKSÜZ gibi olay yerine arsa
bakmak için gittiğini iddia ediyor. ABD’ye çok sık gitmesini “kâğıt ticareti’’yle açıklıyor. Fetullah
GÜLEN’i sadece basından tanıdığını savunuyor.
Mahkeme, BATMAZ’a GÜLEN’le ilgili kanaatini sorunca “Bugün itibari ile terör örgütü olarak
görüyorum. Dolayısıyla Fetullah GÜLEN de terör örgütünün başıdır ve teröristtir.’’ diyor. ‘Örgüt’ten 2015 yılında ayrıldığını iddia ediyor ve “Benim görevim şirketlerde çalışmaktı.’’ demekle
yetiniyor.
Mahkeme şüpheli Adil ÖKSÜZ gibi, Kemal BATMAZ’la ilgili olarak da MASAK’tan rapor almış. İlgili bölümde deniliyor ki, “... Şüphelinin FETÖ/PDY kapsamında 667 sayılı KHK ile hakkında
iş- lem yapılan Çağ Öğretim İşleri AŞ. isimli şirkette 1996 yılı ocak-şubat aylarında SGK kaydının
bulunduğu, şüphelinin FETÖ/PDY kapsamında hakkında işlem yapılan Kaynak Dış Tic. AŞ. isimli
şirkette 2001-2005 yılları arasında SGK kaydının bulunduğu, ayrıca 2005-2015 yılları arasında
FETÖ/PDY kapsamında hakkında işlem yapılan Kaynak Kâğıt AŞ. isimli şirkette SGK kaydının bulunduğu, şüphelinin 13/02/2014 tarihinde Şüpheli Adil ÖKSÜZ’ün kayınbiraderi Ali Sami YILDIRIM’a 370,00 TL EFT gönderdiği, ayrıca şüphelinin 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbeye teşebbüs eylemi nedeniyle hakkında işlem yapılan şüphelilerden Selami Özgür TEZCAN,
Hidayet ÖZÇELİK, Ensar DEMİRCİ, Mehmet GÜL ile havaleişlemi gerçekleştirdiği anlaşılmıştır.’’
Kemal BATMAZ ’la ilgili KOM Daire tafından düzenlenen analiz raporunun incelenmesinden sonra ilgilinin eşi Gonca BATMAZ’ın FETÖ/PDY terör örgütü tepe yöneticilerinden Abdullah
AYMAZ ile telefon irtibatının bulunduğu, şüphelinin kardeşi Şakir BATMAZ’ın FETÖ/PDY terör
örgütü tepe yöneticilerinden Abdullah AYMAZ ve Cemal UŞAK ile telefon irtibatının bulunduğu,
kız kardeşi Esra GÜRBÜZ’ün FETÖ/PDY terör örgütü tepe yöneticilerinden Abdullah AYMAZ ile
telefon irtibatının bulunduğu, hakkında FETÖ/PDY kapsamında işlem yapılan Kaynak Dış Tic. AŞ.
ve Kaynak Kâğıt AŞ. isimli şirketlerde SGK kaydının bulunduğu, Kaynak Kâğıt AŞ. isimli şirkette
genel müdür olarak görev yaptığı, kardeşi Şakir BATMAZ hakkında FETÖ/PDY kapsamında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma yürütüldüğü, şüphelinin ortağı Mehmet SUNGUR
hakkında FETÖ/PDY kapsamında Giresun ve Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma
yürütüldüğü, şüphelinin hakkında FETÖ/PDY kapsamında işlem yapılan Gür-Met Medikal Özel
Sağlık Teşhis Tedavi Merkezleri Tic. Ltd. Şti’de yüzde 10 ortak olduğu, ayrıca şüphelinin Gürmet
Tıbbi ve Teknolojik Sistemler San. Tic isimli şirkette yüzde 11 aktif ortak ve yönetici olduğu, şüp-
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heli Adil ÖKSÜZ’ün eşi Aynur ÖKSÜZ’ün bahse konu 4460268863 vergi kimlik nolu Gurmed Tıbbi
ve Teknolojik Sistemler San. Tic. AŞ’de SGK kaydının bulunduğu, ayrıca şüpheli Kemal BATMAZ’ın
Kaynak Dış Tic. AŞ. isimli şirkette yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığı, Kaynak Kâğıt AŞ.
isimli şirkette ise genel müdür olarak görev yaptığı anlaşılıyor.
yor:

Kemal BATMAZ’a ait kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda şu değerlendirme yapılı-

“Atatürk Havalimanı’ndan elde edilen 13/07/2016 tarihli 1. ve 2.fotoğraflardaki kişilerin Adil
ÖKSÜZ ve Kemal BATMAZ olduğu, dosya kapsamında mevcut 02/11/2016 tarihli bilirkişi raporundan, 3. fotoğraflardaki kişilerin de Adil ÖKSÜZ ve Kemal BATMAZ isimli kişilerin 11/07/2016
tarihinde ABD ülkesine gittiklerinde New York Havalimanı’nın girişinde çekilen fotoğrafları olduğu dosya kapsamında mevcut ABD resmi makamlarınca gönderilen yazıdan, 4. sıradaki fotoğrafta şüpheli Kemal BATMAZ’ın 15/07/2016 tarihinde saat 22.05’te darbenin yönetim merkezi
olan Akıncı Üssü’nün 143.Filo koridorunda bulunduğu, Üs KomutanıTuğgeneral Hakan EVRİM
tarafından başı ile selamlandığı, 5. sıradaki fotoğrafta da şüpheli Kemal BATMAZ’ın 15/07/2016
tarihinde saat 22.41’de darbenin yönetim merkezi olan Akıncı Üssü’nün 143. Filo koridorunda
bulunduğu anlaşılmıştır.’’
Batmaz’ın yurt dışı giriş çıkışları da inceleniyor. İşte tespitler:
11.07.2016 tarihinde Adil ÖKSÜZ ile aynı uçakla ülkemizden çıkış yaparak ABD’ye gidiyor ve
13.07.2016 tarihinde Adil ÖKSÜZ ile aynı uçakta ABD’den ülkemize giriş yapıyor.
30.05.2016 tarihinde ülkemizden Almanya’ya gidiyor ve 24.05.2016 tarihinde ise Adil ÖKSÜZ ve Hakan ÇİÇEK’in ABD’den ülkemize dönmelerinin bir gün öncesinde ülkemize giriş yapıyor. Bu seyahat süresi içerisinde diğer darbe şüphelilerinin seyahat verileri incelendiğinde, Adil
ÖKSÜZ ve Hakan ÇİÇEK’in ABD’de, Nurettin ORUÇ’un Almanya’da, Murat KARAKUŞ’un İngiltere’de, İdris AKSOY’un Katar Doha’da, Mustafa DURMUŞ’un farklı ülkelere seyahatle yurtdışında
olduğu anlaşılıyor.
12.03.2016 tarihinde ABD’ye gidiyor ve 23.03.2016 tarihinde ABD’den ülkemize giriş ya- pıyor. Bu seyahat süresi içerisinde diğer darbe şüphelilerinin seyahat verileri incelendiğinde; Adil
ÖKSÜZ, Hakan ÇİÇEK, Hamza ARAS’ın ABD’de oldukları, Hakan KARAKUŞ’un Hamza ARAS ile aynı
tarihte Adana İncirlik’ten havalanan 3 askeri uçaktan biriyle ülkemizden çıkarak ABD’ye gitmiş
olması dikkat çekiyor.
Yine Kemal BATMAZ 01.01.2016 tarihinde Adil ÖKSÜZ’den bir gün sonra İngiltere’ye gidiyor
ve 05.01.2016 tarihinde İngiltere’den dönüyor. Bu seyahat süresi içerisinde diğer darbe şüphelilerinin seyahat verileri incelenince Adil ÖKSÜZ’ün İngiltere’ye, Hakan ÇİÇEK’in ABD’ye, Nurettin
ORUÇ’un Almanya’ya, Kemal AKÇINAR’ın Pakistan’a seyahatleri dikkat çekiyor.
BATMAZ 14.11.2015 tarihinde tekrar İngiltere’ye gidiyor ve 11.12.2015 tarihinde İngiltere’den ülkemize giriş yapıyor. Bu seyahat süresi içerisinde diğer darbe şüphelilerinin seyahat
verileri incelendiğinde ise Hakan ÇİÇEK’in İsviçre’ye, Harun BİNİŞ’in Almanya’ya, Olgun ACUCE
ve İdris AKSOY’un aynı gün ve aynı uçakla ABD’ye, Necip YILMAZ’ın ABD’ye, Şahin KARATEKİN’in
Bulgaristan’a gittikleri anlaşılıyor.
Kemal BATMAZ, 03.10.2015 tarihinde Nurettin ORUÇ’un yurt dışına çıkış yaptığı gün ABD’ye
gidiyor ve 11.10.2015 tarihinde Nurettin ORUÇ’un ülkemize giriş yaptığı gün ABD’den geri dönü-
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yor. Bu seyahat süresi içinde diğer darbe şüphelilerinin seyahat verileri incelendiğinde, Hakan
ÇİÇEK’in ABD’de, Ercan DURSUN ve Nurettin ORUÇ’un Almanya’da, Hakan KARAKUŞ’un Pakistan’da, olduğu görülüyor.
Kemal BATMAZ 30.04.2015 tarihinde Almanya’ya gidiyor ve 28.07.2015 tarihinde Almanya’dan ülkemize dönüyor. Bu seyahat süresinde diğer darbe şüphelilerinin seyahat verileri incelendiğinde Adil ÖKSÜZ, Ercan DURSUN ve Bekir Ercan VAN’ın ABD’ye, Nurettin ORUÇ, Murat
ÇINAR, Engin YETKİN, Emine TORUNOĞLU ASLAN ve Yücel TOPÇU’un ise Almanya’ya seyahat
ettiği anlaşılıyor.
Şüpheli BATMAZ 04.04.2015 tarihinde yine ABD’ye gidiyor ve 09.04.215 tarihinde ABD’den
dönüyor. 07.03.2015 tarihinde Almanya’ya gidiyor ve 18.03.2015 tarihinde Almanya’dan ülkemize giriş yapıyor. Diğer şüphelilerden Emine TORUNOĞLU ASLAN da aynı tarihte Almanya’ya
seyahat ediyor.
Kemal BATMAZ 10.02.2015 tarihinde yine Almanya’ya gidiyor ve ertesi gün tekrar ülkeye
geliyor. Adil ÖKSÜZ’ün de bu tarihten 3 gün önce Almanya’da olması dikkat çekiyor. BATMAZ
03.01.2015 tarihinde de Almanya’ya gidiyor. 12.01.2015 tarihinde Almanya’dan Türkiye’ye dönüyor. Bu seyahat diliminde Adil ÖKSÜZ ve Harun BİNİŞ Almanya’da, ÇİÇEK ise ABD’de bulunuyor.
Kemal BATMAZ’ın 12.12.2014 tarihinde gittiği ülke Güney Afrika. Buradan 15.12.2014 tarihinde dönüyor. 29.11.2014 tarihinde gittiği Almanya’dan 30.11.2014 tarihinde dönüyor. BATMAZ, 08.11.2014 ve 14.11.2014 tarihleri arasında da Almanya’da bulunuyor.
29.08.2014 tarihinde Belçika’ya giden Kemal BATMAZ, bu ülkeden 08.09.2014 tarihinde
dönüyor. 27.06.2014 tarihinde ABD’ye giden BATMAZ ertesi gün tekrar ülkeye geri dönüyor.
BATMAZ, 03.05.2014 tarihinde de ABD’ye gidiyor ve aynı gün içerisinde ülkemize geri dönüyor.
Şüpheli 24.02.2014 ve 04.03.2014 tarihleri arasında da ABD’de bulunuyor.
Mahkeme kayıtlarında bulunan şu değerlendirmeler dikkat çekiyor:
“Şüpheli Kemal BATMAZ’ın FETÖ/PDY Terör Örgütü’nün yöneticisi olduğu, diğer taraf beyanlarından Muhammet NAMLI’nın ifadesinden anlaşılacağı gibi; örgüt içerisinde Abdullah kod
ismini kullandığı, yakın zamana kadar FETÖ/PDY terör örgütü için önemli holdinglerden olan
Kaynak Holding bünyesinde Kaynak Kâğıt AŞ. isimli şirkette genel müdür olarak görev yaptığı,
üniversite öğrencisi olduğu dönemlerde Muhammet NAMLI’nın ifadesinden de anlaşılacağı gibi
örgüte ait evde kaldığı, şüphelinin darbenin organize edilip yönetilmesinde görev aldığı, dosya
kapsamında sureti mevcut PTS kayıtlarından anlaşılacağı gibi; şüpheli Adil ÖKSÜZ’ün kullanmış olduğu 34 SIR 49 plaka sayılı araç ile 27/12/2015, 09/01/2016, 16/01/2016, 30/01/2016,
20/02/2016, 29/02/2016, 14/03/2016, 30/03/2016, 05/05/2016, 27/05/2016, 04/06/2016,
15/06/2016 tarihlerinde Ankara’ya geldiği, darbeye hazırlık çalışmaları kapsamında Ankara’da
toplantılar yaptığı… anlaşılmıştır.’’
“Şüpheli Kemal BATMAZ’ın FETÖ/PDY terör örgütünün yöneticisi olarak darbe girişimi için
plan hazırlayan ekibin içinde bulunduğu ve darbe planını Adil ÖKSÜZ ile birlikte ABD ülkesine
giderek örgütün kurucusu ve yöneticisi Fetullah GÜLEN’e onaylattığı, darbeye teşebbüs faaliyeti
sırasında görev ve yetkisi olmadığı halde darbenin yönetim merkezi olan Akıncı Üssü’nde bulunarak darbe planın uygulanmasını ve başarılı olmasını sağlamak için gayret sarf ettiği, her ne
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kadar savunmasında firari Adil ÖKSÜZ gibi Akıncı civarına Harun BİNİŞ ile birlikte tarla bakmaya
geldiğini beyan etmiş ise de; yukarıda detayları açıklandığı gibi dosya kapsamındaki mevcut
deliller ile şüphelinin savunmasının örtüşmediği, şüphelinin gerçekte tarla bakmaya gelmediği,
darbeye teşebbüs faaliyeti sırasında darbenin yönetim merkezi olan Akıncı Üssü’nde bulunduğu,
şüphelinin FETÖ/PDY terör örgütünün yöneticisi olarak darbeye teşebbüs faaliyetinde bulunduğu anlaşılmıştır.’’
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kabul ettiği iddianamede Fetullah GÜLEN için istenen
cezalar BATMAZ için de talep ediliyor.
Zaman gerçekleri ortaya çıkartıyor: Kemal BATMAZ savcılıktaki sorgulamalarda, baş şüphelilerden Adil ÖKSÜZ’ü tanıdığını da Fetullah GÜLEN’le ilişkisi olduğunu da reddediyor. Ancak,
ekim 2017’nin ilk haftasında ABD’den Türk mahkemelerine ulaşan bir belge gerçeği bütün yalınlığıyla ortaya koyuyor.
15 Temmuz darbe girişiminin en kilit isimlerinden biri olan, o geceyi darbenin merkezi Akıncı Üssü’nde geçirdiği güvenlik kameralarıyla tespit edilen Kemal BATMAZ’ın 1 Ocak 2016 tarihinde gittiği ABD’de havaalanında kendisini sorgulayan Amerikalı görevlilere “Pensilvanya’da İmam
Muhammed Fethullah GÜLEN’in yanında kalacağı” yolunda verdiği ifadenin resmi belgesi 10
Ekim 2017 tarihinde gün ışığına çıkıyor.
ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından 8 Eylül 2017 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü’ne
gönderilen, buradan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na intikal ettikten sonra Akıncı Üssü davasının görüldüğü Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi ile Genelkurmay Ana Karargâh davasının görüldüğü 17. Ağır Ceza Mahkemesi’ne delil olarak iletilen bu belge aynı zamanda bugüne dek darbe
girişimini Fetullah GÜLEN ile doğrudan ilişkilendiren en önemli delillerden biri olma özelliğini
taşıyor.
Belgenin önem taşıyan bir diğer yönü de BATMAZ’ın yakalandıktan sonra verdiği ve “Fetullah GÜLEN’i tanımadığını” söylediği ifadesini tümüyle çürütüyor olması. BATMAZ, yakalandıktan son- ra 18 Ekim 2016 tarihinde verdiği savcılık ifadesinde GÜLEN için “Ben kendisini bizzat
tanımam, medyadan tanırım. Başlangıçta samimi olarak başlayan bir yapının, ancak zaman
ilerledikçe sekülerleşen, sekülerleştikçe de bazı sorunlara neden olan bir yapının başı olarak görüyorum. Ben Fetullah GÜLEN hareketini 2014 sonu, 2015 başı itibarıyla örgüt olarak görmeye
başladım... Dolayısıyla Fetullah GÜLEN de terör örgütünün başıdır ve teröristtir.” diye konuşmuştu.20
ABD’nin Türkiye’ye gönderdiği bu yazının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kemal
BATMAZ’ın yeniden ifadesine başvurdu. BATMAZ ifadesinde, New Jersey eyaletinde Newark Havalimanı’nda ABD’li görevlilerinin kendisini mülakata aldıklarını söyledi. İki saat süren mülakat
sırasında görevlilerin kendisine gidiş amaçlı sorular sorduğunu belirten BATMAZ, “Pensilvanya’da Fetullah GÜLEN ile görüşecek misiniz?” diye bir soru sorulduğunu, kendisinin de, “Fırsat
olursa, götüren olursa gitmek isterim.” diye cevap verdiğini dile getiriyor.
Görevlilere böyle söylese de 1 Ocak 2016 tarihli ziyaretinde Fetullah GÜLEN’in yanında
kalmak ya da onunla görüşmek üzere Pensilvanya’ya gitmediğini, Mehmet SUNGUR ile görüşmek için bu ülkeye gittiğini iddia ediyor. Soruşturma savcısının “ABD’lilere neden Mehmet SUNhttp://www.haber7.com/guncel/haber/2438815-abd-sasirtti-kritik-feto-belgesini-yolladi
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GUR’un ismini vermediğini’’ sorması üzerine, “SUNGUR ile görüşmeye geldiğimle ilgili beyanda
bulunup bulunmadığımı hatırlamıyorum.” diyor.
Daha önceki ifadelerinde Adil ÖKSÜZ’ü tanımadığını iddia eden Kemal BATMAZ bu kez ifadesinde, havalimanında çeşitli kereler kameralara takıldığı Adil ÖKSÜZ’ü tanıdığını ilk kez açıklıyor. BATMAZ, “Ben önceki savcılık ifadelerimde Adil ÖKSÜZü tanımadığımı söylemiştim ancak
Adil ÖKSÜZ’ün kayınbiraderi Abdülhadi YILDIRIM ile tanışıyorum. Yıldırım’ın yanında Adil ÖKSÜZ’ü bir veya iki kezgörmüş olabilirim’’ diyor. Darbeden iki gün önce Adil ÖKSÜZ ile gerçekleştirdiği Amerika yolculuğu tekrar sorulan BATMAZ, “Ben bu seyahatimde de Mehmet SUNGUR
ile görüşmeye gittim. Adil ÖKSÜZ ile aynı uçakta bulunmamız tesadüftür. Uçakta konuşmadık.’’
iddiasında bulunuyor.21
HAKAN ÇİÇEK
Akıncı Üssü davasının sivil sanıklarından birisi de Hakan ÇİÇEK. Mahkeme dosyasında yer
alan belgeler onun da darbe gecesi Akıncı Üssü’nde olduğunu gösteriyor. Zaten kendisi de bunu
kabul ediyor. İddiasına göre bir albay kendisini darbe akşamı ‘bir etkinlik’ için üsse çağırmış, o
da gitmiş. İfadesinde diyor ki, “Okuldan öğrencilerimizin velisi olan Albay Ahmet ÖZÇETİN beni
cuma günü akşam 20.30 sıralarında sosyal etkinlik için Akıncı Üssü’ne davet etti. Ben Akıncı
Üssü’ne gittim. Bulunduğum yerde Albay Ahmet ÖZÇETİN vardı, bir iki şahıs daha vardı ancak
onları tanımıyorum. Ben gittikten bir kaç dakika sonra askeri hareketlilik başladı. Kendileri sosyal
etkinlik yapılacağını söylemişlerdi ancak ben içeriğinin ne olduğunu bilmiyordum. Askeri hareketlilik başlayınca çıkamadım. Sabaha kadar orada kaldım. Sabah 08.00 sıralarında gün aydınla- nınca çitten atlayıp kaçanları gördüm. Ben de beton duvarının üzerindeki tellerden atlayıp
köye doğru yürümeye başladım. Ben bu şekilde hava üssünden kaçarken jandarma görevlileri
beni yakaladı.’’ Kim  bilir  belki de onlar  darbeyi bir ‘sosyal etkinlik’ olarak değerlendiriyorlardı.
Mahkemede ÇİÇEK’e, Anafartalar Koleji’ndeki öğrencinin velisi olduğunu söylediği Albay
Ahmet ÖZÇETİN’in öğrencisinin ismi soruluyor ama ÇİÇEK öğrencinin ismini de, cinsiyetini de
bilmiyor. Darbenin yapıldığı gece darbenin merkezi olan Akıncı Üssü’ne albay rütbesindeki velinin kendisini davet edip onun da bu daveti kabul etmesinin hayatın olağan akışına uygun olup
olmadığı mahkemede ÇİÇEK’e soruluyor. Soruya şüphelinin verdiği cevap şöyle: “Darbe gecesi
albayın beni oraya davet etmesi, üsse kabul etmesi normal görünmüyor ama gerçek anlattığım
şekildedir.’’
ÇİÇEK’e, Albay Ahmet ÖZÇETİN’in Akıncı Üssü’ndeki darbeyi organize eden önde gelen subaylardan olduğu mahkeme tarafından hatırlatılıyor ve Akıncı Üssü’ne darbe gecesi darbecilerin
listesinde olmayan asker şahısların dahi alınmadığının tespit edildiği hatırlatılarak kendisin oraya
nasıl kolaylıkla girdiği sorulduğunda da yine ÖZÇETİN’in davetlisi olduğunu belirtiyor. Onun verdiği bilgilere göre kardeşi Gökhan ÇİÇEK de Ankara Etimesgut’ta Kara Havacılık Komutanlığı’nda
binbaşı rütbesinde helikopter bakım pilotu olarak görev yapıyor. ÇİÇEK diyor ki : “Kardeşim de o
gece görevliymiş. Şu anda cezaevinde.’’
Mahkeme dosyasında şüpheli Hakan ÇİÇEK hakkında ‘diğer taraf beyanları’ da yer alıyor.
Bunlardan ilki aynı davanın şüphelilerinden Nurettin ORUÇ’a ait. ORUÇ, ÇİÇEK’i tanımadığını iddia ediyor ve aynı zaman dilimlerinde birçok kez yurt dışına gidiş gelişlerini tıpkı Kemal BATMAZ
http://www.sabah.com.tr/gundem/2017/10/15/kemal-batmaz-adil-oksuzu-hatirlamaya-basladi
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gibi “tesadüf’’ diye niteliyor.
Bir başka sanık İlkay ATEŞ ifadesinde: “Bizim evimize FETÖ örgütüne mensup abiler gelipgitmeye devam ettiler. Biz Emek’te oturduğumuz sırada bu yapıda Nevzat kod adlı şahıs bizim
kurmaylık sınavlarına hazırlanmamız için içerisinde Kara Harp Akademisi’ne hazırlık dokümanlarının olduğu, dokümanların önem derecesine göre sarı, yeşil ve mavi renklerle altları çizilmiş
olan şifreli olduğunu ve yardımcı bir program ile çalıştırılabildiğini hatırladığım CD getirdi ve
bizim kurmaylık sınavına çalışmamız teşvik edildi. Bu evde 1 yıl kaldıktan sonra benim farklı kitaplar okuduğumu görünce Nevzat isimli şahıs benden getirmiş olduğu CD’yi yenisini vereceğini
söyleyerek aldı, ancak bana yeni CD getirmedi. 2005 yılında Sadullah evlenene kadar aynı evde
kaldık, o evlendikten sonra ben Batıkent’e taşındım ve 1 yıl yalnız kaldım. İlk 1 yıl boyunca yine
Nevzat adlı ağabey benim evime gelip gitmeye başladı. Daha sonra sonra Nevzat isimli ağabey
beni şu anda rütbesi kara pilot binbaşı olan Gökhan ÇİÇEK ile tanıştırdı. Gökhan ÇİÇEK’in ağabeyi (Hakan ÇİÇEK) FETÖ/PDY örgütü içerisinde ağabey statüsünde olan ve kurmay subaylara
da ağabeylik yapan, yukarıdan aldığı talimatları kurmay subaylara ileten bir konumdadır. Ayrıca
Gökhan ÇİÇEK’in akrabalarından bir kısmının halen Fetullah GÜLENin yakınında korumalığını
yaptığını, Gökhan ÇİÇEK’in bana anlattıklarından biliyorum.’’ diyor.
Mahkeme Hakan ÇİÇEK ile ilgili olarak MASAK’tan alınan raporun incelenmesinden sora
şu sonuca ulaşıyor: “Detayları MASAK raporundan anlaşılacağı gibi, şüphelinin FETÖ/PDY kapsamında işlem yapılan Fırat Eğitim Merkezi AŞ. isimli şirkette 1995-1998 yılları arasında SGK
kaydının bulunduğu, ayrıca şüphelinin hakkında FETÖ/PDY kapsamında işlem yapılan Gül Sultan
Eğitim Hizmetleri AŞ. isimli şirkette 1997-1998 yılları arasında SGK kaydının bulunduğu, şüphelinin 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbeye teşebbüs eylemi nedeniyle hakkında işlem
yapılan Erdal ÇOBAN’a 13/12/2012 tarihinde tek işlemde 922,560,00 TL havale gönderdiği anlaşılmıştır.’’
Hakan ÇİÇEK’le ilgili olarak KOM Daire tarafından düzenlenen analiz raporunu inceleyen
mahkeme konuyla ilgili olarak şu sonuçlara ulaşıyor: “Şüphelinin eşi Nermin ÇİÇEK’in Bank Asya
katılım bankasında hesabının bulunduğu, 17-25 Aralık sürecinden sonra örgüt liderinin Bank
Asya’nın kurtarılması amacıyla para yatırılması çağrısı yaptıktan sonra, 141,974,00 TL para yatırdığı, şüphelinin amcası Mustafa ÇİÇEK’in Bank Asya katılım bankasında hesabının bulunduğu,
17-25 aralık sürecinden sonra örgüt liderinin Bank Asya’nın kurtarılması amacıyla para yatırılması çağrısı yaptıktan sonra, 25,968,00 TL para yatırdığı, şüphelinin baldızı Ayşe POLAT’ın Bank
Asya katılım bankasında hesabının bulunduğu, 17-25 Aralık sürecinden sonra örgüt liderinin
Bank Asya’nın kurtarılması amacıyla para yatırılması çağrısı yaptıktan sonra, 1,111,00 TL para
yatırdığı, şüphelinin baldızı Nevin KÖROĞLU’nun Bank Asya katılım bankasında hesabının bulunduğu, 17-25 Aralık sürecinden sonra örgüt liderinin Bank Asya’nın kurtarılması amacıyla para
yatırılması çağrısı yaptıktan sonra, 40,573,00 TL para yatırdığı, şüphelinin kayınvalidesi Nesri
VERİMLİSOY’un Bank Asya katılım bankasında hesabının bulunduğu, 17-25 Aralık sürecinden
sonra örgüt liderinin Bank Asya’nın kurtarılması amacıyla para yatırılması çağrısı yaptıktan sonra, 2,962,00 TL para yatırdığı.. Şüpheli Hakan ÇİÇEK’in FETÖ/PDY terör örgütü tepe yöneticilerinden Ahmet CAN ile 2 kez, Ahmet KİRMİÇ ile 1 kez, Cemal TÜRK ile 5 kez, Faruk İLK ile 1 kez,
Hidayet KARACA ile 1 kez, İhsan İŞBİLEN ile 1 kez, İsmail CİNGÖZ ile 19 kez, Kudret ÜNAL ile 55
kez, Naci TOSUN ile 2 kez, Süleyman TİFTİK ile 19 kez, Süleyman UYSAL ile 2 kez telefon irtibatının
olduğu, şüpheli Hakan ÇİÇEK’in kardeşi Gökhan ÇİÇEK hakkında FETÖ/PDY kapsamında işlem
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yapıldığı, şüpheli Hakan ÇİÇEKin kullanmış olduğu 0533 … nolu hattına 09/05/2014 tarihinde
“Bylock” programını yüklettiği ve “Bylock” kullandığı anlaşılmıştır.’’
Mahkeme Hakan ÇİÇEK’e ait yurt dışı giriş çıkış trafiğini de araştırmış. ÇİÇEK de diğer şüpheliler gibi yerinde duramayan ve sürekli çeşitli ülkelere gidip gelen bir kişi olarak dikkat çekiyor.
Hakan ÇİÇEK, temmuz 2016 tarihinden önce en son yur tdışı seyahatini 19.06.2016 tarihinde Adil ÖKSÜZ’den bir gün önce ABD’ye yapmış ve 25.06.2016 tarihinde Adil ÖKSÜZ ile aynı
gün ABD’den ülkemize dönmüş. Aynı zaman diliminde Kemal BATMAZ da ABD’de bulunuyor.
Nurettin ORUÇ’un Almanya’ya, Mustafa DURMUŞ’un Katar-Doha’ya giderek oradan Pakistan’a
geçmesi de aynı tarihlere denk geliyor.
Hakan ÇİÇEK, 21.04.2016 tarihinde İngiltere’ye gitmiş ve 07.05.2016 tarihinde ABD’den
ülkemize giriş yapmış. Bu seyahat diliminde diğer şüphelilerden Yücel TOPÇU ve Kemal AKÇINAR’ın ABD’ye, Kubilay SELÇUK’un İngiltere’ye, Tahir Neşet ÖNCÜ’nün Almanya’ya seyahat ettiği
görülüyor.
Şüpheli, 08.02.2016 tarihinde ABD’ye gidiyor ve 24.03.2016 tarihinde ABD’ den dönüyor.
Adil ÖKSÜZ, Kemal BATMAZ, Hakan KARAKUŞ, Hamza ARAS, Mustafa BAĞTUR, İdris AKSOY’un
ABD, Nurettin ORUÇ ve Emine TORUNOĞLU ASLAN’ın Almanya, Kubilay SELÇUK’un İngiltere ve
Engin YETKİN’in de İspanya seyahati aynı tarihe denk geliyor. ÇİÇEK, 17.01.2016 tarihinde İngiltere’ye gidiyor ve 20.01.2016 tarihinde Türkiye’ye dönüyor. 28.12.2015 tarihinde ABD’ye giden ÇİÇEK buradan 06.01.2016 tarihinde dönüyor. Aynı zaman diliminde Adil ÖKSÜZ ve Kemal
BATMAZ’ın İngiltere’ye, Nurettin ORUÇ’un Almanya’ya, Kemal AKÇINAR’ın Pakistan’a seyahat
ettikleri görülüyor.
Hakan ÇİÇEK 06.11.2015 tarihinde İsviçre’ye gidiyor ve 17.11.2015 tarihinde İsviç- re’den
dönüyor. Darbe şüphelisi ÇİÇEK 03.10.2015 tarihinde ABD’ye gidiyor ve 16.10.2015 tari- hinde
yurda dönüyor. Yine bu zaman diliminde diğer şüphelilerden Kemal BATMAZ’ın ABD’ye, Nurettin
ORUÇ’un Almanya’ya, Hakan KARAKUŞ’un Pakistan’a, Ercan DURSUN’un Almanya’ya seyahat
ettiği biliniyor.
ÇİÇEK,20.08.2015 tarihinde ABD’ye gidiyor ve 03.09.2015 tarihinde yurda dönüyor. Bu sırada Osman Nuri GÜR’ün ABD’ye, İdris AKSOY’un İngiltere’ye, Ercan DURSUN’un Katar’a seyahat
ettiği anlaşılıyor. Şüpheli 06.08.2015 tarihinde Çin’e gidip 19.08.2015 tarihinde Çin’den dönüyor. 30.06.2015 ve 04.07.2015 tarihleri arasında Güney Kore’ye gidip gelen ÇİÇEK’in daha önce,
05.03.2015 ve10.03.2015 tarihleri arasında da Güney Kore’de bulunduğu anlaşılıyor.
Darbe şüphelisi Hakan ÇİÇEK, 31.12.2014 tarihinde ABD’ye gidiyor ve 10.01.2015 tarihinde
ABD’den Türkiye’ye dönüyor. Aynı zaman diliminde diğer şüphelilerden Adil ÖKSÜZ, Kemal BATMAZ ve Harun BİNİŞ’in Almanya’ya seyahat etmiş olması dikkat çekiyor.
Savcılık, Hakan ÇİÇEK’le ilgili bilgi, belge ve diğer taraf beyanlarını inceledikten sonra onun
FETÖ/PDY Terör Örgütü’nün yöneticisi olduğu kanaatine ulaşıyor ve ‘diğer taraf beyanlarından’
İlkay ATEŞ’in itiraflarını nazar-ı itibara alarak ÇİÇEK’in örgüt içerisinde “kurmay subaylar ağabeyi’’ olarak görev yaptığı sonucunu çıkarıyor.
Savcılık tespitinde, şüphelinin kullanmış olduğu … 16 74 nolu hattına 09/05/2014 tarihinde
“Bylock” programını yüklettiği ve ”Bylock” kullandığı, şirketi adına Ankara’da gizli FETÖ koleji
olarak Anafartalar Koleji’ni açtığı, darbeye teşebbüs faaliyetine katılan çok sayıda subayın ço-
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cuklarının bahse konu okulda okumalarını sağladığı, şüphelinin darbenin organize edilip yönetilmesinde görev aldığı gibi bilgiler yer alıyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı darbenin önemli sivil yöneticileri arasında olduğunu değerlendirdiği Hakan ÇİÇEK’i öncelikle “Anayasa’yı ihlal suçu işlemekle’’ suçluyor. Fetullah GÜLEN’e
atılı diğer suçlamalar da kendisi hakkında geçerli. O da aynı 13 suçtan cezalandırılması talebiyle
yargılanıyor.
NURETTİN ORUÇ
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada Nurettin ORUÇ da diğer sivil şüpheliler
gibi darbe girişiminden öncelikli olarak sorumlu tutulan siviller arasında yer alıyor.
ORUÇ’un Akıncılar’a gelme nedeni, iddiasına göre Adil ÖKSÜZ ve Harun BİNİŞ’ten farklı. O
bölgeye hayvancılıkla ilgili belgesel çekmek için gelmiş.
ORUÇ, Adil ÖKSÜZ’ü ve Kemal BATMAZ’ı tanımadığını, Harun BİNİŞ ve Hakan ÇİÇEK ile ise
ce- zaevinde koğuşta tanıştıklarını söylüyor. Yurt dışına yaptığı bazı seyahatlerin nedenini de
“Film festivallerine katılmak için gitmiş olabilirim.’’ diye açıklıyor. Bu seyahatlerin tamamının
diğer şüphelilerle aynı zaman dilimine rast gelmesini ise ‘tamamen tesadüf’e bağlıyor. Mahkemede “Ben 31 Aralık 2015 tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda Kemal BATMAZ ve Adil
ÖKSÜZ ile aynı anda bulunmuş olabilirim.’’ diyor.
MASAK analiz raporu ORUÇ’un yüzüne okunup diyeceğinin olup olmadığı sorulunca bu kez
inkâr yoluna gitmiyor. Gitse kendisine SKK kayıtları gösterilecek. Bunu bildiği için: “Bana okumuş
olduğunuz şirket isimleri çalıştığım şirket isimleridir.’’ cevabını veriyor.
Şüpheli ORUÇ’a 21/07/2016 tarihli ifadesinde vermiş olduğu telefon numarasının yukarıda
beyan ettiği numaradan farklı olduğu hatırlatılarak hangi numaranın doğru olduğu sorulunca bu
soruyu, “Benim 0545 205 .. nolu verdiğim hat doğrudur. Son 3-4 aydır bu numarayı kullanırım.
Daha öncesinde yukarıda vermiş olduğum 0554 347 … nolu hattı kullanıyordum. Bu hattı 4-5
yıldır kullanıyordum.’’ şeklinde cevaplıyor.
Nurettin ORUÇ’la ilgili olarak MASAK tarafından gönderilen raporda ise şüphelinin FETÖ/
PDY kapsamında hakkında işlem yapılan Nehir Özel Eğitim Tic. Şt. isimli şirketten 12/03/2014
tarihinde havale aldığı görülüyor.
Diğerleri gibi ORUÇ’la ilgili olarak KOM Daire’nin düzenlediği analiz raporu bulunuyor. Bu
raporda ORUÇ’un örgüte mensup şirketlerle ilgisi ve para trafiği yer alıyor.
Nurettin ORUÇ’un mahkeme kayıtlarına giren yurt dışı giriş çıkışlarıda diğerleri gibi oldukça
yoğun. Darbe şüphelisi Nurettin ORUÇ, 15 Temmuz 2016 tarihinden önce en son yurt dışı seyahatini 20.06.2016 tarihinde Almanya-Münih’e yapmış ve bu seyahat süresi içerisinde diğer
dar- be şüphelilerinden Adil ÖKSÜZ ve Hakan ÇİÇEK’in ABD’ye, Kemal BATMAZ’ın Almanya’ya
gittiği görülüyor.
Şüpheli, 10.03.2016 tarihinde Almanya’ya gitmiş ve 22.03.2016 tarihinde Almanya’dan dönmüş. Aynı zaman diliminde şüphelilerden Adil ÖKSÜZ, Kemal BATMAZ, Hakan ÇİÇEK ve Hamza
ARAS’ın da ABD’ye gitmiş oldukları anlaşılıyor. Nurettin ORUÇ, 31.12.2016 tarihinde Almanya’ya
gidiyor ve 05.01.2016 tarihinde yurda dönüyor. Yine bu zaman diliminde diğer şüphelilerden
Adil ÖKSÜZ ve Hakan ÇİÇEK’nin ABD’ye, Kemal BATMAZ’ın İngiltere’ye, Kemal AKÇINAR’ın Pakis-
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tan’a seyahatlerinin olduğu anlaşılıyor. ORUÇ, 11.12.2015 ve 16.12.2015 tarihleri arasında İtalya’ya gidip geliyor; 03.10.2015 ve 11.10.2015 tarihleri arasında ise Almanya’ya yolculuk yapıyor.
Bu zaman diliminde diğer şüphelilerden Kemal BATMAZ ve Hakan ÇİÇEK ABD’ye, Hakan KARAKUŞ Pakistan’a ve Ercan DURSUN da Almanya’ya seyahat ediyor. Nurettin ORUÇ, 02.05.2015 ve
21.06.2015 tarihleri arasında da Almanya’da bulunuyor. Aynı zaman diliminde Adil ÖKSÜZ’ün
ABD’ye, Kemal BATMAZ, Murat ÇINAR ve Engin YETKİN’in de Almanya’ya gidip geldiği görülüyor. Kemal BATMAZ ve Adil ÖKSÜZ’ün Almanya’ya, Hakan ÇİÇEK’in de ABD’ye seyahat ettiği
03.01.2015 ve 10.01.2015 tarihlerde ORUÇ’un yine Almanya’ya gidip döndüğü görülüyor.
Nurettin ORUÇ’un HTS kayıtlarının incelenmesiyle, 27/12/2015, 09/01/2016, 16/01/2016,
30/01/2016, 20/02/2016, 29/02/2016, 14/03/2016, 30/03/2016, 05/05/2016, 27/05/2016,
04/06/2016, 15/06/2016 tarihlerinde şüpheli Adil ÖKSÜZ’ün kullanmış olduğu 34 SIR 49
plaka sayılı araç ile Ankara’ya seyahat ettiği anlaşılıyor. ORUÇ’un darbeye hazırlık çalışmaları kapsamında Ankara’da toplantılar yaptığı, bahse konu toplantılara örgüte bağlı rütbeli askerlerin de
katıldığı, toplantılarda darbe faaliyetinin planlamasını yaptıkları, Adil ÖKSÜZ’ün 17/03/2016 tarihinde örgüt lideri Fetullah GÜLEN ile istişarelerde bulunmak üzere ABD’ye gittiği ve 21/03/2016
tarihinde Türkiye’ye döndüğü, aynı dönemde şüphelilerden Kemal BATMAZ ve Hakan ÇİÇEK ile
birlikte Nurettin ORUÇ’un da ABD’de bulundukları da dosya kapsamından anlaşılıyor.
Şüpheli ORUÇ’un Akıncı Üss’ü 143. Filo güvenlik kameralarında 16/07/2016 tarihinde saat
03.22 sıralarında görüntülerinin bulunduğu, şüphelinin darbeye teşebbüs faaliyeti sırasında görev ve yetkisi olmadığı halde darbenin yönetim merkezi olan Akıncı Üssü’nde bulunarak darbe
planın uygulanmasını ve başarılı olmasını sağlamak için gayret sarf ettiği de iddianamede yer
alan bilgiler arasında. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kabul ettiği iddianamede Fetullah
GÜLEN için istenen cezalar ORUÇ için de talep ediliyor.
HARUN BİNİŞ
Darbe sabahı Kazan’da yakalanan sivillerden biri de Harun BİNİŞ. Kendisini bilişimci olarak
tanımlıyor ama o da emlakçılığa heves salmış.
Kemal BATMAZ ile hafta içi Kazan civarında arsa bakmak amacıyla anlaşmışlar. Bu şahısla
herhangi bir şekilde telefonla irtibat kurmamış, sadece mail yoluyla iletişime geçmişler. Ümitköy’de taksiden inmiş. Burada BATMAZ ile buluşup Kazan’a doğru arsa bakmak amacıyla çevirmiş oldukları bir ticari taksiyle gitmeye başlamışlar.Sonuçta onların da karşısına jandarma
çıkmış ve tutup götürmüşler. “Yakalandığım sırada üzerimde 3800 Dolar, 1000 civarında euro,
300-400 TL civarında para ile bir adet Apple marka ıpad vardı. Arsa bakmaya gittiğimiz için
yanımda kapora veririz düşüncesiyle bu miktarda para almıştım.’’ diyor. Mahkeme kendisine
Adil ÖKSÜZ’ün de benzer ifadeleri verdiğini hatırlatınca onu tanımadığını, neden böyle bir ifade
verdiğini bilmediğini söylüyor.
Akıncılar 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda 143. Filo koridorunda bulunan 16/07/2016 tarih
03.17 saat aralığına ait kameradan elde edilen kendisinin de bulunduğu fotoğraflar gösteriliyor.
Bunları görünce şunları söylüyor: “Bana göstermiş olduğunuz fotoğraftaki kişi ben değilim. Kesinlikle Akıncılar Ana Jet Üs Komutanlığı’na gitmedim. Olay günü üzerimde ne olduğunu hatırlamıyorum. Ben saat kullanmaktayım. Ancak emniyette üst araması sırasında saatimi aldılar. Ben
ABD’ye hatırladığım kadarıyla 3 kez konferansa katılmak amacıyla gittim. Konferanslar bilişim
alanıyla ilgiliydi.’’

Mahkemede şüpheliye Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı 143. Filo’nun koridorundan alınan
ve BATMAZ’ın görüldüğü görüntüler izlettiriliyor. Bunları izledikten sonra da “Görüntüdeki şahısın Kemal Batmaz olup olmadığından emin değilim. Kemal Batmaza benzeyip benzemediği
konusunda yorum yapmak istemiyorum. Ben benzetemedim. Zaten diğer videodaki bana benzediği söylenen şahsı da kendime benzetemedim. Ben aleyhime olacak hiçbir delile cevap vermek
iste- miyorum.’’ diyor. BİNİŞ’e Adil ÖKSÜZ ile Kemal BATMAZ’ın yurt dışı trafiğini içeren analiz
okunuyor. Bu konuda ne diyeceği sorulunca, “Ben bu delillerle ilgili bir yorum yapmak istemiyorum. İçeriğini de bilmiyorum. Kemal BATMAZ ile birlikte sadece emlak baktım bunun dışında bir
ilişkim yoktur.’’ demekle yetiniyor.
BİNİŞ, Fetullah GÜLEN’i şahsen tanımadığını, onu basından bildiğini söylüyor ve “Ben Fetullah GÜLEN ile ilgili olumlu ya da olumsuz herhangi bir yorum yapmak istemiyorum.’’ diyor.
Sadece GÜLEN’le ilgili değil, 15 Temmuz’da yaşananlarla ilgili de bir yorum yapmak istemediğini
de beyan ediyor BİNİŞ.
Harun BİNİŞ’e mahkemede darbe gecesi Akıncı Üssü 143. Filo koridorundaki videosu tekrar
izlettiriliyor ve bahse konu video ile ilgili hazırlanan bilirkişi raporu okunuyor. Bilirkişi raporunda
darbe gecesi kendisinin Akıncı Üssü 143. Filo’da gece saat 03.00 sıralarında, koridordaki kamera
görüntülerindeki kişi olduğu hatırlatılıyor. Cevap olarak, ”Ben önceki ifadelerime ilave olarak
başka bir şey söylemek istemiyorum. Ben darbe gecesi Akıncı Üssü’nde olduğumu kabul etmiyorum.’’ diyor.
Mahkemede, Adil ÖKSÜZ, Hakan ÇİÇEK ve Nurettin ORUÇ’u tanımadığını belirtiyor. Kendisine Adil ÖKSÜZ, Kemal BATMAZ, Nurettin ORUÇ ve Hakan ÇİÇEK’in yurt dışına çıkış giriş havalimanı sınır kapısı kayıtlarının karşılaştırmalı analizi okunuyor. Kendisinin de 16/11/2015 tarihinde yurt dışı çıkışı yaptığı, 14/11/2015 tarihinde Kemal BATMAZ’ın yurt dışına çıktığı, 17/11/2015
tarihinde de Hakan ÇİÇEK’in yurt dışına çıktığı, 1 ve 2 gün ara ile Hakan ÇİÇEK ve Kemal BATMAZ
ile yurt dışına çıktıkları hatırlatılınca, “Bu şekilde yurt dışına çıkmam tesadüftür.’’ demekle yetiniyor. Bunun dışında benzer şüphelilerle aynı dönemlerde yurt dışını gidip geldiğine dair analiz
raporları okunuyor ama cevap değişmiyor: “Tamamen tesadüf!’’ 20/03/2009 tarihinde şüpheli
Adil ÖKSÜZ ile birlikte aynı uçakla Atatürk Havalimanı’ndan yurt dışına çıkış yaptığı hatırlatılınca
da “Ben ABD’ye sürekli konferansa gidiyordum, ancak Adil ÖKSÜZ’ü tanımıyorum. Onunla aynı
uçakta seyahat etmem rastlantıdır.’’ diyor.
Harun BİNİŞ ile ilgili olarak hazırlanan MASAK raporunda ise şüphelinin FETÖ/PDY kapsamında işlem yapılan Hisar Güvenlik Sistemleri Danışmanlık AŞ’de yüzde 20 ortak olduğu, FETÖ/
PDY kapsamında hakkında işlem yapılan Kaynak Medya AŞ’de yüzde 3,68 oranında hissedar
olduğu, yine FETÖ/PDY kapsamında işlem yapılan Hal Burç Özel Güvenlik Eğitimi AŞ’de yüzde 20
ortak olduğu, FETÖ/PDY kapsamında işlem yapılan Venero Bilişim San. Tic. Ltd. şirketinde yüzde
60 ortak olduğu anlaşılıyor.
Harun BİNİŞ’le ilgili KOM Daire tarafından düzenlenen analiz raporunda ise, şüphelinin örgüte çalışan şirketlerle ve para trafiğiyle ilgili bilgiler yer alıyor. Şüphelinin eşi Reyhan BİNİŞ’in
Bank Asya katılım bankasında hesabının bulunduğu, 17-25 Aralık sürecinden sonra örgüt liderinin Bank Asya’nın kurtarılması amacıyla para yatırılması çağrısı yaptıktan sonra, 43,138,00 TL
para yatırdığı, kendisinin de Bank Asya katılım bankasında hesabının bulunduğu, 17-25 Aralık
sürecinden sonra, 29,890,00 TL para yatırdığı da bu raporda yer alan bilgiler arasında.
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Dosyada diğerleri gibi Harun BİNİŞ’le ilgili yurt dışı giriş çıkış analiz raporu da bulunuyor. Bu
rapora göre Harun BİNİŞ; 15 Temmuz 2016 tarihinden önce en son yurt dışı seyahatini
16.11.2015 tarihinde Almanya-Münih’e yapmış. Bu ülkede yaklaşık bir hafta kalmış. Aynı
dönemde şüphelilerden, Kemal BATMAZ İngiltere’ye, Mesut YURTDAN ve Kemal MUTLUM Almanya’ya, İdris AKSOY ve Olgun ACUCE ise ABD’ye seyahat etmiş.
Mahkeme, GÜLEN hakkında talep ettiği cezaları BİNİŞ için de istiyor.

AKINCI DAVASINDA YARGILANAN ASKERLER
AKIN ÖZTÜRK

‘Arkadaşlarının kızının düğünü’ gerekçesiyle tüm üst düzey komutanlar İstanbul’a giderken, Akın ÖZTÜRK, “Bir arkadaşımın kızının düğünü vardı. Oraya katılmam gerekiyordu. Ben
İstanbul’a gidemedim. İzmir’deki noter işlerim dolayısıyla gidemedim. Ben İzmir’de noter işleri
yaptırdığımı ispat edebilirim. İzmir’de saat 11.30 civarında noter işlerim bitti. Sonra saat 13.30
sıralarında Ankara’ya askeri uçakla yanımda Kara Kuvvetleri Komutanı ile birlikte geldim. Doğrudan torunlarımı görmek için Akıncı Üssü’ne gittim. Ben Akıncı Üssü’ndeki lojmanda akşama
kadar vakit geçirdim. Akıncı Üssü’nde mutat uçak iniş ve kalkışları oluyordu. Devamlı hareketlilik
olduğu için ben önce bir şey fark etmedim. Düğün sahibi Mehmet ŞANVER’i aradım. Tebrik ettim.
Bir süre sonra o da beni tekrar geri aradı. Uçakların alçak uçuş yaptığını, ne olduğunu sordu. Televizyonda alt yazı geçtiğini söyledi. Ben de bu sırada televizyonda gelişmeleri izliyordum. Hava
Kuvvetleri Komutanı da bu düğünde idi. Beni aradı ve uçakların Ankara’da alçak geçiş yaptığını
belirterek, “Bu duruma müdahale et.’’ dedi. Ben de bunun üzerine Üs Komutanlığı’na telefon
ettim. Görüştüğüm kişi üs komutanı ve misafir olarak orada bulunan Kubilay SELÇUK’tu. Genelkurmay Başkanı’nın da üste olduğunu söyledi. Ben de hemen yanına gittim.’’ diyor.
ÖZTÜRK, Akıncı Üssü’nde bulunma gerekçesini, “kalkışma içinde olanları ikna etmek’’ şeklinde açıklamaya çalışıyor.
Genelkurmay Başkanı üsten ayrıldıktan bir müddet sonra helikopterle Başbakanlığa gitmek
istiyor. Helikoptere biniyor, ancak bu sırada havadaki uçaklardan ateş açılınca üsse geri dönüyor.
Bir süre sonra helikopterle ayrılmak için tekrar teşebbüste bulununca bacağından yaralanıyor.
Kendisi bu sıralarda şüpheli Mehmet DİŞLİ ile irtibat halinde olduğunu belirtiyor.
Akıncı Üssü’nden ayrıldıktan sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na geliyor. Bir müddet sonra oradaki diğer komutanlar ayrılıyor ama o kalmayı tercih ediyor. Bu durumu açıklarken, “Hakkımda çeşitli iddialar çıktığından, bu iddiaları yalanlamak için bir basın bildirisi hazırladım ve
bunu yayınladım.’’ ifadelerini kullanıyor. Daha sonra evine gidip beklemeye başlamış ama içinde
bir korku var; “Beni gelip alacaklarını düşünüyordum.” diyor. Dediği gibi de oluyor; gece saat
01.30 sıralarında merkez komutanı kendisini gözaltına alıyor.
Akın ÖZTÜRK ifadesinin bir yerinde “Yurtta Sulh Konseyi”nden haberinin olmadığını belirtiyor: “Yurtta Sulh Konseyi”ni ilk defa şimdi sizden duydum. Bu konseyin yapısı hakkında hiçbir bilgim yoktur. Darbe planlarında benim Genelkurmay İkinci Başkanlığı’na atandığım yönünde bilgivar. Ben kuvvet komutanlığı yapmış birisiyim. Kuvvet Komutanlığı yapmış birisine Genelkurmay
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İkinci Başkanlığı’nı teklif etmek zaten askeri hiyerarşi içerisinde tenzili rütbedir. Bu hususta ilk
defa olaylardan sonra merkez komutanlığında bilgi sahibi oldum. Daha sonra basında darbenin
askeri ayağının bir numarası olduğum, darbenin başarılı olması halinde Genelkurmay Başkanı
olacağım yönünde haberler çıktığını duydum. Bu hususlar tamamen asılsızdır.’’
Mahkeme dosyasında yer alan ‘diğer taraf beyanları’ ile Akın ÖZTÜRK’ün anlattıkları arasında uyum gözükmüyor.
Tanık Erkan OKTAY ifadesinde şunları söylüyor: “İsmail KESKİN 14/07/2016 tarihinde telefonla beni arayarak Akın ÖZTÜRK’ün 15/07/2016 tarihinde öğle saatlerinde İzmir’den uçakla
geleceğini 11. Hava Üssü’ne iniş yapacağını, Akıncı Üssü’ne geçeceğini söyledi. 15/07/2016 tarihinde İsmail KESKİN’i konutundan alarak 11. Hava Üssü’nden Akın ÖZTÜRK ve eşini aldık ve
Akıncı’daki kızının evine gittik. (…)
“Can KAYA, Ahmet ARDIÇ, İsmail KESKİN ve Mesut EMEKSİZOĞLU ile birlikte İsmail’in Etimesgut’ta bulunan lojmandaki evine gittik, buradan da Akıncı Üssü’ne geçtik. Üs komutanlığı binası
önünde 6-7 tane silahlı bordo bereli asker vardı. Akın ÖZTÜRK kızının bulunduğu evden bunların
yanına geldi. Daha sonra Akın ÖZTÜRK ve İsmail birlikte binaya girdiler. Bina önünde araç içerisinde beklerken yanaşan bir minibüs içerisinde bordo bereli askerlerin başına çuval geçirilmiş
karacı kıyafeti olan orgeneral rütbesindeki tanımadığım şahısları üs binasına götürdüklerini, bir
müddet sonra mavi renkli bir minibüsün içerisinde benzer şekilde başına çuval geçirilmiş rehinelerin üs binasına götürüldüğünü gördüm. Ertesi gün 16/07/2016 tarihinde sabah saatle- rinde
Akın ÖZTÜRK, üs komutanı tuğgeneral rütbesindeki (Hakan EVRİM) şahısla yürüyüş yaptı. Daha
sonra Akın ÖZTÜRK’ün Mesut EMEKSİZOĞLU’na ‘‘Bugün askerliğini ne olarak yazacaksın?’’ dediğini duydum. Aynı gün Akın ÖZTÜRK tümgeneral rütbesindeki Kubilay ile de yürüyüş yaptı.’’
Şüpheli Mehmet DİŞLİ de ifadesinde olup bitenleri anlatırken bir yerde şunu söylüyor:
“… Akıncı Üssü’nde Hulusi AKAR haberleri izleyince çok daha fazla sinirlenmeye ve üzülmeye başladı. Akabinde Akın ÖZTÜRK ve Kubilay SELÇUK içeri girdiler. Akın ÖZTÜRK sivildi. Hulusi
AKAR, “Ne oluyor, nedir?’’ diye sordu. Ömer Faruk HARMANCIK da “Komutanım malumunuz birinci bildiriyi okuduk, bu da ikinci bildiri, bunu da sizin okumanızı istiyoruz.’’ dedi. Bunun üzerine
Hulusi AKAR “Ya siz delirmişsiniz, bu devirde böyle şey olur mu? Bunlar bitmiştir, biz 12 Eylül’ü
yaşadık o zaman halkın orduyu bu işe nasıl davet ettiğini biliyoruz, ama ondan sonra ben Kenan
EVREN’nin cenazesini de gördüm, böyle bir şey kesinlikle kabul edilemez.’’ dedi. Ömer Faruk
HARMANCIK, Hulusi AKAR’a “Komutanım yine de bu bildiriyi size bir okumak istiyorum.’’ dedi.
Yanılmıyorsam iki sayfadan ibaret olan bu bildiriyi sesli bir şekilde okudu. Buna rağmen Hulusi
AKAR kabul etmedi. Bunun üzerine Ömer Faruk HARMANCIK, Hakan EVRİM ve ismini bilmediğim albay müsaade alıp odadan çıktılar. Odada ben, Akın ÖZTÜRK, Hulusi AKAR kaldık. Kubilay
SELÇUK’un çıkıp çıkmadığını hatırlamıyorum. Akabinde haberleri seyretmeye devam ettik, Hulusi
AKAR haberleri izledikçe “Böyle bir şey olamaz rezil olduk, derhal bu işin sonlandırılması lazım.’’
dedi. Akabinde Hulusi AKAR, Akın ÖZTÜRK’e ‘‘Sen de git bu işi sonlandırın.’’ dedi, o da gitti…’’
Akıncı dosyasında müşteki sıfatıyla ifade veren Hasan KÜÇÜKAKYÜZ beyanında kendisinin
Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin ÜNAL’ı rehin alındığı yerden kurtardığı sırada Akın ÖZTÜRK’ün
Hava Kuvvetleri Komutanı’nın yanında olduğunu ifade ediyor. Tanık Mehmet ALKIR ise ifadesinde 15/07/2016 günü Akın ÖZTÜRK’ün karacı bir tümgenerale “Düştüğümüz duruma bak 50 tane
çapulcuyu temizleyemedik.’’ şeklinde konuştuğunu beyan ediyor.
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Dosyadaki şüphelilerden Hasan Hüsnü BALIKÇI ifadesinde diyor ki: “Akın ÖZTÜRK benim
bildiğime göre cumayı cumartesiye bağlayan gece saat 23.00- 24.00 sıralarında damadı Kurmay
Yarbay Hakan KARAKUŞ’un Akıncı Üssü’nün içindeki lojmanında olduğunu bana Hakan KARAKUŞ söyledi. Konu neydi tam hatırlamıyorum ancak, Hakan KARAKUŞ bana kayınpederi Akın ÖZTÜRK’ün de Akıncı Üssü’nde olduğunu söyledi… Kurmay Albay Ahmet ÖZÇETİN ile zaman zaman
karşılaştığımızda eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın ÖZTÜRK’ü çok sevdiğini, Ahmet
ÖZÇETİN’in de Akın ÖZTÜRK’ü çok sevdiğini anladım. Sohbet sırasında kendisi Akın ÖZTÜRK’ü
çok sevdiğini beyan etmişti.’’
Tanık Cihan ÖZGÜÇ de ifadesinde şüpheli AKIN ÖZTÜRK’ün 1 nolu nizamiyede çıkışın güvenli olup olmadığını sorduğunu ve olay günü 4. Ana Jet Üssü’nde gördüğünü belirtiyor.
Yine dosyada yer alan müşteki Genelkurmay Başkanı Hulusi AKAR 19/07/2016 tarihli beyanında Akıncı Üssü’nde Tümgeneral Kubilay SELÇUK, Orgeneral Akın ÖZTÜRK, Tuğamiral Ömer
HARMANCIK, Tuğgeneral Hakan EVRİM’in bulunduğu sırada Ömer HARMANCIK’ın 2 sayfadan
oluşan metni okuyup imzalaması için (darbe bildirisi) kendisine vermek istediğini, “Dilerseniz sizi
kanaat önderimiz ile görüştürebiliriz.” dediğini anlatıyor.
Müştekilerden Abidin ÜNAL da beyanında, Ankara’da uçakların uçtuğunu duyduğunda Orgeneral Akın ÖZTÜRK’ü aradığını, durumu sorduğunda “gece uçuşu olabileceğini, olayı araştırdıktan sonra arayacağını’’ söylediğini ama bir daha aramadığını belirtiyor.
Tanıklardan Mehmet ALKIR ifadesinde, Tuğgeneral Hakan EVRİM’in postası olduğunu, olay
tarihinde emir Astsubayı Fatih ASLANTAŞ, komutanları Hakan EVRİM, Tümgeneral Kubilay SELÇUK, Albay Ahmet ÖZÇETİN’in bir araya gelip uzun süre görüştüklerini, şüpheli Kubilay SELÇUK’un
şeref salonunu hazırlattırıp ‘‘Askerler dışarı çıksın.’’ diyerek kendilerini dışarıya çıkarttığını, gece
saat 23.00 gibi Hulusi AKAR’ı Hakan EVRİM’in odasında gördüğünü, odada aynı zamanda Akın
ÖZTÜRK, Kubilay ve başka bir paşa daha olduğunu, Akın ÖZTÜRK’ün emirleri odada bulunan
karacı paşaya verdiğini, onun da sık sık dışarı çıkıp geldiğini, Akın ÖZTÜRK’ün ismini bilmediği
paşaya ‘‘Dışarısı güvenli mi?’’ diye sorduğunu söylüyor.
Dosyadaki tanıklardan Ali KÜÇÜK, 19/07/2016 tarihli ifadesinde, Hakan EVRİM’in postası
olduğunu, olay günü öğleden hemen önce Kubilay SELÇUK’un Hakan’ın odasına geldiğini, daha
sonra Kurmay Albay Harekât Komutanı Ahmet ÖZÇETİN’in de onlara katıldığını, kendi aralarında
konuştuklarını, akabinde bunlara Akın ÖZTÜRK’ün de katıldığını, Genelkurmay Başkanı’nın Hakan EVRİM’in odasına gece getirildiğini, Akın ÖZTÜRK’ün EVRİM komutan ile samimi olduklarını,
Evrim Paşa ile Akın ÖZTÜRK’ün ara ara odadan çıkarak bir yerlere gidip geldiklerini, pistin bombalanmasından sonra Akın ÖZTÜRK’ün tekrar karargâha gelip Kubilay Paşa’nın emir astsubayına
“Birkaç kez çıkmak istedik ancak bizi püskürttüler.’’ dediğini duyduğunu ifade ediyor.
Tanık Erkan UYSAL ise olay günü güvenlik taburunda Hakan EVRİM’in emir astsubayının
kendilerini alarak 143. Filo’ya götürdüklerini burada Hakan EVRİM ile Akın ÖZTÜRK’ün gizli bir
şekilde konuştuklarını gördüğünü ifade ediyor. Osman ÇAYIR ise ifadesinde karargâha gittiğinde
Akın ÖZTÜRK’ü gördüğünü, teslim olmak için Genelkurmay ile telefonla görüşme yapacağını
söylediğini belirtiyor. Ömür YONGACI da ifadesinde Akın ÖZTÜRK’ün 143. Filo’ya sivil kıyafet ile
3-4 defa Mercedes marka bir araç ile gelip ayrıldığını belirtiyor.
Bu dava dışında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığı’ndaki eylemlerle ilgili, 26’sı general 221 şüpheli hakkında ha-
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zırlanan ve Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen çatı iddianamesinde sıralanan en
önemli şüpheli isimlerden biri yine Akın ÖZTÜRK.
Söz konusu bu iddianamede, saat 21.30’da “Personel Plan Yönetim Daire Başkanı” sıfatıyla
PARTİGÖÇ ve “General Amiral Şube Müdürü” sıfatıyla Cemil TURHAN’ın imzaladığı, “Atama”,
“Katı- lışlar” ve “Sıkıyönetim Direktifi” konulu mesajların, saat 21.43 ile 21.55 arasında ilgili birliklere çekildiği aktarılarak, PARTİGÖÇ’ün saat 21.48’de Nuri GAYIR ve darbeci Özel Kuvvet personeli ile birlikte Kara Kuvvetleri Komutanı ve mahiyetinin içeri girmesinden itibaren darbeci
personelin açtığı ateş sonucu çıkan çatışma ortamında bulunduğu ifade ediliyor. Bu çatışma
sonucunda şehit olan Bülent AYDIN’ın cesedi üzerinde incelemeler yaptığı anlar da dahil olmak üzere, PARTİGÖÇ’ün bütün gece ve sabah saatlerinde karargâhta etkin şekilde darbe faaliyetlerinde bulunduğu belirtilen iddianamede, PARTİGÖÇ’ün, kendisine ait telefondan Akın
ÖZTÜRK’ün emir astsubayı İsmail KESKİN’in kullandığı telefonla irtibata geçtiği vurgulanıyor.
İddianamede dikkat çeken bir başka bilgi de FETÖ elebaşı Fetullah GÜLEN’in ardından 2
numaralı şüpheli olan eski “YAŞ” üyesi Akın ÖZTÜRK’e, örgüt tarafından hazırlanan sözde atama
listesinde Genelkurmay 2. Başkanlığı görevinin verildiği.
Akın ÖZTÜRK’le ilgili şu iddialar da önemli: “Darbe girişiminin başarılı olması halinde örgüt
tarafından yeniden şekillendirilecek Türk Silahlı Kuvvetleri’nin personel yapısıyla ilgili çalışmalar yapan; FETÖ mensubu darbeci cuntanın atama listesini hazırlayan; hukuka aykırı nitelikte,
görünüşte darbe emirleri içeren, gönderildiği yer ve düzenleyenlerin sıfatı dikkate alındığında,
aslında askeri hiyerarşi içinde ciddiye alınıp uygulanması mümkün olmayan, hücre tipi yapılanmaya sahip örgütün mensupları için darbe faaliyetine başlama talimatı olarak değerlendirilmesi
gereken mesajları hazırlayan; Fetullahçı Terör Örgütü’nün gerçekleştirdiği darbe girişimini ülke
çapında planlayan ve organizasyonunu yapan “Yurtta Sulh Konseyi” içinde yer aldığı kanaatine
varılmaktadır.”
Aynı iddianamede ÖZTÜRK’ün, Akıncı Üssü’nde saat 21.26’da altı darbeci Özel Kuvvet personeli ile Mehmet AKKURT, Ömer Gürsel ÇETİN ve Bünyamin TUNER eşliğinde elleri arkadan
plastik kelepçeyle, gözleri bir bantla bağlanmış ve kafasına da siyah bir başlık giydirilmiş halde
Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER’i odasından çıkarttığı, darbe faaliyetlerini Akıncı
Üssü’nden yürüten Kurmay Albay Mustafa Barış AVIALAN ile helikopterlerin yönlendirilmesi ve
mühimmat nakli gibi konuları da koordine ettiği belirtiliyor22
Akın ÖZTÜRK’le ilgili KOM Daire raporunda ise Akın ÖZTÜRK’ün kardeşi Aydın ÖZTÜRK’ün
667 sayılı KHK ile kapatılan kurumların bağlı olduğu şirketlerde SGK kaydının bulunduğu, ayrıca
şüpheli Akın ÖZTÜRK’ün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2016/34846 ve Konya Cumhuriyet
Başsavcılığı’nın 2016/34846 sayılı soruşturma dosyalarında adının geçtiği, darbeciler tarafından
düzenlenen atama listesinde “Yüksek Askeri Şura” üyesi olan şüphelinin Genelkurmay 2. Başkanı olarak atandığının tespit edildiği bilgilsi yer alıyor.
ÖZTÜRK’le ilgili olarak düzenlenen HTS analiz raporunda ise, kendisinin kullandığı anlaşılan
0533 456 … nolu hat ile 13-14-15-16 Temmuz 2016 tarihlerinde şüphelilerden İsmail KESKİN ile
14 kez, Veysel KAVAK ile 4 kez, Hakan KARAKUŞ ile 1 kez telefon görüşmesi yaptığı, ayrıca
bahse konu telefon numarası ile 2016 yılı mayıs ayından darbe girişimine kadar geçen sürede
http://aa.com.tr/tr/15-temmuz-darbe-girisimi/darbe-girisiminin-cati-iddianamesi/766512
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şüphelilerden İsmail KESKİN ile 25 kez, Hakan KARAKUŞ ile 11 kez, Kemal AKÇINAR ile 6 kez,
Osman Nuri GÜR ile 6 kez, Veysel KAVAK ile 4 kez, Ahmet ÖZÇETİN ile 2 kez, Uğur BULDU ile
2 kez, Mustafa AZİMETLİ ile 2 kez, Hakan EVRİM ile 1 kez telefon görüşmesi yaptığı, yine aynı
numaradan darbe günü 15/07/2016 tarihinde saat 17.43’te şüpheli İsmail KESKİN’i aradığı, aynı
gün saat 17.44’te İsmail KESKİN tarafından arandığı, aynı gün saat 21.40’ta Akın ÖZTÜRK’’ün
KESKİN’i aradığı, saat 21.41’ de ve saat 21.58’de yine aradığı; şüphelinin saat 22.51 ve saat
22.52’de Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı’nda darbe faaliyetlerini koordine eden Albay
Veysel KAVAK’ı aradığı, saat 23.16’da KESKİN’i aradığı, saat 23.35 ve saat 23.51’de İsmail KESKİN
tarafından arandığı, 16/07/2016 tarihinde saat 18.36’da KESKİN’i aradığı bilgileri bulunuyor.
ÖZTÜRK’ün el konulan eşyaları arasında bulunan bir materyal da dikkat çekici: Ergün POYRAZ’ın yazdığı “Musa’nın Çocukları: Tayyip ve Emine’’ isimli kitap.
Mahkeme evrakında Akın ÖZTÜRK’le ilgili şu sonuca varıldığı kayıtlı: “Şüpheli Akın ÖZTÜRK’ün
“Yurtta Sulh Konseyi” yöneticisi ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yöneticisi olduğu, suç tarihin- de orgeneral rütbesiyle “Yüksek Askeri Şura” üyesi olarak görev yaptığı, 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbeye teşebbüs eyleminin organizasyonunda ve eylemin icrasında görev
aldığı, eylemleri bizzat gerçekleştiren şüphelilere emir ve talimat verdiği, 15/07/2016 tarihinde
darbe günü İzmir’den Ankara’ya geldiği, Korgeneral Mehmet ŞANVER’in kızının İstanbul’daki düğününe davetli olmasına ve nikah şahitliği yapması için teklifte bulunulmasına rağmen düğüne
gitmediği, darbe faaliyetinin merkezi olan Akıncı Üssü’ne gittiği, şüphelinin darbe faaliyeti sırasında Akıncı Üssü’nde bulunduğu, darbenin diğer yöneticilerinden olan Ömer Faruk HARMANCIK, İzmir’den gelen Kubilay SELÇUK ve Akıncı Üs Komutanı Hakan EVRİM ile Akıncı Üssü’nde görüşmeler yaptığı, Akıncı Üssü’nde darbe faaliyetini organize eden yönetici şüphelilerden Ahmet
ÖZÇETİN’i Hava Kuvvetleri Komutanı olduğu dönemde genel sekreteri olarak görevlendirdiği,
Ahmet ÖZÇETİN ile eskiye dayalı tanışıklık ve irtibatının bulunduğu, yine Akıncı Üssü’nde darbe faaliyetini organize eden şüphelilerden Hakan KARAKUŞ’un şüpheli Akın ÖZTÜRK’ün damadı
olduğu, “Yurtta Sulh Konseyi” tarafından Genelkurmay 2. Başkanlığı’na atandığı, suç tarihinde
Akıncı Üssü’nde bulunduğu, 16/07/2016 tarihinde Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı Ana Karargâh Kontrollü Evrak koridoru güvenlik kamerasında saat 09.31.42 ile 09.32.02 zaman aralığında
görüntülerinin bulunduğu, şüphelinin diğer darbe yöneticileri ile eylem ve işbirliği içerisinde hareket ettiği, darbe faaliyetinin başarılı olabilmesi için gerekli koordinasyonu sağladığı ve emirleri
verdiği, Akın ÖZTÜRK, Kubilay SELÇUK, Ünsal COŞKUN, Ömer Faruk HARMANCIK, Hakan EVRİM,
Ahmet ÖZÇETİN, Mehmet Fatih ÇAVUR ile Fetullahçı terör örgütünün sivil kanadına mensup Adil
ÖKSÜZ, Kemal BATMAZ, Hakan ÇİÇEK, Nurettin ORUÇ ve Harun BİNİŞ gibi isimlerin 143. Filo’da
toplandıkları, adı geçen şahısların kimin nereye ne şekilde gideceğine, hangi eylemlerin yapılacağına, hangi noktaların uçak ve helikopterle vurulacağına karar verdikleri, alınan kararları Ahmet ÖZÇETİN ve Mehmet Fatih ÇAVUR’a ilettikleri, Ahmet ÖZÇETİN ve Mehmet Fatih ÇAVUR’un
da telsiz ve telefonla 141. Filo’da ki Ahmet TOSUN ve Mustafa Mete KAYGUSUZ’a ilettiği, Ahmet
TOSUN ve Mustafa Mete KAYGUSUZ’un da “desk” diye tabir edilen uçaklarla telsiz bağlantısının sağlandığı noktadan telsizler aracılığıyla vur emrini ve vurulacak hedef ve koordinatlarını
havada uçmakta olan FETÖ üyesi pilotlara bildirdikleri, yukarıda da açıklandığı üzere şüphelinin HTS analiz raporu incelendiğinde, darbenin başladığı saatlerde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı’nda komutanın genel sekreteri olan Albay Veysel KAVAK ile telefon görüşmeleri
yaptığı, Hava Kuvvetleri Karargâhı ile Akıncı Üssü arasındaki irtibat ve koordinasyonu sağladığı,
Genelkurmay Karargâhı’ndaki darbe faaliyetleriyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ifa-
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desi alınan Bayram AKTAN’ın beyanlarından anlaşılacağı gibi, darbe faaliyeti devam ettiği sıralarda Bayram AKTAN’ın Binbaşı Mehmet AKÇARA’ya “Ne oldu, komutan (Genelkurmay Başkanı)
nerede?” diye sorduğu, Mehmet AKÇARA’nın da “Komutan yok, komutan Akın ÖZTÜRK Paşa!”
diye cevap verdiği, aynı dosya kapsamında ifadesi alınan şüpheli Fahri KAFKAS’ın beyanlarından
anlaşılacağı gibi, darbe gecesi saat 23.40 sıralarında Genelkurmay Başkanı Hulusi AKAR Genelkurmay Karargâhı’ndan zorla götürüldükten sonra, şüpheli Mehmet PARTİGÖÇ’ün tekrar izleme
merkezine gittiği, yanında Emir Astsubayı Hasan Hüseyin SARITARLA’nın da bulunduğu, emir astsubayı elinde bulunan telefonu Mehmet PARTİGÖÇ’e uzatarak; “Komutanım Akın Paşa arıyor.”
dediği, Mehmet PARTİGÖÇ telefonu aldıktan sonra Akın ÖZTÜRK’e telefonda; “Komutanım, komutanı Akıncılar’a tahliye ettik, siz de oraya geçin.” dediği, bu beyanlardan da anlaşılacağı gibi
şüpheli Akın ÖZTÜRK’ün, darbe faaliyetinin yönetilmesinde ve organizasyonunda görev aldığı,
kendisine 1 numaralı komutan (Genelkurmay Başkanı) muamelesi yapıldığı, şüphelinin “Yurtta
Sulh Konseyi”nde yönetici statüsünde görev aldığı, şüphelinin “Yurtta Sulh Konseyi”ndeki görevi
kapsamında Türkiye genelinde darbe gecesi meydana gelen olaylardaki sorumluluğu nedeniyle
2016/103566 sayılı soruşturma yürütüldüğü, şüphelinin darbe faaliyetini yönetip bu şekilde iştirak ettiği ve şüphelinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yöneticisi olarak aşağıda açıklanan atılı
suçları işlediği.. anlaşılmıştır.’’
Diğerleri gibi Akın ÖZTÜRK’e yöneltilen ilk suçlama da Anayasa’yı ihlal suçu. GÜLEN’e atılı
toplan 13 suçtan ÖZTÜRK için de ceza verilmesi talep edildi.
AHMET ÖZÇETİN
Gözaltına alındığında 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda harekât komutanı olarak albay rütbesi
ile görev yapıyordu. Akıncı Üssü davasının önemli şüphelileri arasında bulunan ÖZÇETİN’in ismi
iddianamede yer alan “Yurtta Sulh Konseyi’’ üyeleri içerisinde yer alıyor. İfadesinde, “15/07/2016
günü bayrak töreninden sonra Yarbay Nihat ALTUNTOP’a sadece o gün için değil bugün ve ilerisi
günler için terörle mücadele kapsamında uçuşlar olabileceğini ve hazırlanmalarını söyledim.’’
diyor. Şüphelinin başka söyledikleri de var: “(…) 141. Filo Komutanı Yarbay Hakan KARAKUŞ beni
arayarak Solotürk uçaklarını kaldırıp kaldırmayacağımızı, bu konuda bir emir olduğunu söyledi.
Ben ‘‘Solotürk uçuşunu yapsın ancak uçuşunu yaparken bu planlamaları koordine edelim, genel
sekreterliği arayarak durumu sor dedim.’’ arkasından ben de aradım. Genel sekreter ‘‘Ben de
durumu anlamaya çalışıyorum, araştırıp haber vereceğim.’’ dedi ve daha sonra bir cevap verdi
ancak ne cevapla döndüğünü hatırlamıyorum.’’
Şüpheli, o gece tehdit edildiğini iddia ediyor: “Özel Kuvvetlerin beni ve ailemi ölümle tehdit etmesi nedeniyle uçuşlara yönelik konuşmalar yaptım. Kule ya da filoda yerdeki görevlilerle
ve yüzyüze konuşmaları bu nedenle yaptım, ancak ne yaptım ne konuştum hatırlayamıyorum.
(…) Ankara üzerinde uçakların mühimmat bırakmasından bilgim yoktur. Ankara üzerine kalkan
uçaklar bizim gündüzden hazırlanmaya başlanan terörle mücadele kapsamındaki uçaklardır. Diyarbakır’dan da 6 adet F-16 uçağı 142. Filo’ya geldiler ancak neden geldiklerini hatırlamıyorum.
Ancak Ankara’da olan ya da Diyarbakır’dan gelen uçaklardan hangilerinin Ankara’da uçtuklarını
bilmiyorum. Uçuş yapan pilotların kimler olduğunu bilmiyorum. Hangi uçakları hangi pilotların
kullandığını da bilmiyorum. Özel Kuvvetler personelinin yüzlerinde maske olması ve rütbeleride
gözükmediğinden kim olduğunu bilmediğim kişiler bana zorla ve tehditle F-16 uçaklarına kalkış
talimatı verdirttiler, bana çeşitli koordinat verip vermediklerini hatırlamıyorum. Bu uçak- ların
Gölbaşı Özel Kuvvetler’e gideceği buraya bir terör saldırısı olabileceği söylendi. Ben sürekli ola-
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rak kendim ne yapabilirim diye düşündüm. Bu sırada Eskişehir’deki BHM’nin faaliyetlerini öğrendim. Bu bilgilerin bir kısmını Nihat Yarbay’dan bir kısmını da aradığım kişilerden öğrendim.
Örneğin benden Malatya’yı arattıklarında bana pistte kamyonlar olduğunu söylediler. Ben de
aradığımda Akıncılar’ın frekansını vererek şu frekanstan bağlantı kurmalarını söylüyordum ancak zaten pistte kamyonlar olduğu için kalkamayacaklarını biliyordum. Bu sırada beni Akıncılar
İstihkâm Tabur Komutanı Yarbay Şafak KÖMÜRCÜ aradı ancak açamadım. Bundan Şafak’ın bir
şeyler yapacağını çıkarttım. Biraz sonra da üssün elektriği kesildi. (…) Emniyet Özel Harekât’a
yönelik olarak yapılan saldırıdaki talimatı Özel Kuvvetler Komutanlığı personelinin zor ve tehdidi
ile söylemek zorunda kaldım. Bunlar özel elbiseler giyen şahıslardı kim olduklarını da bilemiyorum. Benden PÖH’teki yol nizamiye ve bazı yerlerin vurulması talimatını vermemi istediler. Ben
de tehdit ile kabul ettim. Diğer bomba atılan yerler ile ilgili talimatı ben vermedim. Ben sadece
PÖH ile ilgili talimatları verdim. Benden ne söylenmem istendi ise ben onları söyledim. (…) Hakan EVRİM Tuğgeneral ile birkaç kez karşılaştık, kendisi karargâh ya da 143. Filo’ya gidip geliyordu belki 141. Filo’ya gitmiş de olabilir. Akın ÖZTÜRK Paşa ile konuştuklarını biliyorum ancak
görmedim ve duymadım.’’
Şüpheliye mahkemede, Abidin ÜNAL konuya ilişkin olarak vermiş olduğu beyanında “Kendisini karşılayan Harekât Komutanı Albay Ahmet ÖZÇETİN’in bulunduğunu ve kendisine bozulmuş
ayarları düzeltiyoruz şeklinde söyledi, ben de kendisine tepki gösterdim’’ dediği hatırlatılıyor ve
ne diyeceği soruluyor. İşte ÖZÇETİN’in cevabı: “Ben bu beyanı kabul etmiyorum, böyle bir şey
demiyorum. Daha sonra kendisi lavabo ihtiyacının olduğunu söyledi. Kendisine lavaboya kadar
eşlik ettim. Lavabo çıkışında kendisini tekrar filoda bir yere bıraktım. Ancak yanında kim olduğunu bilmiyordum.’’
Şüpheli olay gecesi Ünal Komutan’ı bırakıp aracına binerek piste gitmiş. Daha sonra Genelkurmay Başkanı’nın üstte olup olmadığını öğrenmek için üs komutanlığı binasına gitmiş. Etrafta
bulunan Özel Kuvvetler kendisini içeriye almamışlar. Bunun üzerine tekrar pist tarafından geçerek 143. Filo’ya dönmüş. ÖZÇETİN diyor ki, “Burada başka kargo uçaklarının geldiğini de gördüm. Normalde bu uçakların bana bildirilmesi gerekirdi ancak bana bildirilmedi. Uçakların 1 tanesinden de silahlı insanlar iniyordu. 143. Filo’ya gittiğimde orada özel harekâtçılar tarafın- dan
Malatya’dan uçakların kalkması gerektiği görüşülüyordu. Bana “Malatya Üs komutanlığını ara
oradan uçaklar kalkacaktı, komutanla görüş’’ dediler. Ben de bu arada Malatya Üs Komutanlığı’nı arıyormuş gibi yapıp Ersin ESER General ile görüştüm. Kendisine yanımdakiler Malatya’dan
uçakların kalkmasını istiyorlar diye söyledim. O da “Sen ne diyorsun?’’ diye bir şeyler söyledi.
Daha sonra telefonu kapattım. Oradakiler benim Malatya Üs Komutanı ile görüştüğümü zannettiler. Uçaklar kalkmayınca bana tekrar “Malatya Üs Komutanı’nı ara uçaklar kalksın ve vermiş olduğumuz frekansla bizimle irtibata geçsin.’’ dediler. Bunun üzerine ben cep telefonundan
mı yoksa askeri hattan mı görüştüm, bilmiyorum. Malatya Üs Komutanı veya Harekât Komutanı
ile telefonla görüştüm. Kendilerine uçakların kalkması gerektiğini kendimi tanıtıp söyledim. O da
“Pistte kamyonlar var, o yüzden uçaklar kalkamaz.’’ dedi. Ben frekansları da karşıdakine ilettim
ve telefonu kapattım. Bu şekilde Özel Harekâtçıları kandırdım. Malatya’dan uçaklar kalkmayınca Özel Harekâtçıların morali bozuldu. Bunların yanına ara sıra Hakan EVRİM ve Mehmet DİŞLİ
gelip gidiyordu. Daha sonra ben 143. Filo’daki teğmenlere oradan ayrılmalarını söyledim. 141.  
Filo’dan da sabaha doğru ayrılanlar olduğu söylendi. 143. Filo’daki ekibin morali iyice bozuldu.
Bir kısmı sivillerini çıkartıp üniformalarını giymeye başladılar. Daha sonra ben de sabah hava
aydınlanınca eve gittim. Pazartesiye kadar evde bekledim. Pazartesi beni evde yakaladılar.’’
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Mahkemede şüpheliye, 1.921574 kayıt numaralı 15/07/2016 tarihli 222639 “UKA” telsiz
konuşmasında geçenler okunuyor. Bu telsiz konuşmasında şüpheli ÖZCETİN, Yarbay Nihat ALTINTOP’a konuşma sırasında; “Yurtta sulh harekâtı başladı, yurtta sulh harekâtını icra ediyoruz,
dolayısıyla yurtta sulh diye sizinle temas eden herkes yurtta sulh diye temas edecek.’’ diyor.
Şüpheliye telsizde yaptığı bu konuşmayı nasıl açıklayacağı sorulunca şu cevabı veriyor: “Ben
bu konuşmayı hatırlamıyorum, bu konuşmanın hangi şartlar altında ne şekilde gerçekleştiği
konu- sunda da herhangi bir bilgim yoktur. “Yurtta Sulh Konseyi”nin kimlerden oluştuğunu ve
harekâtın ne olduğunu bilmiyorum.’’
ÖZÇETİN’e 1,921170 kayıt numaralı 15/07/2016 tarihli saat: 17.59.27 kule ile yapmış olduğu
bir başka konuşması dinletiliyor. Şüpheli bu kayıtlarda Üçvş. Kaplan’a “VİP trafiği geçti mi, Cumhurbaşkanı uçağı geçti mi hiç?’’ şeklinde soru soruyor. Mahkeme kendisinden bu soruyu niçin
sorduğunu, kendisinin olay günü Cumhurbaşkanı ile ilgili ne gibi görevi olduğunu söylemesini
istiyor. Şüphelinin cevabı şöyle: “Benim Cumhurbaşkanı ile ilgili herhangi bir görevim yoktur.
Daha önceden 2 defa bizim uçaklarımızla Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın uçakları tehlikeli geçiş
yaptılar. Bu nedenle savunma verdik. O nedenden dolayı sormuş olabilirim. Sürekli olarak bu
konuyla ilgili alarmdayız.’’ Mahkemede ÖZÇETİN’e o gün mesainin tatil edildiği hatırlatılarak
kendisinin niçin orada kaldığı ve niçin böyle bir soru sorduğu tekrar sorulunca, “Akşam sosyal
faaliyetimiz olduğu için orada kaldım. Ayrıca Solotürk uçuşumuz devam ediyordu. O nedenle
sormuş olabilirim. O gün Cumhurbaşkanı’nın uçağını önlemeye yönelik kimlerin uçtuğunu bilmiyorum. Benim bu konuya ilişkin bir bilgim yoktur.’’ diyor. Şüpheli o gece bir telsiz konuşmasında
diğer şüphelilerden Bilal AKYÜZ’e telsizleri götürmesini söylüyor. Mahkeme kendisine bunun ne
manaya geldiğini sorunca da “Ben Bilal AKYÜZ’e telsizleri götür diye bir şey söylemedim. Ne konuştuğumu da hatırlamıyorum. Bilal AKYÜZ’ün FETÖ terör örgütüyle bir bağlantısı olup olmadığı
yönünde herhangi bir bilgiye sahip değilim.’’ cevabını veriyor.
ÖZÇETİN’e gece yaptığı başka telsiz konuşmaları da teker teker dinletiliyor ve ne diyeceği
soruluyor. Şüpheli bu sorulara, “Sesler bana mı ait bilmiyorum. Hangi koşullar altında yaptığımı
bilmiyorum.’’ diye cevap veriyor. ÖZÇETİN, bu sorguda yüzüne okunan ‘diğer taraf’ beyanlarının
çoğunu kabul etmiyor. Ancak ‘diğer taraf’ beyanlarının çok büyük bir bölümü ÖZÇETİN’in o geceki faaliyetlerini ortaya koyuyor.
Dosyada adı geçen en önemli şüphelilerden Hakan Evrim11/10/2016 tarihli ifadesinde şunları söylüyor: “15/07/2016 günü havanın sıcak olması nedeniyle Ankara Garnizonu’ndan gelen
bilgi üzerine mesaiyi saat 14.00 sıralarında bitirdik… Bir gün öncesinden benim odamda Harekât
Komutanı Ahmet ÖZÇETİN ve bakım Komutanı Ersin ERYİĞİT ile toplandık. Burada Ahmet ÖZÇETİN Eskişehir’de bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın Birleştirilmiş Hava Hareket Merkezi’nden cuma günü akşamı için “Terörle Mücadele Harekâtı” olacağı yönünde telefon geldiğini
söyledi. Bu durumlarda bazen önce telefonla iletilip, akabinde yazıyla bildirilmektedir. Kaç tane
uçak hazırlanacağı konusunda herhangi bir bilgi gelmediğini Ahmet ÖZÇETİN’in söylemesi üzerine biz de karışık yüklü 12-14 tane uçak hazırlayalım dedik ve ben de bu şekilde emir verdim.’’
Şüphelilerden Uğur UZUNOĞLU ise tarihli ifadesinde diyor ki, “Üs Komutanı Hakan EVRİM ve
üssün Harekât Komutanı Ahmet ÖZÇETİN’dir. Bunların bilgisi dışında üste faaliyet yürütülmesi
mümkün değildir.’’
Şüphelilerden Oğuz Alper EMRAH 04/10/2016 tarihli ifadesinde; “Olay günü öncesinde ben
terörle mücadele harekâtı yapılacağına dair herhangi bir duyumum olmadı. 15/07/2016 tari-
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hinde de ben ve İlhami AYGÜL ilişik kesecektik, bu konuda Genelkurmay’ın yazılı emri vardı. Biz
ilişik kesme işlemlerini başlattık. Maliyeden ilişiğimizi kestirdik, hatta eşyalarımızı Hollanda’ya
göndermiştik. Benim yeni görev yerim Hollanda’daydı. Biz gerek 15/07/2016 tarihindeki haftada iki üç sefer AZİMETLİ’ye durumu bildirdik, gerekse o gün AZİMETLİ ile saat 13.00 gibi ben
ve İlhami AYGÜL görüştük. Genelkurmay’ın yazılı emrini daha önce götürmemize rağmen muhte- melen Ahmet ÖZÇETİN’i kastederek ‘‘Komutanımız bugün de ilişiğinizi kesmemenizi söyledi,
filo- da beklemede kalın.’’ dedi, biz de filoda beklemeye başladık. AZİMETLİ öğleden sonra bize
görev verilebileceğini beklememizi söyledi. Biz DESK’in yanındaki gazinoda beklemede kaldık.
“DESK”te o sırada kimin olduğunu hatırlamıyorum. Uçuş hazırlığı olduğu için herkes bir yere
girip çıkıyordu. Ahmet ÖZÇETİN “desk”teyken ‘‘Hava-hava kalksın.’’ dedi bu sırada saat 23.00
civarıydı. Ben Ahmet ÖZÇETİN’e komutanım görevimiz nedir diye sordum, o da “Siz kalkın havada gelir bilgisi” dedi... Ben silahlı insanları görünce farklı bir şeyler olduğunu sezinledim, filo
içerisindeki diğer gazinoya gittim, orada televizyon vardı, basından haberleri izledim ve darbe
olduğunu anladım, önceden bilmiyordum. Ahmet ÖZÇETİN bize “Dinlenin tekrar görev vereceğiz.” dedi. Gazinoda beklemeye devam ettik.’’ diye konuşuyor.
Şüphelilerden Adem KIRCI da ifadesinde Ahmet ÖZÇETİN’i işaret ediyor: “(…) Buradan Mehmet Fatih ÇAVUR’un Akıncı Üssü’ndeki lojman dairesine gittik. Saat 23.30 sıralarında kapıyı ÇAVUR açtı, gittiğimizde evde çocukları vardı, eşi bankaya gitmişti, bir süre sohbet ettikten sonra
ÇAVUR bize “Yarın gece çok önemli bir harekât olacak, özellikle üçünüzü çağırmamın sebebi sizler iyi çocuklarsınız bugünler için yetiştirildiniz, sizi buraya getirmemin amacı var, bu faaliyeti harekât komutanının (Ahmet ÖZÇETİN) bilgisi dahilinde ve onun adına sizleri çağırarak yapıyorum.
Sizler uçuştan kaçmayan görev verildiğinde yapan kişilersiniz. Yarın öğleden sonra üste mesai
olmayacak, ayrıca sınır içi ve sınır dışındaki Genelkurmay’dan gelecek hedeflere ve koordinatlara yönelik operasyon olacak.’’ dedi. (…) 141 Filo’ya döndüğümüzde yukarıda ilk uçuş sonrası
belirttiğim kişileri yine gördüm, Ahmet ÖZÇETİN, “desk”in önünde toplantı salonuna bakan kısmında oturuyordu. TOSUN’la, KAYGUSUZ da buradaydı. Ahmet ÖZÇETİN’den aldıkları talimatları
pilotlara iletiyorlardı... Benim değerlendirmeme göre söz konusu Akıncılar Üssü’nde icra edilen
darbeye teşebbüs eylemi Akıncı Üs Komutanı Hakan EVRİM, Harekât Komutanı Ahmet ÖZÇETİN
ve bunların altında ÇAVUR, KARAKUŞ, TOSUN ve KAYGUSUZ’un emir ve talimatları doğrultusunda icra edilmiş olup bu darbe eylemini FETÖ terör örgütü diye nitelendirilen grubun yaptığını
bunların bizi de kullandığını düşünüyorum.’’
Tanık Ali KÜÇÜK de darbede ÖZÇETİ’in dahli olduğunu belirtiyor. KÜÇÜK ifadesinde, darbe
gecesi gözleri kapalı yanında iki SAT askeri bulunan rütbesi korgenaral olan bir şahsın getirtilip
Ahmet ÖZÇETİN’in odasına götürüldüğünü, SAT askerlerinin kendisine “İp ve kablo gibi bir şeyler
var mı?’’ diye sorduklarını, daha sonra televizyon kablosunu alıp götürdüklerini belirtiyor.
Şüphelilerden Hasan Hüsnü BALIKÇI, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda verdiği ifadede
şunları söylüyor:
“Ben Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda 17 Haziran 2016 tarihine kadar 143. Filo Komutanı olarak görev yapıyordum. O tarihten sonra Akıncı Üssü’nde Harekât Komutanı Kurmay
Albay Ahmet ÖZÇETİN’in emrine atamam yapıldı. 13/07/2016 tarihinde Akın ÖZTÜRKün damadı
Kurmay Yarbay Hakan KARAKUŞ bana ‘‘Önümüzdeki günlerde harekât olabilir.’’ şeklinde söyledi.
Bunu da Ahmet ÖZÇETİN’den duyduğunu söyledi… Darbe günü 15/07/2016 tarihinde saat
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17.00 sıralarında Kurmay Yarbay Hakan KARAKUŞ beni evimden aradı ve acilen Akıncı Üssü’ne
gelmemi söyledi. ‘‘Seni Kurmay Albay Ahmet ÖZÇETİN çağırıyor.’’ dedi. Ben de hazırlanarak servis ara- cıyla Akıncı Üssü’ne 143. Filo’ya gittim. Orada Ahmet ÖZÇETİN ile görüştüm. Bana ‘‘Bu
gece bir harekât olacak, detaylarını 141. Filo’da Mustafa AZİMETLİ ve Hakan KARAKUŞ’tan öğreneceksin.’’ dedi. Bunun üzerine ben 141. Filo’ya gittim. Bu sırada saat 18.00 sıralarıydı. Ben
gittiğimde 141. Filo’da kurmay Binbaşı Mustafa AZİMETLİ, Kurmay Yarbay Hakan KARAKUŞ vardı. Kendilerine beni Ahmet ÖZÇETİN Albay’ın gönderdiğini söyledim. Bana Mustafa AZİMETLİ ve
Hakan KARAKUŞ, bu gece yarısı geç saatlerde TSK’nin darbe yapacağını, yönetime el koyacağını,
asıl darbe girişimini karacıların yapacağını, Hava Kuvvetleri’nin destek unsuru olarak görev yapacağını söyledi... Hava kararmaya yakın Kurmay Yarbay Hakan KARAKUŞ saat 20.00 sıralarında toplantı yapmak istedi. Yukarıda isimlerini saydığım pilotları topladı. Toplantıya isimlerini
verdiğim 18 pilot katıldı. Toplantıda Yarbay Hakan KARAKUŞ konuyu açtı. Ahmet ÖZÇETİN’den
bu gece ilerleyen saatlerde TSK’nin yönetime el koyacağını duyduğunu, bu nedenle buraya toplandığımızı söyledi. Ayrıca darbeyi asıl karacıların yapacağını, havacılar olarak bizimde ihtiyaca
göre lojistik destek vereceğimizi söyledi. Ben de bu sırada lavaboya gittim. Yaklaşık 40 dakika
gruptan ayrı kaldım, korktum çekindim. Bana yapılacak faaliyet doğru gelmedi. Daha sonra içeri
geldim. Kurmay Albay Ahmet ÖZÇETİN’in getirdiği hedef listesi vardı. Ben bu hedef listesine baktığımda, hedef olarak MİT Müsteşarlığı, MİT’in ikinci yeri, Polis Özel Harekât’ta işaretlenmiş bir
kaç yer vardı. Pilotlar bu hedef yerleri inceliyorlardı. Daha sonra görev yapacaklar belirlenmeye
başlandı. Bütün bu olanlardan sonra Albay Ahmet ÖZÇETİN’in ve Akıncı Üssü’nde uçuş ekibinde
görev alan pilotların FETÖ’cü olduklarını düşünüyorum. Akıncı Üssü’nün baş FETÖ’cüsü Kurmay
Albay Ahmet ÖZÇETİN’dir. Ahmet ÖZÇETİN Tuğgeneral Hakan EVRİM’i de etkisine alarak orada
güvendikleri FETÖ’cü pilotlarla bu eylemi planladıklarını düşünüyorum. (…) Ahmet TOSUN da
emirleri Hakan EVRİM ve Ahmet ÖZÇETİN’den alıyordur. Ancak yukarıda da açıkladığım gibi Hakan EVRİM general olmasına rağmen pısırık biridir. Bu şekilde eylemleri yalnız başına organize
edecek gücü yoktur, ancak Albay Ahmet ÖZÇETİN ise daha etkili ve ataktır.’’
Tanık olarak dinlenen Cihan ÖZGÜÇ de, olay günü Üs Komutanı Hakan EVRİM’in 4274 numaralı dahili hattını aradığında ve telefona Kurmay Albay Ahmet ÖZÇETİN’in baktığını söylüyor.
Şüphelilerden Müslim MACİTt de verdiği ifadede diyor ki: “Telefonlara Ahmet TOSUN bakıyordu. Dahili hattan Ahmet TOSUN Ahmet ÖZÇETİN’den talimat alıyor; aldığı talimatları KAYGUSUZ’a söylüyor veya direk telsizden uçaklara bildiriyordu. Ara sıra Ahmet ÖZÇETİN “desk”e
geliyor, talimatları Ahmet TOSUN’a bildiriyordu. Ahmet TOSUN da telsizden uçaklara bildiriyordu. Ahmet ÖZÇETİN deskte iken Genelkurmay üstünden “mach üssü” geçiş serbest, Polis Özel
Harekât’ta ha- reketlilik olursa atış serbest, şeklinde bizati benim yanımda Ahmet TOSUN’a talimat verdi. Ahmet TOSUN da bu talimatları telsizle uçaklara bildirdi. Ayrıca dahili hattan Ahmet
ÖZÇETİN, TOSUNa Meclis bahçesine atış serbest, Kızılay’dan alçak uçuş serbest şeklinde talimatlar veriyordu. Genelde Ahmet TOSUN telefonla ÖZÇETİN’e soruyor, aldığı talimatları uçaklara
bildiriyordu. Koordinatları belirlerken Ahmet ÖZÇETİN Albay 143. Filo’dan birilerine soruyordu.
Onlar da hedefleri bildiriyordu. (…) Daha sonra Ahmet ÖZÇETİN “Bu şekilde zaman kaybı oluyor. Birlikte 143’e geçelim.’’ dedi. Ben, Mehmet Fatih ÇAVUR, Ahmet TOSUN ve Ahmet ÖZÇETİN
143’e geçtik. KAYGUSUZ “desk”te kaldı.’’
Müşteki Abidin ÜNAL da ifadesinden helikopterle Akınca Üssü’ne götürüldüğünde kendisini
Ahmet ÖZÇETİN’in karşıladığını, burada kendisine “bozulmuş ayarları düzeltmeye çalıştık-

AKINCI’DA YAŞANANLAR

105

larını’’ söylediğini ve nezaret ettiğini ayrıca üsdeki kalkışmanın başında bu şahsın olduğunu düşündüğünü belirtiyor.
Tanıklardan Ali KÜÇÜK, ifadesinde Hakan EVRİM’in postası olduğunu, olay günü öğleden
hemen önce Kubilay SELÇUK’un Hakan’ın odasına geldiğini, daha sonra Kurmay Albay Harekât
Komutanı Ahmet ÖZÇETİN’in de onlara katıldığını, kendi aralarında konuştuklarını, akabinde
bunlara Akın ÖZTÜRK’ün de katıldığını, Genelkurmay Başkanı’nın Hakan EVRİM’in odasına gece
getirildiğini, gece yarısına doğru gözleri kapalı getirtilen şahsın Kurmay Albay Ahmet ÖZÇETİN’in
odasına götürüldüğünü söylüyor. Şüphelilerden Hakan EVRİM ise ifadesinde Ahmet ÖZÇETİN’in
olay günü gelip gece saatlerinde PKK’ye yönelik iç güvenlik harekâtı yapılacağını, uçakların hazırlanması gerektiğini, Diyarbakır’dan uçak geleceğini söylediğini ve uçakların havalanmasını bizzat
yönettiğini belirtiyor.
Nihat ALTINTOP, 05/08/2016 tarihli ek ifadesinde; Albay Ahmet ÖZÇETİN’in darbe kalkışmasının en başından itibaren, hatta haziran aylarında üste yapılan toplantılardaki konuşmalarından darbenin aylar önce planlanması aşamasından itibaren aktif rol üstlendiği, darbe girişimi
gecesi üsten kalkan uçakların sevk ve idaresini bizzat yaptığı, darbe karşıtı olan komutanların
derdest edilerek üs binasına getirilmesini ve burada kalacakları yerin belirlenmesini organize ettiğini anlatıyor. Tanık Mehmet BOZKURT ise, Hakan EVRİM, Ahmet ÖZÇETİN, Mustafa AZİMETLİ
ve BALIKÇI’nın 15/07/2016 gününden önceki çarşamba ve perşembe günlerinde bir araya gelip
toplantı yaptıklarını, telefonlarını da toplantı yaparken dışarıya bıraktıklarını beyan ediyor.
Tolga KUL da, 21/07/2016 tarihli ifadesinde; Sunay ÇELİK ve Murat SERGENOĞLU’nun Harekât Komutanı Albay Ahmet ÖZÇETİN ile Binbaşı BİCİL’in bir isim listesi vereceklerini, bu kişilerin içeri girip 143. Filo’daki kokteyle katılacaklarını söylediğini belirtiyor.
Şüpheli Hüseyin TÜRK, 01/08/2016 tarihli ifadesinde; “desk”te Yüzbaşı Ahmet TOSUN ve
Yüzbaşı Mete KAYGUSUZ’un telsiz konuşmalarını yapıp başlarında duran Ahmet ÖZÇETİN’in
emirlerini doğrudan telsiz üzerinden uçak pilotlarına aktardıklarını, dinlenme odasındayken
Abidin ÜNAL’ı arkası dönük şekilde Albay Ahmet ÖZÇETİN ve tam teçhizatlı silahlı 4-5 tane MAK
komandolarını askerle birlikte gördüğünü söylüyor.
Şüphelilerden Mustafa ÖZBEK ifadesinde, olaydan önceki hafta salı ve çarşamba günleri
Mustafa AZİMETLİ, Hakan KARAKUŞ, Hasan Hüsnü BALIKÇI, Ahmet ÖZÇETİN ve ÇAVUR isimli
şa- hısların sürekli toplanıp buluştuklarını anlatıyor. Bir başka şüpheli Levent DURULAR verdiği
ifadede suç tarihinde Ahmet ÖZÇETİN’i aradığını, faaliyet olup olmadığını sorduğunu, Hüseyin
YILMAZ’ın 1,5 yıldır uçmadığını, ancak kendilerine bir faydası olup olmadığını bilmediğini söylediğini, Ahmet ÖZÇETİN’in bunun üzerine “Olsun gelsin, hatta sen de gel.” dediğini, beyan ediyor.
Şüpheli Mustafa AZİMETLİ ise ifadesinde, suç tarihinde Ahmet ÖZÇETİN’in filoda kurmay subayların kalmasını ve filoya misafirlerin geleceğini söylediğini, saat 19.00 civarında Ahmet ÖZÇETİN’in kendisine darbe yapacaklarını, bu nedenle uçuş görevinin olduğunu, Gölbaşı Polis Özel
Harekât binasının üzerinde uçacağını, hareketlilik görmesi halinde müdahale etmesi gerektiğini
söylediğini, ayrıca öğlen vakti Ahmet ÖZÇETİN’in filoya ait silahları hazırlamasını istediğini, Gölbaşı PÖH binasını bombalayan ve Kızılay Meydanı üzerinden alçak uçuş yapan uçakları Ahmet
TOSUN’a talimat vermek suretiyle yönlendirdiğini, iniş yaptıktan sonra 141. Filo’ya gitmesini
söylediğini, 37 adet kursiyer teğmeni gazinoda toplayarak, bilahare nizamiyelere gönderip çevre
emniyeti görevini vermesini isteyen kişinin de Ahmet ÖZÇETİN olduğunu belirtiyor. Şüpheli Gök-
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han YAKUTİ de fadesinde, Akıncı Üssü’nde olay gecesi Binbaşı Mustafa AZİMETLİ, Ali KARABULUT, ÇAVUR, Tümgeneral Kubilay SELÇUK, Yarbay Hüsnü BALIKÇI, Ahmet ÖZÇETİN ile isimlerini
bilmediği sivil ve üniformalı kişilerin olduğunu, bu kişilerin sürekli telefonla görüşerek talimat
verdiklerini, 141. Filo Harekât subayı ÇAVUR’un emrinde bulunanlara “Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin camlarını indirin.” diye talimatlar verdiğini beyan ediyor. Bir başka şüpheli Emin ALBAYRAK ise ifadesinde, 143. Filo’ya geldiğinde burada Tümgeneral Kubilay SELÇUK, Tuğgeneral Hakan EVRİM, Albay Ahmet ÖZÇETİN, Binbaşı Mustafa AZİMETLİ ve Ali KARABULUT’u gördüğünü,
hepsinin elinde telefon olduğunu, dışarıya emir verdiklerini, dışarıda darbe girişimini yürüten
birilerinin oradaki pozisyonları koordine ettiğini,orada sivil kıyafetli kişilerin de olduğunu,onların
da emir verdiklerini, bu emirler arasında “Tv kanallarını basın.”, “Kızılay’da toplanan vatandaşları dağıtın.”, “Biz bu yola çıktık artık, bundan sonra geri dönüş yok.” gibi cümleleri duyduğunu
söylüyor.
Tanık Rasim GÜÇLÜ, ifadesinde, suç tarihinde Akıncı Üssü’ndeki uçuş kulesinde normalde
bir tane uçuş amiri bulunurken olay günü Üsteğmen EREZ, Doğan soy isimli yarbay ve Hakan
KARAKUŞ’un uçuş amiri olarak bulunduklarını, bir müddet sonra Hakan KARAKUŞ’un bütün her
şeyi kendisinin sevk ve idare ettiğini, Ahmet ÖZÇETİN’e Nihat ALTINTOP’un bildirmesine rağmen
Ahmet ÖZÇETİN’in “KIRTIL General tutuklandı emirleri geçersiz.’’ diye cevap verdiğini belirtiyor.
Şüphelilerden MEHMET CEYLAN, 15/07/2016 günü gece saatlerinde ÖZÇETİN’i Harekât Subayı Pilot Bnb. Ali KARABULUT, Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Hakan EVRİM, Filo Komutanı
Pilot Bnb. Mustafa AZİMETLi, 2. Ana Jet Üs Komutanı Pilot Tümgeneral Kubilay SELÇUK ve tanımadığı gözlüklü deniz üniformalı bir generalle birlikte 143. Filo içerisinde gezerken gördüğünü
söylüyor. Şüpheli Fatih KILIÇ’ın ifadesine göre ise 14 Temmuz 2016’da Ahmet ÖZÇETİN, Hakan
Karakuş ile birlikte 141. Filo’ya gelerek, 60. dönem F-16 kursiyerlerinin eğitimini erken bitirmelerini, ayrıca 15 Temmuz’da yarım gün mesai yapmalarını istemiş.
Bir diğer şüpheli Yücel CANBOLAT ifadesinde Akıncı Üssü’ndeki FETÖ’cülerin başının Ahmet
ÖZÇETİN olduğunu iddia ediyor. Şüpheli Ahmet TOSUN ise “Dikta kayıtlarında 16/07/2016 tarihinde 00.17’de filodan Şahin-2 kodlu uçağın Cumhurbaşkanlığı uçağını tarif edip önleme yapmaları talimatını verdiğime dair ses kaydını dinledim. Bu önleme talimatını bana Ahmet ÖZÇETİN
vermişti. Ben de bunu uçuculara ilettim. Ahmet ÖZÇETİN Cumhurbaşkanı’nın bulunduğu uçağın
Dalaman’dan veya Antalya’dan kalkmış olabileceğini, araştırmamı, radar izlerini bulmamı benden istedi.’’ diyor. Ahmet TOSUN, 16/07/2016 tarihinde saat 05.47’de filo kule hattından Hakan
KARAKUŞ ile yapmış olduğu görüşmeyi de doğruluyor ve şunları söylüyor: “Verilen koordinattaki binanın etrafına görerek dalış yapıp tek tek atış yapılmasını söyledim. Bu emri bana Ahmet
ÖZÇETİN vermişti. Bu emri verdiği sırada filoda elektrik kesik olduğundan uçaklarla teması telsizle sağlayamıyordum. Bu nedenle filonun ‘UKATEL’inden kuleyi aradım ve kule vasıtasıyla emri
uçucuya ilettim. Çünkü o sırada kulenin jeneratörü çalışıyordu ve elektrik vardı. Neticede ben,
Cumhurbaşkanlığı köprülü kavşağı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin yanında bulunan otoparka
bomba atılması yönündeki Ahmet ÖZÇETİN’in talimatını elektrik olmadığı için kuledeki Hakan
KARAKUŞ’a bu yolla ilettim.’’ TOSUN, Emniyet Havacılık Daire Başkanlığı’na ve Emniyet Özel Harekât Daire Başkanlığı’na bomba atılması anına ait ses kayıtlarının da kendisine ait olduğunu
belirterek, “Buralara da Ahmet ÖZÇETİN’in emri üzerine bomba atılması talimatını uçuculara
ilettim.’’ açıklamasında bulunuyor.
TOSUN, Meclis’e 3 tane bomba atılması, Kızılay’dan Genelkurmay üzerinden, Ankara’nın
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üzerinden ses üstü alçak geçiş yapılması konusundaki konuşmaları da “ÖZÇETİN bana bu şekilde
talimat verdi. Ben de bunu uçuculara ilettim.’’ şeklinde açıklıyor. Ayrıca dikta kaydında “Kaçak
saray üzerinden ‘MACH üstü’ geçiş” yapılması yönünde vermiş olduğu talimatı da “Ahmet ÖZÇETİN bana uçuculara iletmem için emir verdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi için kaçak saray dememin sebebi Ahmet ÖZÇETİN’in bana bu şekilde söylemesidir.” sözleriyle açıklıyor.
TOSUN gibi şüpheli Mustafa Mete KAYGUSUZ da kendisine dinletilen ses kayıtlarını yalanlamıyor. “Söz konusu ses kaydı bana aittir, ben 141. Filo’dan havada bulunan uçaklara bana
telefonla talimat veren Ahmet ÖZÇETİN’in vermiş olduğu emirleri ilettim. Burada telefon kulladığımda Ahmet ÖZÇETİN’i dinliyordum. Aldığım talimatları da havada bulunan uçaklara 141.
Filo’da bulunan ‘desk’ten iletiyordum. Kendisi bana kaçak saray üzerinden “MACH üzeri” geçiş
olarak talimat verdi. Ben de bunu havada bulunan pilotlara ilettim’’ diyor. KAYGUSUZ, o gece AK
Parti Genel Merkezi’ne MACH üzeri alçak geçiş, emniyet binasının vurulması, külliye üzerinden
“MACH üzeri” alçak geçiş talimatlarını kendisinin ilettiğini, kendisine de bu talimatları Ahmet
ÖZÇETİN’in verdiğini söylüyor. “Kaçak saray üzerinden MACH geçişi yakıt bitene kadar.. Emniyete bomba atın.. Genelkurmay ve Kızılay’da kırılacak cam kalmasın.. Tomalara top taarruzu
serbest.” şeklindeki ses kayıtlarının kendisine ait olduğunu beyan eden şüpheli bu emirlerin tamamını ÖZÇETİN’den aldığını itiraf ediyor.
Şüpheli Mustafa EREZ, ifadesinde “Bu darbe girişiminde yönetim merkezi Akıcı Üssü olduğuna göre Akıncı bağlamında yukarıdan aşağıya doğru Hakan EVRİM, Ahmet ÖZÇETİN, Hakan
KARAKUŞ, Mehmet Fatih ÇAVUR’un girişimin içinde olduğunu düşünüyorum.’’ derken, şüpheli
Mehmet YURDAKUL da ifadesinde, “Benim edindiğim izlenim darbeyi Ahmet ÖZÇETİN planlamıştır.’’ diyor.
Şüphelilerden Mustafa AZİMETLİ, ifadesinde, “Ahmet ÖZÇETİN bana “Genelkurmay’a bir
saldırı olacağını, bu kapsamda polis özel harekâttan helikopter kalkacağını, kalkması halinde
etkisiz hale getirmemizi’’ söyledi. Bunun üzerine ben havadayken bu hususu telsizden ilettim.
Yerden de Ahmet ÖZÇETİN’in emri ile helikopterin vurulması talimatı gelince benim uçağımda ön
tarafta bulunan Ekrem AYDOĞDU lazerlemeyi yaptı ve bizim koldaki diğer uçakta bulunan Mehmet Çetin KAPLAN ve Ertan KORAL helikopteri vurdular. Bunun daha önceden bize söylendiği gibi
Genelkurmay’a yönelik bir tehdit olduğunu düşündüğümüz için bizim kolun 2 numarası tarafından helikopter vuruldu... Havacılık Dairesinin bombalanması olayında Ahmet ÖZÇETİN’in vermiş
olduğu koordinatları uçağa ben girdim ve akabinde bombalamayı gerçekleştirdik. Hakan EVRİM ve Ahmet ÖZÇETİN tarafından bize acilen uçakların hazırlanması talimatı verildiğinden uçuş
planlaması, uçuş kodları, yükleme kodları, yükleme planlaması gibi Hava Kuvvetleri’nin bilgisayar sistemi üzerinden yapılması gereken hazırlıkların hiçbirini yapamadan uçakları uçuşa hazır
hale getirdik. Çünkü emirde çok acele etmemiz gerektiği söylenmişti.’’ diyor. Ahmet ÖZÇETİN’in
olay gecesi telefon ve telsiz konuşma tapelerinin dikta kayıtları da mahkeme dosyasına girmiş.
Bu kayıtlardan ÖZÇETİN’in gece boyunca kalkışmada aktif olarak yer aldığı, uçaklara kalkmaları,
bombalamaları ve inmeleri için emirler verdiği anlaşılıyor.
İşte o konuşmalardan bir örnek:
-YARBAY ALTUNTOP: İlgili tüm ünitelere haber verdik, muhtemelen zaten aydınlatma kontrollerinde bir kısmı geldi, başladılar komutanım.
-AHMET ÖZÇETİN: Tamam, hadi bakalım evet gördüm.
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-YARBAY ALTUNTOP: Komutanım BHM arıyor. Malumunuz bu uçuşlar iptaldi emir var.
- AHMET ÖZÇETİN: Biliyorum biliyorum, o birtane şahsiyetsiz karaktersiz bir adam vardı o
tutuklandı, şimdi o emri vermişti.
-YARBAY ALTUNTOP: Hııı ..
AHMET ÖZÇETİN: O arkadaş tutuklandı, şimdi diğerleri ile alakalı gereği yapılıyor. (…)
-YARBAY ALTUNTOP: Şimdi helikopterlerden “yurtta sulh” diyenleri indirin diğerlerini indirmeyin diye üs komutanımız emir vermiş ukamız (uçuş kontrol amiri) vasıtasıyla.
-AHMET ÖZÇETİN: Tamam okey doğru “yurtta sulh ” harekâtı başladı “yurtta sulh ” harekâtını icra ediyoruz şu an, dolaysıyla “yurtta sulh ” diye sizinle temas eden bütün herkes, “yurtta
sulh ” diye temas edecek zaten.
Ahmet ÖZÇETİN’le ilgili olarak düzenlenen HTS analiz raporunda da önemli bilgiler bulunuyor. Kendisinin kullandığı anlaşılan 0530 069 …. nolu hat ile 13-14-15-16 Temmuz 2016 tarihleri
arasında şüphelilerden Murat KARAKUŞ ile 17 kez, Fatih KAHRAMAN ile 5 kez, Mustafa Barış
AVIALAN ile 3 kez, Hakan KARAKUŞ ile 3 kez telefon görüşmesi yaptığı, Ayrıca şüpheli Ahmet ÖZÇETİN’in bahse konu telefon numarası ile 2016 yılı mayıs ayından kalkışma gününe kadar, şüphelilerden Yücel TOPÇU ile 26 kez, Murat KARAKUŞ ile 20 kez, Murat BİCİL ile 8 kez, Fatih KAHRAMAN ile 5 kez, Mustafa AZİMETLİ ile 4 kez, Mustafa Mete KAYGUSUZ ile 4 kez, Hakan KARAKUŞ
ile 4 kez, Mustafa Barış AVIALAN ile 4 kez, Gökmen TARHAN, Hakan EVRİM, İsmail KESKİN, Akın
ÖZTÜRK, ve Hasan Hüsnü BALIKÇI ile ikişer kez, Ahmet TOSUN ile 1 kez telefon görüşmesi yaptığı
anlaşılıyor.. Ayrıca aynı hat ile darbe günü saat 19.09, 19.19 ve 19.54’te Mustafa Barış AVIALAN
tarafından arandığı, saat 19.13’te Hakan KARAKUŞ tarafından arandığı, saat 23.42 ve 23.59’da
Murat KARAKUŞ tarafından arandığı, 16/07/2016 tarihinde saat 01.01 ve 01.13’te Murat KARAKUŞ tarafından arandığı, saat 01.46.31 ve 01.46.32’de 2 kez Fatih KAHRAMAN’dan mesaj aldığı,
saat 01.54 ve 02.34’te Fatih KAHRAMAN’ın şüpheliyi aradığı, saat 03.16 ve 03.43, 04.00, 04.24,
04.39, 04.49, 05.11, 05.38, 05.51, 06.07, 06.29, 06.56, 07.26 saatlerinde Murat KARAKUŞ’un
Ahmet ÖZÇETİN’i aradığı görülüyor.
Akıncı Üssü’nde o geceye ait kamera kayıtlarının incelenmesinde de kendisinin orada olduğu ve faaliyetlere iştirak ettiği açıkça anlaşılıyor.
Savcılık iddianamesinde ÖZÇETİN’le ilgili bütün belge ve deliller ile ‘diğer taraf beyanları’nın
değerlendirildiği ve şu sonuca ulaşıldığı belirtiliyor: “Şüpheli Ahmet ÖZÇETİN’in FETÖ/PDY silahlı
terör örgütünün yöneticisi olduğu, suç tarihinde albay rütbesiyle 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda
üssün harekât komutanı olarak görev yaptığı, 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen dar- beye
teşebbüs eyleminin organizasyonunda ve eylemin icrasında görev aldığı, eylemleri bizzat gerçekleştiren şüphelilere emir ve talimat verdiği, şüphelinin savunması, diğer taraf beyanları, telsiz tapeleri, MASAK raporu, HTS analiz raporu, yurt dışı giriş-çıkış analiz raporu ve tüm dosya
kapsamı incelendiğinde; şüphelinin darbe faaliyeti sırasında Akıncı Üssü’nde bulunduğu, Kazan
Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Akıncı Hava Üssü’nde harekât komutanı olan şüphelinin kullandığı
araçta 23/07/2016 tarihinde yapılan aramada A4 boyutunda zarf içerisindeki belgelerde ‘‘hedef no, hedef, hangi ilde, adres, koruma var’’ başlıklı listenin birinci sırasında Abdullah GÜL,
26. sırada Emrullah İŞLER olan isim listesi çıktığı, zarf içerisinde Abdullah GÜL, Ahmet DAVUTOĞLU, Beşir ATALAY, İbrahim KALIN, İsmail KAHRAMAN, Mustafa VARANK, Nabi AVCI, Yalçın  
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AKDOĞAN, Süleyman SOYLU’ya ait 2 farklı adres, Numan KURTULMUŞ, Kadir TOPBAŞ, Doğu
PERİNÇEK, Sedat PEKER, Veli KÜÇÜK, Berat ALBAYRAK, Fikri IŞIK, Taner YILDIZ, Ali İhsan ARSLAN,
Mücahit İhsan ARSLAN, Hasan ÖLÇER, Emrullah İŞLER isimli şahısların adreslerini içerir uydudan
alınmış muhtelif sayıda değişik ölçekteki uydu görüntülerinin bulunduğu, bunun da şüphelinin
darbe eylemi içerisinde yer alıp devletin kritik noktalarında ve üst makamlarında görev yapmış
kişilerin adresleri ile bunlara ilişkin uydu fotoğraf görüntülerini alarak darbeye teşebbüs eylemi
öncesi çalışma yaptığının tespit edildiği; şüphelinin olay günü saat 17.59’dan itibaren başlayan
kuleyle yapmış olduğu görüşmelerinde, kuleye; “Vip trafiği geçti mi, Cumhurbaşkanı uçağı falan
geçti mi hiç?”, “Nihat kalkışlar başlıyor.”, Nihat Altuntop’un şüpheliye “BHM arıyor, malumunuz
uçuşlar iptal edildi emir var.’’ şeklindeki beyanına şüphelinin, ‘‘Biliyorum o bir tane şahsiyetsiz karaktersiz bir adam vardı tutuklandı, şimdi diğerleri ile alakalı gereği yapılıyor, siz onları
boşverin”, “Helikopterler gelecek ondan sonra, “Couger Skorsky” helikopterler gelecek, indirme
yeri planla, yer planlaması yap, artı uçaklar kalkınca bana buradan bir alo de.”, uçakların kalkış
için piste çıktığının kule tarafından bildirilmesi üzerine şüphelinin, “Süper tamam harikasınız.”
şeklinde cevap vermesi, (…) şüphelinin “Yurtta Sulh Konseyi” üyesi olup, darbeyi planlayan ve
kendilerine “Yurtta Sulh Konseyi” adını veren Fetullahçı Terör Örgütü yapılanmasıyla bağlantılı
olup, şüphelilerin “Yurtta Sulh Harekâtı” dedikleri darbeye teşebbüs eylemini bildiği, bu bağlamda bu olaydan haberden olmayan Nihat ALTINTOP’un uyarıları ve Eskişehir’deki Birleşik Harekât
Merkezi’nin ‘‘Uçuşları durdurun.’’ şeklinde emirlerine rağmen şüphelinin, bu emirleri dinlemeyerek üsten uçakların kalkıp darbe eylemini gerçekleştirmek üzere yukarıda belirtilen şekilde
Ankara’daki devletin merkezi konumundaki kamu kurum ve binalarını bombalattığı, (…) “desk”
bölgesinde uçan pilotlarla telsiz irtibatı sağlayan Ahmet TOSUN ve Mustafa Mete KAYGUSUZ’a
pilotlara iletilmek üzere talimatlar verdiği, TBMM, Genelkurmay, Gölbaş’nda bulunan Polis Özel
Harekât, Gölbaşı’nda bulunan TÜRKSAT uydu antenlerinin bulunduğu tesisler, Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi civarı, Jandarma Genel Komutanlığı, MİT Müsteşarlığı, Kızılay Meydanı üzerinde “Ses
üstü alçak uçuş serbest.“ şeklinde talimatlar verdiği, ayrıca bunlardan bir kısmının bombalanması yönünde talimatlar verdiği, (…) şüpheli Ahmet ÖZÇETİN, Akın ÖZTÜRK, Kubilay SELÇUK, Ünsal COŞKUN, Ömer Faruk HARMANCIK, Hakan EVRİM, Mehmet Fatih ÇAVUR ile Fetullahçı terör
örgütünün sivil kanadına mensup Adil ÖKSÜZ, Kemal BATMAZ, Hakan ÇİÇEK, Nurettin ORUÇ ve
Harun BİNİŞ gibi isimlerin 143. Filo’da toplandıkları, adı geçen şahısların kimin nereye ne şekilde
gideceğine, hangi eylemlerin yapılacağına, hangi noktaların uçak ve helikopterle vurulacağına
karar verdikleri, alınan kararları Ahmet ÖZÇETİN ve Mehmet Fatih ÇAVUR’a ilettikleri, Ahmet
ÖZÇETİN ve Mehmet Fatih ÇAVUR’un da telsiz ve telefonla 141. Filo’daki Ahmet TOSUN ve Mustafa Mete KAYGUSUZ’a ilettiği, Ahmet TOSUN ve Mustafa Mete KAYGUSUZ’un da “desk” diye
tabir edilen uçaklarla telsiz bağlantısının sağlandığı noktadan telsizler aracılığıyla vur emrini ve
vurulacak hedefi ve koordinatlarını havada uçmakta olan FETÖ üyesi pilotlara bildirdikleri, (…)
şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 2010/103566 sayılı soruşturma yürütüldüğü, şüphelinin “Yurtta Sulh Konseyi” Üyesi ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yöneticisi olarak
aşağıda açıklanan atılı suçları işlediği.. anlaşılmıştır.’’
Akın ÖZTÜRK’ün suçlandığı şeylerle o da suçlanıyor ve her birinden ayrı ayrı cezalandırılması talep ediliyor. AHMET ÖZÇETİN’ie ilgili olarak bu dava dışında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığı’ndaki eylemlerle
ilgili hazırlanan ve Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen çatı iddianamesinde de suçlamalar bulunuyor.
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İddianamede, Hava Kuvvetleri ile ilgili darbe girişimine yönelik genel anlamdaki planlamala
rın Akıncı Üssü’nde, şüpheliler Akın ÖZTÜRK, Kubilay SELÇUK, Hakan EVRİM ve Ahmet ÖZÇETİN tarafından yapıldığı ifade ediliyor. İddianamede şüphelilerden Ahmet ÖZÇETİN’in 4. Ana Jet
Üssü Komutanlığı’nda kurmay albay rütbesiyle görev yaptığı, darbecilerin önemli güçlerinden
olan Hava Kuvvetleri’nin darbe planı içindeki organizasyonunun sevk ve idaresini gerçekleştiren eki- bin içinde bulunduğu, olay günü hava harekâtının merkezi olan Akıncı Üssü’nde, ülke
çapında eyleme katılan uçak ve pilotları yönlendirmek suretiyle darbe girişimine aktif olarak
katıldığı belirtiliyor. İddianamede FETÖ’nün asker üyelerinden oluşan ve “Yurtta Sulh Konseyi”
üyesi olarak tespit edilen 38 şüpheli yer alıyor ve Ahmet ÖZÇETİN’in ismi bu şüphelilerin içinde
bulunuyor.23
HAKAN EVRİM
Kalkışma esnasında Akıncı 4. Ana Jet üs komutanı olarak görev yapıyordu. Anlattıklarına
göre 15/07/2016 tarihinde Harekât Komutanı Albay Ahmet ÖZÇETİN tarafından kendisine gece
saatlerinde PKK’ye yönelik iç güvenlik harekâtı yapılacağı, bunun için uçakların hazırlanması gerektiği söylenmiş. ÖZÇETİN ona Diyarbakır’dan uçakların geleceğini haber vermiş ama o, rutin bir uygulama olduğu için durumu sorgulamamış. ÖZÇETİN’den talimat aldıktan sonra o da
uçakların hazırlanması talimatını Bakım Komutanı Ersin ERYİĞİT’e iletmiş. İfadesinde diyor ki,
“Bundan kastım bombaların yüklenmesi ve yakıt ikmalinin yapılmasıydı. Bu talimatı 15/07/2016
günü 14.00 sıralarında verdim. 19.00 sıralarında kontrol için dışarıya çıktığımda rutin dışında
bir hare- ketlenme olduğunu 141. Filo’nun bulunduğu yerde sivil giyimli birkaç şahsın olduğunu
gördüm. Bunların başkalarının misafiri olduğunu düşünerek sorgulamadım.’’ Diyarbakır üssünün uçak ve pilotlarını filoda gördüğünü, bir süre sonra uçakların havalanmaya başladığını, bunu
Ahmet ÖZÇETİN’in yönettiğini, saat 20.00’de karargâha döndüğünü, televizyon izleyince bir sıkıntı olduğunu anladığını ileri sürüyor. Yine iddialarına göre ilerleyen saatlerde kendisine direktif
verenler silahlı oldukları için direnememiş.
İfadelerinin bir yerinde şunları söylüyor: “(…) Akabinde beni alıp 143. Filo’nun girişinde sağda bulunan çardakların olduğu yere götürdüler. Çardaklarda oturmamı istediler. Beni herhangi
bir şekilde bağlamadılar. Ben çardakta otururken etrafta 20-30 tane silahlı komando devamlı
suretle nöbet tutuyordu. Tanımadığım sivil bir kişi çardakta otururken yanıma gelip “Size ve personelinize hiç bir zarar vermeyeceğiz, sadece bize lojistik anlamda yardımcı olmanızı istiyoruz.”
dedi. Ben de bunun üzerine siz burada ne arıyorsunuz, ne yapıyorsunuz dediğimde bana “Senden istediğimizi yap, başka bir şeye karışma.“ dedi. Bu süre zarfında 143. Filo’da çok sayıda silahlı
komando olduğunu gördüm. Bazen beni içeriye gazinonun olduğu yere çağırıp istediklerini yapmamı ve temin etmemi söylüyorlardı. Telefonumu da bu süre zarfında benden aldılar. Ben 143.
Filo’nun içerisine girip gazino bölgesine gittiğimde içeride yaklaşık 30 civarında sivil giyinimli
şahıs vardı. Ellerinde dizüstü bilgisayarlar, leptoplar, ıpadler vardı. Televizyon da yanılmıyorsam
açıktı. Anladığım kadarıyla haberleri seyrediyorlardı. Yoğun bir şekilde de telefon görüşmesi yapıyorlardı. Adil ÖKSÜZü önceden tanımam. 143. Filo’nun gazino bölgesinde ilk defa Adil ÖKSÜZ’ü
gördüm. Çünkü resimlerini daha sonra basından takip ettim. Ben Adil Öksüz’ü gördüğümde yanındakiler ile konuşuyordu. Fakat neler konuştuğunu bilmiyorum. Yalnız dediğim gibi içeride yoğun şekilde sivil giyinimli şahıslar vardı ve alışılmış TSK Harekât Merkezi görünümü yoktu. Daha
http://aa.com.tr/tr/15-temmuz-darbe-girisimi/darbe-girisiminin-cati-iddianamesi/766512
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/693778/Erdogan_in_eski_Basyaveri_Ali_Yazici Ben_sucsuz_degilim_diyemem.html#
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sonra parçaları oturttuğumda aslında o gece ülkemize karşı yapılmak istenen darbenin yönetim
yerinin 143. Filo’nun gazino kısmı olduğunu anladım. Beni gazino bölgesine çağırıp silah ve mermi ihtiyaçları olduğunu beyan ettiler. Buna karşılık bu istekler benden istendiğinde ben bir darbe
kalkışması olduğunu bildiğim halde etrafımda silahlı komandolar olması nedeniyle bu isteklere
direnemedim. Hem kendi can korkum hem de o akşam üste bulunan yaklaşık 270 civarındaki
askeri personelimin can güvenliği nedeniyle benden darbecilerin o akşam istediklerini yapmak
zorunda kaldım. Ayrıca mühimmat istemeleri üzerine de güvenlik taburunda bulunan silahların ve mühimmat depolarındaki mermilerin verilmesini söyledim. Bir ara İkmal Tabur Komutanı
Tan- ju TAŞKIRAN Yarbay beni aradı. Depodan mühimmat verip vermeyeceğimizi sordu. Ben de
ver diye kendisine talimat verdim. (…) Darbe planlarında Milli Eğitim Müsteşarlığı’na atandığım
bilgisini ilk defa cezaevindeyken avukatım Şevki Kutay YEŞİLÖZ’den öğrendim. Evveliyatında bilgim yoktu. Niçin darbe planlayıcıları tarafından bu göreve atandığımı bilmiyorum. (…) Bu olayın
ülkemizdeki anayasal düzeni yıkmak için FETÖ/PDY terör örgütü tarafından yapıldığı aşikârdır.
Bu konuda darbe merkezi olarak neden Akıncı Üssü’nün seçildiğini bilmiyorum. Fakat bildiğim
şudur ki bu darbeyi yapmaya çalışanların Akıncı Üssü’nü tanımadıklarıdır. Çünkü tanımış olsalardı en basi- tinden mühimmat, akaryakıt konusunda tedbirlerini almış olmaları gerekirdi. (…)
Dikta teybinde 15/07/2016 tarih ve 22.22 saatli kısmı dinledim. Burada “Yurtta Sulh diyen helikopterlerin bizden olduğunu” kulede bulunan Mustafa EREZ’e söylüyorum. Her ne kadar daha
önce yukarıda “Yurtta Sulh Konseyi”ni ve “yurtta sulh” parolasını o akşam duymadığımı beyan
etmiş isem de 143. Filo’da bulunanlar bana bunu kuleye iletmemi söylemeleri üzerine ben de
bunu kuleye ilettim.’’
Mahkemenin önündeki dosyada EVRİM’le ilgili ‘diyer taraf beyanları’ da yer alıyor. Mehmet
DİŞLİ, Akıncı Üssü’nde darbecilerin Genelkurmay Başkanı’nı ikna etmeye zorladıkları sahneyi
anlatırken diyor ki, “(…) Buna rağmen Hulusi AKAR kabul etmedi. Bunun üzerine Ömer Faruk
HARMANCIK, Hakan EVRİM ve ismini bilmediğim albay müsaade alıp odadan çıktılar. (…) Onlara Hulusi AKAR’ın bu işte artık kendisinin de yapabileceği bir şey kalmayabileceği, ancak şimdi
müsaade ederlerse Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ı ikna edebileceği, bu işin Silahlı Kuvvetler’in
inisiyatifiyle sonlandırması gerektiği yönündeki söylemlerini ilettim. Bunun üzerine Ömer Faruk
HARMANCIK, Hakan EVRİM ve ismini bilmediğim yukarıda bahsettiğim albay ve düşük rütbeli
tanımadığım subaylar “Biz bir düşünelim.’’ dediler. Bunun üzerine ben tekrar geri döndüm... Ben
genelde burada yukarıda da belirttiğim gibi Ömer Faruk HARMANCIK, Hakan EVRİM ve ismini
bilmediğim bir albayla muhatap oluyordum.’’
Mehmet ŞANVER de ifadesinde “Abidin ÜNAL’ın Hakan EVRİM’i aradığını, ‘‘Ankara üzerinde
uçaklar uçuyormuş, darbe mi yapıyorsunuz? Sizi divanı harbe veririm!’’ dediğini duydum.’’ diyor. Şüphelilerden Hasan Hüsnü BALIKÇI, uçaklara talimatları MEBS’in başında bulunan Ahmet
TOSUN’un verdiğini, onun da emirleri Hakan EVRİM ve Ahmet ÖZÇETİN’den aldığını itiraf ediyor.
Ali DURMUŞ ise darbe gecesi üs komutanı ve harekât komutanlarıyla görüşmek için gittiğinde
Üs Komutanı Hakan EVRİM’e genel sekreterin talimatıyla geldiğini söylemiş. Burada EVRİM kendisine “Diyarbakır’daki uçaklar kalktı mı?” diye sormuş. O da de kendisine Kubilay SELÇUK’un
talimatını ilettiğini söyleyince EVRİM, tekrar teyit etmesini istemiş. Kubilay SELÇUK ise ifadesinde, Genelkurmay Başkanı’nın esir edilip Hakan EVRİM’in Akıncı’daki odasına getirildiğini, burada
olaylar sırasında 3 kişi birlikte bulunduğunu, bir süre sonra da Akın ÖZTÜRK’ün odaya geldiğini
belirtiyor.
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Tanıklardan Seçkin KÖROĞLU, olay günü nizamiye giriş çıkışlarının pilot teğmen ile üsteğmenler tarafından kontrol altına alındığını, bu emri verenlerin üs komutanı olduğunun kendisine
söylendiğini belirtiyor ve “Bunun üzerine Üs Komutanı Hakan EVRİM’in giriş çıkışların kontrol
altına alınması talimatı verdiğini anladım.’’ diyor. Tanık Mehmet ALKIR da Hakan EVRİM’in koridorda bekleyen sivil ve askeri şahıslara şeref salonuna girmelerini söyleyip bu şahıslar şeref
salonuna girerken Hakan EVRİM’in “Siz bu şeref salonunda daha şereflisiniz.’’ şeklinde beyanda
bulunduğunu belirtiyor. Tanıklardan Cihan ÖZGÜÇ ise Ali AVŞAR’ın uçaklar için Ant. Deposuna
yakıt almak için şüpheliler tarafından götürüldüğünde Hakan EVRİM’in de buraya gelip uçaklar
için yakıt istediğini beyan ediyor.
Abidin ÜNAL ise ifadesinde; sanığın (EVRİM) baskı altığında olduğundan mecbur kaldığı için
uçakların uçmasına müsaade ettiğini kendisine söylediğini, ancak daha sonra işin içinde sanığın
da olduğunu öğrendiğini anlatıyor. Tuğgeneral Hakan EVRİM’in postası Mehmet ALKIR tanık olarak verdiği ifadede olay tarihinde Emir Astsubayı Fatih ASLANTAŞ’ın komutanları Hakan EVRİM,
Tümgeneral Kubilay SELÇUK, Albay Ahmet ÖZÇETİN’in bir araya gelip uzun süre görüştüklerini
belirtiyor. ALKIR diyor ki, “Odaya çay götürdüğümde Hakan EVRİM’in diğer bir paşaya ‘Teslim
olacağız, karşılık vermeyeceğiz.’ dediğini duydum.’’ Tanıklardan Erkan UYSAL, olay günü güvenlik taburunda Hakan EVRİM’in emir astsubayının kendilerini alarak 143. Filo’ya götürdüklerini
burada Hakan EVRİM ile Akın ÖZTÜRK’ün gizli bir şekilde konuştuklarını gördüğünü anlatıyor.
Nihat ALTINTOP, 18.07.2016 tarihli ifadesi ile 05/08/2016 tarihli ek ifadesinde; 4. Ana Jet Üs
Komutanı olarak görev yapan Hakan EVRİM’in darbe kalkışmasında en başından itibaren aktif
rol üstlendiğini, darbe girişimi gecesi üsten kalkan uçakların 21.50-22.00 sıralarında ilk uçuş
emrini verdiğini, üst komutanlıktan gelen emirleri uygulamadığını, karargâhta darbe girişimini
ve harekâtı bizzat sevk ve idare ettiğini, girişim emniyet kuvvetlerince kontrol altına alındığında
emniyet güçleri tarafından yakalandığında çok rahat tavırlarla “Ben de ekiptendim, beni gözaltına alıyorlar’.’ şeklinde beyanda bulunduğunu duyduğunu belirtiyor. Tanık Aydın ÖZDEMİR de
TOSUN Yüzbaşı ile Hakan EVRİM’in 141. Filo’da 4105 kuyruk numaralı F-16 ile Diyarbakır’a perşembe günü gidip burada eylemde kullanmak amacıyla uçağa sniper denilen kamera sistemini
temin ettiklerini söylüyor. Tanık Murat YILDIZ da Aydın ÖZDEMİR’in beyanını doğrulayarak, Hakan EVRİM’in 14/07/2016 tarihinde uçakla Diyarbakır’a gidip geldiğini belirtiyor.
Tanık Ali AVŞAR, olay günü 4. Ana Jet Üs Ulaştırma Tabur Komutanlığı’nda araç tahsiste
nöbetçi astsubay olarak görev yaparken akşam saatlerinde F-16’ların havalanmasından sonra
Azimetli’nin kendisini arayarak 143. Filo’nun önüne bir otobüs istediğini, daha sonra Tuğgeneral
Hakan EVRİM’in bizzat arayarak otobüsün acele gelmesini istediğini, Emre ŞAHİN ile otobüsü
gönderdiğini, Emre ŞAHİN ile sonradan görüştüğünde 143. Filo önünde otobüs dolusu silahlı ve
tam teçhizatlı askerleri alıp Genelkurmay’a götürdüğünü, orada askerlerin indiğini kendisinin
de sığınağa girdiğini söylediğini belirtiyor. Tanık Mesut ALTINTAŞ’ın ifadesine göre ise Hakan
EVRİM, ‘‘Terminale iki tane silahlı asker gönder, orada uçak var.’’ demiş. Mehmet BOZKURT da
Hakan EVRİM, Ahmet ÖZÇETİN, Mustafa AZİMETLİ ve BALIKÇI’nın darbe gününden önceki çarşamba ve perşembe günlerinde bir araya gelip toplantı yaptıklarını, telefonlarını da toplantı yaparken dışarıya bıraktıklarını söyleyen diğer bir tanık. Mustafa ÖZBEK de ifadesinde aynı şeyleri
söyleyerek BOZKURT’un söylediklerini destekliyor. Mustafa BAĞATUR ise EVRİM’i diğer darbeci
subaylarla üsde bir arada gördüğünü söylüyor. Hakan KARAKUŞ ifadesinde; suç tarihinde şüpheli Hakan EVRİM’in blok uçuş planlaması yaptığını, uçuşları 13.30 itibariyle bitirdiğini, kulede
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bulunduğu sırada Eskişehir BHM ile yaptığı görüşmede uçuşların yasak olduğunun söylenmesi
üzerine Hakan EVRİM’i aradığını, Hakan EVRİM’in kendisine “BHM’nin talimatını dinlemeyin, siz
normal uçuşları yapın.” dediğini, kendisine uçakların izinsiz kalktığını söyleyip neler olduğunu
sorduğunda “Bir şeye karışma.” dediğini anlatıyor.
Mustafa AZİMETLİ ifadesinde, suç tarihinde Hakan Evrim’in 143. Filo’ya gelerek akşamleyin
TMH olacağını belirterek uçaklara mühimmat yüklenmesi emrini verdiğini, verilen uçuş görevlerini ifa ettikten sonra üsse geldiğinde yakıt problemi olduğunu Üs Komutanı Hakan EVRİM’e arz
ettiğini, birlikte uçaklara yakıt temin etmeye ve yakıt ikmali yapmaya çalıştıklarını ancak başarılı
olamadıklarını ifade ediyor.
Şüphelilerden Samet AVŞAR olay gecesi Akıncı Üssü’ndeki filo içerisinde Ahmet ÖZÇETİN,
Kubilay SELÇUK ve Hakan EVRİM’i gazino civarında gezinirken görmüş. Bu esnada bazı sivil şahıslar da masanın üstünde bir haritayı inceliyorlarmış. Yarbay Şafak KÖMÜRCÜ olay gününden
bir gün önce tanıklardan Alper KOÇAK’ı arayarak Hakan EVRİM’in Yuva-4 misafirhanesinin Harp
Okulu öğrencilerinin üsse gelecekleri ve kalacak olmaları nedeniyle hazırlanması gerektiğini söyledi- ğini, kendisinin misafirhaneyi hazırladığını, Hakan EVRİM’e bu konuyla ilgili telefonla bilgi
verildiğinde “Misafirhane yeterli olmazsa başka yerlerimiz var mı? Ne kadar boşluğumuz var?’’
diye sorduğunu, kendisinin de boş ve dolu yatak sayılarını belirleyerek Hakan EVRİM’e bildirdiğini söylemiş. Tanık, “Darbe teşebbüsü sırasında üste alıkonulan kişilerin hazırladıkları Yuva -4
misafirhanesinde tutulduğunu öğrendim.’’ diyor.
Mahkemede ifade verenlerden Mehmet CEYLAN, Halit OKTAY, Müslim MACİT, Muhammed
Çağrı ŞENER, Özgür ÇELİKKURT, Ekrem KANDUR, Suat Fatih KARADAĞ, Ahmet SARIKAYA, Ersin
ERYİĞİT, Abdullah GENCAY, Ahmet TOSUN, Adem KIRCI, Ekrem AYDOĞDU, Hüseyin TÜRK, Mehmet Fatih ÇAVUR, Murat BİCİL, Mustafa Mete KAYGUSUZ, Mustafa AZİMETLİ, Mustafa EREZ,
Ergin TÜZ gibi isimler de EVRİM’in darbe gecesi Akıncı Üssü’nde olduğunu ve gördüklerini
anlatıyorlar.
Mahkeme dosyasında Hakan EVRİM ile ilgili düzenlenen HTS analiz raporu da yer alıyor.
Bu rapordan anlaşıldığına göre, şüphelinin kullandığı 0537 554 … numaralı hattan,13-14-15-16
Temmuz 2016 tarihlerinde, şüphelilerden Kemal AKÇINAR ve Fatih ASLANTAŞ ile altışar kez, Ahmet TOSUN ile 1 kez telefon görüşmesi yaptığı, ayrıca şüpheli Hakan EVRİM’in bahse konu telefon numarası ile 2016 yılı mayıs ayında kalkışma gününe kadar şüphelilerden Kemal AKÇINAR
ile 36 kez, Kemal MUTLUM ile 12 kez, Fatih ASLANTAŞ ile 10 kez, Osman Nuri GÜR ile 7 kez,
Aydın GÜNDÜZ ile 6 kez, Ahmet ÖZÇETİN ile 2 kez, Akın ÖZTÜRK, Ahmet TOSUN, Fikri ÖZGÜR,
Kemal BATMAZ ve Recep Sami ÖZATAK ile birer kez telefon görüşmesi yaptığı anlaşılıyor. Ayrıca Hakan EVRİM’in kullandığı bu hatın darbe günü saat 21.40’ta Kemal AKÇINAR tarafından
arandığı, EVRİM’in de saat 22.52’de Kemal AKÇINAR’ı aradığı, Kemal AKÇINAR’ın saat 23.15’te
Hakan EVRİM’i tekrar aradığı, 16/07/2016 tarihinde saat 21.34’de şüpheli Hakan EVRİM’in Fatih
ASLANTAŞ’ı bir kez daha aradığı görülüyor.
Darbe girişimi sırasında tuğgeneral rütbesiyle 4. Ana Jet Üssü Komutanı olarak görev yapan
EVRİM’in, darbeciler tarafından düzenlenen atama listesinde aynı görevine devam etmesinin
kararlaştırıldığı da ele geçirilen atama listesinden anlaşılıyor. Bu listeye göre EVRİM’in ayrıca
mevcut askeri görevine ilaveten Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı olarak atandığı görülüyor. Genelkurmay Başkanı’nın Emir Subayı Levent TÜRKKAN ifadesinin bir yerinde “FETÖ/PDY terör

114

Bir İşgal Hareketi - II

örgütünün çok güvendiği elemanlarına, askeri görevine ilaveten sivil görevler de verdiğini’’ söylemesi dikkate alındığında “Paralel Yapı” nezdinde EVRİM’in değerinin ne olduğu anlaşılmış oluyor.
Mahkeme, Hakan EVRİM’in yurt dışı giriş çıkış analiz raporunu da değerlendiriyor. Buna
göre, 15.04.2014 tarihinde Almanya’ya giden EVRİM buradan 26.08.2014 tarihinde dönüyor.
Aynı süreçte diğer şüphelilerden Adil ÖKSÜZ, Kemal BATMAZ, Halil ÖZDEMİR ve Murat KARAKUŞ’un ABD’ye, Bekir Ercan VAN, Ercan DURSUN, Recep Sami ÖZATAK, Engin YETKİN ve Ayhan
ÇATIKKAYA’nın ise Almanya’ya gidip döndükleri görülüyor.
İddianamedeki şu bölüm oldukça dikkat çekici: “Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’nı darbeye teşebbüs faaliyetine tahsis ettiği, ayrıca Genelkurmay Başkanı Hulusi AKAR Akıncı Üssü’ne
getirildikten sonra, kendisine “Dilerseniz sizi kanaat önderimiz Fetullah GÜLEN ile görüştürürüz.“ şeklinde teklifte bulunduğu, şüpheli Hakan EVRİM, Akın ÖZTÜRK, Kubilay SELÇUK, Ünsal
COŞKUN, Ömer Faruk HARMANCIK, Ahmet ÖZÇETİN, Mehmet Fatih ÇAVUR ile Fetullahçı terör
örgütünün sivil kanadına mensup Adil ÖKSÜZ, Kemal BATMAZ, Hakan ÇİÇEK, Nurettin ORUÇ ve
Harun BİNİŞ gibi isimlerin 143. Filo’da toplandıkları, adı geçen şahısların kimin nereye ne şekilde
gideceğine, hangi eylemlerin yapılacağına, hangi noktaların uçak ve helikopterle vurulacağına
karar verdikleri anlaşılmıştır.’’ İddianamede Hakan EVRİM’in Akıncı Üssü’nde sivil şüphelilerden
Kemal BATMAZ’ı asker selamıyla selamladığına dair görüntüleri de yer alıyor. Dosyada Ahmet
ÖZÇETİN için istenen cezalar Hakan EVRİM için de talep edildi.
KUBİLAY SELÇUK
15 Temmuz kanlı darbe girişiminin yaşandığı dönemde Çiğli Ana Jet Üs Komutanı olarak
görev yapıyordu. Kalkışma günü komutanı olduğu üssde 125. Filo’da görev yapan Erdem BAFRALIOĞLU ile beraberlerinde 3-4 kişi olduğu halde saat 14.00’te Ankara’ya geliyor. Mahkemede
verdiği ifadede 125. Filo’dan havalanan uçağa görevli olarak binmediğini söylüyor. Geliş maksadı
“4. Ana Jet Üs Komutanı Hakan EVRİM’i ziyaret, bir de Ankara’da ikamet eden kardeşi Nihat
SELÇUK’la buluşmak’’mış.
Uçaktan iner inmez vakit kaybetmiyor. Saat 15.00’te Hakan EVRİM ile buluşuyor. Kendi anlattığına göre önce ailevi meseleleri, sonra da terörle mücadeleyi konuşmuşlar. Bu sırada Genelkurmay Başkanı’nın üs komutanlığı’na getirildiğini, yüzünde yara gördüğünü, başka ge- tirilenlerin olduğunu, Genelkurmay Başkanı’nın kendisinin bırakılmasını istediğini ancak kabul
edilmediğini, getiren şahısları tanımadığını, odada Genelkurmay Başkanı ve Hakan EVRİM’in olduğunu, Genelkurmay Başkanı’nın, kuvvet komutanları ve Akın ÖZTÜRK’ü çağırdığını, bir süre
sonra Akın ÖZTÜRK’ün yanlarına geldiğini ilk ifadesinde anlatıyor.
Kubilay SELÇUK, daha sonra Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nda 17/07/2016 tarihinde
verdiği ek ifadede şunları söylüyor: “Yaklaşık 90 gündür Ankara 2 nolu F Tipi kapalı cezaevinde
tutukluyum. İçeride düşünmek için fırsatım oldu. 2016 yılının temmuz ayında Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç oldum. (…)15/07/2016 tarihinde akşamleyin İstanbul’da Moda Deniz Kulübü’nde ŞANVER General’in kızının düğününe davetliydim. Hatta İzmir’den aynı gün saat 05.50’deki
Pegasus veya Onur Air’ın sabah uçağıyla İstanbul’a bu düğüne eşimle birlikte gitmek için bilet
almıştım. Fakat cuma günü sabahleyin eşimdeki bel fıtığı ağrısı tekrardan alevlenince düğüne gitmekten vazgeçtim. Akabinde 15/07/2016 tarihinde saat 12.30’da İzmir’den kalkan askeri
“Casa” uçağıyla birlikte Ankara’ya hareket ettim.
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“Aynı gün saat 14.00 sıralarında Ankara Etimesgut’ta bulunan askeri havaalanına indim.
Akabinde Üs Komutanı Tuğgeneral Uğur BULDU’yu ziyaret etmek istedim, ancak makamında
olmadığı için ziyareti gerçekleştiremedim. Bu üssün harekât komutanı olan ancak ismini hatırla- yamadığım albay rütbesindeki kişiyi ziyaret ettim. Buradan bana tahsis edilen resmi hizmet
ara- cıyla Akıncı 4. Ana Jet Üssü’ne aynı gün saat 15.00 gibi geçtim. Ankara’ya geliş maksadım
Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanı Hakan Evrim ile pilotların pilotaj eğitimlerinin geri beslemeleriyle
ilgili bir koordinasyon toplantısı yapmaktı. (…) Akıncı 4. Ana Jet Üssü’ne saat 15.00 gibi vardıktan
sonra Üs Komutanı Hakan EVRİM’le görüştüm. Önce öğlen yemeği yedik, akabinde üs içerisinde
yürüyerek çevre turu attık, devamında üs komutanlık makamına geçtik. Burada genel sohbet
havasında ve mesleki hususlar konusunda konuştuk.
Devamında hava kararmaya başlamıştı. Dışarıda bir hareketlilik olmaya başladı. Bunun
üzerine Hakan EVRİM makam odasından ne olduğunu anlamak amacıyla dışarı çıktı. Akabinde
makam odasının karşısında bulunan şeref salonunda bir hareketlenme oldu. Ben de bunun üzerine koridora geçtim. Oradan şeref salonuna girdim. Şeref salonuna girdiğimde sivil giyinimli
uzun saçlı bir kişi içerideydi. Yanılmıyorsam askeri üniformalı bir kişi daha vardı. Ancak rütbesini
hatırlamıyorum. Kendilerine ne yaptıklarını sordum. Onlarda bana “Burada bir sunum yapılacak, onun için şeref salonunu hazırlıyoruz.’’ dediler. Ben gördüğümde şeref salonunun kürsü kısmındaki birliğin flaması kaldırılmış, yerine Genelkurmay’ın flaması asılmıştı. Ben de madem bu
şekilde hazırlıyorsunuz kürsünün önünde bulunan Akıncı forsunun üzerini küçük bir bayrak ile
kapatabilirsiniz dedim. Ben Akıncı flamasının yerde olduğunu görmedim. Benim olay zamanında
Akıncı’ya geldiğimde üzerimde uçuş tulumum vardı. Bu koşuşturma başlayınca önceden Akıncı
Üssü’ne Emir Astsubayım Mehmet Fevzi ÜNAL ile gönderdiğim bir nolu tören kıyafetimi giydim.
Emir Astsubayım Mehmet Fevzi ÜNAL benden izin alarak memleketi Samsun’a giderken kendisinden bu kıyafetleri Akıncı Üssü’ne bırakmasını istemiştim. Zira daha önceki planımda Akıncı’ya
jet uçağı ile gelmeyi planlıyordum. Jet uçağıyla da gelirken tören kıyafetimi jette koyacak yer
olmayacağından bu şekilde önceden gönderdim. Jet uçağımızı hafta sonu birlik dışında bulundurmadığımızdan cuma günü gelişimde görevli nakliye uçağıyla gelmek durumunda kaldım. O
akşam tören kıyafetimi ortamın riskli olduğunu görünce giydim ve bu şekilde üsden ayrılmayı
planlamıştım. Ancak şeref salonuna üzerimde bir nolu tören kıyafetimle geçtiğimde uzun saçlı
sivil kıyafetli kişi bana sunumu yapacak kişinin gelemediğini söyledi ve benden bu sunumla ilgili
kürsünün üzerinde bulunan metni okuyup okuyamacağımı sordu. Ben de bir bakayım dedim.
Kürsünün başına geçtim.
Burada A4 kâğıdının ilk paragrafını genel tavrım itibariyle sesli bir şekilde okuduğumda bunun bildiri olduğunu anladım. Bunun üzerine devamını okumadan uzun saçlı sivil kişiye böyle bir
şeyi ne ben gördüm nede sen bana verdin dedim ve buradan çık git dedim. Akabinde ben tekrar üs komutanının makamına geçtim. Burada Hakan EVRİM’in gelmesini bekledim. Geldikten
sonra kendisinden bir araç isteyip üsden ayrılacaktım. Bir müddet sonra makamın kapısı açıldı.
İçeriye önde Genelkurmay Başkanı Hulusi AKAR girdi. Girdiğinde yüz ifadesinden sinirli olduğu
ve kızgın olduğu anlaşılıyordu. Arkasından yanlış hatırlamıyorsam Mehmet DİŞLİ makama giriş
yaptı. Bu sırada ben ayaktaydım. Genelkurmay Başkanı Hulusi AKAR’ı görünce “Komutanım hoş
geldiniz.” dedim. Akabinde Hulusi AKAR, Mehmet DİŞLİ ve ben makam odasında oturduk. Burada Hulusi AKAR “Yanlış yapıyorlar, olacak iş değil.” dedi. Bu sırada Hulusi AKAR’ın yüzünde hafif
bir yara izi gördüm. Hulusi AKAR geldiğinde eli bağsız vaziyetteydi. Ben Hulusi AKAR’ın derdest
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edildiği düşündüm. Bu sırada saatin kaç olduğunu tam olarak bilmiyorum. Ancak F-16’lar daha
kalkış yapmaya başlamamışlardı. Bir müddet sonra ben makamın emir astsubayına televizyonu
açmasını söyledim. Zira olayların ne olduğunu anlayalım diye bu şekilde davrandım. Emir astsubayı televizyonu açtı. Hangi kanalın açık olduğunu hatırlamıyorum. Haberlerde Boğaz Köprüsü
üzerindeki trafiğin askerler tarafından kesildiği yönünde haber vardı ve görüntüleri gösteriyordu. Bu durum üzerine olayın mantığını bir süre anlayama çalıştık. Mantıklı bir yorum ortaya
koymak mümkün olmadı.
(…) Akabinde Mehmet DİŞLİ ve ben, üs karargâhından dışarı çıktık. Oradaki askerlere, bizi
komutanların bulunduğu yere götürün çocuklar dedik. Onlar da bizi araç ile 143. Filo’ya götürdüler. Filoya girdiğimizde gazino bölgesine geçtik. Burada Hava Kuvvetleri’nden tanımadığım
genç subaylardan personel vardı. Ayrıca karacı ve jandarma kuvvetlerinden tanımadığım subay
personel vardı. Sivil kıyafetli kişiler vardı. Gazino bölgesindeki kişi sayısı tahmini 8-10 civarıydı.
Ancak dediğim gibi bunları tanımıyorum. Bu kişiler genelde telefonla görüşme yapıyorlardı…
Televizyonda halk ile röportaj yapılıyordu. Ben ve Mehmet DİŞLİ orada bulunan 8-10 kişilik gruba Genelkurmay Başkanı’nın bu faaliyetleri bir an önce sonlandırın şeklindeki talimatını ilettik.
Vücut diliyle olumsuz bir cevap verdiler. Bunun üzerine Mehmet DİŞLİ’yle beraber tekrar Akıncı
Üssü Üs Karargâhı’na  döndük.
(…) Devamında Akın ÖZTÜRK yalnız bir şekilde sivil elbiseyle elleri bağsız vaziyette gecenin
ilerleyen saatlerinde makam odasında Hulusi AKAR, Mehmet DİŞLİ ve ben oturduğumuz sırada
makam odasına geldi. O da, Genelkurmay Başkanı Hulusi AKAR ile hemfikir olduğunu kaosun bir
an önce bitirilmesi gerektiğini söyledi. Hulusi AKAR bize ‘‘Gidin tekrar 143. Filo’da bulunanlarla
bir daha konuşun ve bu olayı sonlandırın.’’ dedi. Bu şekilde sabaha kadar yanılmıyorsam 3-4
kez karargâh ile 143. Filo arasında Mehmet DİŞLİ’yle ben gidış geliş yaptık. Ancak hiç bir şekilde
onları ikna edemedik. En son gidişimizde 143. Filo’da bulunanlar ‘Biz teslim oluruz, ancak askeri
makamlara teslim oluruz.’’ dediler. Gruptan bazıları ‘‘Hayır teslim olmayalım, çatışalım.’’ dediklerinde biz de bunun doğru olmayacağını, teslim olmaları gerektiğini kendilerine söyledik. Son
gidişimizde yanılmıyorsam artık gün aydınlanmaya başlamıştı. Ayrıca son gidişimizde Kara Havacılık ekibinin de 143. Filo’da bulunan gruba katıldığını böylece orada bulunan grubun yaklaşık
30-40 kişi olduğunu gördük.
Devamında askeri makamlara teslim olma yönündeki düşüncelerini Genelkurmay Başkanı
Hulusi AKAR’a ilettik. Oda cep telefonuyla Başbakan ile görüştü. Görüşmenin akabinde Hulusi
AKAR bana darbecilerin askeri savcı ve merkez komutanlığı ekiplerine teslim olmalarını sorunsuz
olarak sağlamam konusunda talimat verdi. Ayrıca rehinelerin deserbest kalmalarını sağlamamı
emretti. (…) Bu sırada askeri savcıyla personel arasında anlaşmazlık çıktı, ben de bunun üzerine
askeri savcılara (yanılmıyorsam biri yarbay birisi ise binbaşıydı) Genelkurmay Başkanı’nın bana
verdiği talimatı ilettim. Bu durumu askeri savcılar tutanağa geçerken orada bulunan grubun
lideri olarak beni göstermişler, bu husus doğru değildir.
(…) 16/07/2016tarihinde öğleden sonra Özel Harekât ekipleri de üs içerisine girdiler. Yine
jandarma ekipleri de buradaydı. Burada ben, Ömer Faruk HARMANCIK, Hakan EVRİM, Ünsal
COŞKUN’un içerisinde bulunduğu 70-80 kişilik grubun teslim olma işlemleri yapıldı. Akabinde
jandarma nezaretinde Ankara Batı Adliyesi’ne getirildik. Akın ÖZTÜRK bizim teslim olduğumuz
grup içerisinde yoktu. Daha sonra nasıl çıkış yaptığı konusunda da bilgi sahibi değilim. Benim
darbe yapılacağı konusunda evveliyatında herhangi bir bilgim yoktu. Ne zaman ki o akşam bil-
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dirinin ilk paragrafını şeref salonunda okuduğum sırada bu olayın bir darbe girişimi olduğunu
anladım. Ben herhangi bir şekilde darbe yöneticisi, planlayıcısı veya uygulayıcısı değilim. (…)
Ben Genelkurmay Başkanı Hulusi AKARın bulunduğu üs komutanı makam odasında herhangi bir
sivil görmedim. Sivil giyinimli sadece Akın ÖZTÜRK vardı. Daha sonra ilerleyen zamanlarda Akın
ÖZTÜRK’ün de resmi elbisesini giydiğini gördüm.’’
Mahkemede, Akıncı Üssü’nde kamera kayıtlarında kendisiyle ilgili kısımlar izletiliyor ve
ne diyeceği soruluyor. Şüpheli bu konuda şunları anlatıyor: “15/07/2016 tarihinde 20.55 ve
16/07/2016 tarih ve saat 11.55’te ki kamera kayıtlarındaki kişi benim. İlk kayıtta 143. Filo’da komutan odasında Ahmet ÖZÇETİN ve Hakan EVRİM ile birlikte görünüyorum. Her ne kadar yukarıda Ahmet ÖZÇETİN’i sadece karargâhta gördüğümü beyan etmiş isem de, bu kısmı hatırlayamamış olabilirim. İkinci kayıtta 143. Filo’da görünüyorum, burada da o akşam üzerimde bulunan
silahımı 143. Filo Komutanı’nın odasına bırakmıştım. Bu silahımı almak üzere oraya gidiyorum.
Silahımı daha sonra 143. Filo’da bulunan deskin üzerinde buldum. Silahımı buradan alıp daha
sonra teslim ettim. Ayrıca yine ikinci kayıtta 143. Filo’da bulunanlara hazırlanıp karargâh bölgesine geçmelerini söyledim. Yine izlediğim el kamerasındaki kayıtta bildirinin ilk paragrafını
okuduğum görülmektedir. Ayrıca 15/07/2016 tarihinde saat 22.25’te ve 16/07/2016 günü saat
04.00 sıralarında Akıncı karargâh binası kripto koridorunda bulunan görüntülerimi izledim. İlkinde yanımda Emir Astsubayım Mehmet Fevzi ÜNAL bulunmaktadır. Ahmet ÖZÇETİN’le birlikte
odasına giriyoruz. Elimde evraklarla odadan çıkış yapıyorum. Bu evraklar yanılmıyorsam geri
beslemeyle ilgili evraklar idi. Emir Astsubayım Mehmet Fevzi ÜNAL elbiselerimi bırakmak için
üsse gelmişti. Kendisinin bu olayda hiçbir dahli yoktur. Olayda herhangi bir suçu da yoktur. İkinci
kayıtta ise Mehmet DİŞLİ, Akın ÖZTÜRK ve ben kripto koridorunda konuşurken görünüyoruz.
Burada da konuyla ilgili genel münazaralarımız devam etmekteydi. FETÖ/PDY terör örgütüyle herhangi bir bağlantım yoktur. Bu olayda darbeciler tarafından hazırlanan atama listesinde
adım olduğundan tarafımın kullanılmaya niyet edildiğini düşünüyorum. Ancak ben herhangi bir
şekilde bu darbenin içerisinde yer almadım, katkı sağlamadım.’’
Kubilay SELÇUK’a diğer taraf beyanlarındaki kendisiyle alakalı bölümler soruluyor. Mehmet
DİŞİL’nin ifadesinde şüpheli ya gerçekten öyle sandığından ya da koruma amaçlı olarak Akın ÖZTÜRK’ü aklamak istiyor. DİŞLİ diyor ki: “Akabinde içeri girdim. İçeride Hulusi AKAR, Kubilay SELÇUK’a Hava Kuvvetleri Komutanı’nın nerede olduğunu sordu, o da bilmediğini söyledi. Akabinde
Akın ÖZTÜRK’ün nerede olduğunu sordu. Bunun üzerine Kubilay SELÇUK o bu işin içerisinde yok
dedi. Bunun üzerine Hulusi AKAR Kubilay SELÇUK’a neredeyse bir bak gelsin, bu konuyu konuşalım dedi. Akabinde Kubilay SELÇUK dışarı çıktı…’’
Tanıklardan Ali KÜÇÜK, ifadesinde; suç tarihinde Akıncı Üssü’nde iken gündüz yapılan törenden birkaç saat sonra uzun saçlı, kısa boylu bir şahsın üsse gelip Kubilay SELÇUK’un emir astsubayının bu şahsı karşıladığını, elinde kamera ile şeref salonuna geçtiklerini, şahsın kendisinden kürsüye geçip konuşmasını istediğini, kendisinin de kısa künyesini bağırarak konuştuğunu,
daha sonra buradan çıktığını, beyan ediyor.
Hakan EVRİM’in 11/10/2016 tarihli ifadesinde Kubilay SELÇUK ile ilgili bölümler şöyle:
“15/07/2016 tarihinde saat 12.30 sıralarında Kubilay SELÇUK üsse geldi. Geleceğini daha önceden bildirmemişti. Geldiğinde ziyaret amaçlı geldiğini beyan etti. Ben saat 14.00’ten sonra kendisiyle odamda biraz sohbet ettikten sonra kendisi istirahat için makamın yanında bulunan dinlenme odasına geçti… Ben de 141. ve 143. hatlara uçakların yüklenmesi konularını takip etmek

118

Bir İşgal Hareketi - II

üzere gittim. Akabinde Genelkurmay Başkanı Hulusi AKAR’ın üs karargâha geldiğini öğrendim.
Ben de yanımda bulunanlara komutanı karşılamaya gitmem gerekir dedim. Ben de üs karargâha giden bu ekibin ardından karargâh bölgesine gittim. Üs bölgesine gittiğimde dışarıda silahlı
10-15 civarında MAK ve SAT komandoları vardı. Üs komutanı odasına girdiğimde Genelkurmay
Başkanı Hulusi AKAR, Akın ÖZTÜRK, Kubilay SELÇUK, Mehmet DİŞLİ, Ömer Faruk HARMANCIK ve
2-3 sivil kişi otuyordu. Bu sivil kişileri tanımıyorum.. Kubilay SELÇUK tarafından burada darbe bildirisinin okunması provasının yapılması olayından da haberim yoktur. O esnada kapı kapalıydı.
Sabah saatlerinde pistler bombalanmaya başlandı. Karargâh bölgesinde ben, Kubilay SELÇUK,
Ömer Faruk HARMANCIK vardı. Adil ÖKSÜZ’ü önceden tanımam. 143. Filo’nun gazino bölgesinde ilk defa Adil ÖKSÜZ’ü gördüm. Çünkü resimlerini daha sonra basından takip ettim. Ben
Adil ÖKSÜZ’ü gördüğümde yanındakiler ile konuşuyordu. Fakat neler konuştuğunu bilmiyorum…
Daha sonra Akın ÖZTÜRK’ün yanına bir kaç generali de alıp iki araç şeklinde üs bölgesinden ayrıldığını öğrendim. Yanına aldığı generallerin kim olduğunu bilmiyorum.’’
Ali DURMUŞ, ifadesinde SELÇUK’tan bahseden bir başka isim. O da şunları anlatıyor: “Albay Veysel KAVAK bana sıkıntılı bir durum olduğunu, Genelkurmay Başkanı, Genelkurmay 2.
Başkanı ve MİT Müsteşarı’nın toplantı hâlinde olduğunu, Akıncılar Üssü’nde de bir hareketlilik
olduğunu, Akıncılar Üssü’ndeki komuta kademesinden kimseye ulaşamadığını, benim Akıncılar
Üssü’ne giderek oradaki durum hakkında kendisine malûmat vermemi istedi. Ben de numarayı
aradım, telefona Tümgeneral Kubilay SELÇUK çıktı. Ben kendimi tanıttım. Bana “Sen Diyarbakır’a geri hizmet uçuşuna gittin diye duydum” dedi. Ben de Veysel Albay çağırdığı için döndüğümü söyledim. Bana Tümgeneral Kubilay SELÇUK “Diyarbakır’da kimseye ulaşamıyorum.” dedi.
Ben de Kartepe General’in düğünde olduğunu söyledim. “Üsten kimseye ulaşabili rmisin?’’ dedi.
Ben filo komutanlarının ve alttakilerin numarası olduğunu, harekât komutanının cep numarasının olmadığını, isterse numaraları kendisine gönderebileceğimi belirterek siz mi ararsınız yoksa
ben mi arayayım diye sordum. Kubilav SELÇUK bana, “Bir görev var, onun için Diyarbakır’a kalk
talimatı vereceğiz.’’ dedi. Bu konuşmalar saat 21.15 ile 21.30 arasında geçti. Bana Akıncılar’a
gitmem Albay Veysel KAVAK tarafından emredilince ben de Akıncılar Üssü’ne kendi sivil aracımla
gittim. Filoya girince büyük bir gazino var, Üs Komutanı Hakan EVRİM’e genel sekreterin talimatıyla geldiğimi söyledim. Üs komutanı da bana “Diyarbakır’daki uçaklar kalktı mı?’’ diye sordu.
Ben de kendisine Kubilay SELÇUK General’in talimatını ilettiğimi söyledim. O da bana tekrar teyit
etmemi emretti.’’
Genelkurmay Başkanı Hulusi AKAR tanık ve müşteki olarak verdiği ifadesinde SELÇUK’un
olay yerinde olduğunu brlirtiyor. İşte anlattıkları: “Akıncılar Üssü’nde bulunduğum yerde Tümgeneral Kubilay SELÇUK, Orgeneral Akın ÖZTÜRK, Tuğamiral Ömer HARMANCIK, Tuğgeneral
Hakan EVRİM de vardı. Ömer HARMANCIK 2 sayfadan oluşan metni okuyup imzalamam için
bana vermek istedi ve bana “Dilerseniz sizi kanaat önderimiz ile görüştürebiliriz.’’ dedi..’’ Ünsal
COŞKUN ifadesinde, Kubilay SELÇUK’u Hakan EVRİM’in odasında gördüğünü, yanlarında Faruk
HARMANCIK’ın da olduğunu beyan ederken, Ömer Faruk HARMANCIK da ifadesinde olay günü
Akıncılar’daki üsse Kubilay SELÇUK ile gittiğini belirtiyor.
Tanıklardan Mehmet ALKIR ifadesinde, Tuğgeneral Hakan EVRİM’in postası olduğunu, olay
tarihinde Emir Astsubayı Fatih ASLANTAŞ, komutanları Hakan EVRİM, Tümgeneral Kubilay SELÇUK ve Albay Ahmet ÖZÇETİN’in bir araya gelip uzun süre görüştüklerini, şüpheli Kubilay SELÇUK’un şeref salonunu hazırlattırıp “Askerler dışarı çıksın.’’ diyerek kendilerini dışarıya çıkarttığı-
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nı, gece saat 23.00 gibi Hulusi AKAR’ı Hakan EVRİM’in odasında gördüğünü, odada aynı zamanda
Akın ÖZTÜRK, Kubilay SELÇUK ve başka bir paşa daha olduğunu, Akın ÖZTÜRK’ün emirleri odada
bulunan karacı paşaya verdiğini, onun da sık sık dışarı çıkıp geldiğini anlatıyor. Tanık Ali KÜÇÜK
ise Hakan EVRİM’in postası olduğunu belirterek; olay günü Kubilay SELÇUK’un komutanının (Hakan EVRİM) odasına geldiğini, daha sonra Kurmay Albay Ahmet ÖZÇETİN’in de onlara katıldığını,
kendi aralarında konuştuklarını, akabinde bunlara Akın ÖZTÜRK’ün de katıldığını, Genelkurmay
Başkanı’nın Hakan EVRİM’in odasına gece getirildiğini, Kubilay SELÇUK’un diğer şüpheliler ile
birlikte teslim olana kadar orada bulunduğunu verdiği ifadede beyan ediyor.
Bir başka tanık Murat YILDIZ verdiği ifadede konuyla ilgili şunları söylüyor: “Hakan EVRİM
14/07/2016 tarihinde uçakla Diyarbakır’a gidip geldi. Dönüşte emir astsubayına İstanbul’daki
düğüne gitmeyeceğini ve programı iptal etmesini söyledi. Ertesi gün Kubilay SELÇUK ile Akıncılar
Üssü’nde buluşup birbirleri ile hararetli bir şekilde konuştuklarını, gecenin ilerleyen saatlerinde
Genelkurmay Başkanı’nın Hakan EVRİM’in odasına getirildiğini, peşinden Akın ÖZTÜRK’ün de
geldiğini biliyorum.’’
İsmail KESKİN ifadesinde, her üç şüphelinin de (birisi Kubilay SELÇUK) Genelkurmay Başkanı’nın tutulduğu odaya bir kaç kez girip çıktığını, Genelkurmay Başkanı’nın bu kişilere “TSK’yi  b.k
ettiniz, hemen vazgeçin bu işten, sabah olmadan bitirin bu işi, sabah çok kötü olacak!” dediğini,
şüpheli Akın ÖZTÜRK’ün bu kişilerle bir kaç kez görüştüğünü belirtiyor. Gökhan YAKUT ise verdiği
ifadede 143. Filo Karargâhı’nda filonun elemanı olmayan Müslüm MACİT, ÇAVUR ve Tümgeneral
Kubilay SELÇUK’u gördüğünü, bunun dışında yirmi kişinin daha olduğunu, devamlı telefonla görüşerek bir şeyler yaptıklarının ve yönettiklerinin belli olduğunu söylüyor.
Emin ALBAYRAK da 143. Filo’da olay zamanında Kubilay SELCUK, Hakan EVRİM, Ahmet ÖZÇETİN, Mustafa AZİMETLİ ve Ali KARABULUT’u gördüğünü, hepsinin elinde telefon olduğunu,
dışarıya emir verdiklerini, dışarıda darbe girişimini yürüten birilerinin oradaki pozisyonları koordine ettiğini, orada sivil kıyafetli kişilerinde olduğunu, onların da emir verdiklerini, bu emirler
arasında “Tv kanallarını basın.”, “Kızılay’da toplanan vatandaşları dağıtın.”, “Biz bu yola çıktık,
artık bundan sonra geri dönüş yok.” gibi cümleleri duyduğunu söyleyen bir başka isim. Eyyüp
ERGÜL de ifadesinde, Kubilay SELÇUK’un olay yerinde bulunduğunu ve üs içindeki koordinasyonu sağlayanlardan biri olduğunu anlatıyor.
Şu ifadeler de Mustafa KARADERE’ye ait: “Ali KARABULUT olay gecesi Akıncılar Üssü’nde
saat 22.00 sıralarında kursiyer teğmenlerden ikişerli, üçerli grup oluşturarak görevlendirme yaptı. Silahı olanları nizamiyede görevlendirdi. Bu sırada yanlarında Kubilay SELÇUK, Hakan EVRİM
ve Ahmet ÖZÇETİN’in de bulunuyordu. Sabah saat 06.00 sıralarında da Kubilay SELÇUK’u askeri
kıyafetli olarak filodan çıkarken gördüm.’’
Samet AVŞAR, Fatih ASLANTAŞ, Mehmet CEYLAN, Ekrem KANDUR, Suat Fatih KARADAĞ,
Ahmet SARIKAYA, Hakan EVRİM, Ahmet ÖZÇETİN, Ali KARABULUT, Ertan KORAL, Murat BİLİCİ,
Mustafa AZİMETLİ gibi şüpheliler de olay gecesi Kubilay SELÇUK’u Akıncıla Üssü’nde, diğer şüphelilerle birlikte gördüklerini söylüyorlar. Mehmet GÜNGÖR ise, Akıncı Üssü’ndeki organizasyonu Tümgeneral Kubilay SELÇUK’un yönlendirdiğini duyduğunu belirtiyor.
Şüphelilerden Mustafa AZİMETLİ daha sonra verdiği ek ifadesinde de şunları belirtiyor: “(…)
Silahlar gelince filoda korunaklı olan bir yere bıraktırdım. Akabinde saat 18.00 civarında filoya
Kubilay SELÇUK, Mehmet DİŞLİ ve denizci bir tuğamiral geldi. Bunları kapılara görevlendirdiği-
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miz kursiyer teğmenler filoya getirdiler. Ben ve personelim onları karşıladık. Gazino ve çardak
böl- gesinde ağırladık. Daha sonra filoya sivil kıyafetli tanımadığım şahıslar da geldi.. 2. kalkışımızda filodan tomalara ve TBMM’nin bahçesine atış yapmamızın istenmesi üzerine ben bu
olaydan rahatsız oldum ve bir şeylerden şüphelenmeye başladım. Atışı yapmadan üsse geri döndük ve 141. Filo’ya gittim. Burada deskte Ahmet TOSUN’u gördüm. Devamında da 143. Filo’ya
gittim. 143. Filo’ya gittiğimde ortalık ana baba günüydü. Gündüzden gelen insanlar oradaydı.
Silahlı koman- dolar oradaydı. Bir ara 143. Filo’nun gazino bölgesine girdim. İçeride Kubilay
SELÇUK, Mehmet DİŞLİ, Ömer Faruk HARMANCIK olduğunu tahmin ettiğim denizci tuğamiral,
Hakan EVRİM, Ahmet ÖZÇETİN, Karacı Albay Muzaffer DÜZENLİ vardı. O akşam gerçekleşen olay
sonradan müşahede ettiğim kadarıyla TMH değildi. Burada o akşam yapılmak istenen ülkemizdeki anayasal düzeni yıkmaya yönelik bir darbe girişimi olduğunu sonradan anladım.’’
Mahkeme dosyasına giren belgelerin içerisinde o gece Kubilay SELÇUK’un yaptığı telefon
ve telsiz konuşmalarının raporu da bulunuyor. Şüphelinin Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı dikta
kayıtlarına yansıyan konuşmalarından birisi şöyle:
-TÜMGENERAL SELÇUK: Alo..
-HAKAN KARAKUŞ: Evet..
-TÜMGENERAL SELÇUK: Tümgeneral Selçuk neresi orası? HAKAN KARAKUŞ: Eeee kule..
TÜMGENERAL SELÇUK: Nereye atış yaptılar?
HAKAN KARAKUŞ: Eee komutanım emercensi piste yerde inmiş rule yapan uçağa havadan
top taarruzu yaptılar.
TÜMGENERAL SELÇUK: Heh..
HAKAN KARAKUŞ: Kanattan isabet almış, ee emercensi pistte oldukça fazla yamaha var.
TÜMGENERAL SELÇUK: Hehe..
HAKAN KARAKUŞ: Artı eee pistte top taarruzu yaptı. TÜM GENERAL SELÇUK: Ana piste,
nereye?
HAKAN KARAKUŞ: Ana piste top taarruzu yaptı, rapconla 3 numara arasına.
TÜMGENERAL SELÇUK: Tamam anlaşıldı sağ ol.
HAKAN KARAKUŞ: Sağ olun komutanım..
Kubilay SELÇUK’la ilgili hazırlanan MASAK raporunda da kendisinin gerçekleştirilen darbeye
teşebbüs eylemi nedeniyle hakkında işlem yapılan şüphelilerden Zekeriya KUZU, Serdar GÜLBAŞ, Ramazan ELMAS, Mehmet ÖZLÜ, Ali DURMUŞ ve Enis ÇAKIR ile aralarında para havalesi
gerçekleştirildiği anlaşılıyor. Şüphelinin ismi darbeciler tarafından hazırlanan atama listesinde
de geçiyor. Buna göre darbe faaliyeti sırasında tümgeneral rütbesiyle İzmir/Çiğli 2. Ana Jet Üs
Komutanı olarak görev yapan şüphelinin darbeciler tarafından düzenlenen atama listesinde Genelkurmay Harekât Başkanılığı’na atanarak terfi ettirildiği görülüyor. Şüphelinin yurt dışı giriş,
çıkış analiz raporları incelendiğinde yine çoğu seyahatin diğer bazı şüphelilerin yurt dışı seyahatleriyle aynı zaman dilimlerine denk geldiği anlaşılıyor.
Savcılık iddianamesini tamamlarken diyor ki; “Şüpheli Kubilay SELÇUK’un FETÖ/PDY silah-
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lı terör örgütünün yöneticisi olduğu, “Yurtta Sulh Konseyi” üyesi olduğu, İstanbul’da Mehmet
ŞANVER’in kızının düğününe davetli olmasına rağmen düğüne gitmeyip Ankara’ya darbenin yönetim merkezi olan Akıncı Üssü’ne geldiği, darbeciler tarafından düzenlenen atama listesinde
Genel- kurmay Harekât Başkanı olarak atanıp terfi ettirildiği, kule telsiz konuşması kayıtlarından
da anlaşılacağı gibi, şüphelinin darbe gecesi kimin nereyi vurduğu ile ilgili araştırma yaptığı, 143.
Filo ek hizmet binasında ele geçirilen kamera kayıtlarının incelenmesinde, şüphelinin Akıncı Üssü’nün şeref salonunda Silahlı Kuvvetler’in yönetime el koyduğuna ve darbe yaptığına ilişkin
darbe bildirisini okuyarak prova yaptığı, (…) Diyarbakır’dan kalkan mühimmat yüklü F-16 savaş
uçaklarına kalk emri verilebilmesi için telefon görüşmesi yaptığı, darbe günü İzmir’de görevli olmasına rağmen darbenin yönetim merkezi olan Akıncı Üssü’nde bulunduğu, Akın ÖZTÜRK, Ünsal COŞKUN, Ömer Faruk HARMANCAK, Hakan EVRİM, Ahmet ÖZÇETİN, Mehmet Fatih ÇAVUR
ile Fetullahçı terör örgütünün sivil kanadına mensup Adil ÖKSÜZ, Kemal BATMAZ, Hakan ÇİÇEK,
Nurettin ORUÇ ve Harun BİNİŞ gibi isimlerin 143. Filo’da toplandıkları, (…) şüphelinin diğer darbe yöneticileri ile eylem ve işbirliği içerisinde hareket ettiği, darbe faaliyetinin başarılı olabilmesi
için gerekli koordinasyonu sağladığı ve emirleri verdiği… anlaşılmıştır.’’
Kubilay SELÇUK’un da diğerleri gibi ilki “Anayasa’yı ihlal etmek’’ suçu olmak üzere 13 ayrı
eylemden sorumlu tutularak ve her birinden ilgili yasa maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırılması talep ediliyor.
HAKAN KARAKUŞ
1997 yılında Harp Okulu’nu bitirmiş. 1998 yılında Çiğli Üssü’nde, 1999 yılında Konya 3. Ana
Jet Üssü’nde, 2000 yılında Akıncı 4. Ana Jet Üssü’nde pilot eğitimlerini tamamlamış. 2004 yılında ABD California eyaletine yüksek lisansa gitmiş. ABD’de Deniz Kuvvetleri Enstitüsü’nde Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans yapmış. 2009 yılında kurmay yüzbaşı olarak akademiden
mezun olmuş. 2011 yılında Akıncı 4. Ana Jet Üssü 143. Filo’ya kol uçucusu olarak atanmış. Aynı
yıl Belçika Brüksel’de bulunan NATO Karargâhı’na ataması yapılmış. 2014 yılının kasım ayında
Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı Karargâh Harekât Kısım Amiri olarak, 2015 yılı haziran ayında
Akıncı 4. Ana Jet Üssü 141. Filo’da filo komutanı olarak atanmış. Hain girişim olduğunda 4. Ana
Jet Üssü’nde “141. Filo Komutanı” olarak yarbay rütbesiyle görev yapıyordu.
İlk savunmasında şunları söylüyor: “Bayrak töreninden sonra 141. Filo’ya gittim. Filoya
gittiğimde emekli subaylardan Dursun DÖNMEZ’i filonun önünde gördüm. Bizim filonun eski
komutanı olduğu için ona filoyu gezdirdim. Saat 14.00 sıralarında bankada olan işlerimi halletmek için üsten çıkış yaptım. Dursun DÖNMEZ’i de refakat etmesi için Yüzbaşı Cevdet TÜRKERİ’ne bıraktım… Saat 17.00 gibi tekrar lojmana geldim. Evde bulunduğum sırada Solotürk Pilotu
Yüzbaşı Erhan GÜNAR beni 0539 657 … numaralı cep telefonumdan aradı. Bana Antalya’dan
kalkarak Kemer üzerinde uçuş yapacağını, uçuşların iptal edilmiş olduğunu, doğru olup olmadığını sordu. Ben de Harekât Komutanı Albay Ahmet ÖZÇETİN’i aradım. Kendisine uçuşların iptal
edilip edilmediğini sordum, o da bilmediğini söyledi. Ben de kendisine Hava Kuvvetleri Komutanı Genel Sekreteri Albay Veysel KAVAK’ı arayacağımı söyledim. Uçuş tulumumu giyerek saat
19.00 civarında üsse gittim. Albay Veysel KAVAK’ı cep telefonumdan aradım. Hava Kuvvetleri
Komutanı’nın emriyle uçuşların iptal olduğunu öğrendim. Durumu Erhan GÜNAR’a söyledim. O
da “Uçuş iptal gerekçesine yazalım mı?” diye sorunca ben tekrar Albay Veysel KAVAK’ı aradım.
O da Hava Kuvvetler Komutanı’yla görüşüp döneceğinisöyledi. Tekrar beni saat 19.30 civarında
arayarak Erhan GÜNAR’ın uçabileceğini söylemesi üzerine ben de Erhan GÜNAR’a uçabileceği
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konusunda bilgi verdim. Bu arada evden üsse gittiğim sırada kuleden ve meydan harekâttan
sorumlu Yarbay Nihat ALTINTOP beni arayarak “Terörle mücadele herakatı uçuşları var, haberin
var mı? Harekât Komutanı Ahmet ÖZÇETİN bana söyledi.” dedi. Ben de haberimin olmadığını,
ancak bayramdan önce Eskişehir BHM’den gelen talimat gereği üç uçağımın bomba yüklü beklediğini söyledim. Filoya gittiğimde kursiyerlerin ve Yüzbaşılar Mete KAYGUSUZ, Ahmet TOSUN
ve Hüseyin TÜRK’ün filoda olduğunu gördüm. Aynı zamanda Mehmet Fatih ÇAVUR da oradaydı.
Ayrıca Mustafa EREZ ile Mustafa Mustafa KONUR da vardı. Harekât komutanı olan Ahmet ÖZÇETİN, Mete KAYGUSUZ’u arayarak terörle mücadele için uçuş olabileceğini söylemiş. Ben filoya
19.00 civarında geldiğimde bunu bana söyledi. Harekât komutanını cep telefonumdan aradım.
Terörle mücadele herakatı olacağını, kimsenin filodan ayrılmamasını söyledi. Dışarıdan pilot çağırıp çağırmayacağımızı sorduğumda ise gerek olmadığını söyledi. Ben bu sırada saat 19.30
sıralarında kursiyerleri topladım. Terörle mücadeleye ilişkin harekâtımız olacağını belirttikten
sonra uçuşla ilgili konuşma yaptım.
Ahmet ÖZÇETİN beni arayarak Yuva-4 isimli misafirhaneyi açmamı söyledi, kursiyerlerin buraya yerleştirileceğini belirtti. Misafirhaneye baktıktan ve Ahmet ÖZÇETİN’le görüştükten sonra
benim kuleye geçmemi söyledi. (…) Bu iki uçak saat 21.30 civarında kalktı. Bu iki uçağın pilotlarının kim olduğunu, nereye gittiklerini bilmiyorum. Uçaklar kalktıktan 1-1,5 saat sonra tekrar piste
iniş yaptı. Nihat Yarbayla konuşarak burada bir terslik olduğunu anladık. Harekât amiri Ahmet
ÖZÇETİN’e sorduk. Onların görevlerini yaptığını, bizim karışmamamızı söyledi. Daha sonra uçaklar bizden izin almadan ve ışıklarını yakmadan pistten kalkmaya başladılar. Bunun talimatını
ÖZÇETİN’in verdiğini düşünüyorum. Ben uçuşları olay günü Genelkurmay’ın yasakladığını bilmiyordum. Saat 22.30 gibi Eskişehir BHM’de Yarbay DAKKUR ile görüştüm. Bize uçuşların yasak
olduğunu, uçuşlara izin vermememizi, uçuş yapılması hususunda Hava Kuvvet- leri’nden emir
geldiğinde uymamamızı söyledi. Bunun üzerine Ahmet ÖZÇETİN’i tekrar aradık. Ulaşamadık.
Bunun üzerine üs komutanını aradım. Üs Komutanı EVRİM, “BHM’nin talimatını dinlemeyin, siz
normal uçuşları yaptırın” dedi. (…) Gece 02.00 sıralarında bordo bereli askerler geldi. Beni ve
Nihat Yarbay’ı sordu. Kendileriyle gelmemizi istediler. Birlikte gideceğimiz sırada uçuşun emniyetini sağladığımı söylemem üzerine Nihat Yarbayı götürdüler. Beni orada bırak- tılar. (…) Kulede
televizyon vardı. Darbe girişimi olduğunun saat 22.30 gibi farkına vardım. Bu nedenle Nihat Yarbay’la ne yapabileceğimizi konuştuk… Sonra Harekât Komutanı ÖZÇETİN 143. Filo’da olduğu için
oraya gittim. Oraya da almadılar. Tekrar kuleye döndüm. Saat 22.30’dan iti- baren üs karışmıştı.
Helikopterler çok fazla iniş kalkış yapıyordu.
(…) Sabaha karşı helikopterler ve uçaklar geldi, piste ve kulenin etrafına atış yapmaya başladı. Helikopterler saat 06.00 civarında piste iniş yaptıktan sonra içinden Özel Kuvvetler’in elemanları inmeye başladı. Kuleye ateş edilmeye başlayınca biz tüm kule personeli aşağıya sı- ğınağa
kaçtık. Kuleyi terk ettiğimizi Eskişehir’e haber verdim. Sığınakta bir müddet bekledik- ten sonra
saat 06.30 civarında ben lojmana gittim. Eşimi aradığımda eşim evden ayrılmıştı. Evde kimse
yoktu. 2-3 gün lojmanda bekledim. Daha sonra evde yiyecek bitti. Arkadaşım Hasan BALIKÇI’nın
ev anahtarları bende olduğu için onun evine gittim. Orada bekledim. 23/07/2016 Cumartesi gününe kadar BALIKÇI’nın evinde bekledim. Polisler beni burada buldular. Filo komu- tanı ben olduğumdan ve beni suçlu çıkaracaklarına inandığımdan evden dışarı çıkamadım. (…) “Yüksek Askeri
Şura” üyesi olan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın ÖZTÜRK benim kayınpederim olmaktadır.
15/07/2016 Cuma günü saat 14.00 sıralarında kendisi benim evime misafir olarak geldi. Saat
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14.00’ten 16/07/2016 cumartesi sabaha karşı lojmandan üsse geldiğini ben Binbaşı
Mehmet Fatih ÇAVUR’dan duydum. (…) Darbe girişimini kimin yönettiğini bilmiyorum. Ancak 143. Filo’nun oradan yönetiliyordu. Ben alıkonularak getirilen herhangi bir kişi görmedim.
(…) Evimde yapılan arama sırasında 69 adet 1 dolar buldular. Ben bu dolarları Amerika’ya tatbikata gittiğimde harcamalar sonrasında artan para üstleri şeklinde biriktirdim. Onlar da hatıra
olsun diye evimde çekmecede duruyordu.’’
KARAKUŞ, ifadesinin bir yerinde hem “Ben 15/07/2016 tarihinde ne gece ne de 16/07/2016
tarihinde gündüz Akıncı 143. Filo’ya gitmedim.’’ diyor hem de “143. Filo’nun kamera kayıtlarında
16/07/2016 günü 12.10’da koridorda yürüyen kişiyi gördüm, bu kişi bana benzemektedir, ancak
ben dediğim gibi cumartesi gündüz (16/07/2016) 143. Filo’ya gitmedim.’’ şeklinde konuşuyor.
Dikta kayıtlarında yer alan 15/07/2016 tarih saat 22.26, 23.27, 23.47, 23.49, 23.53, 23.58,
16/07/2016 tarih ve saat 00.03, 00.14, 00.15, 00.39, 00.50, 00.55, 01.17, 01.30, 01.56, 03.02,
03.42, 04.23, 04.26, 04.36, 05.47, 06.12, 06.15, 06.24, 06.25, 06.30, 07.18, 07.34, 07.41,
08.05,07.08, 08.46, 09:.8, 10.06’daki kayıtları dinletilen KARAKUŞ, “Bu kayıtlara bir diyeceğim
yoktur. Bu kayıtlar bana ait değildir, kabul etmiyorum.’’ şeklinde savunma yapıyor.
KARAKUŞ hakkında hazırlanan iddianamede ‘diğer taraf beyanları’ da yer alıyor. Bu beyanlar
içerisinde yer alan tanık Cami TAŞ ifadesinde diyor ki: “Hüseyin TÜRK bizi çağırıp 141. Filo’nun
50 metre ilerisinde bulunan sığınak tarzı ve girişte sorgu odası yazılan yere götürüp buranın temizliğini yaptırdı. Daha sonra Mehmet Fatih ÇAVUR gelip kontrol ettikten sonra Hakan KARAKUŞ
ile birlikte burayı gezdiler.’’
Oğuz Alper EMRAH ifadesinde şunları söylüyor: “Olay günü öncesinde benim terörle mücadele harekâtı yapılacağına dair herhangi bir duyumum olmadı. AZİMETLİ bize saat 16.00 gibi
141. Filo’ya geçmemizi söyledi. Filoda bulunan şu an da isimlerini hatırlamadığım birkaç kişiyle
birlikte 141. Filo’ya gittik. Biz pilot arkadaşlarla beraber 141. Filo’daki gazinoda otururken Hakan KARAKUŞ geldi ve “Bugün terörle mücadele harekâtı yapacağız, daha önceden sızmalar oluyordu, herkese haber verilmeyecek, burada bulunanlar da dışarıya haber vermesin.’’ dedi. 43.
Filo’da Üs Komutanı Hakan EVRİM, Kubilay SELÇUK, tanımadığım siviller ve rütbeli personeller
vardı. Biraz orada bekledik daha sonra oradan ayrılarak 141. Filo’ya geri döndük.’’
Şüpheli Müslim MACİT ifadesinde şunları anlatıyor: (…) 141. Filo’ya gittik. Gidip içeri girdiğimizde Hakan KARAKUŞ’un odasının önünden geçerken kapı açıktı. Hakan KARAKUŞ, Hakan EVRİM ve ÇAVUR odada konuşuyorlardı. Bizim geçtiğimizi gören ÇAVUR ‘‘Gazinoda bekleyin.’’ dedi.
Biz gazinoya geçtik. Saat 18.00 gibi KARAKUŞ Yarbay’ın toplantı için bizleri beklediği yönünde
haber geldi. Anons mu geldi, bir haber mi geldi hatırlamıyorum. Deskin karşısındaki gazinoda
toplandık. Toplantıya ÇAVUR, Özgür ÖTGÜN, KAYGUSUZ, İlker HAZİNEDAR, Ahmet TOSUN, Mustafa KONUR, Mete KAYGUSUZ.. gibi isimler katılmıştı. Konuşmayı KARAKUŞ Yarbay yaptı. KARAKUŞ Yarbay burada “Bugün çok gizli bir harekât yapılacak. Terörle mücadelede Cevdet TÜRKELİ
gibi çok tecrübeli arkadaşlarınız var. Ancak onları çağırmadık. Bu sefer de böyle denenecek.’’
dedi. (…) Benim uçağımda sniper pod yoktu. 20,000 fitte uçtum. Telsiz filoda çalışmadığı için
kuleden KARAKUŞ Yarbay “koordinat üzerinde beklemeye devam et’’ sonra talimatı vereceğiz
dedi. Sonra hedeflerini veriyoruz diye bana görerek talimatlarda bulundu. “Koordinatın yanındaki kavşak, camiinin önü, koordinatın batısı’’ diye tariflerde bulundu. Ben batıda bir şey yok
deyince KARAKUŞ diğerlerine “Atış serbest.’’ dedi, ben de kavşağa bir tane MK 82 görerek ve da-
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larak atış yaptım. Sonra tekrar havalandım. Bu sefer de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin oradaki
cami yakınlarına dalarak ve görerek atış yaptım. 15/07/2016 günü KARAKUŞ’un 141’de yaptığı
brifingte “Benim tanıdığım bazı kişiler de üste olacak, bugün 143. Filo’yu kullanmayın, o tarafa
geçmeyin.’’ dediği için gelen sivil şahısların Hakan KARAKUş’un bilgisi dahilinde geldiklerini düşünüyorum. Hakan KARAKUŞ ve Ahmet ÖZÇETİN’in görevde çizdikleri profile baktığımda hizmet
hareketinden olduklarını hiç düşünmemiştim. Ancak olay günü hizmet hareketinden olduklarını
düşündüm… Koordinatları verdiğim kişilerin darbe eylemi olup olmadığını bilip bilmediklerini
bilmem ancak Hasan Hüsnü BALIKCI, Mustafa Mete KAYGUSUZ, Ahmet ÖZÇETİN, Fatih Mehmet
ÇAVUR, Hakan KARAKUŞ, Mustafa AZİMETLİ’nin bilgilerinin olduğunu düşünüyorum. Üs Komutanı Hakan EVRİM’in de KARAKUŞ ve ÇAVUR ile olay öncesi odasında görüşmeleri nedeniyle
eylemden haberi olacağını değerlendiriyorum.’’
Adem KIRCI verdiği ifadede “14/07/2016 günü saat 15.00’te uçuştan döndükten sonra yanımda Mehmet Çetin KAPLAN da bulunduğu halde 142. Filo’da uçuşu bulunan Mehmet Fatih
ÇAVUR yanımıza geldi. Mehmet ÇETİN ve bana “Bu akşam sizi ve Müslim MACİT’i lojmandaki
evime bekliyorum.’’ dedi. (...) Yanımıza 141. Filo Komutanı Hakan KARAKUŞ geldi, saat 18.00
sıralarında KARAKUŞ Yarbay bize “Hava karardıktan sonra bugün harekât başlayacak, yapılan
faaliyet gizli olduğu için haber alınmaması amacıyla ‘Muharebe Yönetim Sistemi’ne girmeyeceğiz yarın eksik uçuş bildiriminde bulunacağız, koordinatlar ve hedefler bilahare bildirildiğinde hava-yer uçacak pilotlarla tekrar buluşacağız, karnınızı doyurabilirsiniz buralarda bulunun
ayrılmayın, 141. Filo icracı 143. Filo’da karar verilen yer olacak. 143’te pişecek 141’e düşecek,
biz Diyarbakır’dan dönerken hedeflere baktık.’’ dedi... Benim değerlendirmeme göre söz konusu
Akıncı Üssü’nde icra edilen darbeye teşebbüs eylemi Akıncı Üs Komutanı Hakan EVRİM, Harekât
Komutanı Ahmet ÖZÇETİN ve bunların altında ÇAVUR, KARAKUŞ, TOSUN ve KAYGUSUZ’un emir
ve talimatları doğrultusunda icra edilmiş olup bu darbe eylemini FETÖ terör örgütü diye nitelendirilen grubun yaptığını bunların bizi de kullandığını düşünüyorum.’’ diyor. Seçkin KÖROĞLU
da, Hakan KARAKUŞ’un kendisinden Yuva- 4 misafirhanesinin anahtarını istediğini beyan ediyor.
Tanıklardan İbrahim GALİN ifadesinde, Mithat GÖBEK’in kendisine çelişkili mesajlar aldıklarını Yarbay Hakan KARAKUŞ’un dışarıdan hiçbir telefonu bağlamamalarını, dışarıda gelen mesajların korsan mesajlar olduğunu, kendilerinin emirleri dışında hiçbir emre riayet etmemelerini
söylediğini anlatıyor. Tanık Aydın ÖZDEMİR ise, suç tarihinde saat 13.30 da mesai bitiminden
sonra Hakan KARAKUŞ’un 141. Filo’da bulunup saat 15.00’ten sonra rütbeli personel ve teğmenler ile telefonları dışarıda bırakarak toplantı yaptıklarını söyleyen bir başka isim. Şüpheli Hakan EVRİM de 15/07/2016 günü hazırlık aşamasında Hakan KARAKUŞ’u 141. Filo’da gördüğünü,
Diyarbakır’dan gelen kendi pilotları ile toplantı yaptıklarını itiraf ediyor.
Nail SARIALTIN ifadesinde, Hakan KARAKUŞ’un kendisini aratarak uçağın Atatürk Havalimanı’ndan, Sabiha Gökçen Havalimanı’na kalkışını bekletmelerini istediğini, ancak süre vermediğini,
neden böyle bir emir verdiği konusunda kendilerine bilgi vermediğini söylüyor. Nihat ALTINTOP
da, 18.07.2016 tarihli ifadesi ile 05/08/2016 tarihli ek ifadesinde 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda141. Filo Komutanı olarak görev yapan Hakan KARAKUŞ’un darbe kalkışmasının en başından
itibaren, hatta haziran aylarında üste yapılan toplantılardaki konuşmalarından darbenin aylar
önce planlanması aşamasından itibaren aktif rol üstlendiğini, darbe girişimi gecesi kuleye çıkarak üsten kalkan uçakların sevk ve idaresini yaptığını, hareketi an an takip ettiğini, kulede görevli
olup, olaydan haberdar olmayan görevlilerin kafasını karıştırmaya yönelik beyanlarda bulunarak
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hareketin engellenmemesine çalıştığını, kendisine bağlı filo uçaklarının harekete katıldığını ve
KARAKUŞ’un bunları emirle komuta ettiğini anlatıyor.
Özgür ÖTKÜN’ün 04/10/2016 tarihli ifadesi şöyle: “Olay günü olan 15/07/2016 tarihinde
ilişik kesme evraklarımı imzalatmak için defaaten 141. Filo’ya gittim. İlk gittiğimde saat 15.00
civarıydı.. Yanılmıyorsam bir görev olduğunu söyledi. Bu olaydan daha sonra 141. gazino bölgesinde saat 18.30 sıralarında Hakan KARAKUŞ ve Mehmet Fatih ÇAVUR pilotları toplayarak
benim de olduğum bir ortamda çok gizli bir TMH görevi olduğundan bahsederek herkesin dinlenmesini istedi. Yalnız pilotların koordinatları kimden aldıklarını bilmiyorum… 141. Filo’da saat
20.30-21.00 sıralarında Hakan KARAKUŞ tarafından uçacak pilotlara koordinatların verildiği
toplantıda ben de vardım. Ancak orada yapılan toplantıya uçmayacağım için fiilen katılmadım.
Çünkü benim o akşam herhangi görevim yoktu.’’
Tanık Aydın ÖZDEMİR verdiği ifadede AZİMETLİ ile Hakan KARAKUŞ’un bir F-16 ile perşembe
günü Bandırma’ya uçup uçağa sniper kamera sistemini taktırıp geldiklerini anlatıyor. Tanık Onur
KAŞOĞLU da ifadesinde, Tuğgeneral Murat YALÇINEL’in kendisini askeri hattan arayıp uçakların
TBMM’yi bombaladığını ve cihazı kapatmasını istemesi üzerine kuleyi aradığını, kulede telefonu
kendisini Yarbay KARAKUŞ olarak tanıtan bir şahsın açtığını, cihazları kapatacağını söyleyince de
‘‘Bekleyin.’’ deyip telefonu kapattığını söylüyor. Bir başka tanık Doğan GÜNEŞ de suç tarihinde
Hakan KARAKUŞ ve ÇAVUR’un sığınağın kapısının açık olup olmadığını kontrol etmesini istedi- ğini, kendilerinin de bu kontrolü yaptıklarını, ayrıca Filo Komutanı Hakan KARAKUŞ’un asker
Davut’a uçuş olmadığı ve mesai olmadığı halde ‘‘İçecekleri fulle.’’ dediğini, ayrıca askerlerin telefonlarını teğmenlere toplattırdığını anlatıyor. Şüphelilerden Ersin ERYİĞİT ise ifadesinde Üs Komutanı Hakan EVRİM’in emri ve onun yönlendirmesi ile Hakan KARAKUŞ ve Mustafa AZİMETLİ
ile de görüşerek harekâtta kullanılan F-16’lara mühimmat yüklenmesi olayını gerçekleştirdiğini
itiraf ediyor.
Hüseyin TÜRK’ün verdiği ifadede KARAKUŞ’la ilgili kısımda şunlar var: “Hakan KARAKUŞ
beni Ramazan Bayramı öncesi cep telefonundan arayarak kantine çağırdı. Yanına gittiğinde
bana “Ramazan tatiline gitme, terörle mücadele harekâtı bekliyoruz telefonda söyleyemedim,
kimseye de söyleme, üsteki bütün kurmaylar olarak bekliyoruz, Ahmet ÖZÇETİN Harekât Komutanı.’’ dedi. Ayrıca suç tarihinde Hakan KARAKUŞ brifing salonunda görevde uçacak olan pilotları
toplayarak ve öğretmen gazinosunda terör örgütlerinin önemli kamu kurum ve binalarına saldırılar planlandığını, bu yönde istihbarat alındığını, görevin nerede ve ne zaman icra edileceğini
kendisinin de bilmediğini, koordinatların havada verilebileceğini, uçuşların ‘ Muhabere Yönetimi
Sistemi’ne şu anda girilmeyeceğini, görev bitimi girileceğini, 143. Filo’da istihbaratçılardan ve
hedef analiz uzmanlarından oluşan bir çalışma gurubu kurulduğunu, hedeflerin buradan bildirileceğini, dışarıya sızma olmaması için bu şekilde davrandıklarını, başka üslerden de bu harekâta
katılım olacağını söyledi.’’
Mustafa ÖZBEK ise verdiği fadesinde, olaydan önceki hafta salı ve çarşamba günleri Mustafa
AZİMETLİ, Hakan KARAKUŞ, Hasan Hüsnü BALIKÇI, Ahmet ÖZÇETİN ve ÇAVUR isimli şahısların
sürekli toplanıp buluştuklarını, ara sırada Üs Komutanı Hakan EVRİM’in yanlarına gelip gittiğini
belirtiyor.
Selahaddin YILDIZ’ın verdiği ifadeden, Hakan KARAKUŞ’un olay günü teğmenleri Mete KAYGUSUZ, Ahmet TOSUN, Hüseyin TÜRK, Hasan Hüsnü BALIKÇI, Ertan KORAL, Müslim MACİT, Çe-
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tin KAPLAN ve Adem KIRCI ile birlikte toplayarak gizli bir operasyon yapacaklarını, bu harekâtla
ilgili teğmenlere de bazı görevler verileceğini, verilecek görevlere uymalarını istediği anlaşılıyor.
Bu olayı doğrulayanlardan biri de Hakan DOĞAN. Doğan, olay günü Hakan KARAKUŞ’un teğmenleri toplayarak “Bugün çok önemli bir operasyon yapılacak, zafiyet olmaması için telefonlarınızı
aldım.’’ dediğini söylüyor. Oğuz Kaan AYRAN da bu toplantıyı doğrulayan bir başka isim. AYRAN,
olay günü KARAKUŞ’un “Hareketlilik görürseniz çakın.’’ diyerek uçan pilotlara talimat verdiğini,
bir uçağın helikopterin kalkmaya çalıştığını belirtmesi üzerine de Hakan KARAKUŞ’un “Atış serbest.’’ emri vermesi üzerine helikopterin imha edildiğini belirtiyor. Söz konusu toplantıyı doğrulayanlardan; Ali Mert TÜFEKÇİ, Halil İbrahim GÜÇLÜ, Ertuğrul Cihat SUNGUR, Ali Rıza EKEN,
Mehmet GÜNGÖR, Uğur BOZKURT, Mehmet İHSAN AKÇA, Uluç Hüseyin HANÇER, Sabahattin
TİGU, Osman SİVLİM, Raif Can DURSUN, Celal ONAT, Bünyamin ÖZBEK, Süleyman EKŞİ, Mahmut
SİL, Zübeyir GÜLER, Orhan KUZUCU, Yıldırım KILIÇARSLAN ve Murat GÜMÜŞ isimli şüpheliler de
Hakan KARAKUŞ’un kendilerini çağırıp telefonlarını toplayarak gizli bir operasyon yapılacağını,
verilen emirleri yerine getirmesini beyan ettiğini ve peşinden Hüseyin TÜRK’ün kursiyerleri çağırarak görev dağılımı yaptığını, Mete KAYGUSUZ ve Ahmet TOSUN’un da telsizle uçakla görüşerek
koordinat verip “Atış serbest.’’ diyerek talimat verdiğini itiraf ediyorlar.
Engin YÜKSEL, Emrah ÖZBAĞDATLI, Murat ÇAKIR, Yunus Emre HOŞOĞLU, Melih DÖNER,
Ertuğrul GÜVENBİRLİK, Mehmet Fatih ŞENOL, Davut ÇALIŞ, Hakan BÖLÜKBAŞ, Mehmet YANAR
gibi isimlerin verdiği ifadelerde de KARAKUŞ’un olayların içinde aktif olarak bulunduğuna dair
bilgiler geçiyor.
Mustafa EREZ ifade verirken, suç tarihinde şüpheli Hakan KARAKUŞ’un mesainin saat
14.00’te biteceğini söylediğini, ilerleyen saatlerde kuleye geldiğini, kulenin amirinin Nihat ALTINTOP olmasına rağmen, KARAKUŞ’un Murat DOĞAN ile birlikte uçakların uçuşuna komuta
ettiklerini, Nihat ALTINTOP kendilerine karşı geldiğinde ise bu iki kişinin Nihat ALTINTOP’u “Komutanın emri var.’’ diyerek dinlemediklerini, daha sonra Nihat ALTINTOP’un Özel Kuvvetlere ait
komandolar tarafından derdest edilerek kuleden uzaklaştırıldığını anlatıyor. EREZ daha sonra
verdiği ek ifadede de, ’’Bu darbe girişiminde yönetim merkezi Akıcı Üssü olduğuna göre Akıncı
bağlamında yukarıda aşağıya doğru Hakan EVRİM, Ahmet ÖZÇETİN, Hakan KARAKUŞ ve Mehmet Fatih ÇAVUR’un bu darbe girişiminin içinde olduğunu düşünüyorum.’’ diyor.
Dosyada ifadesine yer verilen tanıklardan Emre ÖZCAN, suç tarihinde Hakan KARAKUŞ’un
üste bulunan uçuş kontrol kulesine gelerek bütün konuşmaları kendisinin yapıp uçakları yönlendirdiğini belirtiyor. Hatta onun verdiği bilgilere göre ‘’ Birleşik Hava Harekât Merkezi’nden gelen
uçuş için uçak kalkmaması talimatına rağmen, KARAKUŞ ve arkadaşları yanlarında getirdikleri
silahlı kişilerle kendilerini etkisiz halegetirerek havadaki uçakların iniş ve kalkışını yönlendirmişler.
Tanıklardan Hacı Ahmet BOZBIYIK Birleşik Hava Harekât Merkezi’nden suç tarihinde kendilerine iletilen ‘‘Uçakları geri çağırın.’’ şeklinde emri KARAKUŞ’un durdurmasından dolayı yerine
getiremediklerini belirtiyor. Erhan KIVRAK da verdiği ifadesinde, olay günü Hakan KARAKUŞ’un
kendisinden uçuşları erken bitirip mesaiye son vermesini, işini bitirir bitirmez ayrılmasını istediğini, oysa Üsteğmen Mustafa KONUR’a izin vermediğini belirtiyor ve ‘‘Demek ki bu bir hazırlık
çalışmasıymış.’’ diyor.
Halit OKTAY’ın ifadesinde de, Diyarbakır ve Balıkesir üslerinden 14 Temmuz günü üsse ge-
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lişmiş hedefleme sistemi (sniper pod) getirildiği, sniper podları, Diyarbakır üssünden Ahmet
TOSUN ve Hakan EVRİM’in, Balıkesir üssünden ise Ahmet PALA ve İlker HAZİNEDAR’ın F-16
uçaklarıyla getirdikleri, bu sistem gelir gelmez de Hakan KARAKUŞ ve Hasan BALIKÇI tarafından
15.30-16.00 sıralarında eğitim amacıyla Kapadokya bölgesine eğitim uçuşu yapıldığı anlaşılıyor.
Bu durum Muhammed Çağrı ŞENER ve Özgür ÇELİKKURT’un ifadeleriyle de doğrulanıyor. Hasan
KEPEZ de ifadesinde Hakan KARAKUŞ, Mete KAYGUSUZ ve Mehmet Fatih ÇAVUR’un olay günü
kendilerini emirle görevlendirdiğini ve yönlendirdiğini söylüyor. Aynı ifadeler Ahmet Oğuzhan
YILDIZ, Abdullah Berşah KÜL ve İbrahim YILMAZ’ın ifadelerinde de geçiyor.
Hasan Hüsnü BALIKÇI’nın verdiği ifadeden anlaşılıyor ki, kendisi olay günü istirahatlı olmasına rağmen Hakan KARAKUŞ tarafından “Seni Kurmay Albay Ahmet ÖZÇETİN çağırıyor.’’ denilerek üste getirilmiş. 143. Filo’ya giden BALIKÇI orada Ahmet ÖZÇETİN ile görüştüğünü, ÖZÇETİN
kendisine “Bu gece bir harekât olacak, detaylarını 141. Filo’da Mustafa AZİMETLİ ve Hakan KARAKUŞ’tan öğreneceksin.’’ dediğini söylüyor. BALIKÇI daha sonra 141. Filo’ya gidiyor. Mustafa
AZİMETLİ ve Hakan KARAKUŞ’u orada görünce “Beni Ahmet ÖZÇETİN gönderdi.’’ diyor. BALIKÇI
diyor ki: “Bunu üzerine bana Mustafa AZİMETLİ ve Hakan KARAKUŞ, bu gece yarısı geç saatlerde
TSK’nin darbe yapacağını, yönetime el koyacağını söylediler.’’
Hakan KARAKUŞ ile alakalı en ayrıntılı bilgilerden birine de Ahmet TOSUN’un ifadelerinde
rastlanıyor. Tosun’un 06/10/2016 tarihli ifadesinin konuyla ilgili bölümü şöyle:
“15/07/2016 tarihinde mesai saat 14.00 sıralarında bitirildi. Mesaiden sonra gelecek pazartesi’nin programını yapmak için filoda kaldım. Akabinde 141. Filo’dan saat 18.30 sıralarında Filo
Komutanımız Hakan KARAKUŞ bizi topladı. Kapsamlı bir TMH olacağını söyledi. Onun için ‘‘Kimse filodan ayrılmasın.’’ dedi. Bu toplantıda hatırlayabildiğim kadarıyla Hakan KARAKUŞ, Mehmet Fatih ÇAVUR(…) ve ben vardık. Akabinde yanılmıyorsam saat 20.30 sıralarında filonun genel
brifing salonunda bir toplantı daha yapıldı ancak ben bu toplantıya katılmadım. Daha doğrusu
beni o toplantıya almadılar. Hatta kapıyı açtığımda bana çık işareti yaptılar. İçeride gördüğüm
kadarıyla Hakan KARAKUŞ, Mehmet Fatih ÇAVUR, Mustafa Mete KAYGUSUZ, Hasan Hüsnü BALIKÇI ve görmediğim başka kişiler de vardı. (...) Hakan KARAKUŞ bize yaptığı toplantıda ‘‘İlk defa
Akıncı’dan uçakları kaldırıp, direk Kuzey Irak’a göndereceğiz, bu sefer uçaklar Diyarbakır’dan
kalkmayacak.’’ dedi. Tabi haritanın Ankara’ya ait olduğunu anlayınca bir tuhaflık olduğunu anladım. (…) Burada Ahmet ÖZÇETİN’in talimatı üzerine görerek verilen koordinattaki binanın etrafına tek tek atış yapılması talimatını Hakan KARAKUŞ’a ilettim. Dikta kayıtlarında 16/07/2016
tarihinde saat 05.47’de ‘ UKATEL’ yani filo kule hattından Hakan KARAKUŞ ile yapmış olduğum
görüşmeyi dinledim. Verilen koordinattaki binanın etrafına görerek dalış yapıp tek tek atış yapılmasını söyledim. Netice olarak ben Cumhurbaşkanlığı köprülü kavşağı ve Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi’nin yanında bulunan otoparka bomba atılması yönündeki Ahmet ÖZÇETİN’in talimatını
elektrik olmadığı için kuledeki Hakan KARAKUŞ’a ilettim. O da Aslan kodlu uçucu Pilot Müslim MACİT’e iletti ve bombalar atıldı. (…) 141. Filo’da, Filo Komutanı Hakan KARAKUŞ’un emri
doğrultusunda bazı odaların eşyaları kursiyer teğmenler ve üsteğmenler tarafından boşaltıldı.
Anladığım kadarıyla getirilen rehineler bu boşaltılan odalarda tutulacaktı. Bu darbe girişiminin
Akıncı’daki ayağında Hakan EVRİM, Hakan KARAKUŞ ve Ahmet ÖZÇETİN’in olduğunu; bu darbe
girişiminin TSK’nin emir ve komuta zinciri içerisinde yer alan FETÖ/PDY terör örgütü üyesi bir
kısım askeri şahıslar tarafından uygulandığını düşünüyorum.’’
Hakan KARAKUŞ’la ilgili ayrıntılı bilgi verenlerden biri de Ersin ERYİĞİT. Verdiği ek ifadesinde
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konuyla ilgili şunları anlatıyor: “Hakan EVRİM bayrak töreninden 10-15 dakika kadar önce makam odamdan dahili hattan beni aradı, “Mühimmatları yüklemeye başlayın, ayrıntıları da Filo
Komutanı Hakan KARAKUŞ’tan alın.” dedi. Ben Abdullah’la beraber Hakan KARAKUŞ’un odasına
gittim, kendisini bayrak töreninde buldum. Kendisine Hakan EVRİM’in emrini ilettim, o da “Ayrıntıları Mustafa AZİMETLİ’den alacaksınız.” dedi. Mustafa AZİMETLİ de orada arabaya biniyordu,
kendisiyle görüşmek istediğimde ‘‘Odama gelin orada görüşelim.’’ dedi. Odasına gittim. Kendisine iç güvenlik harekâtı yapılacağını, Hakan EVRİM’in uçaklara mühimat yapılmasnı istediğini
belirttim. O da Hakan EVRİM’in 12 uçak belirtmesine rağmen kendisi 27 uçağı hava-hava ve
hava-yer olmak üzere ayrı ayrı yükleme yapılacağını, hava-hava ve hava-yer uçaklarına hangi
mühimmatların yükleneceğini ayrıntılarıyla belirtti. “Hava-havaya AIM-9x var mı?’’ diye sordu. Ben de 2 tane olduğunu söyledim, daha sonra diğer uçaklara AIM9-L/M yüklenmesini ve
AMRA- AM-120 yüklenmesini söyledi. Akşam saat 20:00 gibi önce telsizden sonra dahili hattan
Hakan KARAKUŞ beni aradı, “Kaç tane uçak hazır?” diye sordu. Ben de kendisine şu anda bütün
işlemleri biten 2 tane uçak var, diğerleri de son safhada dedim. Hakan KARAKUŞ da “Hızlandırın,
bir an önce hazırlayın, hazır olanlarla uçuşa başlayacağız.” dedi. Daha sonra ben hatta gittim.
İşlemlerin hızlandırılması için talimat verdim. Ben daha önce iç güvenlik harekâtı için hiç uçak
hazırlama- dım, ilk defa o gün uçakların hazırlanması işlemine nezaret ettim. Daha önce bizim
personel hazırlıyordu, ancak ben ilk defa bu şekilde nezaret ettim. Darbeyle ilgili bana Hakan EVRİM, Mustafa AZİMETLİ emir talimat verdi. Hakan KARAKUŞ da ‘‘Emirleri Mustafa AZİMETLİ’den
al.’’ diyerek beni yönlendirdi.’’
Hasan Hüsnü BALIKÇI ek ifadesinde darbeyi önceden duyduğunu belirtiyor. O da Ha- kan
KARAKUŞ’la ilgili bilgilerini anlattıktan sonra şunları söylüyor: “Ben darbenin yapılacağını
15/07/2016 tarihinde ilk Ahmet ÖZÇETİN’in bana, Mustafa AZİMETLİ’ye ve Hakan KARAKUŞ’a
söylemesiyle duydum. Ancak Hakan KARAKUŞ’a daha önceden söylediğini 143. Filo’da öğrendim. Buradan ayrılıp 141. Filo’ya geçtiğimizde de Hakan KARAKUŞ ayrıntıları anlattı. Bundan
dolayı Hakan KARAKUŞ’un daha önce olayı bildiğini düşünüyorum. (…) Hakan KARAKUŞ darbe
yapılacağını söylediğinde de herhangi bir tepki vermedim, tepki veren olmadı, orada bulunan
pilotların hepsi darbe yapılacağını Hakan KARAKUŞ’tan duydular, hiç kimse itiraz etmedi. Emir
komuta zincirinde darbe ile ilgili bize emirleri veren Ahmet ÖZÇETİN’dir. Ayrıca bu emirleri diğer
pilotlara ileten de Hakan KARAKUŞ’tur.’’
İlker HAZİNEDAR ek ifadesinde bir kez daha KARAKUŞ’u işaret ediyor ve “143. Filo’da bir
müddet bekledikten sonra uçuş kıyafetlerimizle hava kararmak üzereyken 141. Filo’ya geçtik.
Burada mini bir toplantı yapıldı. Toplantıda KARAKUŞ ve ÇAVUR kimin hava-hava, kimin hava
-yer uçacağı konusundaki bilgileri içeren kâğıdı okuyarak bilgi verdi.’’ diyor. Savcılık iddianamesinde ‘diğer taraf beyanı’ olarak sanık ve tanıklardan toplam 73 kişinin KARAKUŞ’a dair anlattıkları yer alıyor.
Mahkemenin önündeki dosyada Hakan KARAKUŞ’un olay gecesi yaptığı telsiz telefon konuşmalarını içeren uzunca bir analiz bölümü bulunuyor. Bazı konuşma kayıtları şöyle:
HAKAN KARAKUŞ: Efendim..
MEHMET FATİH ÇAVUR: Ee komutanım.. HAKAN KARAKUŞ: Evet..
MEHMET FATİH ÇAVUR: Siz Yuva’ya kimi bıraktınız Yuva’ya Yuva-4 e?HAKAN KARAKUŞ: Erbilgin.. (…)
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HAKAN KARAKUŞ: Efendim. HAKAN EVRİM: Alo.
HAKAN KARAKUŞ: Evet..
HAKAN EVRİM: Doğan..
HAKAN KARAKUŞ: Iıı buyrun komutanım. HAKAN EVRİM: Hakan..
HAKAN KARAKUŞ: Buyrun komutanım.
HAKAN EVRİM: Iıı kalkan kollara söyleyin alçak uçsunlar. HAKAN KARAKUŞ: Tamam komutanım
HAKAN EVRİM: Ses istiyoruz..
HAKAN KARAKUŞ: Tamam komutanım
HAKAN EVRİM: Olur mu genelkurmay jandarma?..
HAKAN KARAKUŞ: (Arkaya sesleniyor) Abi bi dakka telefonla konuşuyorum.Tekrar söyleyin
komutanım duymadım.
HAKAN EVRİM: Genelkurmay jandarma.. HAKAN KARAKUŞ: Evet.
HAKAN EVRİM: AKP Meclis tamam alçak.. HAKAN KARAKUŞ: Tamam komutanım. (…)
HAKAN KARAKUŞ: Yarbay Karakuş. HAKAN EVRİM: Hakan.
HAKAN KARAKUŞ: Buyrun komutanım.
HAKAN EVRİM: Meydanımıza kaç tane helikopter indi?
HAKAN KARAKUŞ: Şu an meydanda kaç helikopter 5 tane mi 3 tane mi meydanda kaç tane
helikopter var? (içeriye soruyor)
HAKAN EVRİM: Silahlı var mı helikopter?
HAKAN KARAKUŞ: Şu an 9, 1 tane puma var komutanım iniş talimatı istedi değil mi? (içeriye
soruyor) kasa uçağı var komutanım puma onun haricinde 8 tane helikopter var komutanım..
HAKAN EVRİM: Evet dinliyorum..
HAKAN KARAKUŞ:8, 8 tane helikopter var.
HAKAN EVRİM: Tamam şunun için söylüyorum eee şimdi helikopterler bizim güvenliğimizi
aynı zamanda sağlamalı.
HAKAN KARAKUŞ: Tamam komutanım.
HAKAN EVRİM: Eee şimdi onlara da ee onları da şimdi konuşcaz sizin harekât kontrolünüz
kontrolünüzdeki gibi alın.
HAKAN KARAKUŞ: Tamam komutanım. (…)
HAKAN KARAKUŞ: Efendim. HAKAN EVRİM: Hakan.
HAKAN KARAKUŞ: Buyrun komutanım.
HAKAN EVRİM: Eee havadaki kollara söyleyin AK Parti binasının önünde halk toplanmış ya..
HAKAN KARAKUŞ: Evet komutanım..
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HAKAN EVRİM: Oraya mach uçuşu mach üstü uçuş oraya..
HAKAN KARAKUŞ: Anlaşıldı, anlaşıldı komutanım.
HAKAN EVRİM: Olur mu?
HAKAN KARAKUŞ: Komutanım 4588 i direkt ararsanız daha iyi olur.
HAKAN EVRİM: Efendim.
HAKAN KARAKUŞ:4588..
HAKAN EVRİM: Sen nerdesin?
HAKAN KARAKUŞ: Kuledeyim komutanım.
HAKAN EVRİM: 4588 neresi?
HAKAN KARAKUŞ: Filo komutanım.
HAKAN EVRİM: Sen orda anladım sen ordan ee şeyine gir victoruna ordan müdahale et
demek istedim.
HAKAN KARAKUŞ: Edemiyorum komutanım o yüzden dedim..
HAKAN EVRİM: Niye?
HAKAN KARAKUŞ: Zor oluyor eeee..
HAKAN EVRİM: Bilmiyor musun?
HAKAN KARAKUŞ: Ekip komutanım ekip.
HAKAN EVRİM: He he anladım tamam. (…)
HAKAN EVRİM: Tamam Hakan…Iıııı uçak var mı havada? Ankara üzerinde devamlı uçak olucak.
HAKAN KARAKUŞ: Var komutanım.
HAKAN EVRİM: Tamam ııı şey süratli şey geçsin.
HAKAN KARAKUŞ: Tamam komutanım.
HAKAN EVRİM: Tacize devam..
HAKAN KARAKUŞ: Tamam komutanım.
HAKAN EVRİM: Peyder pey kaldır..
HAKAN KARAKUŞ: Tamam komutanım. (…)
TANKER: Anlaşıldı tanker Ankara üzerine geliyoruz.
HAKAN KARAKUŞ: Tanker anlaşıldı alındı.
(…)
ALT SES: Üstçuvaş Özcan..
HAKAN KARAKUŞ: Efendim.
ÜSTEĞMEN KÜL Üsteğmen Kül komutanım.
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HAKAN KARAKUŞ: Ben de heh evet..
ÜSTEĞMEN KÜL: Komutanım sizin odanın anahtarı lazım bize kelepçe lazım da..
HAKAN KARAKUŞ: Heh tamam .
AHMET ÖZÇETİN: Hakan. HAKAN KARAKUŞ: Efendim.
AHMET ÖZÇETİN: Asayiş nasıl orda?
HAKAN KARAKUŞ: İyi komutanım.
AHMET ÖZÇETİN: Tamam eee şey MAK SAT’cılar orada mı?
HAKAN KARAKUŞ: 1 kişi var komutanım.
AHMET ÖZÇETİN: Tamam peki . (…)
AHMET TOSUN: Şu anda nerde olduğunu bilmiyoruz bide kalkan ekibe en son söylediğimiz
şekilde komutanım devam..
HAKAN KARAKUŞ: Evet.
AHMET TOSUN: Bu binanın etrafına atış..
HAKAN KARAKUŞ: Biliyor mu peki o dediğini biliyor mu o?
AHMET TOSUN: Eee dediğimizi bilmiyor sadece binanın koordinatını biliyor.
HAKAN KARAKUŞ: Tamam.
AHMET TOSUN: Bunu siz komutanım..
HAKAN KARAKUŞ: Ne zaman na zaman şey yapacak?
AHMET TOSUN: Onu ben tekrar size haber vericem.
HAKAN KARAKUŞ: Tamam.
AHMET TOSUN: Bizim ikazımızla olacak.
HAKAN KARAKUŞ: Tamam oldu.
AHMET TOSUN: Orda beklesin ikazımıza kadar ikaz edince hemen vurucak.
HAKAN KARAKUŞ: Tamam oldu..
KARAKUŞ’la ilgili gönderilen MASAK raporunda da onun darbe faaliyetine iştirak eden şüphelilerden Hasan Hüsnü BALIKÇI ile 4 kez, Hüseyin TÜRK, Ömer DOLAY ve Mustafa Mete KAYGUSUZ ile birer kez havale işlemi gerçekleştirdiği görülüyor. KOM Daire’den gelen yazıdan da şüphelinin kardeşi Volkan KARAKUŞ hakkında Tunceli/Ovacık Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 2016/142
sayılı FETÖ/PDY kapsamında soruşturma yürütüldüğü ve emniyet personeli olan Volkan KARAKUŞ’un 667 sayılı KHK ile ihraç edildiği anlaşılıyor. Hakan KARAKUŞ hakkında düzenlenen HTS
kayıtlarında kullanmakta olduğu 0539 657 … nolu telefon ile şüphelilerden Oğuz Alper EMRAH,
Ahmet TOSUN, Cevdet TÜRKELİ, Mehmet Fatih ÇAVUR, Veysel KAVAK, Mustafa Mete KAYGUSUZ, Özgür ÖTKÜN, Oğuz Alper EMRAH, Mustafa EREZ ile telefon görüşmeleri yaptığı görülüyor.
Geceye ait kamera kayıt görüntülerinden de KARAKUŞ’un o gece üstte olduğu anlaşılıyor. Diğer
şüphelilerde olduğu gibi KARAKUŞ’un yurt dışı seyahatleri de şüphelilerden Adil ÖKSÜZ, Kemal
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BATMAZ, Hakan ÇİÇEK, Hamza ARAS, Mustafa BAĞTUR, İdris AKSOY, Nurettin ORUÇ ve Emine
TORUNOĞLU ASLAN, Kubilay SELÇUK ve Engin YETKİN’in seyahatleriyle paralellik gösteriyor.
Savcılık araştırmasından sonra şu kanaate varılıyor: “Şüpheli Hakan Karakuş’un FETÖ/PDY
silahlı terör örgütünün yöneticisi olduğu, suç tarihinde Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda 141.
Filo Komutanı olarak yarbay rütbesinde görev yaptığı, darbe günü Akıncı Üssü’nde mesa- inin
erken bitirildiği, darbe faaliyetine katılacak subayların Akıncı Üssü’nde kaldığı, görev veril- meyenlerin erkenden evlerine gönderildiği, şüpheli Hakan KARAKUŞ’un katılımıyla Akıncı Üssü’nde
brifing salonunda toplantı düzenlendiği, toplantıda yapılacak işlerin konuşulduğu ve görev dağılımı yapıldığı, Ankara üzerinde devamlı uçak uçması için emir verdiği, Adana’dan kalkan tanker
uçaklarının Ankara’ya doğru gelmesini sağladığı, darbe tarihinden 1 gün önce alıkonulan generallerin tutulacakları yerlerle ilgili hazırlık yaptırdığı.. Suç tarihinde önce Mustafa AZİMETLİ ile
birlikte Balıkesir’e gidip F-16 savaş uçağına hedeflerin tam isabetli vurulabilmesi için sniper pod
cihazı taktırdığı, uçaklara mühimmat yüklenmesini temin ettiği, darbeden önce salı ve çarşamba
günleri şüpheli Hakan KARAKUŞ’un, Mustafa AZİMETLİ, Hasan Hüsnü BALIKÇI, Ahmet ÖZÇETİN,
Mehmet Fatih ÇAVUR ve Hakan EVRİM ile birlikte toplantılar yaptığı, darbeyi organize edip yöneten şüphelilerden Akın ÖZTÜRK’ün damadı olduğu.. Şüphelinin darbe faaliyetini bu şekilde
yönetip darbeye iştirak ettiği.. anlaşılmıştır.’’
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Hakan KARAKUŞ da diğerleri gibi başta Anayasa’yı ihlal girişimi olmak özere 13 eylemden dolayı suçlu olarak değerlendiriliyor ve her bir eylemi için ilgili maddeler çerçevesinde ayrı ayrı cezalandırılması isteniyor.
ÖMER FARUK HARMANCIK
İstanbul Kasımpaşa’da bulunan Kuzey Deniz Saha Komutanlığı’nda tuğamiral olarak görev
yapıyordu. Olay günü 5 gün izne ayrılarak Ankara’ya geliyor ve Kubilay SELÇUK ile Akıncılar Üssü’ne geçiyor. Üsse girince Kubilay SELÇUK’tan ayrılıyor. İlk sorgusunda daha önce hiç gelmediği
bu üste SELÇUK’tan ayrılınca neler yaptığı sorusuna “Susma hakkını kullanmak istiyorum.’’ diyerek cevap vermiyor. Daha sonraki ifadesinde 15/07/2016 tarihinde arkadaşına ait araçla Akıncı
4. Ana Jet Üssü’ne geldiğini, elinde çanta ve sivil elbise ile üsse giriş yaptığını, üsse vardığında etrafın çok kalabalık olduğunu, silahlı asker şahısların bulunduğunu, daha sonra üs içerisinde
gece saat 21.00 gibi başka bir binaya geçip burada Kubilay SELÇUK ile karşılaştığını, orada da
aşırı bir kalabalık bulunduğunu ve herkesin Silahlı Kuvvetler’in yönetime el koyduğunu konuştuğunu, telefona ve televizyona baktığında darbe girişimi olduğunu saat 21.30 gibi anladığını, kendisinin de Silahlı Kuvvetler mensubu olması nedeniyle olayın içerisinde olup direnme
göstermediğini, akabinde Kubilay SELÇUK ve Mehmet DİŞLİ ile birlikte üs komutanının odasına
geçtiğini, burada Hulusi AKAR ve Akın ÖZTÜRK’ün bulunduğunu, Hulusi AKAR’ın ‘‘Ne oluyor,
kim ne biliyor ? Anlatsın!’’ demesi üzerine, kendisinin televizyonlarda TSK’nin yönetime el koyduğunun belirtildiğini, Genelkurmay’ın bir emir yayınladığını ve burada her şeyin ifade edildiğini
Hulusi AKAR’a belirttiğini, daha önce televizyonda okunan bildiriden aldığı kısa notları da Hulusi
AKAR’a okuduğunu (…) Bir ara üs komutanının makamından dışarı çıkıp herkesin araçla yakında
bir yerde bulunan başka bir binaya gitmesi nedeniyle kendisinin de minibüsle o binaya gittiğini,
içeride tanımadığı çok sayıda asker kıyafetli kişi bulunduğunu, herkesin telefonla iletişim halinde bulunduğunu, televizyondan da darbe girişimiyle ilgili haberler verildiğini, karargâh ile o bina
arasında 2-3 kez gidiş geliş yaptığını, sabah olunca pistlerin bombalandığını, kendisinin de 70-80
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kişilik grup içerisinde teslim olduğunu anlatıyor.
Savcılık dosyasında yer alan ‘diğer taraf beyanları’nda adı en sık geçenlerden birisi de Ömer
HARMANCIK. Onunla ilgili bilgi veren isimlerin başında Genelkurmay Başkanı Hulusi AKAR geliyor. Akar, 19/07/2016 tarihli ifadesinde Akıncılar Üssü’nde Tümgeneral Kubilay SELÇUK, Orgeneral Akın ÖZTÜRK, Tuğamiral Ömer HARMANCIK ve Tuğgeneral Hakan EVRİM’in bulunduğunu,
Ömer Faruk HARMANCIK’ın 2 sayfadan oluşan metni okuyup imzalaması için (darbe bildirisi)
kendisine vermek istediğini ve kâğıdı kendisine uzatarak “Komutanım siz şunu bir okuyun ve
bunu imzalayıp tv’de okursanız herşey çok güzel olacak, herkesi alıyoruz, herkesi getiriyoruz.’’
dediğini, kendisinin de bu teklifi reddettiğini ve onlara “Kendinizi ne zannediyorsunuz? Elinizde
kim varsa getirin. Başınız kıçınız kim?’’ diye bağırdığını söylüyor.
Yukarda da geçtiği gibi şüphelilerden Mehmet DİŞLİ, ifadesinde Ömer Faruk HARMANCIK,
Hakan EVRİM ve daha birkaç isme bir arada bulundukları sırada AKAR’ın bu girişimi sonlandırma talimatını ilettiğinde önce reddettiklerini, sonra kendisiyle karargâha geldiklerini ve “Bir
düşünelim.’’ dediklerini anlatıyor. Ayrıca kendisinin burada genellikle Hakan EVRİM ve Ömer
HARMANCIK ile muhatap olduğunu söylüyor. Olay gününe ait bir bilgiyi aktarırken diyor ki, “Üs
komutanının odasına girdiğimde Genelkurmay Başkanı Hulusi AKAR, Akın ÖZTÜRK, Kubilay SELÇUK, Mehmet DİŞLİ, Ömer Faruk HARMANCIK ve 2-3 sivil kişi otuyordu. Bu sivil kişileri tanımıyorum. Bu sivil kişilerin arkasında duruyordum. Yüzlerini çok hatırlamıyorum. ..O esnada kapı
kapalıydı. Sabah saatlerinde pistler bombalanmaya başlandı. Karargâh bölgesinde ben, Kubilay
SELÇUK, Ömer Faruk HARMANCIK vardı. Adil ÖKSÜZ’ü önceden tanımam. 143. Filo’nun gazino
bölgesinde ilk defa Adil ÖKSÜZ’ü gördüm. Çünkü resimlerini daha sonra basından takip ettim.
Ben Adil  ÖKSÜZ’ü gördüğümde yanındakiler ile konuşuyordu.’’
Özay CÖDEL’in savcılkta söyledikleri HARMANCIK’ın olayların içerisinde ne denli bulunduğunu gösteriyor. CÖDEL ifadesinde şunları anlatıyor: “Suç tarihinde saat 17.00 sularında Tümamiral Ömer Faruk HARMANCIK beni askeri hattan arayarak komutanın haberi olduğunu belirtip
ekibimi hazırlayarak Atatürk Havaalanı’na gelmemi iste. Telefonda bizi Atatürk Havaalanı askeri
apronundan bir kasa uçağının alacağını söyledi. Daha sonra beni Turan ECEVİT arayarak göreve
katılacak ekibin listesini verdi. ECEVİT bana Tuğamiral Ömer Faruk HARMANCIK’ın gittiğimiz yerde olacağını ve görevin detayını orada anlatacağını belirtti. Listedeki arkadaşlarla Atatürk Havaalanı’nda bekleyen uçağa binerek Akınca Üssü’ne geldik. Üssün karargâhına gittim ve Ömer Faruk HARMANCIK’a tekmil verdim. HARMANCIK, burada bize verilen görevi ifa etmemizi emretti.’’
Tanıklardan İbrahim Halil AĞAÇ, suç tarihinde Akıncılar’da şoför olarak görev yaptığını belirtiyor. Şüphelilerden Tümgeneral SELÇUK’un emir subayı kendisine “Bu gece benim emrimdesin.’’
dediği için oraya gitmiş. AĞAÇ, ”143. Filo’da bulunduğumuz sırada denizci general telefonda
görüştüğü kişiye “Cumhurbaşkanı’nı öldüremedik, planlarımız boşuna gitti, Cumhurbaşkanı’nın
Almanya’ya kaçtığı yönünde haberleri yaymamız lazım, yoksa her şey boşa gidecek.’’ diyerek
telefondaki şahsa Fox Tv’yi bağlamalarını söyledi.’’ şeklinde ifade veriyor. Tanık, bu şahsın ismini
bilmediğini söylüyor ama eşkâl tarifinde HARMANCIK’a benzeyen bir profili anlatıyor.
Avşar ZIRH verdiği ifadede hem HARMANCIK’ın rolünü hem de FETÖ’nün işin içinde olduğunu söylüyor. İşte onun anlattıkları: “14/07/2016 günü İstanbul ilinde örgüt abisi beni arayarak
‘‘Çok acil bir şey var, Üsküdar’daki eve gelmen lazım.’’ dedi. Aynı gün Ulvi isimli örgüt abisi ile
buluştum. Bir süre sonra Astsubay Üstçavuş Selami GÜL geldi ve bana “Birinden duydum, yarın
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darbe gibi bir şeyler olabilir.’’ dedi. Olay günü Binbaşı Hakan EGEMEN, Tuğamiral Ömer Faruk
HARMANCIK ile yaptığı telefon konuşmasında “Ne yapalım komutanım, durum nedir?’’ şeklinde
soru sordu. Yanımızda bulunan Astsubay Cafer SARAÇ, “Deniz Kuvvetleri Komutanı’nı almaya
gidecektik.’’ deyince örgütün  darbe yaptığını anladım. Gece boyunca Hakan EGEMEN cep telefonundan sosyal medya üzerinden durumu takip etti, daha sonra Ömer Faruk HARMANCIK,
Hakan EGEMEN’i arayarak darbenin başarısız olduğunu söyledi. Hakan EGEMEN, “Ne yapmamız gerekiyor komutanım?’’ diye sorunca, Ömer Faruk HARMANCIK, “Yapacak bir şey kalmadı,
evinizde bekleyin.’’ dedi.’’
Mustafa AZİMETLİ ifadesinde, olay gecesi ilerleyen saatlerde ciddi bir panik havasının başladığını ve aralarında diğerleriyle birlikte HARMANCIK’ın da olduğunu söylüyor. AZİMETLİ, içerde
askerlerin yanında sivillerin de olduğunu ama kendisinin bu kişileri tanımadığını anlatıyor. Gökhan POLAT’ın anlattıklarına göre de olay gecesi karargâha gittiği sırada HARMANCIK telefonla
kendilerini arayarak kendilerine uymalarını ve karargâhı kontrol altına alıp gemileri kaldırmaları
gerektiğini emretmiş. İfade verenlerden biri de Salih ULUSOY. O da diyor ki, “Yanımda bulunan
şube müdürü arkadaşımı arayan HARMANCIK kendisinden araç yardımı istedi ve “Ömer Faruk
Komutan’ı istediği yere bırakalım.’’ dedi. Ömer’le birlikte HARMANCIK’ı almak için Çukurambar’a gittik. Kendisini oradan alarak Akıncı Üssü’ne götürdük.’’ Bir diğer isim Satı Bahadır KÖSE
de, “Tuğamiral Ömer Faruk HARMANCIK, bana Donanma Komutanlığı görevinin verildiğini ve
Gölcük’e gitmem gerektiğini söyledi.’’ şeklinde konuşuyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın dışında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen
2016/61972 sayılı soruşturma dosyasında da HARMACIK ismi hatırı sayılır bir yer tutuyor. Bu
dosyada yer alan ŞAPKA kod isimli itirafçının anlattıkları gösteriyor ki, Ankara’da darbeden birkaç gün önce düzenlenen meşhur ‘Villa Toplantıları’na katılanlardan birisi de Ömer Faruk HARMANCIK. ŞAPKA, Ankara’da örgüt mensuplarıyla buluştuğunu, onlarla söz konusu villaya gittiğini, kendisine orada bir darbe planlamasının yapıldığının söylendiğini belirtiyor. ŞAPKA diyor
ki, “Salonda Bilal AKYÜZ, M. Barış AVIALAN, Mehmet PARTİGÖÇ, Gökhan Şahin SÖNMEZATEŞ,
Ömer Faruk HARMANCIK ile 4-5 kişi daha vardı. Orada Adil ÖKSÜZ akşam namazı kıldırdı…’’ Adil
ÖKSÜZ’ün örgüt lideri GÜLEN’le telefonla görüşmesi yaptıktan sonra, toplantıdakilere “Büyüğümüzün selamı var. ABD’ye gidip görüşeceğim. Sonra da döneceğim..’’ vs. gibi sarfettiği sözler
de işte bu meşhur toplantıda geçiyor. İzmir’deki soruşturma dosyasında adı geçen itirafçılardan
kod adı KUZGUN olan şahıs da ŞAPKA’nın anlattıklarını doğrular itiraflarda bulunuyor. KUZGUN,
akşam namazından sonra Adil ÖKSÜZ ile Ömer Faruk HARMANCIK’ın darbe üzerine konuştuklarını, HARMANCIK’ın Adil ÖKSÜZ’e her şeyin hazır olduğunu söylemesi üzerine Adil ÖKSÜZ’ün
bu planı alıp Fetullah GÜLEN’i kast ederek “Hoca Efendiye Amerika’ya götüreyim, gösteriyim.”
dediğini anlatıyor.
HARMANCIK hakkında düzenlenen HTS analiz raporunda kendisinin çeşitli tarihlerde diğer
şüphelilerle görüşmeler yaptığı anlaşılıyor. Darbeciler tarafından düzenlenen atama listesinde
de hâlihazırda Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanı olarak görev yapan HARMANCIK’ın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı’na getirildiği görülüyor. Yine dosyaya
konulan kamera kayıtlarından da şüphelinin olay gecesi Akıncı Üssü’ndeki faaliyet- lere yoğun
olarak katıldığı anlaşılıyor.
Savcılığın HARMANCIK hakkındaki sonuç değerlendirmesi şöyle: “Şüpheli Ömer Faruk HARMANCIK’ın FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yöneticisi ve “Yurtta Sulh Konseyi” üyesi olduğu,
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suç tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstanbul Kasımpaşa Kuzey Deniz Saha Komutanlığı’nda tuğamiral rütbesiyle kurmay başkanı olarak görev yaptığı, darbeciler tarafından düzenlenen atama listesinde Deniz Kuvvetleri Komtanlığı Kurmay Başkanı olarak atanıp terfi ettirildiği,
6-7-8-9 Temmuz 2016 tarihlerinde FETÖ/PDY terör örgütünün “Hava Kuvvetleri İmamı” olduğu
değerlendirilen Adil ÖKSÜZ tarafından Ankara Konutkent’te bulunan villada düzenlenen darbe
planı ile ilgili organizasyonun yapıldığı toplantılara katıldığı, suç tarihinde 5 günlük izne ayrıldığı
ve darbenin yönetim merkezi Akıncı Üssü’ne Kubilay SELÇUK ile birlikte geldiği, Genelkurmay
Başkanı Hulusi AKARın 19/07/2016 tarihli beyanından da anlaşılacağı gibi, darbe gecesi Akıncı Üssü’nde 2 sayfadan oluşan darbe bildirisini Genelkurmay Başkanı Hulusi AKAR’a okuduğu,
kâğıdı Genelkurmay Başkanı’na uzatarak  “Komutanım malumunuz 1. bildiriyi okuduk, bu da 2.
bildiri, bunu da sizin okumanızı istiyoruz. Komutanım siz bizim başımıza geçin, TV’nin başına geçin, bunu okuyun, halk yatışır inanır.’’ dediği ve 2 sayfadan oluşan bildiriyi size okumak istiyorum
diyerek, bildiriyi Genelkurmay Başkanı’na sesli olarak okuduğu, Genelkurmay Başkanı’nın kabul
etmemesi üzerine, şüpheli Ömer Faruk HARMANCIK’ın ve Hakan EVRİMin odadan çıktıkları, ayrıca şüphelinin İstanbul Anadolu Kavağı Beykoz’da bulunan SAT Komutanlığı’nda birim komutanı
olarak görev yapan Özay CÖDEL’ i askeri hattan aradığı, ekibiyle birlikte Akıncı Üssü’ne gelmesini ve görev almasını istediği, bunun üzerine SAT Komandolarının Akıncı Üssü’ne geldikleri, (…)
Şüpheli Ömer Faruk HARMANCIK, Kubilay SELÇUK, Akın ÖZTÜRK, Ünsal COŞKUN, Hakan EVRİM,
Ahmet ÖZÇETİN, Mehmet Fatih ÇAVUR ile Fetullahçı terör örgütünün sivil kanadına mensup Adil
ÖKSÜZ, Kemal BATMAZ, Hakan ÇİÇEK, Nurettin ORUÇ ve Harun BİNİŞ gibi isimlerin 143. Filo’da
toplandıkları, (…) Şüphelinin SAT komandolarının İstanbul’dan darbenin yönetim merkezi olan
Akıncı Üssü’ne gelmelerini sağladığı, şüphelinin “Yurtta Sulh Konseyi” üyeliğinden kaynaklanan
sorumluluğu kapsamında darbe gecesi Türkiye genelinde meydana gelen ölüm ve yaralanmalar
nedeniyle 2016/103566 sayılı soruşturma yürütüldüğü, şüphelinin darbe faaliyetini bu şekilde
yönetip iştirak ettiği.. anlaşılmıştır.’’ HARMANCIK geçen bölümlerde bahsedilen toplam 13 yasadışı eylemle suçlandı ve ilgili kanun maddeleri uyarınca her birinden ayrı ayrı cezalandırılması
talep edildi.
AHMET TOSUN
Akademiden mezun olduktan sonra 2015 yılında Akıncı 4. Ana Jet Üssü Komutanlığı 141.
Filo’ya atanmış. Filoda program subay yardımcılığı görevini yürütüyor. 04/02/2016 tarihinde öğretmen pilot oluyor. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nde psikolog olan eşi FETÖ iltisakından dolayı KHK ile ihraç edilmiş. 16/07/2016 tarihinde Akıncı lojmanlarının bulunduğu yerden otobana
doğru giderken gözaltına alınmış.
İfadesine göre olay günü olan 15/07/2016 tarihinde mesai saat 14.00 sıralarında bitirilmiş.
Mesaiden sonra gelecek pazartesinin programını yapmak için filoda kalmış. 141. Filo’da saat
18.30 sıralarında Filo Komutanı Hakan KARAKUŞ’un tertiplediği toplantıya katılmış. Bununla ilgili şunları söylüyor: “KARAKUŞ bize kapsamlı bir TMH olacağını söyledi. Onun için ‘‘Kimse filodan ayrılmasın.’’ dedi. Bu toplantıda hatırlayabildiğim kadarıyla Hakan KARAKUŞ, Mehmet Fatih
ÇAVUR, Hasan Hüsnü BALIKÇI (…) vardı. Akabinde yanılmıyorsam saat 20.30 sıralarında filonun genel brifing salonunda bir toplantı daha yapıldı ancak ben bu toplantıya katılmadım. (…)
Muhtemelen beni içeri almadıkları bu toplantıda uçacak kişiler ve uçacakları hedefler belirlendi.
Bana hatırlamadığım birisi toplantı salonundan çıktıktan sonra bir kâğıt verdi ve ‘‘Bunu çoğaltıp pilotlara dağıt.’’ dedi. Gördüğüm kadarıyla kâğıtta hedefler şifrelenerek yazılmıştı. A-1, A-2,  
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.., B-1, B-2... şeklinde hedefler yazılmıştı. Kâğıdın üst tarafında harita, alt tarafında hedeflerin
şifrelenmiş halleri vardı. Harita üzerinde şifreler ilgili yerlerine işlenmişti. Haritaya baktığımda
başta buranın bir şehir merkezi olduğunu anladım. Ancak neresi olduğunu anlayamadım. Daha
sonra kime sorduğumu hatırlamıyorum ancak pilotlardan bir tanesi buranın Ankara şehir merkezi olduğunu söyledi. Buradan anladığım kadarıyla pilotlar uçmadan önce Ankara şehir merkezi
üzerinde uçacaklarını biliyorlardı. Hakan KARAKUŞ bize yaptığı toplantıda ‘‘İlk defa Akıncı’dan
uçakları kaldırıp, direkt Kuzey Irak’a göndereceğiz, bu sefer uçaklar Diyarbakır’dan kalkmayacak.’’ dedi. Tabi haritanın Ankara’ya ait olduğunu anlayınca bir tuhaflık olduğunu anladım. Çünkü Ankara şehir merkezi içerisinde böyle bir TMH olabilmesi mümkün değildi.
(…) Herkes uçak başı yaptıktan sonra Filo Komutanı Hakan KARAKUŞ beni 141. Filo’da “desk”e görevlendirdi. Verdiği talimatları uçuculara iletmemi söyledi. (…) “Desk” bölgesine daha
sonradan Harekât Komutanı Ahmet ÖZÇETİN geldi. Bana ‘‘Verdiğim  talimatları uçuculara ile.’’
dedi. Ben de vermiş olduğu talimatları havadaki pilotlara ilettim. TBBM’ye bomba atılması, Emniyet Özel Harekât Daire Başkanlığı’na bombaatılması, Emniyet Havacılık Daire Başkanlığı’na
bomba atılması yönündeki talimatları bana Ahmet ÖZÇETİN verdi ve ben de havadaki uçuculara
ilettim. Ahmet ÖZÇETİN bu talimatları bana verirken cep telefonu, telsiz ve dahili hatla başka
bir yerlerle görüşüp oradan aldığı talimatlarla bana emirler veriyordu… Uzun süre 141. Filo’nun
“desk” bölgesinde benim olduğum yere oturdu ve telefonla aldığı talimatları bana iletti, ben de
bunları uçuculara ilettim. Daha sonra Ahmet ÖZÇETİN benim yanımdan ayrılıp yanılmıyorsam
143. Filo’ya gitti. Oraya geçtikten sonra bana “desk”teki dahili hattan telefon etti ve talimatlarını dahili hattan vermeye devam etti. Ben gece 01.00 civarlarında odama geçtim o arada telefona baktım. Telefonda darbe haberlerini gördüm. Ancak o saatten sonra da Ahmet ÖZÇETİN’den
aldığım bombalama talimatlarını uçuculara vermeye devam ettim. Aktif direnme ve pasif direnme gösteremedim. Çünkü filoda tanımadığım Özel Kuvvetler’den birçok komando vardı. Ölüm
korkusu olduğu için talimatları iletmeye devam ettim…
(…) Benim saat 05.47’de “UKATEL”den Hakan KARAKUŞ ile görüştüğüm yönündeki bilgiyi
sizden aldım. Burada Ahmet ÖZÇETİN’in talimatı üzerine görerek verilen koordinattaki binanın
etrafına tek tek atış yapılması talimatını Hakan KARAKUŞ’a ilettim.(…) 16/07/2016 tarihinde
saat 10.00 sıralarında Mehmet Fatih ÇAVUR, Mustafa Mete KAYGUSUZ ve ben ÇAVUR Binbaşının aracı ile üsten çıkıp Akıncı Lojmanlardaki ÇAVUR Binbaşı’nın evine gittik. Burada ne yapacağımıza karar verdik. Nizamiyeyi polisler kapattı. Nizamiyeden çıkmayın dediler. Bunun üzerine
benim ve KAYGUSUZ’un evi lojman dışında olduğu için ve ÇAVUR’un da ailesi Ankara merkezde
olduğu için üçümüz beraber Akıncı lojmanların arkasından otobana doğru gittiğimiz sırada yol
üzerinde polisler tarafından gözaltına alındık. (…) Bu darbe girişiminin anladığım kadarıyla uçuş
ayağını tamamen Ahmet ÖZÇETİN yönetmiştir. Çünkü uçuşla ilgili emirleri biz hep ondan aldık.
(…) Dikta kayıtlarında 16/07/2016 tarihinde 00.17’de filodan Şahin-2 kodlu uçağın Cumhurbaşkanlığı uçağını tarif edip önleme yapmaları talimatını verdiğime dair ses kaydını dinledim. Bu önleme talimatını bana Ahmet ÖZÇETİN vermişti. Ben de bunu uçuculara ilettim. Ahmet
ÖZÇETİN Cumhurbaşkanı’nın bulunduğu uçağın Dalaman’dan veya Antalya’dan kalkmış olabileceğini, araştırmamı, radar izlerini bulmamı benden istedi. Ben de yanılmıyorsam orada bulunan
Müslim MACİT’e “MY” sisteminden (muhabere yönetim sistemi) araştırıp bulmasını söyledim.
(…) Dikta kayıtlarında 16/07/2016 tarihinde saat 05.47’de “UKATEL” yani filo kule hattından
Hakan KARAKUŞ ile yapmış olduğum görüşmeyi dinledim. Verilen koordinattaki binanın etrafına
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gö- rerek dalış yapıp tek tek atış yapılmasını söyledim. Bu emri bana Ahmet ÖZÇETİN vermişti.
(…) Netice olarak ben Cumhurbaşkanlığı köprülü kavşağı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin yanında bulunan otoparka bomba atılması yönündeki Ahmet ÖZÇETİN’in talimatını elektrik olmadığı için kuledeki Hakan KARAKUŞ’a ilettim. O da Aslan kodlu uçucu pilot Müslim MACİT’e iletti
ve bombalar atıldı.
(…) Dikta kayıtlarında 15/07/2016 tarihinde saat 22.15, 22.42, 22.57, 23.08, 23.15,
23.18’deki ve 16/07/2016 tarihinde saat 00.00’daki kayıtlarda Emniyet Havacılık Daire Başkanlığı’na ve Emniyet Özel Harekât Daire Başkanlığı’na bomba atılması anına ait ses kayıtlarını dinledim. Buralara da Ahmet ÖZÇETİN’in emri üzerine bomba atılması talimatını uçuculara ilettim.
Ben dikta kayıtlarında PÖH diye geçen yerin Polis Özel Harekât olduğunu bilmiyordum. Dikta
kaydında Meclis’e 3 tane bomba atılması ve TÜRKSAT tesislerine 4 tane bomba atılması olayı
ile ilgili kayıtların olduğu yerleri dinledim. Bu bölgelere de Ahmet ÖZÇETİN’in talimatıyla bomba
atılması emrini uçuculara ilettim. Yine dikta kaydında Kızılay’dan Genelkurmay üzerinden Ankara’nın üzerinden ses üstü alçak geçiş yapılması konusundaki kayıtları dinledim. Ahmet ÖZÇETİN
bana bu şekilde talimat verdi. Ben de bunu uçuculara ilettim. Ayrıca dikta kaydında “kaçak saray üzerinden MACH üstü geçiş” yapılması yönünde vermiş olduğum talimatı da dinledim. Yine
bunu da Ahmet ÖZÇETİN bana uçuculara iletmem için emir verdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi için
kaçak saray dememin sebebi Ahmet ÖZÇETİN’in bana bu şekilde söylemesidir. Dikta kayıtlarında
15/07/2016 tarihinde saat 23.18’de Emniyet Havacılık Dairesi’ne Aslan-1 kodu ile atış yapıldıktan sonra “Anlaşıldı hocam, ellerinize sağlık.” dediğim yönündeki kaydı dinledim. Burada Hava
Kuvvetleri’nde bir bomba atıldığı zaman gelenek olarak eline sağlık denir. Bu nedenle eline sağlık dedim. Dinlediğim dikta ses kayıtlarına ve görüntülere bir diyeceğim yoktur.
(…) Olaydan 2 veya 3 gün önce Hakan EVRİM ve ben Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü’ne aynı
F-16 uçağı ile gittik. Buraya gittiğimizde F-16 uçağına sniper pod (hedefleme podu) taktırdık. Bu
pod F-16 savaş uçağı tarafından hedefte olan bölgeye lazer sıkar, lazer sıkılan bölgeye de akıllı
mühimmat atılır. Böylece de hedef %100’e yakın vurulur. Bizim bu podu taktırmaktaki amacımız
kursiyerlere eğitim verilmesinde kullanılmasıydı. Fakat bu lazer podlarının Emniyet Özel Harekât
ve Havacılık Dairesi’ne bomba atılmasında kullanılmak üzere getirildiğini olaylardan sonra anladım. (…) Bu darbe girişiminin Akıncı’daki ayağında Hakan EVRİM, Hakan KARAKUş, Ahmet
ÖZÇETİN’in olduğunu düşünüyorum. Tabi ki gerçekleşen darbe girişiminin boyutuna bakıldığında bu işin içerisinde çok daha üst rütbeli askerlerin de olduğu ortadadır. Ancak bunların kimler
ol- duğunu bilmiyorum. Türkiye’de 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilmeye çalışılan darbenin
faili ve uygulayıcısı FETÖ/PDY terör örgütüdür. Bunda herhangi bir kuşku yoktur. Amaçlarının da
Türk milletinin varlığına ve birliğine kast etmek olduğu ortadadır. Bu darbe girişiminin TSK’nin
emir ve komuta zinciri içerisinde yer alan FETÖ/PDY terör örgütü üyesi bir kısım askeri şahıslar
tarafından uygulandığını düşünüyorum…’’
Savcılığın önündeki dosya da Ahmet TOSUN’la ilgili ‘diğer taraf’ beyanları’ da külliyetli bir
yer tutuyor. Toplam 41 ‘diğer taraf beyanı’nda TOSUN’un ismi geçiyor.
Erdem ERDOĞAN ek ifadesinde şunları söylüyor: “(…) Devamında 141. Filo’ya servis ile geçtik. ..141. Filo’da Mete KAYGUSUZ, Hasan Hüsnü BALIKÇI, Ekrem AYDOĞDU, Özgür ÖTKÜN, Uğur
UZUNOĞLU, Hüseyin TÜRK, Ahmet TOSUN’u gördüm. Ahmet TOSUN ve Mustafa Mete KAYGUSUZ filonun “desk”inde telsizle konuşuyorlardı. İkisinden birisi koordinat veriyordu.’’ Oğuz Alper
EMRAH da verdiği ifadede Ahmet TOSUN’un olay yerinde olduğunu beyan ediyor. Olay günü
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terörle mücadeleye dair bir şey duymadığını belirten EMRAH, TOSUN’la ilgili bölümde şunları
anlatıyor: “..Ara ara ‘desk’te duran ekip Ahmet TOSUN ve Mete KAYGUSUZ uçacak pilot çağırıyordu, ben de uyuma numarası yaptım, yanımda telefon vardı, normal konuşmaları çekiyordu.
..143. Filo’da Üs Komutanı Hakan EVRİM, Kubilay SELÇUK, tanımadığım siviller ve rütbeli personeller vardı. Biraz orada bekledik, daha sonra oradan ayrılarak 141. Filo’ya geri döndük.’’
Şüphelilerden Müslim MACİT ifadesinde TOSUN’un toplantıda olduğunu beyan ediyor. İşte onun
söyledikleri: “(…) Biz gazinoya geçtik o arada devrem Mustafa EREZ’i görmek için eğitim odasına gittik. Eğitim odasında Ahmet TOSUN ile EREZ vardı ve onlar pazartesi günü yapılacak uçuşu
planlıyorlardı. (…) Saat 18.00 gibi KARAKUŞ Yarbay’ın toplantı için bizleri beklediği yönünde haber geldi. ‘Desk’in karşısındaki gazinoda toplandık. Toplantıya pilotlar katıldı. Toplantıya ÇAVUR,
Özgür ÖTGÜN, KAYGUSUZ, İlker HAZİNEDAR, Ahmet TOSUN, Mustafa KONUR, Mete KAYGUSUZ,
… gibi isimler katılmıştı...KAYGUSUZ Yüzbaşı, TOSUN Yüzbaşı, Ahmet ÖZÇETİN’den gelen talimatlar doğrultusunda benden Meclis’in ön avlusunun koordinatını, Kızılay Meydanı’nın, TÜRKSAT, Jandarma Genel Komutanlığı gibi yerlerin koordinatlarını istediler ben de verdim. ‘ Deskt’e
KAYGUSUZ ve Ahmet TOSUN vardı. Telefonlara Ahmet TOSUN bakıyordu. Dahili hattan Ahmet
TOSUN, Ahmet ÖZÇETİN’den talimat alıyor, aldığı talimatları KAYGUSUZ’a söylüyordu; veya direk telsizden uçaklara bildiriyordu. Ara sıra Ahmet ÖZÇETİN deske geliyor ve talimatları Ahmet
TOSUN’a bildiriyordu. Ahmet TOSUN da telsizden uçaklara bildiriyordu. Ahmet ÖZÇETİN deskte
iken ‘‘Genelkurmay üstünden machüssü geçiş serbest, polis özel harekâtta hareketlilik olursa
atış serbest.’’ şeklinde bizati benim yanımda Ahmet TOSUN’a talimat verdi. Ahmet TOSUN da
bu talimatları telsizle uçaklara bildirdi. Ayrıca dahili hattan Ahmet ÖZÇETİN, TOSUN’a ‘‘Meclis
bahçesine atış serbest, Kızılay’dan alçak uçuş serbest.’’ şeklinde talimatlar veriyordu. Genelde
Ahmet TOSUN telefonla ÖZÇETİN’e soruyor, al- dığı talimatları uçaklara bildiriyordu. (…) Ben,
Mehmet Fatih ÇAVUR, Ahmet TOSUN ve Ahmet ÖZÇETİN 143’e geçtik. Kaygusuz deskte kaldı…141. Filo’ya Ahmet TOSUN, ben ve birkaç teğmen döndük. (…) TOSUN Yüzbaşı ÇAVUR’dan
aldığı talimatları telsizle uçağa iletmeye başladı. ÇAVUR da talimatları Ahmet ÖZÇETİN’den alıyordu. Gelen talimatlar doğrultusunda TOSUN da havada- ki uçaklara “Meclise atış serbest,
Kızılay’dan alçak irtifa uçuş yapın, TÜRKSAT’a atış serbest, Ge- nelkurmay’dan alçak geçiş yapın.”
şeklinde talimatlar vermeye başladı. (…) Ahmet TOSUN ben- den uçacaklar için “JDAM” mühimmatlarının atılmasında kullanılan kriptoları DTC’yi yüklememi istedi. ..Benden önce uçan pilotlar
benzer şekilde uyarıldıklarını TOSUN’a bildirdiklerinde TOSUN da Ahmet ÖZÇETİN’e sordu. Onun
“Dikkate almayın.’’ şeklinde uyarıları üzerine uçuşlar devam etti. …Bir ara Ahmet TOSUN’a Ahmet ÖZÇETİN, “Cumhurbaşkanı Dalaman’dan veya Antalya’dan kalkmış olabilir. Araştıralım.’’
dedi. Ahmet TOSUN da bana “MY sisteminden radar izlerini araştıralım.’’ dedi ben de araştırdım.
…Ahmet ÖZÇETİN de ya üsteki sivil şahıslardan ya da üste bulunan generallerden aldığı talimatları Ahmet TOSUN’a aktarıyordu. (..) Onun hareketleri o yapıya mensubiyetini düşündürüyordu..
İfademde belirttiğim gibi uçaklara bombalama talimatlarını telsiz  başında bulunan Ahmet TOSUN ve Mete  KAYGUSUZ   dönüşümlü olarak verdiler.’’
Adem KIRCI ifadesinde TOSUN’un olay yerinde bulunduğunu ve faaliyetlere iştirak ettiğini
söyleyen bir başka isim. Şunları anlatıyor: “..Gece boyunca Mustafa Mete KAYGUSUZ ve Ahmet
TOSUN filoda sürekli telsizin başında irtibatı sağlayan ve talimat veren kişilerdi… Kalkış sonrası
telsizde bulunan ya KAYGUSUZ ya da TOSUN 10000 fitte meydan üzerinde havada beklememizi
söyledi. Aynı zamanda Şahin2 kolu da havadaydı, 10000 fitte beklemedeydi. (…) 141. Filoy’a
döndüğümüzde yukarıda ilk uçuş sonrası belirttiğim kişileri yine gördüm, Ahmet ÖZÇETİN, des-
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kin önünde toplantı salonuna bakan kısmında oturuyordu, TOSUN’la KAYGUSUZ da buradaydı,
Ahmet ÖZÇETİN’den aldıkları talimatları pilotlara iletiyorlardı. Benim değerlendirmeme göre söz
konusu Akıncı Üssü’nde icra edilen darbeye teşebbüs eylemi Akıncı Üs Komutanı Hakan EVRİM,
Harekât Komutanı Ahmet ÖZÇETİN ve bunların altında ÇAVUR, KARAKUŞ, TOSUN ve KAYGUSUZ’un emir ve talimatları doğrultusunda icra edilmiş olup bu darbe eylemini FETÖ terör örgütü
veya cemaat diye nitelendirilen grubun yaptığını bunların bizi de kullandığını düşünüyorum.’’
Şüpheli pilotlardan Hasan Hüsnü BALIKÇI da ifadesinde talimatları aldığı kişilerin içinde TOSUN’un da bulunduğunu söylüyor: “2-3 saat sonra Kurmay Yüzbaşı Ahmet TOSUN ve Kurmay
Yüzbaşı Mete KAYGUSUZ uçuş için beni çağırdılar. Ben geldim ve başka bir F-16’ya bindim. …
Uçağa binerken bize hedef verilmedi. Biz uçakla havalanmadan önce herhangi bir rota yüklemesi yapmamıştık. Havalandıktan sonra havada 20 dakika kadar görev gelmesini bekledik. Sonra
yerden, filodan bize sesli bir koordinat bildirildi. 141. Filo’daki “desk” denilen birimden bize koordi- nat verildi. Bu koordinatı veren kişi Kurmay Yüzbaşı Ahmet TOSUN’du. Koordinatı enlem
boylam olarak Ahmet TOSUN verdi. … Bu sırada Ahmet TOSUN, ‘‘Bu hedef  TBMM’nin  önündeki  
bahçe.’’ diye söyledi. Sonra Uğur Uzunoğlu bu hedefi görüntülü olarak çalıştı. Hedefin neresi olduğuna görüntülü olarak baktı. Bu çalışmayı sniper isimli cihazdan Uğur UZUNOĞLU yaptı. Uğur
Uzunoğlu sniper cihazları konusunda uzmandı. Yaklaşık 5 dakika hedefle ilgili çalışma yaptı. Hedefin doğru yapıldığının tespitine karar verdi. Alanı kendisi işaretledi. Daha sonra 141. Filo’daki
Ahmet TOSUN’a “Meclis’in önündeki bahçe, hedef mutabık mıyız?’’ diye sordu. Ahmet TOSUN
“mutabıkız doğrudur.’’ dedi. Daha sonra ben hedefe 1 adet LGB isimli lazerle işaretlenen noktaya
giden bombayı bıraktım. Bu lazerle işaretlemeyi sniper cihazı yardımıyla 2. Pilot Uğur UZUNOĞLU yaptı, uçaklara talimatları MEBS’in başında bulunan Ahmet TOSUN veriyordu.’’
Mustafa KONUR da ifadesinde Ahmet TOSUN’la ilgili bilgiler veriyor: “Olay akşamında 141.
“deskt”e bulunan TOSUN ve KAYGUSUZ 143. Filo’dan telefon ile aldıkları talimatları telsizden
uçu- culara iletiyorlardı.’’ Bu iki ismin uçaklara çeşitli talimatlar vererek alçak uçuş ya da bombalama eylemi yaptırdığını söyleyen bir başka isim de Selahattin YORULMAZ.
Hakan KARAKUŞ’un yanına çağırarak, “Ramazan Bayramı tatiline gitme, terörle mücadele
harekâtı bekliyoruz, telefonda söyleyemedim, kimseye de söyleme, üsteki bütün kurmaylar olarak bekliyoruz, Ahmet ÖZÇETİN Harekât Komutanı. ’’ dediği kişilerden biri de Hüseyin TÜRK. O
da emniyetteki ifadesinde “..Suç tarihinde Hakan KARAKUŞ’un brifing salonunda görevde uçacak
olan pilotları toplayarak ve öğretmen gazinosunda Mehmet Fatih ÇAVUR, Mustafa AZİMETLİ,
Ahmet TOSUN, Mete KAYGUSUZ, Ekrem AYDOĞDU, İlker HAZİNEDAR, Ertan KORAL, Çetin KAPLAN’ın da orada bulunduğu halde Hakan KARAKUŞ terör örgütlerinin önemli kamu kurum ve
binalarına saldırılar planlandığını, bu yönde istihbarat alındığını, görevin nerede ve ne zaman
icra edileceğini kendisinin de bilmediğini, koordinatların havada verilebileceğini, uçuşların da
girildiği sistem olan muhabere yönetimi sistemine şuanda girilmeyeceğini, görev bitimi girileceğini, 143. Filo’da istihbaratçılardan ve hedef analiz uzmanlarından oluşan bir çalışma grubu
kurulduğunu, hedeflerin buradan bildirileceğini, dışarıya sızma olmaması için bu şekilde davrandıklarını, başka üslerden de bu harekâta katılım olacağını söylediğini, Mustafa AZİMETLİ’nin
ilk kalkacaklar arasında isminin yer aldığını, deskte Ahmet TOSUN ve Mete KAYGUSUZ’un telsiz
konuşmalarını yapıp başlarında duran Ahmet ÖZÇETİN’in emirlerini direk olarak telsiz üzerinden uçak pilotlarına aktardıklarını..’’ söylüyor. TÜRK, daha sonraki ek ifadesinde de Ahmet TOSUN’dan bahsediyor. İlgili bölüm şöyle:
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“ (…) Ben uçağı çalıştırıp ruleye gittiğim esnada bana hedef bölgesinin koordinatlarını Ahmet TOSUN telsizle verdi. Takiben kalkış yapıp hedef bölgesine gittim, verilen Ankara’nın güneyinde bir yerdi. Telsizden Ahmet TOSUN bana gittiğim yerde büyük ve küçük antenler olduğunu
belirtti ve verilen koordinata ateş etmem gerektiğini söyledi. Ben verilen koordinata 4 tane MK82 kla- sik mühimmat attım. ..Dördüncü atıştan sonra TOSUN mühimmatı bitirmeme mi söyledi,
atış çıkışından sonra beni tekrar bir koordinat vererek bu koordinata yönlendirdi. Vermiş olduğu
ko- ordinatın şehir içinde bir yer olduğunu saptadım.. Bombalama yaptığım yerin Ankara olduğunu biliyordum, ancak terörle mücadele harekâtı olduğu için verilen talimat doğrultusunda
bildirilen koordinatlara atış yaptım, bu talimatı bana telsizden Ahmet TOSUN verdi, ayrıca Ahmet TOSUN bu emri verirken bunların Harekât Komutanımız Ahmet ÖZÇETİN’in emri olduğunu
söylüyordu.”
Selahaddin YILDIZ ise ifadesinin ilgili bölümünde Hakan KARAKUŞ’un olay günü Mete KAYGUSUZ, Ahmet TOSUN, Hüseyin TÜRK, Hasan Hüsnü BALIKÇI, Ertan KORAL, Müslim MACİT, Çetin KAPLAN ve Adem KIRCI ile birlikte toplanarak gizli bir operasyon yapacaklarını, bu harekâtla
ilgili teğmenlere de bazı görevler verileceğini, verilecek görevlere uyarsınız dediğini anlatıyor.
YILDIZ ayrıca şunları aktarıyor: “(…) Mete KAYGUSUZ, gece saat 23.00 sıralarında ‘‘Dışarıda çatışma çıktı bizden olmayan herkes düşmandır, karşı gelen emirlere uymayan herkesi etkisiz hale
getirip kelepçeleyin.’’ diyerek bizim silah alıp kuleye gitmemizi istedi. Filodaki uçaklara kuleden
Mete KAYGUSUZ ve Ahmet TOSUN’un talimat verip yönlendirdiklerini, Ahmet TOSUN’un bu sırada ‘‘Külliyeye atış serbest.’’ diyerek telsizden anons yaptığını duydum.’’
Oğuz Kaan AYRAN da 03/08/2016 tarihli ifadesinde, Mete KAYGUSUZ ve Ahmet TOSUN’untelsizden uçan pilotlara “Atış serbest.’’ emrini verip hedefleri söylediklerini, koordinatı tespit
edip havadaki uçaklara ilettiklerini, koordinatta bulunurken buraların Meclis, Külliye, Ankara
Emniyet, TÜRKSAT, TRT, Yenimahalle tarafındaki radyolik antenleri olduğunu şüphelilerin konuşmasından duyduğunu söylüyor. Ali Mert TÜFEKÇİ’nin anlattıkları da bu ifadeleri bütünüyle
doğruluyor. Ahmet ÖZÇETİN’in aldığı emirleri ÇAVUR, KAYGUSUZ ve TOSUN’a bildirdiğini onların
da pilotlara ilettiğini söyleyen bir başka isim de Ali KARABULUT.
Engin YÜKSEL, verdiği ifadede, Ahmet TOSUN’un filo emniyet nöbetçi subayı olduğunu,
kendisinden uçakların gece uçuşu yapabilmesi için DTC ve DVR cihazlarının düzenlenmesi ve el
fenerlerinin hazır hale getirilmesini isteğini, Ahmet TOSUN’un bu arada bazı kâğıtlara uçuş planlarını çizdiğini ve hangi uçağa ne kadar mühimmat yükleneceğini ayarladığını, Ahmet TOSUN’un
kendisinden yakıt ikmali için kalkacak olan tanker uçağını bulmasını istediğini, bu işi bilmediğini
söyleyince Ahmet TOSUN’un bu işle bizzat uğraştığını, teçhizatları düzelttirdiğini, o gece Ahmet
TOSUN’un çok sayıda telsiz görüşmesi yaptığını anlatıyor.
Hakan KARAKUŞ ifadesinde, filoya gittiğinde Ahmet TOSUN’u da filoda gördüğünü söylerken, Mustafa AZİMETLİ de ifadesinde, uçaklarla iletişimin sağlandığı desk bölgesinde Ahmet
TOSUN’un bulunduğunu, uçaklarla telsizle irtibat kurarak uçakları bu kişinin yönlendirdiğini, Ahmet ÖZÇETİN’den aldığı talimatları bu kişinin uyguladığını, saat 02.00 sularında tekrar uçuşu yapacağını kendisine Ahmet TOSUN’un bildirdiğini, Kızılay bölgesinde alçak uçuş yapma talimatını
da bu şahsın kendisine ilettiğini belirtiyor.
Hakan EVRİM ve Ahmet TOSUN’un uçaklarda bulunmayan iç güvenlik harekâtında etkin
kullanılan sniper podunun olaydan önceki çarşamba günü üsse getirdiklerini söyleyen bir başka
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isim de Emrah ÖZBAĞDATLI.
Yunus Emre HOŞOĞLU, Melih DÖNER ve Ertuğrul GÜVENBİRLİK isimli şahıslar ise olay günü
Hakan KARAKUŞ’un kendilerini brifing salonunda toplayıp gizli bir operasyon olacağını söyleyerek cep telefonlarını aldığını, kendilerine de operasyon ile ilgili görev verileceğini, emirleri Mustafa Mete KAYGUSUZ, Hüseyin TÜRK ve Ahmet TOSUN’un vereceğini belirttikten sonra silahı olmayanlara silah verdiğini anlatıyor. Emre KAÇGAN da ifadesinde, Ahmet TOSUN’un 16/07/2016
tarihinde sabah 07.30 sıralarında yanına gelerek kendisinden uçuşları, uçakların kalkış-iniş saatlerini, uçuş pilotlarını, uçuş esnasında yapılan telsiz konuşmalarını kaydeden ve DVR olarak
adlandırılan dijital video recorderlerin resetlenmesini istediğini belirtiyor.
Fatih KILIÇ o gece gördüklerini anlattığı ifadesinde, Hakan KARAKUŞ, Özgül ÖTKÜN, Mete
KAYGUSUZ, Ahmet TOSUN, Hüseyin TÜRK, Ekrem AYDOĞDU, Mustafa KONUR ve Mustafa
EREZ’in darbe girişimi ile alakaları olabilecek kişiler olduğunu, bu kişilerin olay günü “whatsapp”
grubundan görüşme yapmamaları ve telefonlara yanıt vermemelerinin kanaatini güçlendirdiğini
söylüyor.
Halit OKTAY ifadesinde, Diyarbakır ve Balıkesir üslerinden 14 Temmuz günü üsse gelişmiş
hedefleme sistemi (sniper pod) getirildiğini, sniper podları, Diyarbakır’dan Ahmet TOSUN ve Hakan EVRİM’in, Balıkesir’den de Ahmet PALA ve İlker HAZİNEDAR’ın F-16 uçaklarıyla getirdiklerini
anlatıyor. Aynı bilgiler Muhammed Çağrı ŞENER ve Özgür ÇELİKKURT’un ifadesinde de yer alıyor.
Ekrem AYDOĞDU ek ifadesinde, “..Ben 141. Filo’nun giriş kısmından değil çay bahçesi tarafından açılan desk bölümünün bulunduğu kapıdan filoya girdim. Desk bölümünde telsiz başında
Ahmet TOSUN’u gördüm. Karşısında da Harekât Komutanı Ahmet ÖZÇETİN ile 141. Filo HarekâtSubayı Fatih Mehmet ÇAVUR vardı. Ahmet TOSUN telsizle yaptığı konuşmaları Ahmet ÖZÇETİN’e
iletiyordu. Ahmet ÖZÇETİN in verdiği talimatları havada bulunan pilotlara telsizle aktarıyordu’’
diyor. Mehmet Fatih ÇAVUR da ifadesinde Ahmet ÖZÇETİN’in Mete KAYGUSUZ ve Ahmet TOSUN’a ‘‘Telsizi açın.’’ dediğini, binanın girişinde bulunan telsizi açamadıklarını, daha sonra Ahmet TOSUN ve Mete KAYGUSUZ’un 141. Filo’ya geri gittiklerini belirtiyor.
Mehmet YURDAKUL da ek ifadesinde, KAYGUSUZ ve TOSUN’un olay yerinde bulunduğunu
ve pilotlara talimat ilettiklerini söylüyor. Mustafa AZİMETLİ ise ek ifadesinde “(…) 141. Filo’da
Ahmet ÖZÇETİN, Selahattin YORULMAZ, İlker HAZİNEDAR, Ertan KORAL, Oğuz Alper EMRAH,
İlhami AYGÜL, Ekrem AYDOĞDU, Ahmet TOSUN, Mustafa Mete KAYGUSUZ, Mehmet Çetin KAPLAN, Uğur UZUNOĞLU, Hüseyin TÜRK vardı.’’ diyerek uçuş öncesi yapılan toplantıyı anlatıyor.
Mustafa KONUR da ifadesinde aynı toplantının yapıldığını belirtiyor.
Şüphelilerden Yücel CANPOLAT ek ifadesinde şöyle diyor: “Sabah 06.30 sıralarında Ahmet
TOSUN beni uyandırarak “Uçuş olacak, birlik uçacak, sen de uçacaksın.” deyince ben darbe eyleminde yer almamak amacıyla uçuş tecrübem olmadığını bahane ederek uçmak istemediğimi
söyledim. Bunun üzerine Ahmet TOSUN, Müslim MACİT’i görevlendirdi. Bu esnada Müslim MACİT yanımda değildi, bilahare yanımıza gelen Müslim MACİT’e Ahmet TOSUN sözlü olarak bu
talimatı verdi. Saat 07.30 sıralarında ya Mustafa Mete KAYGUSUZ ya da Ahmet TOSUN diye
hatırladığım biri yine beni uyuduğum odada uyandırarak “Komutanın emri uçacaksın.’’ deyince
uçmayacağımı söyledim, mühimmatsız uçacağımı söyleyince amacı nedir, neden uçayım dedim.
Yine komutanın emri olduğunu söyleyince kabul etmek zorunda kaldım. ..Guart kanalından ikazları Akıncı Üssü’nde bulunan telsiz görüşmesi yaptığım Ahmet TOSUN’a bildirdim. Yaptığım bir
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kaç telsiz görüşmesinde Ahmet TOSUN bana yıldız radarı dinlemememi, kendilerinin talimatından dışarı çıkmamamı, bana yerden ateş edilip edilmediğini ve uçağımda top olup olmadığını
sordu, ben de uçağımda topun olmadığını söyledim. Yukarıda belirttiğim şekilde yüksek irtifada
kimseye bir zarar vermeden uçtuktan sonra ikaz üzerine F-16’nın kontrolünde 7-8 dakika kadar
havada durduktan sonra Akıncı Üssü’ne indim.’’
Tanık olarak ifadesi alınan Aydın ÖZDEMİR, Doğan GÜNEŞ ve Davut ÇALIŞ da olay günü TOSUN’un diğer şüphelilerle birlikte olay yerinde olduklarını söylüyorlar. Bunlardan Davut ÇALIŞ,
olay günü filoya daha önce hiç olmadığı kadar 3.000 TL’lik erzak aldıklarını belirtiyor. Tanık Hakan BÖLÜKBAŞ da ifadesinde, üsten kalkan uçaklardan birinin pilotunun Ahmet TOSUN olduğunu Hakan Karakuş ile yaptıkları telsiz görüşmesinden anladığını beyan ediyor. Abdullah Berşah
KÜL ve İbrahim YILMAZ isimli şahıslar da TOSUN’un olay yerinde olduğunu belirtiyorlar. Ertuğrul
DİNÇER ise ifadesinde olay günü diğerleriyle birlikte Ahmet TOSUN’dan emir aldığını söylüyor.
Ahmet TOSUN’un olay gecesi gerçekleştirdiği telsiz/telefon konuşmalarının çözümü savcılığın hazırladığı iddianamede mevcut. Bu tapelerden, TOSUN’un gece boyunca hain girişime katılmak için yerden kalkan uçaklara da, havadaki uçaklara da çok sayıda talimat verdiği anlaşılıyor.
Verilen bu talimatlarla birçok yerin bombalandığı açık. O geceye ait çok sayıda telsiz kayıtlarından bir örnek:
FİLO (AHMET TOSUN): İki mühimmatınız kaldı mutabık mıyız? Bunları atmadan bekleyin.
ASLAN 6 (HÜSEYİN TÜRK): Anlaşıldı atmadan bekliyorum, iki numaralı hedef bölgesindeyim.
FİLO (AHMET TOSUN): Anlaşıldı atmadan bekleyin.
ASLAN 6 (HÜSEYİN TÜRK): Bekliyorum. FİLO (AHMET TOSUN): Aslan 6.
ASLAN 6 (HÜSEYİN TÜRK): Devam edin.
FİLO (AHMET TOSUN): Hazır mısınız hedef için? ASLAN 6 (HÜSEYİN TÜRK): Hazırım.
FİLO (AHMET TOSUN): 3954.6828 ASLAN 6 (HÜSEYİN TÜRK): 3954.6828 FİLO (AHMET TOSUN): 3251.0536 ASLAN 6 (HÜSEYİN TÜRK): 3251.0536
FİLO (AHMET TOSUN): İrtifası 3070 feet.
ASLAN 6 (HÜSEYİN TÜRK): İrtifası 3070 feet alındı.
FİLO (AHMET TOSUN): Hocam iki atış iki paternde sırasıyla birer birer tam bu hedefe bombaları atmanızı istiyoruz.
ASLAN 6 (HÜSEYİN TÜRK): Aynı hedefe iki paternde iki bomba alındı. FİLO (AHMET TOSUN):
Mutabık, aynı hedefe iki bomba iki paternde.. ASLAN 6 (HÜSEYİN TÜRK): Alındı..
FİLO (AHMET TOSUN): Taaruzu tamamlayışı ikaz eder misiniz? ASLAN 6 (HÜSEYİN TÜRK):
Anlaşıldı hocam 03 e mutabık mıyız? FİLO (AHMET TOSUN): Anlaşılmadı, aslan 6 son ifade anlaşılmadı..
ASLAN 6 (HÜSEYİN TÜRK): Koordinatı tekrar ediyorum 3954.68283251.0536 3070 feet. (verilen koordinat TBMM)
TOSUN hakkında düzenlenen MASAK raporundan kendisinin Mustafa Mete KAYGUSUZ ile
2 kez, Aziz Ersel EMANET ile 7 kez, İlker HAZİNEDAR ile 7 kez, Hüseyin TÜRK ile 3 kez, Yıldıray
KORKMAZ ve Adem ÇAKIR ile birer kez havale işlemi gerçekleştirdiği görülüyor. KOM Daire rapo-
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rundan da Ahmet TOSUN’un eşinin Emniyet Genel Müdürlüğü’nde personel olarak çalıştığı ve
672 sayılı “Kanun Hükmünde Kararname” ile ihraç edildiği anlaşılıyor.
TOSUN’la ilgili düzenlenen HTS raporundan, kullanmış olduğu 0505 218 7… nolu telefon
hattı ile kanlı girişimin yaşandığı gün ve ertesi gün darbe faaliyetine iştirak eden şüphelilerden
Mustafa Mete KAYGUSUZ ile 53, Mustafa ÖZKAN ile 26, Hakan KARAKUŞ ile 25, Hüseyin TÜRK ile
22, Serdar NERGİZ ile 21, Orhan KAHRAMAN ile 18, İlker HAZİNEDAR ile 17, Mehmet Fatih ÇAVUR ile 15, Murat BİCİL ile 14, Mustafa KONUR ile 13, Ali Mert TÜFEKÇİ ile 11, Mustafa EREZ ile
9, Özgür ÇELİKKUT ile 8, Bülent YAPANEL ile 8, Emrah ÖZBAĞDATLI ve Halil İbrahim YURDUSEV
ile 6, Erhan KIVRAK ile 5, Cevdet TÜRKELİ, Uluç Hüseyin HANÇER , Coşkun BARDAKÇI, İbrahim
YILMAZ ve Raif Can DURSUN ile 4, Fatih KILIÇ, Halil İbrahim GÜÇLÜ, Yücel CANBOLAT, Engin
YÜKSEL ile 3, Melih DÖNER, Hakan DOĞAN, Özgür ÖTKÜN, Ahmet ÖZÇETİN, Muhammet Çağrı
ŞENER ile 2, Saliha SÖKMEN, Abdullah Berşah KÜL, Orhan KUZUCU, Süleyman EKŞİ, Ceyhan
KARAKURT, Ömer DOLAY, Hakan EVRİM, Oğuz Alper EMRAH ve Gürcan COŞKUN ile birer kez
telefon görüşmesi yaptığı anlaşılıyor. TOSUN’un aynı telefon numarası ile 12/05/2016 tarihinde
Güney Afrika ülkesinde kullanılan 2782… numaralı telefon ile 19 kez, aynı ülkede bir başka numara ile 31/05/2016 tarihinde 5 kez telefon görüşmesi yaptığı, ayrıca Güney Kore ve İtalya ile
de telefon görüşmelerinin olduğu anlaşılıyor. Geceye ait kamera görüntü kayıtlarında da o gece
üsste olduğu ve faaliyetlere yoğun olarak iştirak ettiği görülüyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı ve Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kabul
ettiği iddianamenin sonuç bölümünde şu değerlendirme yapılıyor: “Şüpheli Ahmet TOSUN’un
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yöneticisi olduğu, ayrıca detayları 2016/128386 sayılı “ Mahrem İmamlar “ soruşturma dosyasından anlaşılacağı gibi; Ufuk IŞIK’ın şüphelinin mahrem abiliğini yaptığı, suç tarihinde Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda öğretmen pilot olarak görev yaptığı, suç tarihinde darbenin yönetim merkezi olan Akıncı Üssü’nde bulunduğu, (…) Ömer Faruk
HARMANCIK, Kubilay SELÇUK, Akın ÖZTÜRK, Ünsal COŞKUN, Hakan EVRİM, Ahmet ÖZÇETİN,
Mehmet Fatih ÇAVUR ile Fetullahçı terör örgütünün sivil kanadına mensup Adil ÖKSÜZ, Kemal
BATMAZ, Hakan ÇİÇEK, Nurettin ORUÇ ve Harun BİNİŞ gibi isimlerin 143. Filo’da toplandıkları,
(…) Cumhurbaşkanlığı uçağını takip ettirdiği, ayrıca Meclis binasına, Polis Özel Harekât binasına,
TÜRKSAT binasına atış yapılması emrini pilotlara ilettiği, ayrıca AK Parti binası ve Beştepe üzerinde bütün cam, çerçeve kırılacak şekilde alçak uçuş yapılması talimatını pilotlara ilettiği, ayrıca Genelkurmay Başkanlığı binasını görecek şekilde alçaktan uçuş yapılması talimatını pilotlara
ilettiği, şüphelinin diğer darbe yöneticileri ile eylem ve işbirliği içerisinde hareket ettiği, darbe
faaliyetinin başarılı olabilmesi için gerekli koordinasyonu sağladığı ve emirleri verdiği, şüphelinin
darbe faaliyetini bu şekilde yönetip iştirak ettiği.. anlaşılmıştır.’’
İddianamede Ahmet TOSUN da kendinden önceki şüphelilere istendiği gibi 13 suçla itham
edilip cezalandırılması isteniyor.
MEHMET DİŞLİ
Hain girişim yapıldığında tümgeneral rütbesiyle Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Dönüşüm
Başkanı olarak görev yapıyordu. İddiasına göre darbe öncesi evindeyken kendisini arayarak Genelkurmay’a gitmesini istemişler, o da gitmiş.
Yine kendi ifadesine göre komutanın odasına girerken o katta Özel Kuvvet giyimli 2-3 tane
yüzleri açık, ancak tanımadığı şahıslar kendisini karşılayarak komutanın odasının yanındaki baş-
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ka bir odaya çekmişler ve ‘‘Silahlı Kuvvetler duruma, yönetime el koydu. Yurtta Sulh Cihanda
Sulh operasyonu başladı. Komutanın da bizimle olmasını istiyoruz.’’ demişler.
DİŞLİ şunları söylüyor: “Ben Komutan Hulusi AKAR ile 16 yıldır birlikte çalışırım. Çok yakinen tanırım. Görüşürüz. Bana güvenir. Onlar da bana “Komutan sana güvenir, sen ikna edersin,
yoksa ikinizi de paketleyip götüreceğiz.’’ dediler ve uçakların havada olduğunu söylediler. Sıkıyönetim emrinin yayınlandığını belirttiler. Bütün komutanların bunun içinde olduğunu söylediler.
“Olmayanları şu anda alıyoruz, zaten tutuklanıyorlar.’’ dediler. Beni komutanın odasına soktular.
Komutan evrak okuyordu. Ben girdiğimde kendimi takdim ettim. Bana “Otur.’’ dedi. Bana “Hayrola ne yaptın?’’ şeklinde genel ifadesiyle sordu. Dışardaki durumdan komutanın haberi yoktu.
Ben komutana durumu arz ettim. Bana “Dalga geçecek zaman mı?’’ dedi. Kendisi ile samimi
olduğumuz için bu şekilde söyledi. Kendisine birazdan canlı yayın olacağını orda bildiri yayınlanacağını söyledim. Yüz ifadesi değişti. Bir süre sonra dışarıdan silah sesleri duyuldu. Bana “Bak.’’
dedi. Ben dışarı çıktım. O sırada ya 2. Başkan Yaşar Paşa, girerken ya da onu götürürken biri
vuruldu. Vurulan Yaşar Paşa’nın ya muhafazı ya da emir subayı olabilir. (…)Boğaz Köprüsü’nün
kapatıldığını görünce işin ciddiyetini anladık. Bir süre sonra hareketlilik arttı. Tanklar, uçaklar ve
ateş sesleri vardı. Ben onlara komutanı buradan götürmemiz lazım dedim. Sonra bir helikopter
çağırdılar. Komutan, ben ve 2-3 Özel Kuvvet görevlisi gelen helikoptere binip gittik. Karanlıktı.
Havada 20 dakika kadar uçtuk. Sonra indiğimizde Akıncı Üssü olduğunu anladık. (…)Ben komutana bunlar dışarıda birini vurdular. Bunların gözü dönmüş dedim. Dışarıda kanlar da vardı. Akıncı
Hava Üssü’nde ikimizi bir araba ile bir odaya götürdüler. Oturduk. Normal çay kahve içtik. Odada
televizyon vardı.
‘(…) Daha sonra odaya Havacı Komutan Kubilay SELÇUK geldi. Komutana “Silahlı Kuvvetler
bu işe el koydu. Tüm kuvvetlerin dahil olduğu bir şey olduğunu’’ söyledi. Komutan Hava Kuvvetleri’nde durumun ne olduğunu sordu. O da, “Akın Paşa sizin ağzınıza bakıyor. Siz evet derseniz o
da bu işe dahil olacak.’’ dedi. “Akın Paşa bu işte yok.’’ dedi. “Ama isterseniz çağırabilirim.’’ dedi.
‘(…) Bir amiral denizci ile bir tane jandarma albay vardı. Denizcinin adı Ömer HARMANCIK
olabilir. Jandarma karacı da olabilir, kamuflajlı idi. Onlar bize “Yurtta Sulh Cihanda Sulh Konseyi”nin olduğundan bahsettiler. “Onlar birazdan gelecek. Siz de kabul ediyorsanız, Konseye
gelecek. Siz de bu konseyin bir parçası olarak bir bildiri yayınlayacaksınız.’’ dedi. “Canlı yayın
arabaları gelecek.’’ dediler. TRT’den ayarladıklarını söylediler. Onlarla birlikte komutanın yanına
gittik. Tulumlu olarak bir tane de havacı Tuğgeneral vardı. Ancak ben kendisini tanımıyorum.
Ellerinde kâğıda yazılı bir bildiri vardı. Onu birisi okudu. Hatırladığım kadarıyla bu hareketin
amacının hukukun yeniden sağlanması, halkımıza karşı olup olmadığı, terörün bitirilmesi, vatandaşın güvenlinin sağlanması gibi temel ifadeler vardı. Komutanımıza “Komutanımız, siz de
bizimle birlikte katılın okuyalım, duyuralım. Halk sizi görürse yatışır. Bu iş bitmiş olur.’’ dediler.
Genel Kurmay Başkanımız kesinlikle kabul etmedi. Onlar gitti. Yine ben komutanla odada kaldım. (…) Bu kap- samda Komutanım Silahlı Kuvvetler yönetime el koymuş dedim, o da bana “Şu
anda kafa bulacak zaman deği.l” dedi. Ben de kendisine beş tugay havadaymış, Ankara’ya hareket halindeymiş dememden sonra Hulusi AKAR  bana ‘Haberim var, tedbir alındı, uçuş yasağı
konuldu.’ dedi. Ben de Hulusi AKAR’a, komutanım ne tedbiri, iş bitmiş, sıkıyönetim ilan edilmiş,
sıkıyönetim komutanarı görev yerlerine hareket etmiş, gemiler açılmış, birazdan “Yurtta Sulh
Konseyi” üyeleri buraya gelecekmiş, canlı yayın araçları gelecekmiş, sizin de bu konseyin başına
geçmenizi istiyorlarmış dedim. O da bana sinirlenerek ‘Ne başı, ne konseyi?’ dedi. Ben de gayri
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ihtiyari emir subayının odasında Özel Kuvvetler’den duyduğum için “Yurtta Sulh Konseyi”ymiş
dedim. …Kuvvet Komutanları da karargâha geliyormuş dedim. Birazdan burada canlı yayın yapılacakmış, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve İçişleri Bakanı 10-15 dakikaya yakalanıp “watshapp”tan
size gösterilecekmiş, dedim.
… Levent TÜRKKAN, yanındaki yardımcısı ismini bilmediğim yüzbaşı ve sivil kıyafetli ancak
Özel Kuvvetler askeri olduğunu tahmin ettiğim, boynunda uzun namlulu silah olan kişi makama gir- diler. Levent Türkkan’ın elinde tabanca vardı ve elindeki tabancayı ayakta duran Hulusi
Akar’a doğrultu ve “Komutanım oturun direnmeyin.’’ dedi. Diğer iki kişi ise yani yüzbaşı ile sivil
giyinimli boynunda uzun namlulu silah olan kişi Hulusi AKAR’ı koltuğa oturttular, arkadan plastik kelepçe takmaya çalıştılar. Bu sırada Hulusi AKAR direndi. Boynunda silah takılı olan sivil
giyinimli şahsın elinde havlu ve sprey tarzında bir tüp vardı. Elindeki havluyla komutanın ağzını
kapattı. Ben de bu sırada Levent’i itekleyerek ne yapıyorsunuz siz dedim. Komutanın hemen
ağzını açın dedim. Bu sırada Komutanın arkadan bir bileğine plastik siyah kelepte takılmıştı.
Bu sırada müdahale etmeye çalıştıkça beni de ittirdiler. (…) Burada Ömer Faruk HARMANCIK’a,
Hulusi AKAR  “Ne oluyor?’’diye sordu.
Ömer Faruk HARMANCIK da ‘Komutanım malumuz birinci bildiriyi okuduk, bu da ikinci bildiri, bunu da sizin okumanızı istiyoruz.’ dedi. (…) Bir kâğıdı bana gösterdiler. Kâğıtta el yazısıyla
yazılmış bir şikâyet vardı. Şikâyetçi olarak da Başbakan’ın özel kaleminde görevli eski Albay Murat Bey görünüyordu. Murat Bey şikâyetinde benim Genelkurmay Başkanı’na kelepçe takmaya
çalıştığımı belirtmiş idi. Bu kâğıdın altını imzala dediler. Ben de bu husus doğru olmadığı için bu
hususu kabul etmediğimi söyledim. Onlarda bana ‘O zaman kabul etmediğini belirterek imzala.’
dediler. Ben de bu şekilde kabul etmediğimi belirterek bu kâğıdı imzaladım. Akabinde beni alıp
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nden gelen sivil polislere teslim ettiler. Akabinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne gittim, devamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade verdim
ve tutuklandım.’’
Mehmet DİŞLİ, ifadesinde atılı suçların tamamını reddediyor ve ısrarla Akıncı Üssü’nde
Genelkurmay Başkanı’nı korumaya çalıştığını iddia ediyor. Ne varki dosya kapsamında bulunan
‘diğer taraf beyanları’ DİŞLİ’nin savunmasıyla örtüşmüyor. Dosya da ki ‘diğer taraf beyanları’
arasında yer alan İsmail Keskin ifadesinde diyor ki, “Hakan EVRİM, Kubilay SELÇUK ve Mehmet
DİŞLİ, Genelkurmay Başkanı’nın tutulduğu odaya bir kaç kez girip çıktıklar. Genelkurmay Başkanı
bu kişilere ‘TSK’yi b.k ettiniz, hemen vazgeçin bu işten, sabah olmadan bitirin bu işi, sabah çok
kötü olacak.’ dedi. Akın ÖZTÜRK bu kişilerle birkaç kez görüştü.’’
Murat Karakaş daifadesinde şunları söylüyor: “15/07/2016 günü saat 07.30 sıralarında
Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda çalıştığım yere mesaiye gittim. Mesaiyi bitirdikten sonra otobüsle eve gittiğim sırada telefonum çaldı. Karşıdaki kişi kendisini Albay Mehmet olarak tanıtıp
Kara Kuvvetleri’nden aradığını söyledi. Bana “TMH kapsamında Güvercinlik’te bulunan Kara
Havacılık Komutanlığı’nda toplantıya katılmak üzere görevlendirildin.” dedi. …Ayrıca Mehmet
DİŞİLİ’yi de karargâh bölgesinde gördüm. Resmi üniformalıydı ve o bölgede dolaşıyordu. Bunun
haricinde başka generaller de vardı, ancak onları tanımıyorum.’’
Şüphelilerden Mustafa AZİMETLİ ifadesinde Kubilay SELÇUK ve Mehmet DİŞLİ’nin suç tarihinde 143. Filo’ya gelen üst düzey rütbelilerin arasında olduğunu söylüyor. Ali KARABULUT da
ifade verirken o akşam 143. Filo gazino bölgesinde ve 143. Filo ve çevresinde diğer şüpheliler-
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den Ku- bilay SELÇUK, Hakan EVRİM, Bilal AKYÜZ, Ahmet ÖZÇETİN, Mustafa AZİMETLİ, Hakan
KARAKUŞ, Mehmet Fatih ÇAVUR, Ahmet TOSUN, Mustafa Mete KAYGUSUZ, Özcan Murat DOĞAN, Hasan Hüsnü BALIKÇI, Murat BİCİL ve Ali DURMUŞ ile beraber Mehmet DİŞLİ’yi gördüğünü
söylüyor.
Şüphelilerden Mustafa AZİMETLİ ek ifadesinde şunları anlatıyor: “Olay günü olan
15/07/2016 tarihinde saat 14.00’te yanılmıyorsam sıcak nedeniyle Üs Komutanı olan Hakan
Evrim tarafından mesai erken bitirildi. Bundan yaklaşık 2 saat önce ise Hakan EVRİM benim
komutanı olduğum 143. Filo’ya geldi ve bana ‘Bu akşam TMH olacak, hazırlıklı olun.’ dedi. ..Akabinde saat 18.00 civarında filoya Kubilay SELÇUK, Mehmet DİŞLİ ve Denizci bir Tuğamiral geldi.
Bunları kapılara görevlendirdiğimiz kursiyer teğmenler filoya getirdiler. Ben ve personelim onları karşıladık. Gazino ve çardak bölgesinde ağırladık. Daha sonra filoya sivil kıyafetli tanımadığım
şahıslar da geldi. Bu şahısların asker olduklarını tahmin ediyorum. Bir ara 143. Filo’nun gazino
bölgesine girdim. İçeride Kubilay SELÇUK, Mehmet DİŞLİ, Ömer Faruk HARMANCIK olduğunu
tahmin ettiğim denizci Tuğamiral, Hakan EVRİM, Ahmet ÖZÇETİN, karacı Albay Muzaffer DÜZENLİ vardı. Ayrıca bu bölgede başka karacı subaylar da vardı. Sivil giyinimli kişiler vardı. Burada
bulunan kişilerin bir kısmı cep telefonlarıyla konuşuyordu. Bir panik havası vardı.’’
Fatih ASLANTAŞ da ifadesinde Genelkurmay Başkanı’nın Akıncı Üssü’nde bulunduğu sürede Hakan EVRİM, Akın ÖZTÜRK, Kubilay SELÇUK, Ahmet ÖZÇETİN, Mehmet DİŞLİ ve denizci bir
tümamiralin etrafında olan kişiler olduğunu beyan ediyor. Cemal TURGUT ifadesinde Mehmet
DİŞLİ’nin Genelkurmay Başkanı’nı ikna etmeye çalıştığını belirtiyor. Salih ULUSOY ise ifadesinde
Mehmet DİŞLİ’nin inanç olarak Fetullah GÜLEN grubuna kendini yakın hissettiğini söylüyor.
Satı Bahadır KÖSE verdiği ifadede, Genelkurmay Karargâhı’ndaki Tuğgeneral Mehmet PARTİGÖÇ, Tümgeneral Mehmet DİŞLİ, Genelkurmay Başkanı’nın ve İkinci Başkanı’nın emir subayları, özel kalem ve özel sekreterliği personeli olanlardan Albay Ramazan GÖZEL, Yarbay Levent,
Binbaşı Mehmet AKKURT, Yarbay Bünyamin TUNER ile Özel Kuvvetler’den Fırat isimli albayın
darbe girişimi içinde yer aldıklarını anlatıyor.
Fahri KAFKAS verdiği ifadede Özel Kuvvetler ekibinin komuta katına dağıldığını gördüğünü, burada Tümgeneral Mehmet DİŞLİ, Yarbay Levent TÜRKKAN, Albay Ramazan GÖZEL, Albay
Orhan YIKILKAN, Yarbay Hakan ÖCAL, Yarbay Bünyamin TUNER, Yarbay Oktay FELEKOĞLU, Binbaşı Vahap KAVAKER, Binbaşı Ahmet YILDIZ’ı bir arada gördüğünü belirtiyor. Suat SAĞLAM da
ifadesinde, Genelkurmay binası katına Mehmet DİŞLİ’nin yanına gittiğini ve emirlerini sorduğunu, Mehmet DİŞLİ’nin elinde bulunan çantasını verdiğini, Özel Kuvvetler’in Orgeneral Yaşar GÜLER’in korumalarını kelepçelediklerini gördüğünü, daha sonra Özel Kuvvetler’in Yaşar GÜLER’i
kelepçelediklerini anlatıyor.
Serdar TEKİN ise verdiği ifadede, MİT Müsteşarı gittikten 5 dakika sonra Levent TÜRKKAN’ın
kendisini çağırdığını, Genelkurmay Başkanı’nın özel misafirinin geleceğini, katta kimsenin olmamasını söylediğini, kendisinin de komuta katında bekleyen 1-2 askeri personeli gönderdiğini,
birkaç dakika sonra General Mehmet DiŞli’nin tek başına geldiğini ve Levent TÜRKKAN ile 1-2
dakika konuştuklarını, konuşulanları duymadığını, daha sonra Mehmet DiŞli’nin Genelkurmay
Başkanı’nın bulunduğu odaya girdiğini, Genelkurmay Başkanı Hulusi AKAR ile Mehmet DİŞLİ’nin
odada 15 dakika kadar baş başa kaldıklarını, Levent TÜRKKAN’ın kendisini de yanına alarak Genelkurmay Başkanı’nın odasına birlikte girdiklerini, içeri girdiklerinde Mehmet DİŞLİ’nin masa-
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nın kenarındaki koltukta oturduğunu, Mehmet DİŞLİ’nin Genelkurmay Başkanı’na “Komutanım
şöyle oturalım.” dediğini ve oturma grubuna doğru geçtiklerini, Mehmet DİŞLİ’nin Genelkurmay
Başkanı’na “Bu böyle olmazdı, böyle gitmezdi, bu şekilde olmalıydı.” diyerek sunumunu devam
ettirdiğini, Mehmet DİŞLİ’nin TRT Haber’de bildirinin yayınlanacağını Genelkurmay Başkanı’na
söylediğini, uçak seslerinin gelmeye başladığını, Genelkurmay Başkanı’nın Mehmet DİŞLİ’ye
“bunlar ne” diye sorduğunu, onun da geçiştirir şekilde “keşif, devriye amaçlı uçuşlar” dediğini,
Genelkurmay Başkanı’nın Mehmet DİŞLİye “Bu yaptığınız doğru değil, insanlara zulmedilerek
bu yapılamaz, olmaz.” dediğini, Mehmet DİŞLİnin de bunların tedbir amaçlı olduğunu söyleyip
geçiştirdiğini, Mehmet DİŞLİ’nin Özel Kuvvetler’in birazdan hazır olacağını, “Sizi Özel Kuvvetler
Akıncı’ya götürecek.” dediğini, Mehmet DİŞLİ’nin bir ara dışarı çıkıp geri geldiğini, Genelkurmay
Başkanı’na “ekip hazır sizi götürecekler” dediğini, Mehmet DİŞLİ ve Genelkurmay Başkanı’nın
Özel Kuvvetler eşliğinde helikoptere doğru gittiklerini söylüyor.
Genelkurmay Başkanı AKAR Akıncı Üssü’ne getirilince, Osman KILIÇ onun yanına gitmek
isti- yor. Ancak Mehmet DİŞLİ’nin talimatı ile bulunduğu yerde kalıyor. KILIÇ diyor ki, “Beni bırakmadı ama başka bir görev de vermedi, sadece beklememi söyledi. Ben Akıncılar Üssü’nde en üst
rüt- beli olarak Mehmet DİŞLİ ve Hakan EVRİM in orada bulunanlara emirler verdiğini gördüğüm
için bu kişilerin darbe girişimine katıldığını düşünüyorum.’’ Yargılananlardan Levent TÜRKKAN
ifadesinde, Tümgeneral Mehmet DİŞLİ’nin darbe teşebbüsü başladığında ilk önce Hulusi AKAR
Paşa’nın odasına kendisinin tek başına gireceğini, ona darbeyi tebliğ edeceğini, onun kabul etmesi halinde darbe faaliyetinin başına geçirileceğini söylediğini, bunu söylerken de kendilerine
Genelkurmay Başkanı’na “Sen Kenan Evren olacak mısın, olmayacak mısın diye soracağım.” şeklinde beyanda bulunduğunu ayrıca “Genelkurmay Başkanı’na darbeyi tebliğ ederken kendisini
sevdiğimizi, saydığımızı, kabul etmesi halinde darbenin başına geçireceklerini söyleyeceğini’’
anlattığını, elinde bir not kâğıdı olduğunu, oraya Genelkurmay Başkanı’na söyleyeceklerini tek
tek yazdığını, Tümgeneral Mehmet DİŞLİ’nin komutanın kapısını çalıp içeriye girdiğini, dışarı çıktığında “Ortada, girin.” dediğini, Hulusi KARr Paşa’nın DİŞLİ Paşa’ya ve kendilerine hitaben “Yanlış yapıyorsunuz bu böyle olmaz.” dediğini anlatıyor.
Genelkurmay Başkanı Hulusi AKAR ise ifadesinde, saat 21.00 sıralarında makamında çalışmalarına devam ederken Tümgeneral Mehmet DİŞLİ’nin odasına gelerek “Komutanım operasyon başlıyor, herkesi alacağız, taburlar, tugaylar yola çıktı, biraz sonra göreceksin.” dediğini,
ken- disine ne operasyonu, şeklinde tepki vererek ikna etmeye çalıştığını ancak Mehmet DİŞLİ’nin “Komutanım bu iş bitti ve herkes yola çıktı.” diyerek ısrarını sürdürdüğünü, Akıncılar Üssü’ne gittikleri helikopterde Mehmet DİŞLİ’nin de olduğunu söylüyor.
Ertuğrulgazi ÖZKÜRKÇÜ de ifadesinde Genelkurmay Başkanı’nın odasında bulunanlara
“Manyak mısınız, deli misiniz, siz kime hizmet ediyorsunuz?” dediğini, makam odasında Mehmet DİŞLİ’nin bulunduğunu, makam odasına girmeye çalışınca Ramazan GÖZEL’in kendisini iterek askerlere “Bunu da alın, bu da listede.” dediğini, yere yatırılarak elleri ve ayaklarının bağlandı- ğını, Mehmet DİŞLİ’nin makam odasından çıkarak etrafı kontrol ettiğini, Mehmet DİŞLİ’ye bir
kişinin “Ne zaman tahliye edeceğiz?’’ diye sorduğunda Mehmet DİŞLİ’nin “Şimdi değil talimat
gelecek, haber gelecek bekleyin.” dediğini, bir süre sonra helikopter sesi duyduğunu, muhtemelen Genelkurmay Başkanı’nın götürüldüğünü, kendisinin gözlerinin bağlanarak darp edildiğini,
Genelkurmay 2. Başkanı ile birlikte helikopterle Akıncı Üssü’ne götürüldüklerini, helikoptere
bindirilmeden önce darbecilerin kendi aralarında “Hayırlı olsun sıkıyönetim ilan edildi, Boğaz
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köprüsü kapatıldı.” şeklinde konuştuklarını, …Darbe girişiminin Genelkurmay Başkanlığı yöneticisinin Tümgeneral Mehmet DİŞLİ olduğunu dile getiriyor.
Savcılık iddianamesinin sonuç bölümünde DİŞLİ’ye isnat edilen suçlar teferruatıyla anlatılıyor. İddianamenin bu bölümünde özetle şunlar söyleniyor: “Şüpheli Mehmet DİŞLİ’nin FETÖ/
PDY silahlı terör örgütünün yöneticisi ve “Yurtta Sulh Konseyi Üyesi” olduğu, …Darbeciler tarafın- dan düzenlenen atama listesinde görevine devam etmesinin kararlaştırıldığı, yapılan soruştur- ma, Genelkurmay tahkikat raporu, Hulusi AKAR, Ertuğrulgazi ÖZKÜRKÇÜ, Levent TÜRKKAN
ve Osman KILIÇ’ın samimi olarak kabul edilen ifadeleri dikkate alındığında Fetullahçı Terör Örgütü yöneticisi olduğu anlaşılan ve darbenin icra hareketlerinin gece saat 03.00’te başlayacağını
düşünen ve bu sebeple karargâhtan saat 20.07’de ayrılan şüphelinin, saat 20.46’da kendi özel
aracıyla yeniden karargâha geri döndüğü, aracını park etmesinin ardından elinde bir bond tipi
çanta olduğu halde, 4 numaralı kapıdan kartını okutmadan geçiş yaptığı ve saat 20.49’da Genelkurmay Başkanı Başdanışmanı Kurmay Albay Orhan YIKILKAN’ın odasına geçtiği; bu saatten
sonra darbe faaliyetinin, darbecilerin atama listesinde karargâh sorumlusu olarak belirledikleri
Mehmet PARTİGÖÇ, Orhan YIKILKAN, Ramazan GÖZEL ve Mehmet DİŞLİ tarafından süratli bir
şekilde organize edildiği, (…) DİŞLİ’nin Hulusi AKAR’ın makam odasına girdiği, burada kendisine,
“Komutanım, operasyon başlıyor, herkesi alacağız, taburlar, tugaylar yola çıktı, biraz sonra göre
Ceksiniz.” dediği, (…) DİŞLİ’nin odasının dışına çıkarak hazır durumda bekleyen ekibe Komutana
müdahale etmeleri emrini verdiği, bu emirle birlikte, Özel Kalem Müdürü Kurmay Albay Ramazan GÖZEL, Kurmay Albay Orhan YIKILKAN, Yüzbaşı Serdar TEKİN, Başçavuş Abdullah ERDOĞAN
ve elinde silah da olduğu halde Genelkurmay Başkanı Emir Subayı Yarbay Levent TÜRKKAN’ın
hep birlikte içeri girdikleri, TÜRKKAN’ın içeri girer girmez, komutana bağırarak oturup sakin
ol- masını ve zorluk çıkarmamasını istediği, …elleri plastik kelepçeyle bağlanan komutanın can
hav- liyle kalkmasıyla birlikte, Levent TÜRKKAN’ın elindeki tabancayı kendisine doğrultup “Sıkarım, vururum.” gibi tehdit içeren sözler söylemesi üzerine… (…) DİŞLİ’nin buradan da (Akıncı
Üssü) Genelkurmay Karargâhı ile irtibatını devam ettirerek Orhan YIKILKAN, Levent TÜRKKAN ve
Rama- zan GÖZEL ile görüşmeler yaptığı, …İçinde Mehmet DİŞLİ’nin de bulunduğu şüphelilerin,
Hulusi AKAR’ı ikna etmek için yoğun çaba harcadıkları, (…) Hulusi AKAR’ın Çankaya Köşkü’ne
gitmek için helikoptere bineceği sırada, DİŞLİ’ye üsste kalmasını söylediği, Mehmet DİŞLİ’nin de
ken- disini kurtarmak maksadıyla, telefonla güvenliği sağlamak bahanesiyle helikoptere bindiği,
… Şüphelinin, Hulusi AKAR’ın talimatıyla 16.07.2016 saat 16.30’da gözaltına alındığı, …Şüphelinin diğer darbe yöneticileri ile eylem ve işbirliği içerisinde hareket ettiği, darbe faaliyetinin başarılı olabilmesi için gerekli koordinasyonu sağladığı ve emirleri verdiği, Yurtta Sulh Konseyi üyeliği
kapsamında darbe gecesi Türkiye genelinde meydana gelen ölüm ve yaralama eylemlerindeki
sorumluluğu nedeniyle 2016/103566 sayılı soruşturma yürütüldüğü, şüphelinin darbe faaliyetini bu şekilde yönetip iştirak ettiği.. anlaşılmıştır.’’ İddianamede diğerleri gibi DİŞLİ de toplam 13
suçla suçlanıyor ve her birinden ayrı ayrı cezalandırılması isteniyor.
MEHMET FATİH ÇAVUR
Mehmet Fatih ÇAVUR, daha önce, Ankara emniyetinde 19/07/2016 tarihinde ifade veriyor;
ancak iş mahkemeye gelip dayanınca ünlü atasözümüzü hatırlatıyor; “Karakolda doğru söyler,
mahkemede şaşar.’’ sözünü. Diyor ki, “Ben daha önce Ankara emniyetinde ifade vermiştim. O
ifadem doğru değildir, baskı altında olduğum için o ifademi kabul etmiyorum.’’ Gözaltında tutulduğu yer kalabalık olduğundan, bir de avukatı ifade işlemine 5 dakika geç katılabildiği için orada
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söylediklerinin gerçek olmadığını iddia ediyor.
Mahkemede verdiği ifadede özetle şunları söylüyor: “…Daha sonra Hakan KARAKUŞ’la beraber ayrıldık, 141. Filo’ya gittik, orada Hüseyin TÜRK, Mete KAYGUSUZ, Ahmet TOSUN ve yaklaşık 10-15 tane de teğmen vardı. Teğmenler akşam saat 20.00’ye kadar orada ders çalışıyorlar
daha sonra kalacakları yerlere gidiyorlar. Filoya geldikten sonra KARAKUŞ Yarbay teğmenlerin
hepsini topladı, telefonlarını aldı. Teğmenlere “Arkadaşlar size görev vereceğim verilen görevleri
yapın.” dedi. Daha sonra KARAKUŞ Yarbay brifing için 8-10 kişilik o sırada orada olan bizim filodaki pilotları çağırdı. Brifing salonunda toplandık. Ben, KARAKUŞ Yarbay, BALIKÇI Yarbay, Müslim
MACİT, Oğuz Alper EMRAH, Ekrem AYDOĞDU, Ertan KORAL brifinge katıldılar. Hakan KARAKUŞ,
“Bugün çok büyük bir harekât olacak, Genelkurmay, Emniyet, Kuvvet Karargâhları, Meclis gibi
yerlerin terör örgütü PKK ve İŞİD’in ortak eylemiyle işgali konusunda istihbarat alındı, bu konuda
size verilecek görevler için hazır olun.” dedi. (…) Hakan KARAKUŞ devamla bize “Genelkurmay
Başkanı ve Kuvvet Komutanları da buraya gelecek.’’ dedi. Bize komutanların güvenliği için mi
yoksa harekâtı idare etmek için mi Akıncı’ya gelecekleri söylenmedi, ancak biz komutanların harekâtı buradan yönetecekleri değerlendirmesi yaptık. Daha sonra toplantı bitti, saat 20.30 gibi
filoda kalmaya devam ettik. Muhabbet esnasında filoda bulunurken komuta başlandığı yönünde
konuşmalar oldu, ancak bunu kimin söylediğini şu anda hatırlamıyorum.
…Saat 21.30 gibi Harekât Komutanımız Ahmet ÖZÇETİN bizim filoya geldi. Beni görünce
bana “Faaliyet başlıyor uçuyorsun.” dedi. Ben de bunun üzerine giyindim, saat 21.45-22.00 gibi
üzerinde mühimmat bulunmayan kuyruk numarasını hatırlamadığım bir uçağa binerek tek başıma uçtum. Ahmet ÖZÇETİN Genelkurmay’ın etrafının terör örgütlerince kuşatıldığını, faaliyetlerinin başladığını belirtip, bana ‘‘Genelkurmay’ın bulunduğu tarafa git, orada bir harekât varsa
alçak uçuş yaparak onları korkut, bir harekât varsa bize bildir. “ dedi. Ayrıca ben uçağa binmeden önce Ahmet ÖZÇETİN Genelkurmay’ın koordinatını da bana vermişti. (…) Daha sonra Ahmet ÖZ- ÇETİN Albayla birlikte 143. Filo’ya gittik, …Ahmet ÖZÇETİN beni 143. Filo’ya götürürken
yanımız- da Mete KAYGUSUZ ve Ahmet TOSUN vardı. 143. Filo’nun içerisinde uçaklarla irtibatı
sağlayacak telsiz vardı, muhtemelen orayı karargâh haline getirdiklerini düşündüm...
Ahmet ÖZÇETİN yanıma gelerek bana bir kâğıt gösterip “Bu kâğıdı pilotlara ulaştırman gerekir.” dedi. Bu kâğıtta bir yerin sağında solunda cami, köprü, kavşak şeklinde bir yer tarifi vardı ve verdiği bu kâğıttaki notlar arasında Beştepe yazıyordu. Elektrikler olmadığı için telsizin
çalışmadığını bu nedenle havadaki pilotlara bildiremeyeceğimi söyledim. Daha sonra “Hakan
KARAKUŞ’u ara o kulede, ona bildir” dedi. Ben de normal askeri hattan arayarak Ahmet ÖZÇETİN’in verdiği nottaki yazılı bilgileri Hakan KARAKUŞ’a bildirdim… Sabah saat 08.30 gibi filo kapısında kafaları kasklı elleri silahlı bekleyen şahıslar bana “Hakan EVRİM 143. Filo’dan karargâha
geçecek, sen de yanına silah al, onunla beraber gidebilirsin.’’ dediler. Ben de kendilerine, silah
kullanmasını bilmem, kendimi de onu da koruyamam dedim. Buna rağmen bana siyah makinalı
bir tüfek verdiler, siyah Megan marka bir araca Hakan EVRİM’le bindik, karargâha geçtik. Biz
giderken silahlı bir grup asker de arkamızdan bizi korumak için geldi.
…Üsten ayrılmaya karar verdik, soyunma odasında bulduğum malzemeleri giydim, Ahmet,
ben ve Mete benim araçla birlikte benim evime geldik.… Daha sonra biz nizamiyeye gittiğimizde oradaki uzman çavuşlar bize polis ve halkın içeriye girmeye çalıştıklarını söyleyince güvenli
olmadığını düşünerek üsden tel örgülerin üzerinden atlayıp TAİ’ye geçtik. Orada biraz bekledik,
akşam oldu, hava karardı, otobana çıktık, polis ekibi geldi, polis aracı gelince Gazi Üniversitesi
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spor salonuna gittik. Daha önceden bizim yanımızdan geçen bir polis aracına el ettik, ancak bizi
almadı, görmemiş olabilir. Daha sonra gelen ekip bizi aldı “Asker misiniz?’’ diye sordu, biz evet
deyince bizi yaka paça alıp götürdüler.
(…) Hasan Hüsnü BALIKÇI’nın darbe girişimini önceden Mustafa AZİMETLİ ve Hakan KARAKUŞ’tan saat 18.00 sıralarında öğrenmesine rağmen bize neden söylemediğini bilmiyorum, ayıp
etmiş dedim. …Hüseyin TÜRK’ün bana okumuş olduğunuz beyanları doğrudur. Mühimmat yüklenen uçakları Hüseyin TÜRK bana bildirdi, ben de Hakan KARAKUŞ’a bildirdim. Hüseyin TÜRK’ün
ifadesinde uçacaklar olarak belirttiği liste KARAKUŞ Yarbayın belirttiği listedir.’’
ÇAVUR, sorgulama sırasında kendisine atılı suçların çoğunu inkâr ediyor. Ne var ki, dosyada
yer alan ‘diğer taraf beyanları’ onun da inkârının boş çaba olduğunu ve darbedeki rolünü ortaya
koyuyor.
Tanıklardan Cami TAŞ ve Hamit AÇIK verdikleri ifadede Hüseyin TÜRK’ün kendilerini çağırıp
141. Filo’nun 50 metre ilerisinde bulunan sığınak tarzı bir yere götürerek girişte sorgu odası
yazılan yere götürüp buranın temizliğini yaptırdığını, daha sonra Mehmet Fatih ÇAVUR’un gelip
kontrol ederek Hakan KARAKUŞ ile birlikte gezdiklerini beyan ediyorlar. Daha sonra söz konususığınağa dışarıdan derdest edilerek getirilen bir kısım komutanlar hapsediliyor.
Uğur UZUNOĞLU da ifadesinde üssde Hakan EVRİM ve Ahmet ÖZÇETİN’in bilgisi dışında
faaliyet yürütülmenin mümkün olmadığını belirtiyor ve “ben olay günü KARAKUŞ, AZİMETLİ,
ÇAVUR ve BALIKÇI’nın yaptığı brifinge katıldım, burada ‘Büyük bir tehlike bekleniyor, kısıtlı personelle operasyonu yapılacak, bize Hava Kuvvetleri olarak çok iş düşmeyecek. Zamanımız kısıtlı
hemen kalkış yapmamız gerek.’ şeklinde bilgiler verilmişti’’ diyor. Şu sözler de UZUNOĞLU’nun
ifadesinden: “…ÇAVUR, AZİMETLİ ve BALIKÇI’dan ilk kez operasyonu öğrenmiş olduk. Bu arada
ÇAVUR Binbaşı uçacak pilotları kollara ayırdı, bana da ikinci dörtlüde bir numara olarak uçacağımı, zira tecrübeli olduğumuzu söyledi. … Brifing bitiminde “Gören” uçağı personeli olduğunu
sonradan öğrendiğim ve F-16 pilotu olmayan bir grup da filoya geldiler. Bu kişilerle Mehmet
Fatih ÇAVUR telsizden hangi frekanstan iletişim kuracaklarını konuşuyorlardı.’’
Hüseyin TÜRK ifadesinde, işinin bittiğini ve spor yapmayı düşündüğünü belirttikten sonra “Mehmet Fatih ÇAVUR bana ‘İstersen spor yapma bugün hareketlilik olabilir.’ dedi, ben de
tamam dedim.’’ diyor. İfadesinin ilerleyen kısımlarında ÇAVUR’la ilgili olarak şunları aktarıyor:
“… Mehmet Fatih ÇAVUR Binbaşı bana bir müddet zaman geçmişti ki, harekât için mühimmat
yüklemesi yapılması talimatı verildiğini belirterek, uçaklara mühimmat yüklemesi yapılıp yapılmadığını kontrol etmemi söyledi.. Otururken önümden ÇAVUR Binbaşı geçti ve “Arkadaşlar harekât için emir geld.i” dedi ve filo brifing salonunda toplanmamızı istedi. Ben de bunun üzerine
brifing salonuna gittim. Girer girmez ÇAVUR Binbaşı “Uçaklar ne durumda?” diye sordu. Ben de
hemen bir güncelleyip geleyim diye tekrar çıktım, 10-15 dakika sonra döndüğümde 16 uçağın
hazır olduğunu belirttim. Brifing salonunda ÇAVUR Binbaşı, KARAKUŞ ve AZİMETLİ ilk geldiğimde vardı.’’
Şüpheli ÇAVUR’un adı Oğuz Alper EMRAH’ın ifadelerinde de geçiyor: “..Hakan’ın konuşmasından sonra Mehmet Fatih ÇAVUR bana 143. Filo’dan seri numaralarını kaydettirerek 10 tane
tabanca getirmemi söyledi. Biz normalde terörle mücadele harekâtlarında uçuşa giderken yanımızda bir tabanca ve iki şarjör alırız bunları almamı söyledi. Ben de Mustafa AZİMETLİ’ye bilgi
vererek 10 tane silahı alıp geldim. Aldığım silahları Mehmet Fatih ÇAVUR’a teslim ettim. … Fatih
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ÇAVUR elinde bir kâğıtla toplantıya geldi ve hangi Pilotların hava-hava ve hava-yer uçacaklarını
belirtti.’’
Müslim MACİT ifadesinde, darbe eyleminden bir gün önce gece uçuşundan döndükten sonra Adem KIRCI’dan gelen bir not aldığını söylüyor. KIRCI, mesajda uçuştan sonra kendisiyle birlikte Mehmet Çetin KAPLAN ve ÇAVUR’la görüşmek istediğini belitmiş. MACİT diğerleriyle birlikte
Mehmet Fatih ÇAVUR’un lojmandaki evine gitmiş. Burada ÇAVUR kendilerine, “Yarın üste çok
farklı bir harekât yapılacak. Üs kalabalık olacak, merkez burası olacak, dışarıdan asker olarak
katılacak birlikler de olacak. Katılmak ister misiniz? Siz bu güne kadar bunlar için yetiştirildiniz,
verdiğimiz emeğin karşılığını ödeyeceksiniz.’’ demiş. MACİT, devamında diyor ki, “Ben ÇAVUR
Binbaşı’nın bu konuşmasında aynı zamanda harekât subayımız olması nedeniyle bizimle ilgili
daha önceden cemaat evlerine gidip geldiğimiz bilgisinin kendisine verildiğini anladım. ...Şimdi hatırladım; ‘Benim de çocuğum var sizlerinde çocuğu var onları da feda edin harekât için’
dedi. ÇAVUR Binbaşı’nın bizi evine çağırıp gece yarısı bu konuşmayı yapması ÇAVUR Binbaşının
da cemaat üyesi olduğu kanaatini bende oluşturdu. Zira konuşmalar bir mensubiyete ve güven
ilişkisini kapsıyordu. …ÇAVUR Binbaşı konuşmasında önceden orduda cuma partileri düzenlenip
öğleden sonra alkol alındığını içmeyenlere zorla alkol ikram edilip içirildiğini ayrıca evde veya
odada yalnız kaldığınızda bayan gönderilerek bu bayanla cinsel ilişkiye girip girmediğimizin test
edildiği günlerden bu günlere gelindiğini söyledi.’’
MACİT’in ifadelerinin birçok yerinde daha ÇAVUR’un ismi geçiyor: “(…) Biz filoya varıp içeri
girdiğimizde Hakan KARAKUŞ’un odasının önünden geçerken kapı açıktı. Hakan KARAKUŞ, Hakan Evrim ve ÇAVUR odada konuşuyorlardı. Bizim geçtiğimizi gören ÇAVUR Binbaşı “gazinoda
bekleyin.’’ dedi. …Toplantıya pilotlar katıldı. ÇAVUR da vardı. …Bu sırada ÇAVUR Binbaşı İilk uçacakları söylüyorum.’’ diyerek uçuş listesini okudu. O koordinatları çevirip hedefleri belirlemem
için listeyi bana verdi. Ben de listeyi alıp bir tane bilgisayar buldum. Belirlediğim koordinatı Fatih
ÇAVUR’a verdim. O da KIRCI ile birlikte uçuşa gitti. …Daha sonra Ahmet ÖZÇETİN ‘Bu şekilde
zaman kaybı oluyor. Birlikte 143’e geçelim.’’ dedi. Ben, Mehmet Fatih ÇAVUR, Ahmet TOSUN ve
Ahmet ÖZÇETİN 143’e geçtik. …Tosun Yüzbaşı ÇAVUR’dan aldığı talimatları telsizle uçağa iletmeye başladı. ÇAVUR da talimatları Ahmet ÖZÇETİN’den alıyordu.…Mehmet Fatih ÇAVUR’un darbe
emrini kimlerden aldığını bilmiyorum. Bize isim söylemedi. Ancak 5 kişinin darbeyi bildiğinden
bahsetmişti.’’
Mustafa EREZ ifadesinin ÇAVUR’la ilgili bölümlerinde şunları anlatıyor: “Olay günü filodan
ayrılacağım sırada Filo Hareket Subayı Mehmet Fatih ÇAVUR ‘TMH olacak sen ayrılma ka.l’ dedi.
Ben de bunun üzerine filoda kaldım. Burada Mehmet Fatih ÇAVUR başkanlığında mini bir toplantı oldu. ...Toplantıdan önce hatırladığım kadarıyla ÇAVUR telefonların toplanarak ayrı bir dolaba konulmasını istedi. Biz de öyle yaptık. …Saat 19.00 civarlarında Mehmet Fatih ÇAVUR filoya
geldi ve bana ‘Sen kulede görevlisin kuleye git.’ dedi. Gece boyunca uçuşlar esnasında telsizden
Mehmet Fatih ÇAVUR’un uçakla yerde rule yaptığı sırada telsiz kanalını değiştirmek için komut
verdiğini duydum. ÇAVUR’un bu kanal değiştirme komutunu diğer uçaktaki Adem KIRCı’ya verdiğini duydum. Çünkü ÇAVUR diğer uçağa KIRCI diye hitap etti.… Mehmet Fatih ÇAVUR’un bana
neden ‘Sen de kal.’ dediğini bilmiyorum. Beni darbenin içerisine dahil etmeye mi çalıştı, onu da
net olarak bilmiyorum. ..Bu darbe girişiminde yönetim merkezi Akıncı Üssü olduğuna göre Akıncı
bağlamında yukarıdan aşağıya doğru Hakan EVRİM, Ahmet ÖZÇETİN, Hakan KARAKUŞ ve Mehmet Fatih ÇAVUR’un bu darbe girişiminin içinde olduğunu düşünüyorum.’’
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Tanıklardan Eyüp KARATEKİN’in ifadesinden de Mehmet Fatih ÇAVUR’un suç tarihinde Hakan KARAKUŞ ile birlikte 141. Filo’ya gelerek gece için ekmek alması yönünde talimat verdiği
anlaşılıyor. ÇAVUR’un suç tarihinde rütbeli personelle toplantı yaptığını doğrulayan tanıklardan
birisi de Aydın ÖZDEMİR.
İlhami AYGÜLEK ifadesinde diyor ki, “Hakan KARAKUŞ hareketin ne zaman başlayacağının
belli olmadığını belirterek, ‘Başlayacağı zaman size ilerleyen saatlerde bilgi verilecek.’ dedi. …
İçeride Hakan KARAKUŞ, ‘Arkadaşlar harekât başlamak üzere, detaylı bilgileri size Fatih ÇAVUR
Binbaşı verecek.’ dedi. Daha sonra Fatih ÇAVUR da ‘arkadaşlar TMH faaliyeti başlayacak çok
fazla vaktimiz yok, harekâtta gece görüş gözlüğü kullanılacak, uçaklarda pod olacak, mühimmat
ola- rak da öncelikle GBU ve JDAM olacak ve kullanılacak.’ dedi.’’
ÇAVUR’un, işin içinde olduğunu belirtenlerden biri de Özgür ÖTKÜN. O da şunları söylüyor:
“Olay günü olan saat 16.30 sıralarında Mehmet Fatih ÇAVUR’un yaptığı konuşmada ben de oradaydım. Ancak ne konuşulduğunu tam olarak bilmiyorum. Yanılmıyorsam bir görev olduğunu
söyledi. Bu olaydan daha sonra 141 gazino bölgesinde saat 18.30 sıralarında Hakan KARAKUŞ
ve Mehmet Fatih ÇAVUR pilotları toplayarak benim de olduğum bir ortamda çok gizli bir TMH
görevi olduğundan bahsedip herkesin dinlenmesini istedi. Yalnız pilotların koordinatları kimden
aldıklarını bilmiyorum. Muhtemelen bu koordinatları KARAKUŞ veya ÇAVUR’dan almış olabilirler. Burada Pilot olarak BALIKÇI, Uğur UZUNOĞLU, Müslim MACİT vardı.’’
Tanık Doğan GÜNEŞ de ifadesinde, suç tarihinde Hakan KARAKUŞ ve Binbaşı ÇAVUR’un kendisinden sığınağın kapısının açık olup olmadığını kontrol etmesini istediklerini, kendilerinin de
bu kontrolü yaptıklarını, ayrıca Filo Komutanı Hakan KARAKUŞ’un asker Davut’a uçuş olmadığı
ve mesai olmadığı halde “İçecekleri fulle.’’ dediğini ve askerlerin telefonlarını teğmenlere toplattırdığını söylüyor. Abdullah GENÇAY ise ifadesinde, suç tarihinde gece saat 21.30 gibi 143.
Filo’dan iki uçağın kalktığını, bunlardan bir tanesinin de ÇAVUR Binbaşı olduğunu belirtiyor. Hüseyin TÜRK de olay günü ÇAVUR’un suç mahallinde olduğunu ve diğer şüphelilerle birlikte çalıştığını söylüyor.
Ahmet TOSUN ifadesinin ÇAVUR ile ilgili bölümünde şunları anlatıyor: “…Desk bölgesine
daha sonradan Harekât Komutanı Ahmet ÖZÇETİN geldi. Bana ‘Verdiğim talimatları uçuculara
ilet.’ dedi. ..Ben bana verilen görevi desk bölgesinde yaptığım sırada uçuştan dönen Mehmet Fatih ÇAVUR da benim bulunduğum bölgeye zaman zaman gelip gidiyordu. ..Akabinde 16/07/2016
tarihinde saat 10.00 sıralarında Mehmet Fatih ÇAVUR, Mustafa Mete KAYGUSUZ ve ben, ÇAVUR
Binbaşının aracı ile üsten çıkıp Akıncı lojmanlardaki ÇAVUR Binbaşının evine gittik. Burada ne
yapacağımıza karar verdik. ‘Nizamiyeyi polisler kapattı. Nizamiyeden çıkmayın.’ dediler. Bunun
üzerine benim ve KAYGUSUZ’un evi lojman dışında olduğundan ve ÇAVUR’un da ailesi Ankara
Merkez’de olduğu için üçümüz beraber Akıncı lojmanların arkasından otobana doğru gittiğimiz
sırada yol üzerinde polisler tarafından gözaltına alındık.’’
Mustafa ÖZBEK de olaydan önceki hafta salı ve çarşamba günleri Mustafa AZİMETLİ, Hakan
KARAKUŞ, Hasan Hüsnü BALIKÇI, Ahmet ÖZÇETİN ve ÇAVUR isimli şahısların sürekli toplanıp
buluştuklarını, ara, ara Üs Komutanı Hakan EVRİM’in de yanlarına gelip gittiğini anlatıyor. Engin YÜKSEL’in ifadesinden de, suç tarihinde Fatih ÇAVUR’un FENS bölgesine Ahmet TOSUN’un
yanına geldiği anlaşılıyor. Şüpheli Hakan KARAKUŞ ise ifadesinde, filoya gittiğinde şüpheliler Ahmet TOSUN, Mete KAYGUSUZ, Hüseyin TÜRK, Fatih ÇAVUR, Mustafa EREZ ve Mustafa KONUR’u
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filoda gördüğünü, Mete KAYGUSUZ’un kendisine gece terörle mücadele için uçuş olabileceğini
söylediğini, kendisi kuledeyken Mustafa EREZ’in de kulede bulunan personel içerisinde olduğunu anlatıyor.
Murat ÇAKIR da ifadesinde, olay günü filo önünde Akıncılar Üssü’nde nöbet tutarken Jandarma Genel Komutanı’nın getirildiğini ve şüpheli ÇAVUR’un Jandarma Genel Komutanı’nı güvenli bir bölgeye almaları gerektiğini ve en arkadaki aracın da içeri alınması talimatı verdiğini
belirtiyor.
Selahattin YORULMAZ ifadesinde olay günü mesai erken bitince çıkmak istediğini fakat AZİMETLİ’nin ‘önemli bir görev’ olduğunu söyleyerek çıkmasına izin vermediğini söylüyor. O da
diğerleri gibi toplantı yapıldığını ve toplantıya diğer şüphelilerle birlikte ÇAVUR’un da katıldığını
anlatıyor. ÇAVUR toplantıda uçuşa gideceklerin isimlerini açıklamış. YORULMAZ diyor ki, “Bir
gün önce evde kaşımı dolaba çarptığım için kafamda da bir şişlik vardı. ÇAVUR uçacaklar içinde
benim ismimi de söyleyince yaramı söyleyerek uçuş yapamayacağımı beyan ettim.’
Tanıklardan Davut ÇALIŞ, ifadesinde, 141. Filo’da garson olarak çalıştığını, Hakan KARAKUŞ’un odasını temizledikten sonra pek çok tanımadığı yabancı pilotun, ayrıca ÖTKÜN, KAYGUSUZ, TOSUN Yüzbaşılar ile EREZ, ÇAKIR, YÜKSEL ve KONUR Üsteğmenlerin ve ÇAVUR Binbaşının
orada olduklarını gördüğünü, olay günü filoya daha önce hiç olmadığı kadar 3.000 TL’lik erzak
aldıklarını anlatıyor.
Şüpheli Hakan KARAKUŞ’un kursiyer pilotları brifing salonunda toplayarak Fatih ÇAVUR ile
birlikte cep telefonlarını alıp bir çantaya koyduklarını sonra da Hakan KARAKUŞ’un o gece yapılacak eylem ile ilgili bunun terör ile mücadele kapsamında bir harekât olduğu yolunda açıklama
yaptığını söyleyenlerden biri de Emre KAÇGAN.
Tanık olarak ifade veren Emre ÖZCAN, suç tarihinde şüpheli Hakan KARAKUŞ’un Akıncı Üssü’nde bulunan uçuş kontrol kulesine gelerek bütün konuşmaları kendisinin yapıp uçakları yönlendirdiğini, ayrıca DOĞAN Yarbay ve EREZ Üsteğmen’in de bu şekilde kulede eylemde bulunduklarını, Birleşik Hava Harekât Merkezi’nden gelen uçuş için uçak kalkmaması talimatına rağmen,
bu şahısların yanlarında getirdiği silahlı kişilerle kendilerini etkisiz kılarak havadaki uçakların iniş
ve kalkışını yönlendirdiklerini, ayrıca 2. kalkan uçağın liderinin ÇAVUR isimli binbaşı olduğunu
anlatıyor. Yine tanıklardan Hakan BÖLÜKBAŞ da ifadesinde, üssten kalkan uçaklardan birinin pilotunun Fatih ÇAVUR olduğunu Hakan KARAKUŞ’un yaptığı telefon görüşmelerinden anladığını
beyan ediyor. Gürcan COŞKUN ise Mehmet Fatih ÇAVUR’un kendisinden odasını boşaltmasını
istediğini, odayı ikiye bölüp iki adet brifing odası yapacağını söylediğini, odasının anahtarı ile
kozmik odanın anahtarlarını, asma kilitlerin şifresini verdiğini anlatıyor.
Hasan KEPEZ’in ifadesinde de ÇAVUR ismi geçiyor: “Hakan KARAKUŞ, Mete KAYGUSUZ ve
Fatih ÇAVUR olay günü bizi emirle görevlendirdi ve yönlendirdi.’’ Abdullah Berşah KÜL’ün ifadesinde de, Yarbay Hakan KARAKUŞ, Yüzbaşı Mete KAYGUSUZ ve Hüseyin TÜRK’ten olay günü
emirler aldığına, Binbaşı ÇAVUR’un da orada olduğuna dair bilgiler bulunuyor.”
Mustafa KONUR, 03/10/2016 tarihli ifadesinde şunları söylüyor: ’’… Burada toplandık. Bize
TMH olacağını söyledi. Yanılmıyorsam saat 18.00 sıralarıydı. Bu toplantıda Hakan KARAKUŞ,
Mehmet Fatih ÇAVUR, Hüseyin TÜRK, Ahmet TOSUN, Mete KAYGUSUZ, Özgür ÖTKÜN, Mustafa
EREZ, Adem KIRCI, Müslüm MACİT, Ekrem AYDOĞDU, Mehmet Çetin KAPLAN vardı. …Ben de
TMH gizli olduğu için fazla ayrıntı vermedim. Akabinde Mehmet Fatih ÇAVUR bana ‘Hava-hava
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görevin var hemen uçak başına çık.’ dedi. 2’li kol halinde çıkış yaptım. ..141. Filo’da saat 16.30
sıralarında Mehmet Fatih ÇAVUR pilotlar ile bir araya geldiğinde ben de oradaydım. Ancak ne
konuşulduğunu şu anda hatırlayamıyorum. ..Kozmik odanın kapısını açmaya çalışan Mehmet
Fatih ÇAVUR, Adem KIRCI ve Müslüm MACİT idi...Bir ara 141 deske Ahmet ÖZÇETİN de geldi ve
burada Mehmet Fatih ÇAVUR ile konuştu.’’
‘Diğer taraf beyanları’ arasında ÇAVUR hakkında en teferruatlı bilgi Adem KIRCI’nın ifadesinde geçiyor. KIRCI, şunları anlatıyor: “14/07/2016 günü 15.00’te uçuştan döndükten sonra yanımda Mehmet Çetin KAPLAN da bulunduğu halde 142. Filo’da uçuşu bulunan Mehmet Fatih
ÇAVUR yanımıza geldi. Mehmet ÇETİN’le bana ‘Bu akşam sizi ve Müslim MACİT’i lojmandaki
evi- me bekliyorum.’ dedi. Ben de cep telefonumdan Müslim MACİT’in kullandığı telefona ya
what- sap ya da sms göndererek akşam üçümüzün Mehmet Fatih ÇAVUR’un evinde toplanacağımızı ilettim. Aynı gün saat 23.00 sıralarında Müslim uçuştan dönünce üçümüz buluştuk.
Buradan Mehmet Fatih ÇAVUR’un Akıncı Üssü’ndeki lojman dairesine gittik. …Bir süre sohbet ettikten sonra ÇAVUR bize ‘Yarın gece çok önemli bir harekât olacak, özellikle üçünüzü çağırmamın
sebebi; sizler iyi çocuklarsınız, bugünler için yetiştirildiniz, sizi buraya getirmemin amacı var; bu
faaliyeti harekât komutanı’nın (Ahmet ÖZÇETİN) bilgisi dahilinde ve onun adına sizleri çağırarak
yapıyorum. Sizler uçuştan kaçmayan görev verildiğinde yapan kişilersiniz. Yarın öğlenden sonra üsde mesai olmayacak, ayrıca sınır içi ve sınır dışındaki Genelkurmay’dan gelecek hedeflere
ve koordinatlara yönelik operasyon olacak. Müslim MACİT ve Mehmet Çetin KAPLAN hava-yer
uçacaksınız. Adem sen de üste beklemede kalacaksın, uçmayacaksın, görev verildiği takdirde
himaye olacaksın. Diğer filolardan gelecek olanlar da bu harekâta katılacak. Akıncı bu işin merkezi olacak. Ben sizi bu nedenle çağırdım. Üs Komutanı olmayacak, çok büyük olaylar olacak,
olayların boyutuna göre sıkıyönetim ilan edilebilir, siz bana emanetsiniz, sizleri ben iyi takip
ediyorum, bizim elimizde yetiştiniz.’ dedi. …Konuşmalarından cemaat mensubu pilotlara yönelik
mi bu konuşmaları yaptığını anlamaya çalıştık. Ben ÇAVUR Binbaşının da örgüt mensubu olduğundan şüphelendim. Çünkü askeri hiyerarşide bu şekilde konuşma uygun değildir. …Ben ÇAVUR
Binbaşının konuşmalarından olayın örgütle bağlantılı olduğunu hissettim. Zira konuşma içeriğinde açıkça cemaat ya da hizmet harekâtı olarak geçmese bile yukarıda belirttiğim gibi askeri
hiyerarşide bu şekilde konuşmaya tanık olunmaz. Çağırılan diğer iki arkadaşıma da bana olduğu
gibi ‘Özel yetiştirildiniz.’ tarzı ifadeleri kullanması nedeniyle bu hisse kapıldım. (…) Burada bana
‘Yarın silahlarınızı üzerinize alın, beylik tabancalarınız yetmez, şahsi tabancalarınızı da üzerinizde getirin. Yarın dışarısı karışık olabilir, eşini lojmana getir.’ dedi. Bu konuşmalar sıradışıydı,
içerik ve üslubu görünce diğer arkadaşlarım da ben de ÇAVUR’un örgüte mensubiyetini anladık
Bu- radan saat 01.30’da Eryaman’da bulunan evime gittim. (...) 142. Filo’dan arkadaşlarım Mustafa EREZ, Mehmet Çetin KAPLAN ve Müslim MACİT’in kursiyer teğmenlerle burada olduğunu
gör- düm. Bunların dışında 141. ve 142. Filo pilotları olan Ahmet TOSUN, Mustafa Mete KAYGUSUZ, Ertan KORAL, İlker HAZİNEDAR, Hüseyin TÜRK, İlhami AYGÜN, Oğuz Alper EMRAH, Hasan
Hüsnü BALIKÇI, Mustafa AZİMETLİ, Ekrem AYDOĞDU, Mehmet Fatih ÇAVUR, Mustafa ÖZKAN,
Mustafa KONUR ve ismi şu an aklıma gelmeyen bazı pilotlar filonun DESK bölümü karşısındaki
odada toplandık. ..Bu esnada ÇAVUR yanımıza gelerek Müslim MACİT’i çağırdı ve filo içindeki
brifing odasına ‘Hedefler geldi, hava-yerciler toplanıyoruz, sen de oraya git.’ diyerek gönderdi. ..Bunun üzerine ÇAVUR gelerek şifreyi tekrar söyledi, odada bulunan MACİT, ben, KAPLAN,
Mustafa KONUR, Mustafa EREZ, Mustafa ÖZKAN ve diğerleri şifreyi girmemize rağmen kapıyı
açamadık. Bilahare Müslim MACİT şifreli kapıyı şifreleri girip anahtarı sağa sola çevirerek açtı. …
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Ben hemen 141. Filo’nun teçhizat odasında yanıma gelen ÇAVUR ile giyindim. ….ÇAVUR da başka
bir F-16 uçağıyla benimle birlikte havalandı, uçuş kol lideri ÇAVUR’du. Telsiz kodumuz benim Şahin1-2 numara, ÇAVUR’un da Şahin1-1 numaraydı. ..Bunun üzerine yarım saat kaldıktan sonra
ÇAVUR’la birlikte iniş yaptık. Yukarıda söylediğim saat tahminidir. Saat 22.00’de da havalanıp
yarım saat 40 dakika sonra iniş yapmış olabiliriz. ÇAVUR’la birlikte havacı teğmenlerin kullandığı servislerle filoya döndük. Yolda ÇAVUR Binbaşı ‘Yav acaba niye iptal oldu?’ diye kendi kendine
konuşuyordu. ÇAVUR Binbaşı bana ‘Sen yorgunsun git yat.’ dedi. Saat 24.00 sıralarında Mustafa
KONUR koşarak yanıma geldi, ‘Adem abi uçuşa gidiyoruz.’ diye bağırmaya başladı. ..Uçak başı
yaptığımda kalkma hazırlığı yaparken ÇAVUR makinistin kulaklığından girerek uçağın içindeyken bana telsizle ‘Koordinatı aldın mı, o koordinat Genelkurmay’a ait. Dışardan Genelkurmay’a
ateş ediyorlar, üzerinde alçak geçiş yapacaksınız, hatta yoğun atış varsa araçların ön tarafına
top atışı yapın.’ deyince ben koordinatın Genelkurmay Başkanlığı olduğunu öğrendim. Ben de
aynı uçuş kolunda olan Mustafa KONUR’a ÇAVUR’un bana söylediklerini kol lideri olarak ilettim.
..İşin aslı, Genelkurmay üzerinde uçuş yaparken darbe eylemi olduğunu anlamıştım.’’
Dava dosyasında yer alan tanık ve şüphelilerin hemen hemen tamamı, olay günü Akıncı
Üssü’nde mesainin sıcak nedeniyle erken bitirildiğini söylüyor. Filo Komutanı Hakan KARAKUŞ,
mesai sonrasında bir kısım insanları ‘TMH olacağı’ gerekçesiyle üsste tutmuş ve onlarla toplantı
yapmış. Kayıtlardaki ifadelerden bu toplantının darbe toplantısı olduğu anlaşılıyor. Bunu doğrulayan isimlerden birisi de şüpheli Mustafa Mete KAYGUSUZ. KAYGUSUZ, KARAKUŞ’un emriyle
yapılan bu toplantıya, Mehmet Fatih ÇAVUR, Ahmet TOSUN, Ekrem AYDOĞDU, Mehmet Çetin
KAPLAN, Ertan KORAL, Adem KIRCI, Hasan Hüsnü BALIKÇI, Selahattin YORULMAZ, Uğur UZUNOĞLU, Hüseyin TÜRK, İlhami AYGÜL, Oğuz Alper EMRAH, İlker HAZİNEDAR ve kendisinin katıldığını söylüyor. Bu isimlerin tamamı dosyada şüpheli olarak yer alıyor. KAYGUSUZ, ayrıca “141.
Filo’da saat 16:30 Mehmet Fatih ÇAVUR’un yapmış olduğu toplantıya da katıldım. Burada da
TMH olacağını ÇAVUR bize söyledi.’’ ifadelerini kullanıyor. Bu toplantıya katılanlardan İlker HAZİNEDAR da daha sonraki ek ifadesinde, “Benim olay tarihinde darbe yapılacağından herhangi
bir bilgim yoktu.. Toplantıda KARAKUŞ ve ÇAVUR kimin hava-hava, kimin hava-yer uçacağı konusundaki bilgileri içeren kâğıdı okuyarak bilgi verdi. Benim hava-hava görevim vardı. Ancak
nereye uçacağımız konusunda ve görevin içeriği hakkında bilgi verilmedi. ..Ben 141. Filo’da ÇAVUR’un yaptığı toplantıya katılmadım.’’ şeklinde konuşuyor.
Dosya da yer alan ifadelerden anlaşıldığına göre Abdullah GENCAY şunları söylüyor: “Hangi
uçağa hangi mühimmat yükleneceği kuyruk numarasına göre hat ve bakım kısım harekât amiri
Üsteğmen Caner FİDANCI ve ana uzman tahsis personeli tarafından tespit edildi. Bu esnada
Mehmet Fatih ÇAVUR Binbaşıyı gördüm. İşlemlerin nasıl gittiğini sordu. (..) Bizi ÇAVUR Binbaşı
buradan filoya çağırdı. Saat: 15.00 sıralarında ÇAVUR Binbaşı, Hakan AYDIN Başçavuş ve ben
141. Filo’nun gazino tarafına geçtik. ÇAVUR Binbaşı bize ‘Arkadaşlar çok büyük bir operasyon
olacak, bu TMH faaliyeti kapsamında olacak.’ diyerek Hakan Başçavuşa ’Sen kaç yılık astsubaysın?’ diye sordu. O da 26 yıllık astsubay olduğunu söyleyince ÇAVUR Binbaşı ‘Bu sefer 26 yıldır
tanık olmadığın düzeyde bir operasyon olacak.’ dedi. ÇAVUR Binbaşı bana da dönerek, ‘Sen Harp
Okulu mezunusun, bu günler için yetiştirildin, lütfen mühimmatları çabuk hazırlayın.’ dedi. ..Tanımadığım pilotlar, kursiyer teğmenler vardı. Mehmet Fatih ÇAVUR’a 2 uçağın hazırlandığını
Ersin Binbaşı söyledi. ÇAVUR bu esnada üzerine uçuş kıyafetlerini giymişti.. Zira üs komutanı,
harekât komtanı, filo komutanları ve pilotların bu eylemin içinde olduklarını değerlendirdim.
Farklı birliklerden ekip de gelmişti.’’
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Ekrem AYDOĞDU’nun ek ifadesinde de ÇAVUR ismi en sık kullanılan isim olarak dikkat çekiyor. İşte anlattıkları: “15/07/2016 günü öğlen sonrası uçuş programlanmadığını biliyorduk.
Saat 13.00-14.00 arasında similatör görevine katıldım. Çıktıktan sonra Fatih Mehmet ÇAVUR
Binbaşı filo içinde Özgür ÖTGÜN, Oğuz Alper EMRAH, Ahmet TOSUN, İlhami AYGÜN ve bir kaç
pilotu ça- ğırarak akşama önemli bir TMH faaliyeti olabileceğini, istirahat etmemizi söyledi. Bu
görüşme- den önce ben eğitim programını Filo Komutanımız Hakan KARAKUŞ’a göstermiştim.
Bu esnada beni ÇAVUR Binbaşı çağırtmıştı. Harekât İcra Odası’nda yapılan bu görüşmeden sonra ÇAVUR bize ‘Mesaiden ayrılmayın, filoda dinlenin.’ dedi. Akşam hava kararıncaya kadar 141.
Filo’da bulunmaya devam ettik. Bu esnada Hasan Hüsnü BALIKÇI, Fatih Mehmet ÇAVUR, Uğur
UZUN, İlhami AYGÜN, Selahattin YORULMAZ, Ertan KORAL, Mehmet Çetin KAPLAN, Mustafa
AZİMETLİ ve başkaca şu an isimlerini hatırlayamadığım ilk ifademde belirttiğim pilotların brifing
odasında toplanması istendi… Bu esnada Fatih Mehmet ÇAVUR odada bulunan pilotlar içinden uçacak pilotları belirlemeye ve kolları oluşturmaya başladı. Ben Diyarbakır Üssü’nde TMH
faaliyetlerine katıldığım için ÇAVUR Binbaşı birinci kolun lideri olarak beni, aynı uçakta arkamda Mustafa AZİMETLİ’yi, aynı kolun iki nolu uçuşunu yapacak uçağın önünde Mehmet Çetin
KAPLAN arkasındaise Ertan KORAL’ın uçuş yapacağını söyledi. ..Karşısında da Harekât Komutanı
Ahmet ÖZÇETİN ile 141. Filo Harekât Subayı Fatih Mehmet ÇAVUR vardı. (…) Yemeğimi henüz bitirmiştim ki Mehmet Fatih ÇAVUR ile birlikte Mustafa AZİMETLİ yanıma geldiler. ÇAVUR Binbaşı
bize ‘Tekrar uçuyorsunuz.’ deyince AZİMETLİ Binbaşı ile birlikte uçuş teçhizatlarımızı giyinip sonradan yanımıza gelen Mehmet Çetin KAPLAN ile birlikte ilk uçuş kolunda bulunan Ertan KORAL
dışında üçümüz uçmak için 143. Filo’nun park alanına gittik.’’
AYDOĞDU ile uçuşa giden Ertan KORAL ise ek ifadesinde şunları anlatıyor: “Olay günü olan
15/07/2016 tarihinde gündüzleyin 143. Filo’daydım. Akşam olunca da hep beraber 141. Filo’ya
geçtik. Olay zamanında Akıncı Üssü’nde Kubilay SELÇUK, Hakan EVRİM, Ahmet ÖZÇETİN, Mustafa AZİMETLİ, Hakan KARAKUŞ, Hasan Hüsnü BALIKÇI, Mehmet Fatih ÇAVUR, Mustafa Mete KAYGUSUZ, Çetin KAPLAN, Uğur UZUNOĞLU, Ahmet TOSUN, İlker HAZİNEDAR, Oğuz Alper EMRAH,
İlhami AYGÜL, Müslim MACİT, Selahattin YORULMAZ, Hüseyin TÜRK’ü Akıncı Üssü’nde gördüm.
141. Filo’da 15/07/2016 tarihinde saat 20.00 sıralarında Mustafa AZİMETLİ, Hakan KARAKUŞ, Mehmet Fatih ÇAVUR’un başkanlığında biz pilotlara bir toplantı yapıldı. Toplantıda TMH
yapıla- cağı söylendi. Bu toplantıda ben, İlhami AYGÜL, Hasan Hüseyin BALIKÇI, Uğur UZUNOĞLU var- dı. Yanılmıyorsam bu toplantıda Ekrem AYDOĞDU da vardı. Bu toplantı bitince acilen
üzerimizi giyindik ve uçak başı yaptık. Ben Mehmet Çetin KAPLAN’la birlikte D Grubu uçağa binip
ikinci sırada havalandık, ilk kalkan ise Mustafa AZİMET’linin bulunduğu uçaktı. Havada yaklaşık
2 saat kaldıktan sonra bizim bulunduğumuz uçakta Mehmet Çetin KAPLAN bombayı attı.Bombayı ne- reye attığını bilmiyordum. Daha sonradan haberlerden öğrendiğim kadarıyla Emniyet
Havacılık Dairesi’ne atıldığını öğrendim.’’
Dosya içeriğinde şüpheli ÇAVUR’un telefon-telsiz konuşmalarına da geniş yer ayrılmış. Bunlar genellikle uçakların sevk ve idaresiyle, bomba atılmasıyla ve alçak uçuş yapılmasıyla ilgili
konuşmalar. Bunlardan birkaç örnek:
FİLO (AHMET TOSUN): Şahin 1, filo..
ŞAHİN 1 (MEHMET FATİH ÇAVUR): Devam..

AKINCI’DA YAŞANANLAR

157

FİLO (AHMET TOSUN): Hocam müsaitseniz koordinat veriyorum. ŞAHİN 1( MEHMET FATİH
ÇAVUR): Ver.
FİLO (AHMET TOSUN): 39 54 96, 32 50 92 ŞAHİN 1 ( MEHMET FATİH ÇAVUR): İrtifa.. ASLAN
2 (M.ÇETİN KAPLAN): Arslan 2 hazır.
FİLO (AHMET TOSUN): İrtifayı ikaz edicem beklemede kalın.
ŞAHİN 1 (MEHMET FATİH ÇAVUR) : Ok. Kırcıı bu kanalda mısın, Şahin 2 bu kanalda mısın?
ASLAN 1 (EKREM AYDOĞDU): Kurt filo, aslan 1 cevap verin.
FİLO (AHMET TOSUN): Arslan 1, kurt filo devam..
ASLAN 1 (EKREM AYDOĞDU): Anlaşıldı hazır kalkış için devam ediyoruz.. FİLO(AHMET TOSUN): Anlaşıldı.
…
ŞAHİN 1 (MEHMET FATİH ÇAVUR): Okey şeye eee harekete başladık. ŞAHİN 1-2 NUMARA
(ADEM KIRCI ): Şahin 2 ruleye başlıyor.
…
ŞAHİN 1 (MEHMET FATİH ÇAVUR): Kırcı ŞAHİN 1-2 NUMARA (ADEM KIRCI): Hocam
ŞAHİN 1 (MEHMET FATİH ÇAVUR): Koordinat veriyorum ŞAHİN 1-2 NUMARA ( ADEM KIRCI):
2 numara dinlemede ŞAHİN 1( MEHMET FATİH ÇAVUR): 39 54 96
ŞAHİN 1-2 NUMARA (ADEM KIRCI): 39 54 966
ŞAHİN 1( MEHMET FATİH ÇAVUR): 32 59 20
ŞAHĠN 1-2 NUMARA (ADEM KIRCI): Doğu değerini hocam tekrar eder misiniz? ŞAHİN 1
(MEHMET FATİH ÇAVUR): 32 59 20 Victor 118.9 olsun
ŞAHİN 1-2 NUMARA (ADEM KIRCI): 118.9 alındı
…
ASLAN 1 (MUSTAFA AZİMETLİ): Şahin aslan hocam siz uçup indiniz mi? ŞAHİN1 (MEHMET
FATİH ÇAVUR): Mutabık hocam indik..
ASLAN 1 (MUSTAFA AZİMETLİ): Var mı hocam bir şey?
ŞAHİN1 (MEHMET FATİH ÇAVUR): Hocam ee her taraf tutulmuş, her taraf tutulmuş ve her
yerde bir şeyler var..
ASLAN: Okey
ŞAHİN1 (MEHMET FATİH ÇAVUR): Ama artık kulakları yok
…
FİLO (MEHMET FATİH ÇAVUR): Kaç uçaksınız? ATMACA: 2 uçak..
FİLO (MEHMET FATİH ÇAVUR): Atmacalar kaç uçak? ATMACA: 2 uçak 2..
FİLO (MEHMET FATİH ÇAVUR): Atmaca Akıncı’ya inecek şekilde bingonu belirle Kayseri istikametine devam et, Kayseri üzerinde 39000 feette bir uçak var onu önlemeni isticez.
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ATMACA: Anlaşıldı soldan soldan eee Kayseri’ye devam ediyorum.
FİLO (MEHMET FATİH ÇAVUR): Mutabık belirttiğim yüksek irtifadan Ankara’ya doğru geliyor
önlemeni isticez.
ATMACA: Anlaşıldı..
FİLO (MEHMET FATİH ÇAVUR): Hemen tırmanın..
…
FİLO (MEHMET FATİH ÇAVUR): Atmaca şuan taktik tarif vericem benim söylediklerimi iyi
dinle şuan Kayseri’nin batısında Ankara’ya doğru geliyor. 39000 feette radyal DME (MESAFE)
vericem Kayseri’ye göre sana bi bullseye(referans nokta) vericem bi saniye sana bullseye vericem, oraya göre Kayseri’ye göre yerini tarif edicem, bu uçağı alıp Akıncı’nın güneyinde 10 mile
getiriyorsun orda bekliyorsunuz yeni talimat vericem..
ATMACA: Anlaşıldı bullseye için bekliyoruz..
…
HAKAN KARAKUŞ: Efendim..
MEHMET FATİH ÇAVUR: Ee komutanım ÇAVUR.. HAKAN KARAKUŞ: Evet..
MEHMET FATİH ÇAVUR: Şimdi kalkan şey ee nereye gideceğini biliyor.. HAKAN KARAKUŞ:
Evet..
MEHMET FATİH ÇAVUR: Onun daha çok batısına atılmasını istiyorlar.. HAKAN KARAKUŞ: Batı
evet..
MEHMET FATİH ÇAVUR: Batı tarafına bu heralde kare dikdörtgen bi yer olabilir.. HAKAN
KARAKUŞ: Evet.
MEHMET FATİH ÇAVUR: Caminin ön cami varmış önündeki yola.. HAKAN KARAKUŞ: Tamam.
MEHMET FATİH ÇAVUR:Bide köprü kavşağa batı tarafı caminin önündeki yol köprü kavşağı
camiye değil..
HAKAN KARAKUŞ: Bi dakka batı.. MEHMET FATİH ÇAVUR: Evet..
HAKAN KARAKUŞ: Köprü kavşağı..
MEHMET FATİH ÇAVUR: Caminin önündeki yol.. HAKAN KARAKUŞ: Evet yol..
MEHMET FATİH ÇAVUR: Bide köprü kavşağı.. HAKAN KARAKUŞ: Tamam..
MEHMET FATİH ÇAVUR: Toplam 3 tane atıyor.. HAKAN KARAKUŞ: Tamam..
MEHMET FATİH ÇAVUR: 3 tane atsın, eee yüksek orta irtifada yüksek irtifada biraz daha
beklesin..
Şüpheli ÇAVUR hakkında düzenlenen MASAK raporunda kendisinin darbeye teşebbüs eylemi nedeniyle hakkında işlem yapılan şüphelilerden Yücel CANBOLAT ile 4 kez, Serdar NERGİZ ile
1 kez havale işlemi yaptığı anlaşılıyor. Mehmet Fatih ÇAVUR’un HTS kayıtlarında, diğer şüphelilerle telefon görüşmesinin yoğunluğu dikkat çekiyor. HTS analiz raporundaki bilgilere göre Mehmet Fatih ÇAVUR’un kullanmış olduğu 0505 772 4… numaralı hat ile 15/04/2016 - 17/07/2016
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tarihleri arasında diğer şüphelilerin bir çoğuyla telefon görüşmesi yaptığı görülüyor.
Mehmet Fatih ÇAVUR ile ilgili yapılan inceleme ve araştırma sonunda savcılık şu tespitlerde bulunuyor: “Şüpheli Mehmet Fatih ÇAVUR’un FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yöneticisi
olduğu, Sinan Kurt’un KOM Daire Başkanlığı’nda vermiş olduğu 05/09/2016 tarihli ifadesinde
‘mahrem abisi’ olarak şüpheli Mehmet Fatih ÇAVUR’un FETÖ mensubu olduğunu teşhis ettiği,
şüphelinin örgüt içerisinde Burak kod ismini kullandığı, ikametinde yapılan aramada G serisinden 1 ABD dolarının bulunduğu, suç tarihinde darbenin yönetim merkezi olan Akıncı Üssü’nde
bulunduğu, (…) Ömer Faruk HARMANCIK, Kubilay SELÇUK, Akın ÖZTÜRK, Ünsal COŞKUN, Hakan EVRİM, Ahmet ÖZÇETİN, Mehmet Fatih ÇAVUR ile Fetullahçı terör örgütünün sivil kanadına
mensup Adil ÖKSÜZ, Kemal BATMAZ, Hakan ÇİÇEK, Nurettin ORUÇ ve Harun BİNİŞ gibi isimlerin
143. Filo’da toplandıkları, adı geçen şahısların kimin nereye ne şekilde gideceğine, hangi eylemlerin yapıla- cağına, hangi noktaların uçak ve helikopterle vurulacağına karar verdikleri, alınan
kararları Ah- met ÖZÇETİN ve Mehmet Fatih ÇAVUR’a ilettikleri, Ahmet ÖZÇETİN ve Mehmet
Fatih ÇAVUR’un da telsiz ve telefonla 141. Filo’daki Ahmet TOSUN ve Mustafa Mete KAYGUSUZ’a
ilettiği, Ahmet Tosun ve Mustafa Mete Kaygusuz’un da DESK diye tabir edilen uçaklarla telsiz
bağlantısının sağ- landığı noktadan telsizler aracılığıyla vur emrini ve vurulacak hedefi ve koordinatlarını havada uçmakta olan FETÖ üyesi pilotlara bildirdikleri, şüphelinin Akıncı Üssü’nde
suç tarihinde önce alıkonulan kişilerin muhafaza edileceği yerlerin bakım ve temizliğini yaptırdığı, Müslim MACİT’in ifadesinden de anlaşılacağı gibi suç tarihinden 1 gün önce evinde Mehmet
Çetin KAPLAN ve Adem KIRCI ile birlikte darbeye hazırlık toplantısı yaptığı, Akıncı Üssü’nde suç
tarihinde mesainin erken bitirildiği, darbe faaliyetine katılması uygun görülmeyen subayların
saat 14:00’de evlerine gön- derildiği, darbe faaliyetine katılacak subaylar ve pilotların Akıncı
Üssü’nde hazırlık toplantıları yaptıkları, şüphelinin de bahse konu toplantıya katıldığı, dikta teyip kayıtları incelendiğinde şüp- helinin darbe faaliyetinin icrasıyla ilgili emirler verdiği, “Okey
şeye harekete başladık, koordinat veriyorum.” diye konuşmalar yaparak havadaki uçaklara bilgi aktardığı, “Aslanlar iyi uçuşlar.” şeklinde konuşmalar yaparak, bombalama yapan pilotlara
moral desteği sağladığı, Oğuz Alper EMRAH’ın ifadesinden de anlaşılacağı gibi, 143. Filo’da seri
numaralarını kaydettirerek 10 tane tabancayı Oğuz Alper EMRAH’a getirttiği, uçakların uçuş
listesini hazırladığı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve yakınının bombalanması için hazırlanan bilgi
notunu, Ahmet ÖZÇETİN’den alarak Hakan KARAKUŞ’a ilettiği, Hakan KARAKUŞ’un da kuledeki
telsizle Müslim MACİT’e bu notu ilettiği ve Müslim MACİT tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
yakınında bulunan otoparka ve köprülü kavşağa 2 adet MK-82 bombalarını attırdığı, diğer darbe
yöneticileri ile eylem ve işbirliği içeri- sinde hareket ettiği, darbe faaliyetinin başarılı olabilmesi
için gerekli koordinasyonu sağladığı ve emirleri verdiği, şüphelinin darbe faaliyetini bu şekilde
yönetip iştirak ettiği.. anlaşılmıştır.’’
ÇAVUR’un da, başta Anayasa’yı ihlal suçu olmak üzere kendisinden öncekilere isnat edilen
toplam 13 suç teşkil eden eylemi hakkında ayrı ayrı cezalandırılması isteniyor. Bunlardan kasten
öldürme suçu nedeniyle ayrı ayrı 77 (maktul adedince) kez, kasten öldürmeye teşebbüs suçu
nedeniyle ayrı ayrı 222 kez, mala zarar verme suçu nedeniyle ayrı ayrı 96 kez, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu nedeniyle 23 kez ve kamu malına zarar verme suçu nedeniyle ayrı ayrı 10
kez cezalandırılması talep ediliyor.
GÖKHAN MALDAR
3. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda hava piyade kurmay binbaşı olarak görev yapıyordı. Buradaki
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görevi MAK timi komutanlığıydı. Sorguda darbe teşebbüsüyle ilgisinin olmadığını söylüyor. Kendisine olay günü Akıncı Üssü’nde ne yaptığı sorulunca da “Susma hakkımı kullanmak istiyorum.’’
diyerek cevap vermekyen kaçınıyor. Sorguda kimseye ateş etmediğini ileri sürüyor ve “Beni görevlendiren kişinin ismini vermek istemiyorum.’’ diyor.
10/08/2016 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı’nda vermiş olduğu savunmasında da, “Konuyla ilgili daha önceden ifade vermiştim. O ifadem doğrudur. Sadece ben daha önceki ifademde Akın ÖZTÜRK Paşa’yı daha önceden son olarak Konya’daki Komutanlığımızda resmi ziyaret
esnasında gördüğümü söylemiştim. Daha sonradan hatırladım. Kendisini 16/07/2016 tarihinde
Akıncılar Üssü’nde de gördüm. Burayı düzeltmek istiyorum.’’ şeklinde konuşuyor.
Bayramdan biraz önce görevlendirmeyle yurt dışına gidip gelmiş. İfadesinde şunları söylüyor: “(…) Bayramdan önceki son cumartesi Türkiye’ye geldik. Bayram bitiminde ertesi hafta
pazartesi günü mesaiye başladım. Daha sonra normal mesaime devam ettim. Perşembe günü
öğle sıralarında Filo Komutanımız Alparslan ŞAHİN, beni ve Hava Pilot Binbaşı Mehmet Fatih
ÖZKAN’ı çağırdı. Hava Tuğgeneral Gökhan Şahin SÖNMEZATEŞ’in bizi İstanbul’da beklediğini,
en kısa sürede ikimizin İstanbul’da Hava Harp Okulu’nda Gökhan SÖNMEZATEŞ ile görüşmemiz
gerektiğini söyledi. Ancak görüşmenin hangi konuda olacağı konusunda bize bilgi vermedi. Bu
hususu Gökhan SÖNMEZATEŞ’in bize söyleyeceğini belirtti. Başka da bir şey demedi. Bize Alparslan ŞAHİN herhangi bir yazılı emir vermedi. Herhangi bir görev emri de verilmedi. Biz de perşembe günü öğleden sonra Pegasus hava yollarına ait uçakla Mehmet Fatih ÖZKAN ile birlikte saat
15.00 gibi bilet alarak 17.00 gibi Sabiha Gökçen Havalimanı’na indik.’’
Darbe girişiminde komutanları alacak ekipte görevlendirilen Gökhan MALDAR ifadesinde
özetle şunları anlatıyor: (…) Bir müddet sonra Gökhan SÖNMEZATEŞ geldi. Bana ve Mehmet
Fatih ÖZKAN’a yarın itibariyle sıkıyönetim ilan edileceğini belirterek bu kapsamda İstanbul’daki
havacı generallerin korunması ve emniyetli bir yere nakli görevinin bize verildiğini söyledi. Biz
SÖNMEZATEŞ’e şaşırarak ne sıkıyönetimi diye sorduk. O da gerekli komuta kademesi silsilesi
için- de bu kararın alındığını, bizim sadece komutanların korunması işlemini yapacağımızı söyledi ve komutanlarımızı emniyetli bir bölge olan Akıncılar Hava Üssü’ne götüreceğimizi söyledi.
…Ayrı- ca SÖNMEZATEŞ sıkıyönetim ilan edildikten sonra bizi kendi komuta kademesine alacağını, daha doğrusu talimatları kendisinden alacağımızı söyledi. …Daha sonra gece saat 01.00
gibi Mehmet Fatih ile birlikte yanından ayrıldık. Gökhan SÖNMEZATEŞ ile yaklaşık bir saatin
üzerinde görüş- tük. Sabah saatlerinde saat 04.00 gibi Türk Hava Yolları’na ait Konya uçağına
Sabiha Gökçen’den Mehmet Fatih ile binerek 06.00 gibi Konya’ya indik. Mesaiye gittik. Filo Komutanımız Yarbay Alparslan ŞAHİN’e yukarıda belirttiğim her şeyi aynen kendisine ilettik. O da
bizim gibi ‘Nasıl olur böyle bir şey?’ dedi. Aynı şeyleri tekrar anlattırdı. Bize görevimizi sordu. Biz
de İstanbul’da bulunan paşaları koruma ve güvenli olduğu söylenen Akıncılar Üssü’ne getirme
vazifemizin olduğu söy- lendi diye belirttik. Yanlış hatırlamıyorsam o da bize ‘Hazırlıklarınızı yapın beklemede kalın.’ dedi. Mevcut personelden ben, GökseL BAYRAM, Hüseyin ASLANBAY, Zeki
GÜNGÖR, Yılmaz BAHAR, Fatih SUÇATI, Fatih PANCAR, Mustafa KOZAK, Fatih AYDEMİR, Mesut
GÜNEY, Semih ÖZÇELİK, Yunus DAĞCI, Oğuz AKSAL, Ömer VURGUN benim görevlendirilen personel içerisinde açık ve net tanıdığım şahıslardır. (…) Ben de bu personelin silah ve ekipmanlarını
hazırlamalarını söyledim. Filo Komutanımız Yarbay Alparslan ŞAHİN ile görüştük, ‘Çıkabilirsiniz.’
demesi üzerine askeri araç ve sivil araçlar ile çıktık. Bildiğim kadarıyla 3 tane sivil, 2 veya 3
tane askeri araç vardı. Sivil araç- lardan bir tanesi Yılmaz BAHAR’a aitti, ancak diğerlerinin kime
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ait olduğunu bilmiyorum. Araba- lara dörerli beşerli binerek öğlen 13.00-14.00 gibi Konya’dan
çıktık. Biz giderken kasklarımızı aracın bagajına koyduk. Üzerimizde askeri elbiseler vardı. Yola
çıkan ekip içerisinde en kıdemli ben olduğum için ekibin komutanı bendim. Mehmet Fatih ÖZKAN
benim bildiğim kadarıyla helikopter pilotu olduğu için helikopterle gelecekti, bu yüzden bizimle
gelmedi. Bildiğim kadarıyla Mehmet Fatih ÖZKAN 2 helikopter geleceğini söylemişti. …Ben şimdi hatırladım. Gökhan SÖNMEZATEŞ bana yukarıda konuşurken belirtmeyi unuttum. Kendisi ile
İstanbul’da görüştüğümüzde Saman- dıra 23. Mekanize Tugayı’na geleceğimizi orada bizi bir
albayın karşılayacağını söyleyerek ‘Araçlarla gelin helikopterle gelmeyin.’ dedi. Biz bu nedenle
araçlarla yola çıktık. …Akşam saat 20.00 gibi İstanbul Samandıra’daki askeri birliğe vardık. Kapıda bizi bir albay karşıladı. Bize nereden geldiğimizi sordu. Biz de Konya 3. Ana Jet 135. Filo’dan
geliyoruz deyince tamam deyip kendisini takip ettik ve birliğin içerisinde kimsenin olmadığı asker
koğuşu gibi olan büyük bir binaya gittik. (…) SÖNMEZATEŞ general ile görüşürken kendisi bize
generallerin o gün Fenerbahçe Moda Düğün Salonu’nda olacaklarını bildirmişti. Bizim de helikopterle oraya gidip onları alacağımızı söylemiş- ti. Helikopter geldi. Helikopterlere binerek 10
dakika gibi bir uçuştan sonra belirtilen yere vardık.
...Elimizde bu sırada piyade tüfeklerimiz vardı. Ben gittiğimde bizden önce giden arkadaşlardan bir kısmı paşaları bir odaya almışlardı. Vatandaşlardan da bir kısmı muhtemelen eşleri
paşaların yanına geçmek istiyordu. Personelin diğer bir bölümü de bunları engellemeye çalışıyordu. Daha sonra ben geldim. Hiç kimse ile konuşmadım. Orada Hava Kuvvetleri Komutanı
Abidin ÜNAL, Mehmet ŞANVER, Haluk ŞAHAR General, KÜÇÜKAKYÜZ General, İsmail GÜNEYKAYA, Mustafa BİÇER, Özlü General ve tanımadığım 1-2 general daha vardı. Ben gittiğimde Hava
Kuvvetleri Ko- mutanı korumaları ile görüştü ve binadan ayrıldı. …Helikopterlere 8 tane generali
bindirmelerini ben söyledim. Bizden de bu ekibin başına 4-5 kişi verdik. Hava Kuvvetleri Komutanı gittikten son- ra orada bir arbede oluştu. Bu arbede sırasında ekipteki askerler Paşaları
yere yatırdı. Bir tanesi ‘Bağlayalım m?ı’ diye sordu. Ben de bağlayın dedim. Daha sonra emniyet açısından gerek onların, bizim silahlarımızı alıp bize ateş etmesi, gerekse bizim personelin
bu olay karşısında onlara ateş etmesini engellemek için kelepçelerini ön tarafa aldırdım. Ancak
bunu nerede yaptığımı hatır- lamıyorum. 8 paşa helikopterle bindirip Akıncı’ya gidecekti. Ancak
telsiz konuşmalarından ben geride düğün salonunda kaldığım için helikopterin yakıtının bittiğini anladım. Yakıt almak için bu helikopter birkaç yere uğradı. Bunu telsiz konuşmalarından
dinledim. Daha sonra telsiz mesafe- sinden çıktılar ne olduğunu bilmiyorum. (…) Daha sonra
komutanları elleri kelepçeli vaziyette he- likoptere bindirip gün ağarırken Akıncı’lara doğru yola
çıktık. Öğlen olmadan Akıncı’lara vardık. (…) Helikopterden indiğimde ben havadaki F-4’leri gördüm. Bu uçakların bize patent kurduğunu yani bomba atacaklarını düşündüm ve arkadaşlara
bütün ekipmanlarınızı bırakın helikopterleri boşaltın dedim ve kendim kuleye gittim. Ben kuleye
giderken bir tane Ford Transit araç geldi. paşalar o araca bindi. Bizim personelden bir kısmı da
paşaların yanına bindi. Ben kuleye gitmeye çalışırken bir araçta kule tarafından geldi. Oradan
bizi bu araçla bir filoya götürdüler. Ancak filo numarasını şu anda hatırlamıyorum. Biz filoya
gittiğimizde paşalar orada değildi. Biz oraya git- tiğimizde bizi Ali DURMUŞ Albay karşıladı. Biz
kendisine komutanları getirmiştik. Onlar nerede, şu andan sonra ne yapacağız diye sorduk. O da
‘Komutanlar emniyetli bir yerde binada, siz de beklemede kalın.’ dedi. Uçakların sürekli üs üzerinde dolaşmasından dolayı 2-3 saat sonra paşa- ların bulunduğu binaya gittim. Ben gittiğimde
binaya girmedim. Arkadaşlar da çevre emniyetini almışlardı. …Orda çok karışık ve kalabalık bir
ortam vardı. Benim gittiğim filoda Hakan EVRİM, Kubilay SELÇUK vardı. Bir ara Akın ÖZTÜRK
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Paşa geldi gitti, başka da kimseyi görmedim. Daha sonra polisin üssün etrafını çevirdiğini öğrendim. Niçin çevrildiğini kimse ile konuşmadım. Daha sonra karacı bir albay geldi. Askeri savcının
geleceğini ve teslim olacağımızı söyledi. Biz komu- tanlarımızı koruyor pozisyonundayken bir
anda etrafımızın çevrilip teslim olacağımız söylenince moralimiz bozuldu. Daha sonra topluca
karargâh binasına gittik. Ben personelden bir kısmının son ana kadar bina çevresinde durmasını,
emniyetini almasını söyledim. Akşama kadar karargâ- hın önünde bekledik. Askeri savcı geldi.
Hepimiz oraya boş bir kâğıda ad, soyad, TC. kimlik bilgi- lerimizi yazdık. Daha sonra bize ‘Üniformalarınızı değiştirin, polis üniformalı gelenleri çırılçıplak soyuyor.’ dediler. Biz de oradan sağdan
soldan bulduğumuz sivil kıyafetleri giydik. Daha sonra biz bütün personel karargâh binasındaki
girişte sol taraftaki salona silah ve mühimmatlarımızı koyduk. Daha sonra 5-6 otobüs geldi 1-2
saat bekledikten sonra çeşitli yerlere uğrayarak Batı Sincan Adliyesi yazan adliyeye geldik. O
gece nezarette geçirip ertesi gün de ifade verdik. Benim olaylara ilişkin hatırladığım bunlardır.’’
Dosyada yer alan ‘diğer taraf beyanları’nda Gökhan MALDAR’ın da içinde bulunduğu eylemin darbe girişimi olduğu anlaşılıyor. Mağdur sıfatıyla dinlenen Fethi ALPAY ifadesinde, olay
günü Moda Deniz Kulübü’nde bulunan düğün yerine gittiğini, tankların yolları kapadığı şeklindeki bildirim üzerine Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin ÜNAL’ın kendilerini çağırarak konuyu değerlendirmeye başladıklarını, akabinde içeri silahlı bir şekilde giren bir ekibin Abidin ÜNAL’a
‘‘Sizi korumak için geldik, Fenerbahçe Orduevi’ne götüreceğiz.’’ dediğini, Abidin ÜNAL’ın “Ben
koruma istemedim, sizinle gelmeyeceğim.’’ demesi üzerine şüphelilerin cep telefonlarını alıp salon içerisinde silahla ateş ettiklerini, kendilerini yere yatırıp ellerini arkadan plastik kelepçe ile
kelepçelediklerini, Abidin ÜNAL’ı götürdüklerini ve kendisine “Komuta kademen de Yalova’daki
öğrencilerin de elimizde.’’ diye tehdit edip helikopterle Hava Harp Okulu’na götürüldüklerini,
sabah 04.30 gibi Atilla GÜLAN, Hasan KÜÇÜKAKYÜZ, Mehmet ŞANVER, Mehmet ÖZLÜ, Haluk
ŞAHAR, Ahmet BİÇER, İmdat Bahri BİBER ile birlikte Akıncı’ya götürüp misafirhane gibi bir yere
yerleştirildiklerini, 16/07/2016 tarihinde saat 18.00’e kadar orada kaldıklarını anlatıyor.
Mağdur Mehmet ŞANVER de ifadesinde Fethi ALPAY’ın beyanlarına benzer şekilde beyanda
bulunup komutanlarının (Ünal Paşa) Akıncı 4. Ana Jet Üssü Komutanı Hakan EVRİM’i telefonla
arayarak “Ankara üzerinde uçaklar uçuyormuş, darbe mi yapıyorsunuz, sizi divan-ı harpe veririm.’’ dediğini, kendisinin de Hakan EVRİM’e ulaşmaya çalıştığını ancak ulaşamadığı, kontrol
dışında Ankara’da uçuşlar olduğunu öğrendiklerini, Hava Kuvvetleri Komutanı’yla birlikte 5 maddelik bir emir hazırlayıp bunun tüm birimlere iletilmesi talimatını verdiklerini, akabinde şüphelilerin düğüne gelip kendilerini kelepçeleyerek düğünden aldıklarını, önce Hava Harp Okulu’na,
oradan da Akıncı Üssü’ne götürdüklerini beyan ettiği anlaşılyor.
Oğuz Alper EMRAH’ın ek ifadesinde de şüpheli MALDAR’ın ismi geçiyor: “…Biz kuleye vardığımızda orada bekleyen silahlı ekip silahlarını bize doğrulttu biz de durup ellerimizi havaya kaldırdık. Yaklaştığımızda akademiden aynı sene mezun olduğumuz Gökhan MALDAR’la karşılaştık.
Sonrasında Gökhan kendilerini 143. Filo’ya götürmemizi istedi. Gökhan MALDAR’ın yanında tanımadığım ve sayısını hatırlamadığım miktarda teçhizatlı asker vardı. Yanlarında herhangi bir
sivil şahıs yoktu. Onları alarak 143. Filo’ya götürdük. 143. Filo’da Üs Komutanı Hakan EVRİM,
Kubilay SELÇUK, tanımadığım siviller ve rütbeli personeller vardı. Biraz orada bekledik, daha
sonra oradan ayrılarak 141. Filo’ya geri döndük..’’
Yine MALDAR isminden bahseden Fatih PANCAR ifadesinde, Binbaşı Gökhan MALDAR’ın
kendilerini tatbikata çıkarttığını, araçlarıyla Samandıra’ya, oradan da helikopterlerle düğün salo-

AKINCI’DA YAŞANANLAR

163

nuna gittiklerini, Binbaşı Gökhan MALDAR’ın emriyle komutanları kelepçeleyerek helikop- tere
bindirdiklerini ve Akınc Üssü’ne getirdiklerini söylüyor. Fatih SUÇATI da ifadesinde, bölük komutanı olan Gökhan Maldar’ın kendilerine Konya’dan İstanbul Samandıra’daki hava alayına gitmeleri emrini verdiğini, 17.30’da oraya gittiklerini, orada iki tane helikoptere binip Moda Düğün
Salonu’na indiklerini, Gökhan MALDAR’ın elinde HK tipi tüfekler olduğunu, Generalleri kastederek “Hepsini kelepçeleyin.” dediğini, kelepçeledikten sonra Gökhan MALDAR’ın araların- da
Korgeneral Mehmet ŞANVER ve Atilla GÜLAN’ın da olduğu generallerle birlikte araca binip gittiklerini anlatıyor.
Fatih ÖZCAN ifadesinde, sabah helikopteri Akıncı 4. Ana Jet Üssü’ne götürmek için emir
aldıklarını, bu emri muhtemelen komandoların başındaki Gökhan MALDAR’ın verdiğini, kendilerinin de bu emir üzerine helikopter ile elleri kelepçeli olan ismini bilmediği komutanları alarak
saat 07.00 de kalktıklarını ve saat 09.30-10.00 sıralarında Akıncı’ya geldiklerini belirtiyor.
Mehmet Fatih ÖZKAN isimli şüpheli de 25/08/2016 tarihli ek ifadesinde şunları söylüyor:
“…Aynı gün filo komutanı, ben ve Gökhan MALDAR Binbaşı’nın İstanbul’a giderek Tuğgeneral
Gökhan SÖNMEZATEŞ ile görüşme yapmamızı istedi. Biz de sivil uçakla 14/07/2016 tarihinde
İstanbul’a gittik. Akşam saatlerinde Hava Harp Okulu’nda görüştük. Kendisi komutanların can
güvenliği ile ilgili istihbarat aldığını, bunun için 2 helikopterin Yalova’da cuma akşam saatlerinde hazır olmasını istedi. Yazılı emirinde geleceğini belirtti. Tim ile ilgili planlamaları da Gökhan
MALDAR Binbaşı ile birlikte kendileri yaptı. Görüşme sırasında Albay Murat KARAKUŞ yanımıza
geldi. O da görüşmeye katıldı. Helikopterde kimlerin uçacağını sordu. Ben de ekibin ismini söyledim. Kenan COMART’ın da uçmasını istedi. Saat 22.00 sıralarında Samandıra Askeri Meydanı’na
indik. Komando ekibini aldık. Gökhan MALDAR ekipteydi. Bütün talimatları birisiyle görüşerek
bize Gökhan MALDAR verdi. Moda’daki düğün salonuna önce benim kullandığım 2524 kuyruk
numaralı helikopter indi. Saat 06.30-07.00 sıralarında telefonda kardeşimin olaylar ile ilgili mesajını gördüm. O ana kadar darbe girişiminden haberim yoktu. Bir saat sonra Gökhan MALDAR
kalkacağımızı söyledi. Arka helikoptere komutanların bindirildiğini sonradan öğrendim. Benim
helikoptere komandolar bindi. Ben Samandıra’dan komandaları aldım. Saat 09.30-10.00 sıralarında Akıncı 4.Ana Jet Üssü uçuş kulesinin önündeki yola indik..’’
Mesut GÜNEY, Ali UÇAR, Yılmaz BAHAR, Ramazan DEDE ile Yunus DAĞCI isimli şüpheliler
de ifadelerinde Konya’da bulunan 135. Filo’da bölük komutanı olan Binbaşı Gökhan MALDAR’ın
12/07/2016 tarihinden itibaren emrinde görevli personele eylem hazırlığı yaptırdığını, eyleme
katılacak ekibi bizzat belirlediğini, yaklaşık 24 kişilik bir grup hazırladığını, 15/07/2016 Cuma
sabahı erkenden ekiple birlikte gruplar halinde askeri ve özel araçlarla İstanbul Samandıra’da
bulunan 4. Kara Havacılık Alayı’na intikal ettiklerini, şüpheli Gökhan’ın ve emrindeki ekibin buradan helikopterlerle Moda’da bulunan bir düğün salonunun otoparkına indiklerini organize ettiği şekilde emrindeki ekibin bu düğünde olan komutanları alarak ellerini de plastik kelepçe ile
bağlamak suretiyle helikopterlerle Ankara’da bulunan Akıncı Üssü’ne götürdüklerini söylüyorlar.
MALDAR’ın olay günü yapyığı telefon görüşmeleri de diğerlerinden farksız. O da, kullanmış
olduğu 0505 930 ….numaralı hat ile 15/04/2016 - 17/07/2016 tarih aralığında darbeye teşebbüs
faaliyeti kapsamında hakkında işlem yapılan şüphelilerden Yılmaz BAHAR ile 25 kez, Mehmet Fatih ÖZKAN ile 23 kez, Fatih KAHRAMAN ile 19 kez, Erdoğan DURGUN ile 18 kez, Murat KARAKUŞ,
Kenan COMART, Fatih SUÇATI ile 11 kez, Hüseyin ASLANBAY ile 9 kez, Mesut GÜNEY ile 5 kez,
Zeki GÜNGÖR, Ahmet SEREYİM ve Kemal AKÇINAR ile 2 kez, Fatih ÖZCAN, Ramazan DEDE ve Ta-
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hir Neşet ÖNCÜ ile 1 kez telefon görüşmesi yapmış. Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda
da MALDAR’ın olay günü Akıncılar Üssü’nde olduğu anlaşılıyor.
Savcılık iddianamesinin sonuç bölümünde Gökhan MALDAR ile ilgili şu değerlendirmeler yapılıyor: “Şüpheli Gökhan MALDAR’ın FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Yöneticisi olduğu,
15/07/2016 tarihinde Konya 3. Ana Jet Üssü’nde MAK (Muhabere Arama ve Kurtarma) ve İhk.
Komutanlığında görevli olan Göksel BAYRAM, Hüseyin ASLANBAY, Zeki GÜNGÖR, Yılmaz BAHAR,
Fatih SUÇATI, Fatih PANCAR, Mustafa KOZAK, Burak KOLIKISA, Yücel LEKOŞE, Ali Murat KARAKAŞ,
Ali UÇAR, Fatih AYDEMİR, Sezer GÜNŞEN, Sedat KOÇYİĞİT, Mesut GÜNEY, Mikail TIĞCIOĞLU, Ramazan DEDE, Semih ÖZÇELİK, Yunus DAĞCI, Hasan ÇALMAZ, Sinan TURĞAN, Oğuz HAKSAL ve
Ömer VURGUN ile 3 adet askeri araç ve …İstanbul istikametine doğru yola çıktıkları, Konya’dan
Ankara üzerinden İstanbul ilinde Samandıra’da askeri birliğe gittikleri, burada şüphelilerin bulunduğu Samandıra’da ki askeri birliğe yine Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı 135. Filo Komutanlığı’ndan havalanan ve içerisinde şüpheliler Fatih ÖZCAN, Kenan COMART ve Yahya BAŞTAN’ın
bulunduğu 505 kuyruk numaralı COUGAR marka helikopter ile içerisinde şüpheliler Mehmet
Fatih ÖZKAN, Abdüssamet KARA, Köksal DEMİRTUĞ’un bulunduğu 524 kuyruk nolu COUGAR
marka helikopterlerin iniş yaptıkları, (…) İstanbul ilinde Moda Düğün Salonu’na iniş yaptıkları,
şüphelilerin düğün salonunun etrafını sardıkları ve bir kısmının da içeriye girdikleri, orada Hava
Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin ÜNAL’ı ve yanındaki diğer komuta kademesindeki rütbeli
mağdurlar Hasan KÜÇÜKAKYÜZ, Fethi ALPAY, Mehmet ÖZLÜ, İsmail GÜNEYKAYA, Haluk ŞAHAR,
İmdat Bahri BİBER, Ahmet BİÇER, Mehmet ŞANVER ve Atilla GÜLAN’ı zor ve silah kullanarak helikoptere bindirdikleri, alıkoyma esnasında helikoptere bindirilmeleri sırasında mağdur Orgeneral
Abidin ÜNAL haricindeki bu mağdurların ellerinin plastik kelepçe ile kelepçelendiği, …Akıncı 4.
Ana Jet Üs Komutanlığı’na getirdikleri, (…) Şüphelinin bahse konu eylemleri organize ettiği, suç
tarihinde görev ve yetkisinin bulunmamasına ve Konya’da görev yapmasına rağmen darbenin
yönetim merkezi olan Akıncı Üssü’nde bulunduğu, 16/07/2016 tarihinde Akıncı Üssü 141. Filo
koridoru güvenlik kamerasında saat 14.02.35 ile 14.02.47 zaman aralığında görüntülerinin bulunduğu, diğer darbe yöneticileri ile eylem ve işbirliği içerisinde hareket ettiği, darbe faaliyetinin
başarılı olabilmesi için gerekli koordinasyonu sağladığı ve emirleri verdiği, şüphelinin darbe faaliyetini bu şekilde yönetip iştirak ettiği.. anlaşılmıştır.’’ Savcılık iddianamesinde Gökhan MALDAR
da toplam 13 eyleminden sorumlu tutularak herbirinden ayrı ayrı cezalandırılması istendi.
ALİ DURMUŞ
2015 eylül’ünden beri Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı Genel Sekreterliği’ndeki Koordinasyon Şube Müdürlüğü’nde çalışıyor. Daha öncesinde Diyarbakır Ana Jet Üssü’nde 182. Filo
Komutanı olarak çalışmış. Darbe girişiminden 1 gün önce 14/07/2016 tarihinde perşembe günü
Anadolu Jet ile saat 17.30-19.00 da Diyarbakır’a gitmiş. İfadesinde diyor ki, ‘‘Geri hizmet uçuş
bildirimimi hafta içi pazartesi-salı günü 182. Filo Komutanı İbrahim Yozgat’a yaptım. Kendisine
perşembe günü geri hizmet uçuşu için geleceğimi söyledim. Kendisi de ‘Gelin.’ dedi. Hatta ‘gelecek hafta da Hava Harp Akademisi’nden gelecek uçucular var, onları da uçurursunuz.’ dedi.’’
Yine kendi ifadelerinden anlaşıldığına göre Hava Üssü’ne girdikten sonra Deniz KARTEPE’ye
uğramışlar. Oraya İbrahim YOZGAT ve Yavuz İSTEK ile birlikte gittiklerini söylüyor. General onlara Ankara’daki durumları sormuş. …Sonra yanındakilerle 182. Filo binasına peşinden de 181.
Filo’ya gitmişler. Oradan da ayrılıp İbrahim YOZGAT’ın evine gitmişler. Gece 03.00 gibi Hava
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Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreteri Albay Veysel KAVAK kendisini aramış. İfadesinde diyor
ki, “Aramadan önce bir mesaj attığını gördüm, ‘Dahili telefon var mı?’ diye mesaj göndermişti.
İbrahim YOZGAT’ın evinde dahili telefon olmadığı için tek başıma misafirhaneye gittim. Dahili
telefondan kendisini aradım. Bana ‘Geri Hizmet Uçuşunu iptal et, sabah ilk uçakla Ankara’ya gel.’
dedi. Ben de kendisine daha yeni geldiğimi, uçuş yapmadığımı, duruma bakıp ona göre geleceğim dedim. Tüm görüşmemiz bu kadardı.’’
Mahkeme kendisine bu durumdan bir şüphe duyup duymadığı sorulunca, “Bu durum beni
şüphelendirdi. Çok acil olursa yine beni arar diye düşündüm. Komutanın emrini dinleyip, dinlememek aranızdaki samimiyete bağlı. Uçaklara baktığımda Ankara’ya ilk uçağın saat 10.00’da
olduğunu gördüm. Çok acil olursa duruma göre beni arar, ben de giderim diye düşündüm. Telefon görüşmesini yaptıktan sonra tekrar İbrahim YOZGAT’ın evine geçtim.’’ diye cevap veriyor.
Geceyi onun evinde geçirip ertesi gün 182. Filo’ya gitmiş. Cuma günü yapılan uçuş programına dahil edilmemiş. Bu durum mahkemenin dikkatini çektiği için burada kendisine, “Hafta
içi pazartesi-salı günü eğitim uçuşu için Filo Komutanı İbrahim YOZGAT’ı arayıp bilgi verdiğinizi belirtiyorsunuz, perşembe günü saat 17.00’de Diyarbakır’a vardığınızı belirtiyorsunuz, Cuma
günü sabahki 07.30-08.00’deki uçuş programına neden dahil edilmiyorsunuz?’’ diye soruluyor.
Bu soruya şu cevabı veriyor: “Beni bu uçuşa yazmamışlardı. Neden yazmadıklarını da sormadım.
Cuma günü için 182. Filo’da 2’li kol uçuşundan başka uçuş görünmüyordu. Ben de herhangi bir
TMH görevi çıkarsa onda uçarım diye düşündüm. Onun dışında similatörde uçak kullanırım diye
düşündüm.’’
DURMUŞ, ifadesinin ilerleyen bölümlerinde özetle şunları anlatıyor: ‘‘(…) Yanlış hatırlamıyorsam uçuş iptal olduktan sonra 182. Filo’nun askeri hattından Albay Veysel KAVAK ile görüştüm. Ankara için uçak bileti aldım. Albay Veysel KAVAK ile görüşmemde akşam bana ihtiya- cı
olabileceğini belirterek ‘Ankara’ya gelince beni ara.’ dedi. …Uçak saat 19.30 gibi indi. 19.40’ta
arkadaşımla buluştum. Araca bindikten sonra Albay Veysel KAVAK’ı aradım. Bana ihtiyacı olup
olmadığını sordum. O da ihtiyacı olduğunu ve karargâha gelmemi emretti. …Saat 20.40 sıralarında Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı’na gittim. Karargâh’a gittikten sonra Veysel Albay’ın
yanına gittim. Albay Veysel KAVAK bana sıkıntılı bir durum olduğunu, Genelkurmay Başkanı,
Genelkurmay 2. Başkanı ve MİT Müsteşarı’nın toplantı hâlinde olduğunu, Akıncılar Üssü’nde de
bir hareketlilik olduğunu, Akıncılar Üssü’ndeki komuta kademesinden kimseye ula- şamadığını,
benim Akıncılar Üssü’ne giderek oradaki durum hakkında kendisine malûmat ver- memi istedi.
Bana Akıncılar Üssü’nden bir dahili numara verdi. Aramamı istedi. Ben de numarayı aradım,
telefona Tümgeneral Kubilay SELÇUK çıktı. Ben kendimi tanıttım. Bana ‘sen Diyarbakır’a geri hizmet uçuşuna gittin diye duydum.’ dedi. Ben de Veysel Albay çağırdığı için döndüğümü söyledim.
Bana Tümgeneral Kubilay SELÇUK ‘Diyarbakır’da kimseye ulaşamıyorum.’ dedi. Ben de Kartepe
General’in düğünde olduğunu söyledim. ‘Üsten kimseye ulaşabilir misin?’ dedi. Ben filo komutanlarının ve alttakilerin numarası olduğunu, harekât komutanı nın cep numarası- nın olmadığını, isterse numaraları kendisine gönderebileceğimi belirterek siz mi ararsınız yoksa ben mi arayayım diye sordum. Kubilav SELÇUK bana ‘Bir görev var onun için Diyarbakır’a kalk vereceğiz.’
dedi. Bu konuşmalar saat 21.15 ile 21.30 arasında geçti. …Ben de Akıncılar Üssü’ne kendi sivil
aracımla gittim. Oradaki işin çok uzun sürmeyeceğini düşündüm. Kapıda teğmenler duruyordu.
Normalde üssün nizamiye girişinde teğmenler olmaz. Teğmenlere askeri kimliğimi göstererek üs
komutanı ve harekât komutanlarıyla görüşeceğimi söyledim. Onlarda bana üs komutanıyla ha-
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rekât komutanının 143. Filo’da olduğunu söylediler. Filoya girince büyük bir ga- zino var, orada
Üs Komutanı Hakan EVRİM’e genel sekreterin talimatıyla geldiğimi söyledim. Üs komutanı da
bana ‘Diyarbakır’daki uçaklar kalktı mı?’ diye sordu. Ben de kendisine Kubilay SELÇUK Generalın talimatını ilettiğimi söyledim. O da bana tekrar teyit etmemi söyledi. Ben detekrar Yavuz
İSTEK’i mi İbrahim YOZGAT’ı mı aradım hatırlamıyorum, daha kalkmamışlardı. ‘Kalkacağız.’ dediler. Ben de bunu ilettim. …Bu sırada bulunduğum gazinoda Genelkurmay’da çatışma olduğuna
ilişkin sözler söylendi. …Albay Veysel KAVAK’ı aradım, EVRİM General ile gö- rüştüğünü, bana
Diyarbakır’dan uçaklarla ilgili bilgi sorduğunu, ben de Diyarbakır’daki filo ko- mutanı veya Yavuz
İSTEK ile görüşerek uçakların kalkmadığına ilişkin bilgiyi verdiğimi, Genel Kurmay’da çatışma
çıktığını ve Akıncılar Üssü’ndeki genel durumu söyledim. Albay Veysel bana Akıncılar Üssü’nde
kalmaya devam etmemi ve gelişmelerden kendisini haberdar etmemi emret- ti. Ben Veysel Albay ile konuştuğum sırada Akıncılar Üssü’ndende uçakların kalktığını söyledim. Bu görüşmeden
sonra aldığım emir doğrultusunda Akıncılar Üssü’nde kalarak gelişmeleri takip ettim. (…) Ben
Akıncılar Üssü’ne ait pistin bombalandığı sırada misafirhanedeydim. Çarşamba günü akşamına
kadar beni arayan olmadı. 20/07/2016 günü saat 17.30 sıralarında Merkez Ko- mutanlığı’ndan
mesaiden ayrılmamam yönünde bilgi geldi. Aynı gün akşam 21.00 sıralarında Merkez Komutanlığı personeli geldi. Beni alıp Merkez Komutanlığı’na götürdüler. 21.07 2016 günü saat 04.00’e
kadar Merkez Komutanlığı’nda kaldım. Daha sonra bizi bir minibüsle polislere teslim ettiler.’’
Dosyada yer alan ‘diğer taraf beyanları’nda da Ali DURMUŞ ismi yer alıyor. Bunlardan Erdem ERDOĞAN şunları söylüyor: “Kullandığım hattın HTS kayıtlarında gözüken Ali DURMUŞ’u
tanırım. Kendisi Diyarbakır Üssü’ne atandığımda ilk filo komutanımdı. Olay tarihinde Hava Kuvvetleri Protokol Şube’de görevliydi. 15/07/2016 tarihinde kendisi beni telefonla arayarak ‘beni
Diyarbakır Havaalanı’na bırakır mısın?’ dedi. Ben de kabul ettim. Kendisini Diyarbakır’da 8. Ana
Jet Üssü’nden aldım. Yanında kimse yoktu. Eski Komutanım olduğu için kendisini Diyarbakır Havaalanı’na bıraktım.’’
İbrahim YOZGAT: “14/07/2016 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreterliği’nde
Koordinasyon Şube Müdürü Ali DURMUŞ beni telefonla aradı. Diyarbakır’a havaalanına uçakla geleceğini söyledi. Kendisini havaalanından alıp alamayacağımı sordu. Ben de alabileceğimi
söyledim. Kendisini 14/07/2016 tarihinde akşam saatlerinde Diyarbakır Havaalanı’ndan aldım.
Daha önce bizim filoda pilot olan akabinde Eskişehir’de bulunan 1. Hava Harekât Merkezi’ne
tayini çıkan Yavuz İSTEK de uçakta Ali DURMUŞ ile beraber geldi. İkisini de alıp Diyarbakır 8. Ana
Jet Üssü’ne götürdüm. Burada Ali DURMUŞ ile Üs Komutanı Deniz KARTEPE görüştü. Yaklaşık 20
dakika konutta görüştükten sonra dışarı çıktılar. Ali DURMUŞ bana ve Yavuz İSTEK’e ‘yarın TMH
uçuşu olabilir.’ dedi. Daha sonra Ali DURMUŞ, Yavuz İSTEK ve ben 181. Filo Komutanı Ahmet
ÖZDEMİR’in yanına gittik. Kendisine bilgi verdik. Ali DURMUŞ 3 uçak 181. Filodan, 3 uçak da
182. Filodan hazırlanmasını istedi. 14/07/2016 tarihinde akşamleyin Ali DURMUŞ Albay lojmanda benim evimde kaldı. Akabinde 15/07/2016 tarihinde ben saat 05.00 civarlarında filoya geldim. Akabinde 181. Filo Komutanı Ahmet ÖZDEMİR ile üs karargâhta buluştuk. Beraber burada
Harekât Komutanı Özkan Edip AKGÜLAY’ın yanına gittik. Daha sonra Harekât Komutanı’nı da
alarak Üs Komutanı Deniz KARTEPE’nin yanına gittik. Filolardan üçer uçağın toplamda 6 uçağın
hazır olduğunu söyledik. Akabinde 15/07/2016 tarihide saat yanılmıyorsam 14.00 sıralarında
Ali DURMUŞ uçağımızı söyledi. Daha sonra uçak başı yaptık. Aynı uçakta önde ben, arkada Ali
DURMUŞ olacak şekilde hareket edeceğimiz sırada Ali DURMUŞ’un telefonu çaldı. Tele-
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fonda ne konuştuğunu bilmiyorum. Telefonu kapatınca ‘Beklemede ka.l’ dedi. Akabinde numarasını ha- tırlamadığım dahili telefonla görüşme yaptı ve uçuşun yapılmayacağını, beklemede
kalmamız gerektiğini söyledi. Telefonla kiminle görüştüğünü bilmiyorum. Biz bu kalkışta 6’lı kol
şeklinde kalkacaktık, ancak DURMUŞ Albay’ın telefonla görüşmesinden sonra beklemede kaldık.
(…) Ya- nılmıyorsam ya Yavuz İSTEK ya da Erdem ERDOĞAN bir tanesi beni aradı. Ali DURMUŞ’un
kalk emri verdiğini söyledi. Bunun üzerine toparlandık, uçaklara binip 15/07/2016 günü yanılmıyor- sam saat 22.20 sıralarında kuyruk numarasını hatırlamadığım bir F-16 D uçağıyla kolda
birinci sırada önde Yavuz İSTEK ve arkada ben olmak üzere havalandık..’’
Yavuz İSTEK: “…13 Temmuz 2016 günü dahili telefondan Hava Kuvvetleri Genel Sekterliği’nde görevli Kurmay Albay Ali DURMUŞ beni arayarak cuma akşama TMH görevi olduğunu,
kendisinin perşembe günü Diyarbakır’a gideceğini, amirlerinin izin vermesi durumunda benim
de Diyarbakır’a gideceğimi söyledi. …Diyarbakır’a perşembe günü akşam gittim, doğrusu Ali
DURMUŞ’un uçak bileti temin etmesi nedeniyle onunla beraber Diyarbakır’a gittik. ..Ben Erdem
ERDOĞAN’ın evine gittim. Akşam saatlerinde Ali DURMUŞ telefonla harekâtın olabileceğini söyleyince İbrahim YOZGAT’a bilgi verip, Erdem ERDOĞAN ile üzerimiz değiştirip filoya gittik. …Çevrede çatışma sesleri geliyordu. Kendi güvenliğimiz için filo çevresinde bekledik. Gün ağardıktan
sonra lojmanların içerisindeki misafirhaneye gittik. Ben orada Albay Murat ARSLANOĞLU’nu
aradım. Ali DURMUŞ’un bizi bu oyunun içine çektiğini bildiğim için Ali DURMUŞ’u aramadım. …
Ardından gelen jandarmalara teslim olduk.’’
Ali KARABULUT: “Bu darbenin yerden 143. Filo’dan ve özellikle bu filonun gazino bölgesinden
yönetildiğini değerlendiriyorum. O akşam 143. Filo gazino bölgesinde ve 143. Filo ve çevresinde
Kubilay SELÇUK, Hakan EVRİM, Mehmet DİŞLİ, Bilal AKYÜZ, Ahmet ÖZÇETİN, Mustafa AZİMETLİ,
Hakan KARAKUŞ, Mehmet Fatih ÇAVUR, Ahmet TOSUN, Mustafa Mete KAYGUSUZ, Özcan Murat
DOĞAN, Hasan Hüsnü BALIKÇI, Murat BİCİL ve Ali DURMUŞ’u gördüm. Ben teğmenlere nizamiyedeki Özel Kuvvetler’den gelen komandolara verilmesi için herhangi bir isim listesi bulunan
kâğıt vermedim. Ancak böyle bir kâğıdı Ali DURMUŞ’un teğmenlere dağıttığını biliyorum.’’
Bircan ERMAYA: “13/07/2016 günü karargâha girerken Albay Ali DURMUŞ ile karşılaştım.
Bana ‘Cuma günü 143’e geliyoruz di mi?’ dedi. Ben de sosyal bir faaliyet mi var diye sorduğumda
‘Sürpriz, gelince görürsün.’ dedi. 15/07/2016 günü saat 20.30 sıralarında evdeyken havacı Yarbay Ali ÇATIKKAYA beni cep telefonundan aradı ve ‘Hemen tulumunu giy, 143’e bekleniyorsun.’
diyerek kalkıp gittim. Sosyal bir sürpriz bekliyordum ancak içeri girdiğimde yemekhane kısmında
2 tane sivil kıyafetli şahsın oturduğunu gördüm, televizyon izlenen bölümde Tuğgeneral Hakan
EVRİM ve Ali DURMUŞ Albayın olduğunu gördüm. İlerleyen süreçte Albay Ali DURMUŞ bana
‘141’de size ihtiyaç var oraya gidin.’ dedi.’’
Gökhan MALDAR: “Alıkoyma işlemini gerçekleştirdiğimiz mağdurların isimlerini bize Ali
DURMUŞ veya Gökhan Şahin SÖNMEZATEŞ verdi.’’
Mustafa AZİMETLİ: “Benim o akşam filoya geldiğimde tanıdığım sivil giyinimli şahıslar Kubilay SELÇUK, Mehmet DİŞLİ, Ömer Faruk HARMANCIK, Ali DURMUŞ, Osman KILIÇ’tır. Bunun
haricinde de sivil giyinimli şahıslar vardı ancak kim olduklarını bilmiyorum.’’
Gökhan MALDAR (ek ifade): “Darbe günü Konya’dan İstanbul’a gidip, İstanbul’da düğünde
bulunan Hava Kuvvetleri Komutanı ve diğer paşaları silah zoruyla alarak Akıncılar Üssü’ne getirdiğimiz zaman bizi Ali DURMUŞ Albay karşıladı. Komutanların nerede olduğunu sorduğumda,
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‘emniyetli bir yerde binada, siz de beklemede kalın.’ dedi. Paşaları alırken SÖNMEZATEŞ General
ve Ali DURMUŞ ile görüştüm, isimleri de onlardan aldım. Ali DURMUŞ gece beni aradığında
SÖNMEZATEŞ’ten bilgileri aldığını, durumu bildiğini, benim sadece ismini verdiklerini götürüp,
diğerlerini Fenerbahçe Orduevi’ne bırakmamı söyledi.’’
Şüpheli DURMUŞ’a ait dosya da yer alan telsiz/telefon görüşmelerinden bir örnek:
HAKAN KARAKUŞ: Efendim..
ALİ DURMUŞ: Alo..
HAKAN KARAKUŞ: Evet..
ALİ DURMUŞ: Ee Karakuş tosun, Durmuş.. HAKAN KARAKUŞ: Efendim..
ALİ DURMUŞ: Ee şu şey kulenin önüne gelen bizim cougerlar var ya..
HAKAN KARAKUŞ: Evet..
ALİ DURMUŞ: Onlara yakıt verdirmemiz lazım onu kime söyleyebilir misiniz birilerine ee
onlara görev verecez çünkü..
HAKAN KARAKUŞ: Kimseyle temas halinde değiliz ama..
ALİ DURMUŞ: Nasıl..
HAKAN KARAKUŞ: Kimseyle temas halinde değiliz hani yakıt verme konusunda filoya ancak
söyleyebilirsin 4588..
ALİ DURMUŞ: 4181.
HAKAN KARAKUŞ: 45
ALİ DURMUŞ: 81
HAKAN KARAKUŞ: 88
ALİ DURMUŞ: 88 HAKAN KARAKUŞ: Evet..
ALİ DURMUŞ: Siz söyleseniz, ben söylesem şimdi tanımaz kimse..
HAKAN KARAKUŞ: Tamam söyleyim ama onlar ulaşır mı ulaşmaz mı onlar biliyo mudur onu
da zannetmiyorum, temasları var mıdır yok mudur zannetmiyorum olacağını..
ALİ DURMUŞ: Tankerlerle mi yani?
HAKAN KARAKUŞ: Evet..
ALİ DURMUŞ: Normalde kim ulaşıyor onlar ulaşıyor olması lazım bakımcılar ulaşıyor olması
lazım.
HAKAN KARAKUŞ: Hııı..
ALİ DURMUŞ: Sonuçta bu tanker şey helikopterlere yakıt almamız lazım yani kendi üssümüzle..
HAKAN KARAKUŞ: Tamam ben söyleyim de eğer o olmazsa ne yapacağım kaç numaradan
arayım seni?
ALİ DURMUŞ: Şeyin ordayım ben ÇAVUR’ların ordayım kaç numarası bilmiyorum.. HAKAN
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KARAKUŞ: Tamam oldu abi görüşürüz.
Ali DURMUŞ hakkında KOM Daire tarafından düzenlenen analiz raporunda da şüphelinin
kardeşi Kürşat Durmuş hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 2014/41637 sayılı soruşturma dosyasında FETÖ/PDY kapsamında işlem yapıldığı, ayrıca kardeşi Kürşat Durmuş’un BYLOCK kullanan kişiler listesinde adının bulunduğu, şüphelinin kardeşi Kürşat Durmuş adına kayıtlı
0505 512 … numaralı hat ile FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla hakkında
işlem yapılan Ali Çelik ile telefon irtibatının bulunduğu belirtiliyor. Olay gecesine ait kamera kayıtları incelendiğin de DURMUŞ’un Akıncılar Üssü’nde olduğu anlaşılıyor.
Savcılık iddianamesinin sonuç bölümünde Ali DURMUŞ’la ilgili şu değerlendirme yapılıyor:
“Şüpheli Ali DURMUŞ’un FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yöneticisi olduğu, suç tarihinde Hava
Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreterliği’nde Koordinasyon Şube Müdürü olarak görev yaptığı,
14/07/2016 tarihinde Eskişehir’de görev yapan Yavuz İstek’i Ankara’ya çağırdığı, aynı gün saat
17.30’da sivil havayoluyla Yavuz İSTEK ile birlikte Diyarbakır’a gittiği, Hava Kuvvetleri Komtanı
Abidin Ünal’ın Genel Sekreteri şüpheli Albay Veysel KAVAK’ın yönlendirmesiyle Diyarbakır’da, Diyarbakır Üs Komutanı Deniz KARTEPE ile buluştukları, Deniz KARTEPE’nin evinde darbeye hazırlık
toplantısı yaptıkları, Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan darbe faaliyetine hangi pilot ve
uçakların ne şekilde katılacağına ilişkin görüşmeler yaptığı, suç tarihinde Ankara’ya döndüğü ve
darbenin yönetim merkezi olan Akıncı Üssü’nde bulunduğu, 143. Filo koridoru güvenlik kamerasında 15/07/2016 tarihinde saat 20.54.57-20.55.12 zaman aralığında, ayrıca 143. Filo istihbarat koridoru güvenlik kamerasında 15/07/2016 tarihinde saat 20.53.14-20.53.19 zaman aralığında görüntülerinin bulunduğu, Akıncı Üssü’nde suç tarihinde mesainin erken bitirildiği, darbe
faaliyetine katılması uygun görülmeyen subayların saat 14.00’te evlerine gönderildiği, darbe
faaliyetine katılacak subaylar ve pilotların Akıncı Üssü’nde hazırlık toplantıları yaptıkları, şüphelinin de bahse konu toplantılara katıldığı, dikta teyip kayıtları incelendiğinde şüphelinin darbe
faaliyetinin icrasıyla ilgili emirler verdiği, Akıncı Üssü’ne gelen COUGER helikopterlerinin yakıt
sorununu çözmeye çalıştığı, detayları harekât özet defteri ve tanık İsmail Üner’in beyanından da
anlaşılacağı gibi; darbeye teşebbüs faaliyeti sırasında Akıncı Üssü’nden Hava Kuvvetleri Harekât
Merkezi adına İncirlik Üssü’nü aradığı ve saat 01.22’de İncirlik Üssü’den 2 adet F-16 uçağını
darbe faaliyetine katılmak üzere kaldırdığı, ayrıca Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi’nden Tuğgeneral Recep ÜNALl ile irtibat kurmaya çalıştığı, diğer darbe yöneticileri ile eylem ve
işbirliği içerisinde hareket ettiği, darbe faaliyetinin başarılı olabilmesi için gerekli koordinasyonu
sağladığı ve emirleri verdiği, şüphelinin darbe faaliyetini bu şekilde yönetip iştirak ettiği, FETÖ/
PDY silahlı terör örgütü yöneticisi olarak aşağıda açıklanan atılı suçları işlediği anlaşılmıştır.’’
İddianamede DURMUŞ’un da diğerleri gibi 13 suçtan ayrı ayrı cezalandırılması talep edildi.
ALİ KARABULUT
Olay günü Üs Komutanı Hakan EVRİM’in emri üzerine, Binbaşı Mustafa AZİMETLİ’nin kendisine söylediği TMH Harekâtı nedeni ile mesaiye kalmış. Yarbay Hakan KARAKUŞ, Yüzbaşı Ertan
KORAL, Yüzbaşı İlker HAZİNEDAR, Yüzbaşı Selahattin YORULMAZ, Yüzbaşı İlhami AYGÜL, Yüzbaşı
Oğuz Alper EMRAH, Üsteğmen Mustafa ÖZKAN, Yüzbaşı Uğur UZUNOĞLU’nun da kendisiyle birlikte mesaiye kaldığını söylüyor. Kurmay Albay Ahmet ÖZÇETİN’in emri ile diğerleri 141. Filo’ya
giderken o, Hakan EVRİM’in emri ile 143. Filo’da kalarak yemek ve iaşe işleri ile uğraşmış. Üste
Tümgeneral Kubilay SELÇUK, Özel Kuvvetler’den Albaylar, Kara Kuvvetleri’nden subaylar oldu-
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ğunu, Pilot Albay Ali DURSUN’un televizyon izlenmesine müsade etmediğini, ilk bir saat içinde
8 tane F-16 uçağının kalktığını, devamını saymadığını, 01.00-02.00 arasında gizlice televizyon
izlerken olaylardan haberdar olduğunu söylüyor. KARABULUT’un iddiasına göre işleri Hakan
EVRİM, Kubilay SELÇUK ve Mehmet Fatih ÇAVUR yönetmiş. Şüpheli KARABULUT, 30/09/2016
tarihli ek savunmasında ise, “15/07/2016 tarihinde FETÖ/PDY terör örgütü tarafından ülkemiz
genelinde yapılmaya çalışılan darbe girişiminden daha önce haberdar değildim. Olay günü 143.
Filo’da bir ara televizyona baktığımda ve işler iyice tuhaflaşmaya başladığında saat 23.30 sıralarında darbe girişimi olduğunu anladım ve Akıncı’dan kalkan uçaklarında bu amaca hizmet ettiğini düşündüm. Bu nedenle de iki defa Ahmet ÖZÇETİN tarafından bana uç denmesine rağmen
emre karşı çıktım ve uçmadım. Hep verilen uçma görevlerinden kaçtım. O akşam Üs Komutanı
Hakan EVRİM bana 141. ve 143. Filo’larda ve uçak bakım kısımlarında bulunan personellerin yemek ve iaşe görevini verdi. Ancak ben darbe girişimini öğrenince bu emirleri yerine getirmedim.
Zaten benim cuma günü gündüzden planlı misafirim gelecekti. Misafirimin ağırlamama dahi
Filo Komutanı olan Mustafa AZİMETLİ izin vermedi. Gerekçe olarak da ‘Bu akşam önemli TMH
görevimiz var.’ dedi.’’ şeklinde beyanda bulunuyor.
KARABULUT, ifadesinde, Adil ÖKSÜZ’ü tanımadığını ama o akşam 143. Filo’da yaklaşık 8-10
tane sivil şahıs gördüğünü söylüyor. Bu konuyla ilgili olarak diyor ki, “Adil ÖKSÜZ’ü daha sonra
basından takip ettim. Ancak o akşam orada gördüğüm şahıslardan olup olmadığını bilmiyorum.
O akşam orada bana resmini gösterdiğiniz alnı açık, siyah saçlı, yakasında güneş gözlüğü olan
elinde bir şeyler olan şahsı da 143. Filo’da gördüm. Ancak kim olduğunu bilmiyorum.’’
O da ifadesinde adı geçen diğer şüphelilerin büyük bölümünün ismini sayarak, “Bunlar olay
gecesi oradaydılar.’’ şeklinde konuşuyor. KARABULUT’un anlattıklarına göre 143. Filo gazinosunda bulunan Hakan EVRİM burada aldığı emirleri Ahmet ÖZÇETİN’e iletiyor, Ahmet ÖZÇETİN de
143. Filo’dan telefonla bu emirleri 141. Filo’da ki ÇAVUR, TOSUN ve KAYGUSUZ’a bildiriyor. 141.
Filo’daki bu üç kişi de telsizden havada uçuş yapan uçuculara emirleri iletiyor. Onun bu ifadeleri
konuyla ilgili diğer kişilerin verdiği ifadelerle örtüşüyor.
KARABULUT ifadesinin ilerleyen bölümlerinde şunları söylüyor: “15/07/2016 günü veya bir
gün öncesinden Mustafa AZİMETLİ filoda bulunan bilgisayar sistemlerinin gazino bölgesine de
çekilmesini istedi ve bunu MEBS’den gelen astsubaylara yaptırdı. O akşam Mustafa AZİMETLİ
bana teğmenler de yanımızdayken teğmenlerin alacağı görevler konusunda teğmenlerin görev
dağılımını söyledi. Bunu teğmenler de duydu. Bu talimatları Mustafa AZİMETLİ verdi. Bana da
‘Verdiğim talimatları takip et.’ dedi. Ben devamında AZİMETLİ’nin vermiş olduğu talimatı tekrarlamadım, çünkü teğmenler bunu duymuştu. Dosya kapsamında verilen ifadelerde neden görev
paylaşımını benim yaptırdığım beyan edilmiş anlayabilmiş değilim. Evet, uçuşlar başlamadan
önce benim harekât subayı olduğum 143. Filo’da bir hareketlilik oldu. Teğmenler AZİMETLİ ta
rafından görevlendirildi. Özel kıyafetli komandalar filoya gelmeye başladı. Bu durumda saat
20.00 civarıydı. Bu hareketliliğin olması kafamı karıştırdı, ancak darbe olacağı konusunda uyanamadım. Dediğim gibi darbe yapıldığını ancak televizyondan görmem üzerine 23.30’da anlayabildim. 141. Filo’da yapılmış olan toplantıya ben katılmadım. Orada ne konuşulduğunu bilmiyorum. Hakan KARAKUŞ’un yaptığı iddia edilen brifinge de katılmadım. Hangi hedefe hangi
uçucuların atış yapacağı konusunda bilgi sahibi değilim. Ancak filo komutanları AZİMETLİ ve KARAKUŞ uçaklara hangi bomba ve füzelerin yükleneceği konusunda telefonla yükleme hattındaki
personele talimat verdiler. “Yurtta Sulh Konseyi” ismini ben o akşam hiç duymadım. Daha sonra
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Ankara Batı Savcılığı’nda 20/07/2016 tarihinde ifade verirken duydum.’’
Burada “Yurtta Sulh Konseyi ismini ben o akşam hiç duymadım.’’ diyor ama mahkeme kendi- sine dikta teyplerindeki bir konuşma kaydını dinletip açıklama istiyor. Bunun üzerine şunları
söylüyor: “Burada EREZ ile konuşan kişi benim, EREZ’e gelen helikopterlerden “Yurtta Sulh” diyenlerin dost olduklarını söyleyen kişi benim, bana Hakan EVRİM gazinodan dışarı çıkarak kuleyi
arayıp bu şekilde bilgi vermem talimatını verdi. Bende bunun üzerine bu konuşmayı yaptım.’’
Kendi iddiasına göre olayın darbe girişimi olduğunu anladıktan sonra katılmamak adına her
şeyi yapmış ve 141. Filo’ya giderek gazinoda yatmış. Diyor ki, “Ben darbeyi anladıktan sonra
verilen iki uçma emrine uymadım. Yemek hazırlama görevlerine uymadım. Teğmenlere silah
kullanmayın, şarjör doldurmayın sizin bunlarla işiniz yok dedim, bunun haricinde de elimden
de başka bir şey gelmedi.’’ Şüpheliye “Uyumaya gittim.’’ dediği saaten sonraki bir vakitte filoda
olduğuna dair görüntü izletilip çelişkinin nedeni sorulunca, “Ben yukarıda darbe olduğunu 23.30
sıralarında öğrendiğimi ve darbeye katılmadığımı beyan ettim ve 141. Filo’ya gidip uyuduğumu
söyledim. Son iki görüntüde daha geç saatlerde filoda olduğum görülmektedir. Burada zaman
mefhumunu karıştırmış olabilirim, çünkü saatim de yoktu.’’ diyor. Diğerleri gibi KARABULUT da
şüphelilerin büyük bölümünü o gece üste gördüğünü belirtiyor.
KARABULUT ısrarla darbe teşebbüsüne iştirak etmediğini, olayı geç fark ettiğini ve anladıktan sonra da uzak durmaya çalıştığını söylüyor. Fakat dosyada yer alan ‘diğer taraf beyanları’ndan durumun daha farklı olduğu anlaşılıyor.
Tanık olarak dinlenenlerden Muhammet Recep ULU ifadesinde, suç tarihinde 143. Filo’da
askerlik görevini yaparken saat 14.00 gibi Ali Asteğmen’in törene katılmasını istediğini, kendisinin de kıdemli Başçavuş Mustafa ÖZBEK’in odasına gidip izin istediğinde Mustafa ÖZBEK’in “İlker HAZİNEDAR’ın akşam misafirleri gelecek, tuvalet ve diğer yerlerin temizliği yapılacak kimse
ayrılmasın.’’ dediğini, normal şartlarda cuma günleri hiç temizlik yapmadıklarını, …Ali KARA- BULUT’un “Gençler fazla dolaşmayın misafirler gelmeye başlıyor.” diyerek kendilerini kantin dışına
çıkardığını, Teğmen Ekrem KANDUR’un da “İçeriye girmeyin, Ali KARABULUT ve Mustafa AZİMETLİ’den emir gelirse içeriye girin.’’ şeklinde talimat verdiğini, …Filo önünde nöbet tutan ere
ne olduğunu sorduğunda Mustafa AZİMETLİ ve Ali KARABULUT’un “Nizamiyeden içeri kimseyi
sokmayın, girmek isteyen olursa vurup öldürebilirsiniz.’’ dediğinin, öldürmedikleri takdirde gelen kişilerin kendilerini öldüreceğini söylediği anlaşılıyor.
Şüpheli Hakan EVRİM de ifadesinde, 143. Filo’da bulunduğu süre zarfında Filo Komutanı
Mustafa AZİMETLİ’yi, Filo Harekât Subayı Ali KARABULUT’u, ayrıca Hasan Hüsnü BALIKÇI ve Selahattin YORULMAZ’ı gördüğünü söylüyor.
Uğur UZUNOĞLU, ifadesinde şunları belirtiyor: “Üs Komutanı Hakan EVRİM ve üssün Harekât Komutanı Ahmet ÖZÇETİN’dir. Bunların bilgisi dışında üssde faaliyet yürütülmesi mümkün
değildir. …Aracımla Akıncı Üssü’ne gelip 143. Filo’ya gittim. Burada soyunma kabinine giderken
Harekât Subayı Ali KARABULUT ile karşılaştım. Ali KARABULUT bana ‘Herkes 141. Filo’da sen de
derhal oraya git.’ deyince, tulumları giymeden aracımla 141.Filo’ya gittim..’’
Mustafa ÖZKAN verdiği ifadede şunları söylüyor: “Suç tarihinde Ali KARABULUT beni telefonla arayarak filoya gelmemi istedi. Bu görüşmemizde Üstegmen Mehmet YURDAKUL’un beni
evimden alacağını belirtti.’’ Ali KARABULUT’u olay yerinde görenlerden Ekrem AYDOĞDU da
ek ifadesinde, “İniş yaptıktan sonra AZİMETLİ Binbaşı’nın komutan olduğu 143. Filo’ya uçağın
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bulunduğu yerden araç ile alınarak gittik. Burada da yine kalabalık bir grup vardı. İçeride Üs
Komutanı Hakan EVRİM, 143. Filo’nun Harekât Subayı Ali KARABULUT ve karacı kıyafeti giyimli
ve rütbesini bilmediğim karacı subaylar vardı.’’ diyor.
İlhami AYGÜL’ün ek ifadesinde ise şunlar var: “Toplantıda Özgür ÖTKÜN, Oğuz Alper EMRAH, Hakan KARAKUŞ, Ali KARABULUT, Ertan KORAL, Ahmet TOSUN, Mete KAYGUSUZ, Hüseyin
TÜRK, Mustafa ÖZKAN, Adem KIRCI, Ekrem AYDOĞDU, Selahattin YORULMAZ gibi ismini hatırladığım pilotlar vardı, ..143 Filo’dan Ali KARABULUT da kendi aracıyla çıkmıştı, Ali KARABULUT’un
yanında sivil kıyafetli İlker HAZİNEDAR olduğunu düşündüğüm bir Pilot vardı. Ali KARABULUT
lojmanda kaldığı için evini açtı, ben, Oğuz Alper EMRAH ve Ali KARABULUT eve girdik. Bir gün
burada kaldıktan sonra nizamiyedeki çatışma seslerinin kesilmesi nedeniyle nizamiyeye gitmeyi
kararlaştırdık. Aracımla ben, Oğuz Alper EMRAH ile birlikte nizamiyeden çıktım, kimse bizi durdurmadı.’’
Şüphelilerden Mustafa AZİMETLİ ifadesinde şunları söylüyor: “Şüpheli Ali KARABULUT’a sabahleyin, kalmalarını tembihledim. Ali KARABULUT’u 143. Filo’da bırakarak diğerleri ile birlikte
141. Filo’ya gittim.’’ Aynı şahıs ek ifadesinde de, “Olaylar öncesinde hazırlanmış darbe planı,
nerelerin vurulacağı konusundaki plan ve kimin hangi uçakta uçacağı konusunda hazırlanmış bir
plan görmedim. Hakan EVRİM veya Ahmet ÖZÇETİN’den bir tanesi olay gecesinde bana Genelkurmay’a gidecek özel komandolar için araç istememizi söyledi. Ben de bunu Ali KARABULUT’a
söyledim. O da Ulaştırma Tabur Komutanlığı’nı arayıp otobüs istedi. Gelen otobüsle yaklaşık 1520 tane özel komando filodan ayrıldı. Muhtemelen bunlar Özel Kuvvetler’den komandolardı’’
diyor.
Gökhan YAKUT da ifadesinde, olay gecesi 143. Filo’da saat 00.00 sıralarında çalışma odasına
bakmak amacıyla gittiğini, orada kendisinden başka tahmini olarak 15 kişinin daha bulunduğunu, Binbaşı Ali KARABULUT’un bulundukları yere gelerek orada bulunan birkaç kişiyi görevlendirme yapmak amacıyla alıp dışarı götürdüğünü beyan ediyor.
Ahmet Bahadır ÖZMEN ifadesinde, olay akşamı Akıncılar Üssü’ndeki filoda kaldığını, saat
21.00 sıralarında amiri olan Binbaşı Ali KARABULUT’un üsse saldırı olabileceğini söyleyerek tabancalarını almalarını istediğini, bu nedenle arabasından silahını alıp beklemeye başladığını,
nizamiyede bulunan arkadaşı Teğmen Hasan BAYSAL ile yer değiştirdiğini, Ali KARABULUT’un
kursiyer pilotları nizamiyede görevlendirdiğini, yine filo kapılarının kapatıldığını ve çevreye çok
sayıda uzun namlulu silahı olan adamlar yerleştirildiğini gördüğünü, Ali KARABULUT’un üss içindeki koordinasyonu sağladığını belirtiyor. Alper KALIN isimli şahıs da verdiği ifadede olay günü
filonun arka kapısında nöbet tutarken Harekât Subayı Ali KARABULUT’un yanlarına geldiğini,
Enes COŞKUNÇAY’ı başka bir yere, kendisini de baskın olabileceğini ve adam ihtiyacı olduğunu
söyleyerek nizamiyenin önüne gönderdiğini söylüyor.
Şüphelilerden Mustafa EREZ ek ifadesinde olay gecesi yaptığı telsiz konuşmasını hatırlatıyor ve şunu söylüyor: “Diktadaki 15/07/2016 tarihindeki saat 22.17’deki kayıtta konuştuğum
kişi143. Filo’nun Hareket Subayı Ali KARABULUT’tur. Kendisi bana Yurtta Sulh diyen helikopterlerin bizden olduğunu söylüyor. Yine 15/07/2016 tarihinde saat 22.22’deki ses kaydında Üs Komutanı Hakan Evrim ile konuşuyordum. O da bana, ALİ KARABULUT gibi “Yurtta Sulh” diyen
helikopterlerin dost olduğunu ve alana indirilmesi talimatını veriyordu.’’
Şu açıklamalar da Mehmet YURDAKUL’un ek ifadesinde yer alıyor: “…Mustafa ÖZKAN gider-
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ken bana ‘Gaziantep’te izinde olduğunu, bu harekât nedeniyle iznini kesip geldiğini’ söyledi. Yolda giderken Mustafa ÖZKAN’ı cep telefonundan Ali KARABULUT aradı, Mustafa, Ali ile telefonda
konuştu. Nerede olduğumuzu sorup çabuk gelmemizi Mustafa’ya söyledi. Ayrıca Mustafa’ya ‘Biz
teçhizatlarınızı 143. Filo’dan 141. Filo’ya aldırdık, siz de oraya gelin.’ diye talimat verdi.’’ Şüphelilerden Murat BİCİL ek ifadesinde, “Saat 17.00-18.00 civarı evime giderken 143. Filo’da bir hareketlilik gördüm. Buraya gittiğimde ÖZÇETİN Albay ve tanımadığım siviller vardı. Ali KARABULUT,
Mustafa AZİMETLİ vardı benim gördüğüm. Yanlış hatırlamıyorsam Ali KARABULUT bana ‘Sosyal
faaliyet var.’ dedi. Hakan EVRİM ve Kubilay SELÇUK da oradaydı.’’ diyor.
‘Diğer taraf beyanları’nda adı geçen Emin ALBAYRAK ifadesinde, olay günü iç nizamiyede
kendisine görev verildiğini, gelen kişileri filolara yönlendirdiğini, bunu da Ali KARABULUT’un
onayı ile yaptığını, yine 143. Filo’ya geldiğinde burada Tümgeneral Kubilay SELÇUK, Tuğgeneral
Hakan EVRİM, Albay Ahmet ÖZÇETİN, Binbaşı Mustafa AZİMETLİ ve Ali KARABULUT’u gördüğünü, hepsinin elinde telefon olduğunu, dışarıya emir verdiklerini, dışarıda darbe girişimini yürüten birilerinin oradaki pozisyonları koordine ettiğini, orada sivil kıyafetli kişilerin de olduğunu,
onların da emir verdiklerini, bu emirler arasında “Tv kanallarını basın”, “Kızılay’da toplanan vatandaşları dağıtın”, “Biz bu yola çıktık artık, bundan sonra geri dönüş yok.” gibi cümleleri duyduğunu beyan ediyor. Eyyüp ERGÜL de ifadesinde, evinden saat 01.00-02.00 sularında çıktığını,
Akıncılar Üssü’ndeki filoda Hakan EVRİM, Ali KARABULUT, Mustafa AZİMETLİ ve Tümgeneral
Kubilay SELÇUK’u öğretmenler gazinosunun önünde ayakta konuşurken gördüğünü, yine orada
bulunan sivil giyimli veya rütbeli kişilerin telefonla talimat verdiklerini duyduğunu söylüyor. Muratcan IŞIK ise ifadesinde, Ali KARABULUT tarafından Akıncı Üssü’nde olay gecesi filo girişindeki
kapıda görevlendirildiğini, onun izniyle de askeri yakıt tankerlerini ve uçak bakım teknisyenlerini
filo içerisine aldığını belirtiyor.
Ali KARABULUT’un olay gecesi Akıncılar Üssü’nde saat 22.00 sıralarında kursiyer teğmenlerden ikişerli, üçerli grup oluşturarak görevlendirme yaptığını, silahı olanları nizamiyede görevlendirdiğini, bu sırada yanlarında Kubilay SELÇUK, Hakan EVRİM ve Ahmet ÖZÇETİN’İN bulunduğunu söyleyen bir başka isim de Mustafa KARADERE.
Samet AVŞAR verdiği ifadede, olay günü 17.00 sıralarında Mustafa AZİMETLİ’nin tüm kursiyerleri filoya çağırdığını, kendisini de filonun girişindeki kapıda görevlendirdiğini, Binbaşı Ali
KARABULUT’un, saat 20.30 civarında filo giriş kapısını kapatmasını söylediğini, beylik tabancalarını almaları yönünde emir verdiğini, sürekli görevlendirmeler yaptığını anlatıyor. Benzer ifadeyi
Taner DOĞAN da dile getiriyor.
Muhammed Suheyl SERDARĞLU da ifadesinde, Ali KARABULUT’un kendilerine “Lojmanlara gidip yemek alacaksınız.’’ diyerek yönlendirdiği ve suç tarihinde lojmanlardan aldığı yemeği
141 ve 143. Filo’da bulunan darbeci şüphelilere yine KARABULUT’un emriyle dağıttığı anlatılyor.
Sinan ALVUR da ifadesinde, olay tarihinde şüpheli Ali KARABULUT’un kendilerine geceleyin filonun giriş kapısında ve çeşitli yerlerde görev yapması için talimat verdiğini, telefonla uçuş hattın- dan arayan astsubaylarla görüşürken “Niçin uçanların ismini veriyorsun? Telefonu kapat!’’
diyerek kendisine kızdığını beyan ediyor.
143. Filo’da servis şoförü olarak görev yapan Mehmet Fatih ŞENOL ifadesinde, suç tarihinde
servisi yapıp filoya geldiğinde Mustafa AZİMETLİ, BALIKÇI Yarbay, Ali KARABULUT, Binbaşı Murat
BİCİL, Ertan KORAL, İlker HAZİNEDAR, Hakan EVRİM, Hakan KARAKUŞ ve Ahmet ÖZÇETİN’i filo
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önünde gördüğünü, birbirleri ile konuştuklarını, saat 18.00 civarında da çeşit çeşit sivil insanların filo önünde bulunduğunu, bazılarının elinde telsiz olduğunu söylüyor. Buğra BALDAN’ın
ifadesinden ise kendisinin suç tarihinde Ali KARABULUT tarafından DESK denilen anons merkezinde görevlendirildiği anlaşılıyor. Burak KURU da suç tarihinde Ali KARABULUT’un sığınağa
gelerek 3 adet telsiz alıp gittiğini söylüyor.
Şüpheli Enes COŞKUNÇAY ifadesinde, suç tarihinde Ali KARABULUT’un nöbet tuttuğu yere
gelerek helikopterlerin kalkış ve iniş yaptıkları kıbrıs pen isimli bölgeye gitmesini ve orada şüpheli Telat AKTAŞ ile birlikte beklemesini istediğini, beyan ediyor. Fahri YAVUZ ise ifadesinde,
suç tarihinde Ali KARABULUT’un uçuş hattında görevli ford transit marka minibüsleri, güvenlik
nedeniyle, kendisinin ve diğer kursiyer teğmenlerin kullanmasını istediğini, daha sonra bu araçlarla uçuş malzemelerini uçuşların yapılacağı 141. Filo’ya taşıdığını, bilahare Ali KARABULUT’un
herkesin silahlanmasını istediğini, silahının olmadığını söyleyince silahı olmayanlara silah temin
edeceğini ve filoya saldırı olursa bu şekilde savunmaları gerektiğini, gelen silahların bu şüpheli
tarafından silahı olmayanlara dağıtıldığını belirtiyor. Suç tarihinde Ali KARABULUT’un kendisine
bir kâğıt vererek onu açmadan nizamiyedeki Özel Kuvvetler’in komutanına vermesini istediği
kişi ise Habib SARIAHMETOĞLU. Hasan BAYSAR ise ifadesinde, suç tarihinde Ali KARABULUT’un
kendisine çok önemli bir TMH olacağını, üsse saldırı olabileceğini, silahlarını yanlarına almalarını söyleyerek güvenlik amacıyla Ali SOYLU ile birlikte kendisini dış nizamiyeye gönderdiğini
anlatıyor. Kadir BEKMEZ de, olay günü Ali KARABULUT tarafından iç nizamiyeye nöbet tutmaya
gönderilen bir başka kişi. Mehmet KÖSE ifadesinde diyor ki, “Suç tarihinde Ali Karabulut çalışma
odamıza gelerek TRT’yi açmamızı istedi. O sırada TRT de spiker bildiri okuyordu.’’
Muhammed Muzaffer DURMAZ ifadesinde, suç tarihinde Ali KARABULUT’un kendisine
DESK e geçip çalan telefonlara cevap verme ve lojman bölgesine araçla giderek kendi oturduğu
lojmandan filoya yemek getirme görevlerini veren kişi olduğunu belirtiyor. KARABULUT kendisinden daha sonra 143. Filo’dan 142. Filo’ya giden araca eskortluk yapmasını istemiş. Onur Ünal
ifadesinde diyor ki, “Suç tarihinde Ali KARABULUT herkesin silahını yanına almasını ve filoya
giriş çıkışların yasak olduğunu söyledi. Daha sonra çalışma odasında TV izlerken yanlarına gelip
bağırarak derhal televizyonu kapatmamızı istedi.’’
Sinan ÖZTÜRK ifadesinde, suç tarihinde Ali KARABULUT’un kursiyerlere çeşitli görevler paylaştırdığını, kendisine ise Suat Fatih KARADAĞLI ile birlikte nizamiyeye gitmelerini, Ahmet ÖZÇETİN Albay’a ve sosyal faaliyete geldik diyenleri içeri almalarını ve refakat etmelerini söylediğini,
daha sonra kursiyer teğmenlere silahlarını yanlarına almalarını söylediğini, kendisinin silahının
evde olduğunu söylemesi üzerine eli sakat olan Burak CEYLAN’ın silahını almasını istediğini, kabul etmeyince de kendisine bağırdığını, daha sonra tekrar yanına çağırarak bir kâğıt verdiğini ve
fotokopisini çekerek nizamiyedeki Özel Kuvvetler’den gelen komandolara vermesini söylediğini
anlatıyor.
Yunus KILIÇASLAN’ın ifadesinden: “Suç tarihinde Ali KARABULUT uçuş hattında görevli ford
transit marka minibüslerden birini kullanma görevini bana verdi. Beraberinde getirdiği Özel Kuvvetler’den iki komandodan birini Sincan çıkışındaki nizamiyeye, diğerini ana nizamiyeye bırakmamı istedi. Daha sonra Ali KARABULUT herkesin silahlarını yanına almasını ve TRT’yi açmamızı
istedi.’’
Telat AKTAŞ’ın ifadesinden: “Ali KARABULUT beni ve arkadaşım Enes COŞKUNAY’ı beylik si-
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lahlarımızı da yanımıza alarak Kara Kuvvetleri’ne ait helikopterlerin bulunduğu Kıbrıs Peni olarak adlandırılan yerde nöbet beklemekle görevlendirdi.’’
Burak CEYLAN’ın ifadesinden: “Şüpheli Ali KARABULUT Akıncı 4. Ana Jet Üssü’nde 15/07/2016
günü akşam saatlerinde habersiz ve izinsiz olarak şüpheli Burak CEYLAN’a ait dolaptan onun
beylik tabancasını alıp, Teğmen Sinan ÖZTÜRK’e verdi.’’
Ekrem KANDUR’un ifadesinden: “Binbaşı Ali KARABULUT ve Mustafa AZİMETLİ bize emirler
verdi. Kubilay SELÇUK, Hakan EVRİM ve Ahmet ÖZÇETİN üs bölgesindeydi. …Kursiyer Pilotlar
Ahmet SARIKAYA, Kadir BEKMEZ, Harun Nihat AŞIK, Habip SARIAHMETOĞLU, Furkan ÖZTÜRK,
Sinan ALVUR, Emin ALBAYRAK ile verilen görevleri yaptık.’’
Suat Fatih KARADAĞ’ın ifadesinden: “Binbaşı Ali KARABULUT ve Mustafa AZİMETLİ bize
emirler verdi. Kursiyer Pilotlar Sinan ÖZTÜRK, Zübeyir GÜLER, Mahmut SİL ile verilen görevleri
yaptık.’’
Mustafa ÖZKAN’ın ifadesinden: “Bana darbe yapılacağını 15/07/2016 tarihinde saat 21.3022.00 arasında 141. Filo’da bulunduğum sırada Mustafa AZİMETLİ söyledi. Ben olay günü 141.
Filo’ya gittiğimde Hakan EVRİM, Ahmet ÖZÇETİN, Mustafa AZİMETLİ, Ahmet TOSUN, Hakan KARAKUŞ, Ekrem AYDOĞDU, Ali KARABULUT, Mustafa KONUR, Mehmet Çetin KAPLAN’ı gördüm.
Bir de filoda tanımadığım özel kıyafetli askerler gördüm. Ben Akıncı Üssü’ne Harekât Subayı Ali
KARABULUT’un ‘TMH var gel.’ demesi üzerine gittim. Normalde olay günü de dahil izinliydim.’’
Ahmet SARIKAYA’nın ifadesinden: “Mustafa AZİMETLİ bize emirler verdi. Kubilay SELÇUK,
Mustafa AZİMETLİ, Hakan EVRİM, Ali KARABULUT, Hasan Hüsnü BALIKÇI, Hakan KARAKUŞ da üs
bölgesindeydi. …Kursiyer Pilotlar Burak KURU, Habip SARIAHMETOĞLU, Ekrem KANDUR, Kadir
BEKMEZ ve Harun Nihat AŞIK ile verilen görevleri yaptık. Binbaşı Halit OKTAY’a olaydan sonraki
günlerde yoklama verdik.’’
Savcılık dosyasına giren telefon/telsiz konuşmalarında da Ali KARABULUT’la ilgili önemli detaylar var. İşte o berlgede geçen konuşma:
ÜSTEĞMEN EREZ: Üsteğmen Erez.. ALİKARABULUT: Erez harekât komutanı orada mı? ÜSTEĞMEN EREZ: Yok şu anda burada değil.
ALİ KARABULUT: Sen şeysin değil mi, gelen helikopter “YURTTA SULH” diyecekler. ÜSTEĞMEN EREZ: Tamam.
ALİ KARABULUT: “Yurtta Sulh” bizden tamam mı?
ÜSTEĞMEN EREZ: Tamam.
ALİ KARABULUT: Hadi anladın de mi? Harekât komutanıma da söyle. ÜSTEĞMEN EREZ: Tamam.
ALİ KARABULUT: Sağ ol.
Şüpheli KARABULUT’la ilgili düzenlenen MASAK raporunda da, şüphelinin FETÖ/PDY kapsamında hakkında işlem yapılam Mustafa ÖZBEK ile 1 kez, Levent DURULAR ile 1 kez, Ömer
DOLAY ile 2 kez havale işlemi gerçekleştirdiği anlatılıyor. Yine KARABULUT’la ilgili düzenlenen
HTS analiz raporu da kalabalık. Burada şüphelinin, kullanmış olduğu 0544 798 … numaralı hat
ile 15/04/2016 - 17/07/2016 tarih aralığında darbeye teşebbüs faaliyeti kapsamında hakkında
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işlem yapılan şüphelilerden Mustafa AZİMETLİ ile 20 kez, Selahattin YORULMAZ ile 14 kez, Ertan
KORAL ile 9 kez, İlker HAZİNEDAR ile 8 kez, Ömer DOLAY ile 5 kez, Mustafa ÖZKAN ile 4 kez, İbrahim KOÇAK, Murat BİCİL, Özay CÖDEL ile 2 kez, Gökhan YAKUT ve Kadir BEKMEZ ile 1 kez telefon
görüşmesi yaptığı belirtiliyor. Dosyada yer alan kamera kayıt dökümlerinde KARABULUT’un olay
günü üste bulunduğu da tespit ediliyor.
Ali KARABULUT hakkında iddianamenin sonuç bölümünde şu değerlendirme yapılıyor: “Şüpheli Ali KARABULUT’un FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Yöneticisi olduğu, Sinan KURT’un dosya kapsamında sureti mevcut 07/09/2016 tarihli ifadesinden de anlaşılacağı gibi, Sinan KURT’un
şüpheli Ali KARABULUT’un mahrem abiliğini yaptığı, suç tarihinde Akıncı 4. Ana Jet Üssü’nde
Binbaşı rütbesiyle görev yaptığı, darbenin yönetim merkezi olan Akıncı Üssü’nde bulunduğu,
143. Filo koridoru güvenlik kamerasında 15/07/2016 tarihinde saat 21.05.08-21.05.14 zaman
aralığında, ayrıca 143. Filo istihbarat koridoru güvenlik kamerasında 15/07/2016 tarihinde saat
17.27.16-17.27.18 zaman aralığında görüntülerinin bulunduğu, Akıncı Üssü’nde suç tarihinde
mesainin erken bitirildiği, ..şüphelinin de bahse konu toplantılara katıldığı, dikta teyip kayıtları
incelendiğinde şüphelinin Harekât Komutanı’nı aradığı, bulamayınca Mustafa EREZ Üsteğmene
‘Sen şeysin değil mi, gelen helikopterler Yurtta Sulh diyecekler, Yurtta Sulh bizden tamam mı?’
şeklinde konuşma yaptığı, darbe faaliyetinin icrasıyla ilgili emirler verdiği, Akıncı Üssü’nde bulunan darbeci askerlerin yemek iaşe sorunlarını çözdüğü, diğer darbe yöneticileri ile eylem ve
işbirliği içerisinde hareket ettiği, darbe faaliyetinin başarılı olabilmesi için gerekli koordinasyonu
sağladığı ve emirleri verdiği, şüphelinin darbe faaliyetini bu şekilde yönetip iştirak ettiği.. anlaşılmıştır.’’ Savcılık iddianamesinin talep bölümünde Ali KARABULUT’un diğerleri gibi 13 suçtan
sorumlu tutulması ve herbirinden ayrı ayrı cezalandırılması isteniyor.
METİN BİLGİCİ
Metin BİLGİCİ, savcılık ifadesinde, olay tarihinde Albay Bilal AKYÜZ’ün kendisine Teğmenleri
4. Ana Jet Üs Komutanlığı’na götürmesi talimatı verdiğini, 00.30 sıralarında Akıncı’ya vardıklarını, kursiyer teğmenleri farklı bölgelere dağıttıklarını, kendilerinin pilot olmadığını, tankçı da
olmadığını, Akın ÖZTÜRK’ü tanımadığını, 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda gördüğünü, FETÖ ile irtibatının olmadığını, askeri savcıya direnmeden teslim olduğunu, Akıncılar’dan hiç ayrılmadığını,
kimsenin alıkonulduğunu görmediğini, Yurtta Sulh Konseyi’ni bilmediğini söylüyor.
Ne var ki dosyada yer alan ‘diğer taraf beyanları’ öbürlerinde olduğu gibi BİLİCİ’yi de tekzip
ediyor. ‘Diğer taraf beyanları’nın ilk sırasında yer alan Kübra ARPAGUŞ ifadesinde, suç tarihinde
Tabur Komutanı olan Metin BİLGİCİ’ye nereye gittiklerini sorduğunda kendisine “içinizi ferah tutun, dikkatli olun, soru sormayın beni takip edin.” dediğini, bu şahsın sivil araçlarla kimlerin gel- diğini sorarak konvoyun en önündeki araçla Akıncı Üssü’ne geldiğini ve nizamiyedeki
askerlerle konuşup konvoyun içeri girmesini sağladığını, Akıncı Üssü’ne gelinceye kadar talimatları veren kişilerden bir diğerinin Metin BİLGİCİ olduğunu anlatıyor. BİLİCİ’yle ilgili diğer beyanlar
da şöyle:
Murat Karakaş’ın ek ifadesi: “15/07/2016 günü saat 07.30 sıralarında Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na mesaiye gittim. …Akabinde oradan geçen akaryakıt tankeriyle Üs Karargâh binası- nın olduğu tarafa gittim. Buraya gittiğimde benim gibi karacı olan Osman DOĞAN, Metin
BİLGİCİ, Abdullah DEMİR, Mustafa Barış AVIALAN, Murat KALE’yi gördüm…’’
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Bilal AKYÜZ’ün ifadesi: “…Akabinde aynı gün saat 20.30 sıralarında Akıncı Üssü’ne tekrar
giriş yaptım. Yeniden 143. Filo’ya gittim. Bu gidişimde Özel Kuvvetler’den geldiğini tahmin ettiğim tam teçhizatlı komandoları filoda gördüm. Ayrıca filoda Osman DOĞAN ve Metin BİLGİCİ’yi
gördüm.’’
Lale Işık’ın ifadesi: “Suç tarihinde Tabur Komutanı olan Metin BİLGİCİ’ye nereye gittiğimizi
sorduğumda bana ‘İçiniz rahat olsun biz görevimizi yapmaya gidiyoruz.’ dedi. Daha sonra depoya inerek şahsi tabancalarımızı ve mühimmatı alma emri verdi.’’
Merve Duğan’ın ifadesi: “Suç tarihinde Tabur Komutanı olan Metin BİLGİCİ’ye nereye gittiğimizi sorduğumda bana ‘İçiniz rahat olsun biz görevimizi yapmaya gidiyoruz.’ dedi. 4. Ana Jet
Üssü’ne gittiğimiz araçta kendisi de vardı. Araçtayken Nevzat Albay diye birisini arayarak ‘girişte
sıkıntı olmasın’ dedi. Ayrıca Metin BİLGİCİ, Assubay Kurs Bölük Komutanı Davut GÜLLÜÇAY ile
birkaç defa görüştü.’’
Metin BİLGİCİ hakkında düzenlenen MASAK raporunda kendisinin, hakkında FETÖ/PDY kapsamında işelem yapılan şahıslardan Sadullah ABRA, Ali DURMUŞ, Ayhan YALÇIN, Mehmet Murat
ÇELEBİOĞLU, Süleyman SELEK ve Necati GÜNEŞ ile havale işlemi gerçekleştirdiği yazılı.
Onunda diğer şüpheliler gibi arkadaşlarıyla yoğun telefon görüşmeleri yaptığı da hakkındaki
HTS kayıtlarından anlaşılıyor. Bu kayıtlara göre Metin BİLGİCİ’nin, kullanmış olduğu 0532 170 …
numaralı telefon hattı ile 15/04/2016-15/07/2016 tarih aralığında darbeye teşebbüs faaliyeti
kapsamında hakkında işlem yapılan şüphelilerden; Ahmet Tarık KAYA ile 21 kez, Eren ÇALIŞKAN
ile 20 kez, Osman DOĞAN ile 8 kez, Murat KALE ile 3 kez, Merve DUĞAN, Erkan DURMUŞ, Şuayip
AKSOY, Okan AYDAY ve Nevzat BİLİR ile 1 kez telefon görüşmesi yaptığı, ayrıca darbe günü Osman DOĞAN, Eren ÇALIŞKAN, Erkan DURMUŞ, Şuayip AKSOY, Okan AYDAY, Murat KALE, Nevzat
BİLİR, Ahmet Tarık KAYA tarafından arandığı anlaşılıyor. Kamera kayıtlarındanda kendisinin olay
günü üssde bulunduğu tespit ediliyor.
İddianamenin sonuç bölümü şöyle: “Şüpheli Metin BİLGİCİ’nin FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Yöneticisi olduğu, suç tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda MEBS Komutanlığı’nda
Muhabere Kurmay Albay rütbesiyle Tabur Komutanı olarak görev yaptığı, suç tarihinde herhangi
bir yazılı emir ve görev olmamasına rağmen saat 21.47’de izinde olan personeli Eren ÇALIŞKAN
ve diğer kursiyer teğmenleri birliğe çağırdığı, silah deposunu açtırarak, silah ve mühimmat yönünden çağırdığı personeli donattığı, dikkat çekmemek için personeli sivil araçlara bindirerek
Mamak’tan hareketle Akıncı Üssü’ne getirdiği, Akıncı Üssü nizamiyesinden içeri girdikleri, diğer
örgüt yöneticileriyle görüşme yaptıktan sonra, getirdiği askerlerin bir kısmını nizamiyelerde görevlendirdiği, bir kısmını da darbeye teşebbüs eylemini sevk ve idare eden yöneticilerden olan
Hakan EVRİM’in karargâh binasının korunmasına tahsis ettiği, 143. Filo’ya geçerek darbeye teşebbüs girişimini sevk ve idare ettiği, suç tarihinde yetkisi ve görevi olmamasına rağmen darbenin yönetim merkezi olan Akıncı Üssü’nde bulunduğu, 143.Filo koridoru güvenlik kamerasında
16/07/2016 tarihinde saat 03.03.53-03.04.55 zaman aralığında görüntülerinin bulunduğu, şüphelinin diğer darbe yöneticileri ile eylem ve işbirliği içerisinde hareket ettiği, darbe faaliyetinin
başarılı olabilmesi için gerekli koordinasyonu sağladığı ve emirleri verdiği, şüphelinin darbe faaliyetini bu şekilde yönetip iştirak ettiği.. anlaşılmıştır.’’ Savcılık iddianamesinin talep bölümünde
BİLİCİ’ninde diğerleri gibi 13 suçtan sorumlu tutulması ve herbirinden ayrı ayrı cezalandırılması
isteniyor.
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OSMAN DOĞAN
Hain darbe girişi yaşanmadan önce Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda Piyade Kurmay Binbaşı
olarak görev yapıyordu. Amasra’da izindeyken Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan kendisini arayıp
Mehmet olarak tanıtan bir Albayın telefonla emir vermesi üzerine Akıncılar Üssü’ne 15/07/2016
tarihinde saat 21.00’de ulaşmış. Burada Karacı Albay Bilal AKYÜZ kendisine yaşananların Genel
Kurmay’ın emri olduğunu söylemiş ama bu konuda her hangi bir yazılı bir belge göstermemiş.
Yurtta Sulh Konseyi diye anılan bir yapılanmayla da FETÖ/PDY örgütüyle de herhangi bir bağlantısının olmadığını, silahsız olduğunu iddia ediyor. Diyor ki, “Sadece üssde bulundum, herhangi bir eylemim olmadı, başka bir kimseyi de tanımam. Televizyondan darbeye kalkışma olduğunu
öğrenince kendimi pasifize ettim.’’
Osman DOĞAN hakkındaki ‘diğer taraf’ beyanları şöyle:
Murat KARAKAŞ (ek ifadesi): “Olay günü saat 07.30 sıralarında Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na mesaiye gittim. …Akabinde oradan geçen akaryakıt tankeriyle Üs Karargâh binasının olduğu tarafa gittim. Buraya gittiğimde benim gibi karacı olan Osman DOĞAN, Metin BİLGİCİ,
Abdullah DEMİR, Mustafa Barış AVIALAN, Murat KALE’yi gördüm. Devamında orada bulunan
tanımadığım havacılar pistin tarandığını söylediler. Devamında 16/07/2016 tarihinde 17.00 sıralarında askeri savcılar Kurtuluş KAYA ve Ali Müjdat ESKİ bizi gözaltına aldırdı ve jandarmaya
teslim etti.’’
Bilal AKYÜZ: “…Akabinde aynı gün saat 20:30 sıralarında Akıncı Üssü’ne tekrar giriş yaptım.
Yeniden 143. Filo’ya gittim. Bu gidişimde Özel Kuvvetler’den geldiğini tahmin ettiğim tam teçhizatlı komandoları filoda gördüm. Ayrıca filoda Osman DOĞAN ve Metin BİLGİCİ’yi gördüm.’’
MASAK raporundan da DOĞAN’ın FETÖ/PDY kapsamında işlem yapılan Süleyman SELEK ile
havale işlemi gerçekleştirdiği anlaşılıyor. Kimseyi tanımadığını söylüyor ama kullanmış olduğu
0544740… numaralı telefon hattı ile 15/04/2016-15/07/2016 tarih aralığında darbeye teşebbüs
faaliyeti kapsamında hakkında işlem yapılan şüphelilerden, Murat KALE ile 10 kez, Metin BİLGİCİ
ile 8 kez, Abdullah DEMİR ile 1 kez telefon görüşmesi yaptığı HTS kayıtlarından anlaşılıyor.
Şüpheli DOĞAN ile ilgili delillerin değerlendirilmesinden sonra savcılığın ulaştığı sonuç şöyle: “Şüpheli Osman DOĞAN’ın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Yöneticisi olduğu, suç tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda Piyade Kurmay Binbaşı olarak görev yaptığı, suç tarihinde izinde olmasına ve herhangi bir yazılı emir ve görevi olmamasına rağmen saat 16.41’den
önce Akıncı Üssü‘ne geldiği, Akıncı Üssü’nde suç tarihinde mesainin erken bitirildiği… 143.Filo
koridoru güvenlik kamerasında 15/07/2016 tarihinde saat 16.41.18-16.41.21 zaman aralığında görüntülerinin bulunduğu, Akıncı Üssü’nde ele geçirilen şüphelilerin hedef olarak belirlediği
noktalara ilişkin renkli baskı uydu görüntüsünü içerir fotoğraflar ile, sıkı yönetim direktifi olarak
adlanrırılan bir takım görevlendirmelerin yer aldığı evrak üzerinde yapılan parmak izi incelemesi
neticesinde Kriminal Daire Başkanlığı’nın 2016/377 sayılı ve 04/08/2016 tarihli ekspertiz raporuna göre şüphelinin parmak izlerinin tespit edildiği, ayrıca Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nün 2016/1922 sırasında kayıtlı 13/10/2016 tarihli ekspertiz raporuna göre, şüpheliye ait
C0081389 barkod nolu delil poşeti içerisindeki tabancadan alınan svaplarda atış artıklarının tespit edildiği, şüpheli Murat KARAKAŞ’ın ifadesinden de anlaşılacağı gibi, şüphelinin darbe gecesi
Üs Komutanı Hakan EVRİM’in makam odasının da bulunduğu karargâh binasında bulunduğu,
diğer darbe yöneticileri ile eylem ve işbirliği içerisinde hareket ettiği, darbefaaliyetinin başarılı
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olabilmesi için gerekli koordinasyonu sağladığı ve emirleri verdiği, şüphelinin darbe faaliyetini
bu şekilde yönetip iştirak ettiği …anlaşılmıştır.’’ Osman DOĞAN için de diğerleri gibi 13 eylemden
sorumlu tutularak her bir suçtan ayrı ayrı cezalandırılması talep ediliyor.
MUSTAFA BARIŞ AVIALAN
Kurmay Albay rütbesiyle Genelkurmay Personel Başkanlığı’nda Proje Şube Müdürü olarak
görev yapıyor. 14-15/07/2016 tarihlerinde sağlık nedenlerini gerekçe gösterip sözlü olarak izin
almış. Olay günü Akıncı Üssü’nde herhangi bir görevinin olmadığını, Genelkurmay’a gittiğinde
personelin büyük bir terörle mücadele harekâtı planlandığını konuştuklarını duymuş. Evine döndükten sonra saat 18.00 sıralarında evindeki askeri hattan aramışlar. Arayan kişi kendisine bir
emir tebliğ edeceğini belirtmiş ama emri kimin verdiğini söylememiş. Bu kişi kendisinden derhal Akıncılar Üssü’ne gitmesini istemiş. Gündüz duyduklarıyla bu emri birlikte düşününce bir
harekât olabileceğini değerlendirmiş ve Tuğgeneral Mehmet PARTİGÖÇ’ü askeri hattan aramış
fakat ulaşamamış. Kendisine şaka yapıldığını düşünmüş ama yine de sivil kıyafetlerini giyinip askeri kıyafetlerini de yanına alarak dışarı çıkmış. Kendi kendine “bu bir şakaysa 143. Filo’da Tabur
Komutanlığı yapan kurmay yarbay olan arkadaşımı ziyaret etmeye geldiğimi söylerim’’ diyerek
19.00-20.00 sıralarında üsse gitmiş.
İfadesinde, oraya varınca kendisi gibi birçok gelen kişi olduğunu, 143. Filo’ya gittiğini, burada Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli Kurmal Albay Bilal AKYÜZ’ü gördüğünü, bir harekât
olduğunu öğrendiğini, bu sırada daha önceden simaen tanıdığı General rütbesinde bir Komutanın elleri bağlı, ağzı bantlanmış bir şekilde getirildiğini görünce olağanüstü bir durumun olduğunu düşündüğünü, TRT’deki duyuruyu dinleyince olayı anladığını, kendisine verilen emirleri
yerine getirmeye başladığını, emir veren subayları tanımadığını, havacı bir Tuğgeneral’den emir
aldığını, bu kişinin doğrudan kendisine değil genel emirler verdiğini, kendisinden Genelkurmay
Karargâhı’nda olanları öğrenmesinin istendiğini, sivil birinin Note 5 marka yeni, telefon rehberi
boş bir telefonu kullanması için verdiğini, kendi telefonunu şarja taktığını.. anlatıyor. Burada
Genelkurmay Personel Başkanlığı’nda görevli Kurmay Albay Cemil’i … 11 33 nolu hattan aramış. Cemil, kendisine Hulusi AKAR ve Yaşar GÜLER’in Genelkurmay’da olduğunu söylemiş. Daha
sonra bu kişiyi birkaç defa daha aramış ve her aradığında durum raporu almış. Son aradığında
Cemil ona Yaşar GÜLER’in karargâhtan alınıp götürüldüğünü söyleyince o da Tuğgeneral Mehmet PARTİGÖÇ’ü aramış ama ulaşamamış. Daha sonra Genelkurmay Başkanı ile Yaşar GÜLER’in
Akıncı’ya getirildiğini duymuş. İfadesinde saat 11.00-12.00 sıralarında bulunduğu yere Eski Hava
Kuvvetleri Komutanı Akın ÖZTÜRK Paşa’nın geldiğini, gördüğü kadarı ile arabuluculuk yapmaya
çalıştığını, bu arada bir grubun çatışmak istediğini ve silah almaya gittiğini, kendisinin de bu
grup ile gittiğini ancak silah almadığını, neden almadığı sorulduğunda ise silah kalmadı şeklinde
cevap verdiğini, Akın ÖZTÜRK’ün 2 ya da 3 sefer yanlarına geldiğini, Hulusi AKAR’dan aldığı bilgileri kendilerine getirdiğini, arabulucuk yapmaya çalıştığını, yanına 2 pilot alıp helikopter hazırlattığını, kendilerine Başbakan ile görüşmeye gideceğini söylediğini anlatıyor. İlerleyen saatlerde
Merkez Komutanlığı görevlilerine teslim olmaya karar verdiklerini ve teslim olduklarını söylüyor.
‘Diğer taraf beyanları’nda Mustafa Barış AVIALAN ismi Murat KARAKAŞ’ın ifadesinde geçiyor. KARAKAŞ diyor ki, “Olay günü saat 07:30 sıralarında Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na çalıştığım yere mesaiye gittim. …Akabinde oradan geçen akaryakıt tankeriyle Üs Karargâh binasının
olduğu tarafa gittim. Buraya gittiğimde benim gibi karacı olan Osman DOĞAN, Metin BİLGİCİ,
Abdullah DEMİR, Mustafa Barış AVIALAN ve Murat KALE’yi gördüm. Devamında orada bulunan
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tanımadığım havacılar pistin tarandığını söylediler.’’
KOM Daire tarafından hazırlanan raporda deniliyor ki, “Darbeye teşebbüs faaliyetini yönetip
organize eden şüphelilerden Cemil TURHAN’ın bilgisayar çantasından çıkan CD’nin incelenmesinde Cumhurbaşkanı başyaver aday havuzu olarak belirlenen isimler arasında şüpheli Mustafa
Barış AVIALAN’ın isminin de bulunduğu anlaşılmıştır.’’ AVIALAN’ın olay günü diğer şüphelilerden
Ahmet ÖZÇETİN ile 3 kez, Osman KILIÇ ile 1 kez 0505 485 … numaralı hattıyla telefon görüşmesi
yaptığı da hakkında düzenlenen HTS raporundan anlaşılıyor.
Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede kendisinin anlattıklarından çok daha fazla iddia
yer alıyor. Sonuç bölümünde şunlar söyleniyor: “Şüpheli Mustafa Barış AVIALAN’ın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Yöneticisi ve Yurtta Sulh Konseyi Üyesi olduğu, suç tarihinde Genelkurmay
Başkanlığı Personel Başkanlığı’nda Kurmay Albay rütbesiyle proje Şube Müdürü olarak görev
yaptığı, 6-7-8-9 Temmuz 2016 tarihlerinde FETÖ/PDY terör örgütü Hava Kuvvetleri İmamı olduğu değerlendirilen Adil ÖKSÜZ tarafından Ankara Konutkent’te bulunan villada düzenlenen darbe planıyla ilgili organizasyonun yapıldığı toplantılara katıldığı, suç tarihinde herhangi bir yazılı
emir ve görevi olmamasına rağmen saat 19:00 sıralarında Akıncı Üssü’ne geldiği, suç tarihinde
Akıncı Üssü’nde mesainin erken bitirildiği.. 143. Filo koridoru güvenlik kamerasında 15/07/2016
tarihinde saat 19.18.40-19.18.45 zaman aralığında görüntülerinin bulunduğu, Akıncı Üssü’nde
ele geçirilen şüphelilerin hedef olarak belirlediği noktalara ilişkin renkli baskı uydu görüntüsünü
içerir fotoğraflar ile, sıkıyönetim direktifi olarak adlandırılan bir takım görevlendirmelerin yer
aldığı evrak üzerinde yapılan parmak izi incelemesi neticesinde Kriminal Daire Başkanlığı’nın
2016/377 sayılı ve 04/08/2016 tarihli ekspertiz raporuna göre şüphelinin parmak izlerinin tespit
edildiği, şüphelinin darbenin hazırlık faaliyetlerine iştirak ettiği, ayrıca Jandarma Kriminal Daire
Başkanlığı’nın 2016/2569 sayılı ekspertiz raporuna göre şüpheliden alınan svap örneklerinde
atış artıklarının tespit edildiği, şüphelinin darbe gecesi Üs Komutanı Hakan EVRİM’in makam
odasının da bulunduğu karargâh binasında bulunduğu, diğer darbe yöneticileri ile eylem ve işbirliği içerisinde hareket ettiği, darbe faaliyetinin başarılı olabilmesi için gerekli koordinasyonu
sağladığı.. anlaşılmıştır.’’ İddianamenin talep bölümünde AVIALAN da diğerleri gibi 13 eylemden dolayı suçlanıyor ve ayrı ayrı cezalandırılması talep ediliyor.
MEHMET FATİH ÖZKAN
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamenin 22 sıra numaralı sanığı Mehmet Fati ÖZKAN. Kanlı girişimden önce Konya 3. Ana Jet Üssü 135. MAK ve İHK Filo Komutanlığı’nda görev yapıyordu. İstanbul’daki düğünde bulunanan komutanları derdest etmekle görevlendirilen iki helikopterden birinin pilotluğunu yaptı. Anlattıklarına göre darbe girişiminden
iki gün önce, 13/07/2016 tarihinde görev yaptığı filonun komutanı Yarbay Alparslan ŞAHİN kendisini odasına çağırmış. Odaya gidince ŞAHİN, kendisine, Tuğgeneral Gökhan SÖNMEZATEŞ’in
2 helikopterin Samandıra’ya ihtikali ile ilgili olarak ön bilgi vereceğini daha sonra da görevin ne
olduğunu bildireceğini söylemiş.
Mehmet Fati ÖZKAN, bunun üzerine bakım ekibine 2 helikopterin genel maksat için hazır
edilmesi talimatı vermiş. SÖNMEZATEŞ, darbeden bir gün önce, 14/07/2016 tarihinde ÖZKAN’ı
aramış ve Filo Komutanı’nın nerede olduğunu sormuş. O da Komutan’ın mesaide olduğunu ama
odasında olmadığını söylemiş. SÖNMEZATEŞ, ÖZKAN’a bahsedilen iki helikopterin Samandıra
yerine Yalova’ya gideceğini bildirmiş. Bu görüşmede SÖNMEZATEŞ, görevi de iletmiş. Bu, Cuma
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günü komutanların can güvenliğini sağlamak için gerçekleştirilecek tahliye göreviymiş.
ÖZKAN, daha sonra Filo Komutanı’nın yanına giderek SÖNMEZATEŞ ile yaptığı görüşmeyi
anlatmış. Aynı gün Filo Komutanı kendisine Gökhan MALDAR’la birlikte İstanbul’a giderek Gökhan SÖNMEZATEŞ ile görüşmelerini söylüyor. Yine aynı gün vakit kaybetmeden sivil bir uçakla
istanbul’a gidiyorlar ve akşam saatlerinde Hava Harp Okulu’nda SÖNMEZATEŞ’le görüşüyorlar.
SÖNMEZATEŞ bu görüşmede onlara komutanların can güvenliği ile ilgili istihbarat aldığını, bunun için 2 helikopterin Yalova’da cuma akşam saatlerinde hazır olmasını söylüyor ve daha sonra
yazılı emri ileteceğini belirtiyor. Aynı toplantıda bu görev için hazırlanacak timle ilgili planlamaları da orada Gökhan MALDAR ile ÖZKAN birlikte yapıyorlar. ÖZKAN’ın ifadesine göre bu toplantı
sürerken Albay Murat KARAKUŞ yanlarına gelerek o da görüşmeye katılıyor. KARAKUŞ onlara
hazırlanan helikopterde kimlerin uçağını soruyor, ÖZKAN da uçacak ekibin ismlerini söylüyor.
KARAKUŞ onlardan Kenan COMART’ın da uçmasını istemiş. Bu görüşmeden sonra akşam uçakla
Konya’ya dönüyorlar. Olay günü, yani 15 Temmuz tarihinde saat 10.00’da Konya 4. Ana Jet Üssü’ne gediyorlar. ÖZKAN burada görevli ekibi arayarak bilgi veriyor.
Kendisi ifadede şunları söylüyor: “Görevle ilgili tüm ayrıntılarla ilgili komutana bilgi verdim.
Ekibe ise sadece görevle ilgili helikopterle Yalova’ya gideceğimiz ve komutanların can güvenliği
ile ilgili olduğu bilgisini verdim. Filo Komutanı bana bir sim kart verdi. Görevin gizliliği nedeniyle kendisinin bu hattan beni arayacağını söyledi. Numarasını hatırlamıyorum. Benim bindiğim
Cougar marka 01-2524 kuyruk numaralı helikopterde Teğmen Abdüssamet KAR, Bakımcı Astsubay Köksal DEMİRTUĞ, Astsubay Komando Ömer VURGUN ve ben vardık. Diğer Cougar marka
99-2505 kuyruk numaralı helikopterde ise Üsteğmen Fatih ÖZCAN, Üsteğmen Mustafa ŞENYÜZ
ve Teknisyen Yahya BAŞTAN vardı. Benim hesabımdan uçuş programı onaylandı. Onay yetkisi
Filo Komutanı’ndadır. Filo Komutanı müsade edince ben yapabilirim. Teğmen Furkan ATİK de
bu onaylama sırasında yanımdaydı. Saat 18.00 sıralarında Konya’dan Yalova için kalkış yaptık.
Görevin gizli olduğu söylendi. Biz hiçbir yere iniş yapmadan saat 20.00 sıralarında Yalova Askeri
Meydanı’na iniş yaptık. Yalova’da indikten sonra Meydan Komutanı bizi karşıladı. Yakıt ihtiyacımızı giderdik. Dinlenmeye geçtik. Benim elimde Fenerbahçe Orduevi ve Atatürk Havalimanı’nın
ayrıca İncirlik Kamp ve Maltepe’de bir askeri birliğin koordinatları vardı. Helikopterin başında
beklerken Alparsalan ŞAHİN Albay arayarak Samandıra’ya gitmemizi ve oradaki komandoları
alarak Fenerbahçe Orduevi yakınındaki düğünden komutanları almamızı ve tahliye edilmelerini
söyledi. Yalova’dayken ekip ile aramızda tahliye işlemi dışında birşey konuşulmadı. Bunun üzerine Mustafa ŞENYÜZ Üsteğmen’i aradım. Görev verildiğini uçak başı yapacağımızı söyledim. O
da ekibe haber verdi. Bir süre sonra ekip geldi. Abdüssamet KARA Teğmen, Mustafa ŞENYÜZ’ün
rahatsızlandığını ve uçamayacağını belirtti. Ben de tamam dedim. Darbe gibi amacım olsa ekipten birini orada bırakmazdım veya arayıp ikna etmeye çalışırdım. 2505 nolu helikoptere Mustafa
ŞENYÜZ’ün yerine Kenan COMART bindi. Daha doğrusu Kenan COMART’ın bize Yalova’da katılacağını zaten biliyorduk. Yani Mustafa ŞENYÜZ ekipten ayrılmamış olsa dahi Kenan COMART
bu helikoptere binecekti. Saat 22.00 sıralarında Samandıra Askeri Meydanı’na indik. Komando
ekibini aldık. Binbaşı Gökhan MALDAR ekipteydi. Bütün talimatları birisiyle görüşerek bize Gökhan MALDAR verdi. Moda’daki düğün salonuna önce benim kullandığım 2524 kuyruk numaralı
helikopter indi. Ben timi bırakıp kalktım, benden sonrada diğer helikopter indi. Onlar hemen
kalkmadılar. Bir süre sonra bu sefer aynı yere biz iniş yaptık, onlar Sabiha Gökçen’e gideceğini
söyledi. Benim helikopterime kimin bindiğini gece ve helikopter uzun olduğu için göremedim.
Buradan kalkarak Samandıra’ya gitmemiz istendi.
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“Ben Samandıra’ya gittim. Diğer helikopter Sabiha Gökçen’e gitti. Biz Samandıra’dan yakıt
almak için Yalova’ya tekrar gittik. Ancak yakıt alamadık. Atatürk Havalimanı’na yönlendirildik.
Diğer helikopter ile Atatürk Havalimanı’nda birleştik. Yakıt aldıktan sonra Hava Harp Okulu’na
indik. Bu sırada düğün salonundan alınan komutanlar benim kullandığım helikopterdeydi. Hava
Harp Okulu’nda helikopterden indiler. Bu sürede zorla getirildiklerine dair bir olaya şahit olmadım. Komutanların indirme anında elleri bağlıydı. Ne yapıyorsunuz diye sorduğumda, komandoların yüzleri gizliydi. Bana silah doğrultarak müdahil olmamazı aksi takdirde komutanları ve bizi
öldüreceklerini söylediler. Buna Abdüssamet KARA şahittir. Yanımızdan bir komando hiç ayrılmadı. Saat 06.30-07.00 sıralarında telefonda kardeşimin olaylar ile ilgili mesajını gördüm. O ana
kadar darbe girişiminden haberim yoktu. Bir saat sonra Gökhan MALDAR Binbaşı kalkacağımızı
söyledi. Arka helikoptere komutanların bindirildiğini sonradan öğrendim. Benim helikoptere komandolar bindi. Ben Samandıra’dan komandoları aldım. Saat 09.30-10.00 sıralarında Akıncı 4.
Ana Jet Üssü uçuş kulesinin önündeki yola indik. O sırada öndeki helikopterden komutanların
indirildiğini gördüm. Bir araç bizi filoya götürdü. Filonun içinde silahlı insanlar vardı. Bizde üstümüzü değiştirip sivil kıyafetler giydik. Filodan ayrıldık. İlerdeki çitlerden geçerek yarım saat, bir
saat yürüdükten sonra jandarma bizi yakaladı. Her iki helikopterde de makinalı tüfek tertibatı
vardı. Ancak olaylar sırasında kullanılmadılar. Bunlar saldırı amaçlı değil koruma amaçlıdır.’’
ÖZKAN ismi dosya da yer alan ‘diğer taraf beyanları’ndan altısında geçiyor. Bunlardan Mustafa ŞENYÜZ şunları söylüyor: “15/07/2016 günü öğlen saatlerinde askeri gazinoda otururken
devrem olan Üsteğmen Fatih ÖZCAN beni aradı. Daha sonra Filo Komutanı’nın bizi çağırdığını
söyledi. Ben ceza alacağımı düşündüm. Komutan beni, Üsteğmen Abdüssamet KARA’yı ve Fatih
ÖZCAN’ı çağırmış. Önce Harekât Eğitim Subayı Mehmet Fatih ÖZKAN’ın yanına gittik. Kendisi
bir görev olduğunu ve dikkatli uçmamız gerektiğini söyledi. Daha sonra Filo Komutanı Yarbay
Alparslan Şahin’in yanına bizi götürdü. O da Mehmet Fatih ÖZKAN’a ‘ekip görev yapar mı’ diye
sordu, o da ‘yapar’ dedi. Filodan münferit yerlere dağıldık. Tekrar toplanmak için saat 17.00 sıralarında arandık. Kalkış olacağını ve malzemelerimizi almamızı söylediler. Normalde helikopter
kuyruk numarası ve konfigürasyon bilgileri gelir, o gün gelmedi. Mehmet Fatih ÖZCAN Binbaşı
‘beni takip edeceğiniz için görev bilgilerine gerek yok’ dedi. Daha öncede benzer olaylar olduğu
için şüphelenmedik. Kalkış için 17.30 ve 18.00 gibi helikopter başına gittik. Cougar 2 helikopter
ile yola çıktık. Benim helikopterde benim dışımda üsteğmen Fatih ÖZCAN, bakım teknisyeni olarak Astsubay Başçavuş Yahya BAŞTAN vardı. Diğer helikopterde Kurmay Binbaşı Mehmet Fatih
ÖZKAN ve Teğmen Abdüssamet KARA, Bakımcı Astsubay Köksal DEMİRTUĞ ve Kıdemli Astsubay
Başçavuş Ömer VURGUN vardı.
“( …) Mehmet Fatih ÖZKAN onu teyit ederek cebinden bir koordinat olan kâğıt çıkardı. Ben
olaya bir anlam veremedim. Kenan COMART bize ‘Yemek yedikten sonra detaylı brifingi filo binasında vereceğim’ dediği için yine biz aynı şekilde pist üzerinde dağıldık. Mehmet COMART ve
Mehmet Fatih ÖZKAN binanın içine girdi. Filodan ayrılırken orada Fatih ÖZCAN beni gördü. Ben
gelmeyeceğimi söyledim. Oda bana ‘senin arkandan ne derler, korkak mısın’ dedi. Bende devlet adamıyım, teröristlik yapmam dedim. Onlar isimliklerini ve rütbelerini sökmüşlerdi. Çantamı
alıp ayrılırken kurmay Binbaşı Mehmet Fatih ÖZKAN beni cepten aradı. Ben ona da gelmeyeceğimi söyledim.’’
Abdüssamet KARA (ek ifadesi): “Cuma günü şehir dışına çıkacakken öğlen saatlerinde beni
Üsteğmen Fatih ÖZCAN aradı. Derhal filoya gelmemi istedi. Bende neden diye sordum. Filo Ko-
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mutanımızın çağırdığını bana söyledi. Bunun üzerine filoya saat 13.00 sıralarında gittim. Filo
Komutanı Yarbay Alparslan ŞAHİN’in odasına gittik. Yanımda Üsteğmen Fatih ÖZCAN, Üsteğmen Mustafa ŞENYÜZ, Binbaşı Mehmet Fatih ÖZKAN vardı. (…) Benim bulunduğum helikopterde
Binbaşı Mehmet Fatih ÖZKAN, Astsubay Köksal DEMİRTUĞ, birde ismini bilmediğim komando
Astsubay vardı. Diğer helikopterde ise Üsteğmenler Fatih ÖZCAN, Mustafa ŞENYÜZ, Astsubay
Teknisyen Yahya BAŞTAN vardı. (…) Binbaşı Mehmet Fatih ÖZKAN ‘benim kâğıtlarım var onları
getir’ diyerek beni gönderdi. ..Yaklaşık 2 saat Yalova’da kaldık. Görev emriyle ÖZKAN Binbaşı
uçak başına çağırdı. ‘Komutanların can güvenliği tehlikede, komutanları kurtarmaya gidiyoruz’
dedi. Biz de helikopterlere bindik. Filoda yemeğe geçtiğimiz aşamadan sonra Mustafa ŞENYÜZ
Teğmen ile hiç karşılaşmadım. (…) Belli bir süreden sonra bizim üzerimizde uçunca can güvenliğimizden endişelendiğimizden helikopterden indik. Bir binada sivil elbise giydik. Mehmet Fatih
ÖZKAN ve Kenan COMART ve ben çitten atlayarak üsten kaçtık.’’
Fatih ÖZCAN (ek ifadesi): “13/07/2016 günü saat öğlen saatlerine yakın bir saatte İstanbul’da bulunuyor iken Konya’daki üsste birlikte görev yaptığımız Hava Pilot Binbaşı Mehmet Fatih ÖZKAN beni telefon ile aradı. ‘Herhangi bir işin var mı’ diye sordu. …15/07/2016 günü öğlen
saatlerinde Binbaşı Mehmet Fatih ÖZKAN beni telefon ile aradı ve üsse gelmemi istedi. Kendi
Harekât Subayı’dır, bu tür faaliyetlerde kendisi arar. Yanına gittiğimde bana Teğmen Abdülsamet
KARA ile Üsteğmen Mustafa ŞENYÜZ’ü çağırmamı söyledi. Bu iki arkadaşı çağırdım. Konuşarak
Binbaşı Mehmet Fatih ÖZKAN’ın odasına gittik. Daha sonra 4’ümüz filo Komutanı Yarbay Alparslan ŞAHİN’in odasına gittik.
“(…) Diğer Cougar marka 01-2524 kuyruk nolu helikopterde ise Mehmet Fatih ÖZKAN, Teğmen Abdüssamet KARA, Teknisyen Köksal DEMİRTUĞ ve adını hatırlamadığım bir Komando Astsubay vardı. (…) Binbaşı Kenan COMART da bizi bekliyordu. Bizi dışarı çıkardılar. Kenan COMART
ve Binbaşı ÖZKAN bize bu gece bazı olaylar olacağını, komutanları kurtarma görevi verilebileceğini, komutanların tehlike altında olabileceğini söyledi. Biz oradan ayrıldık. Tekrar dinlenmeye
başladık. Üsteğmen Mustafa ŞENYÜZ işkillenmişti. Ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Bana ‘ne
oluyor’ diye sordu. Ben de bak terör saldırısı varmış bu işte görev yapacağız dedim. Çünkü ben
ne Kenan COMART’tan ne de Mehmet Fatih ÖZKAN’dan darbe ile ilgili hiçbir şey duymamıştım.
“(…)Ben kalktıktan sonra Binbaşı Mehmet Fatih ÖZKAN’ın içinde bulunduğu diğer helikopter iniş yaptı. O helikoptere kimin bindiğini bilmiyorum. Teknisyenimiz Astsubay Yahya BAŞTAN
diğer helikopterin yanına gidip geldikten sonra, ‘ben bu işte yokum, gitmek istiyorum, bu işte
farklı bir şeyler var’ dedi. Bizde gidebilirsin dedik. Gitti. Mehmet Fatih ÖZKAN ile durum değerlendirmesi yaptık. Bu değerlendirmeyi yaparken komandolar Yahya BAŞTAN’ı alarak geri getirdiler, anladığım kadarı ile gitmesine izin vermediler. Biz de bir şey yapamadık çünkü komandolar
tam teçhizatlıydı.’’
Köksal DEMİRTUĞ (ek ifadesi): “ …Benim bulunduğum helikopterde Binbaşı Mehmet Fatih
ÖZKAN, Üsteğmen Abdülsamed KARA, Komando Astsubay Ömer VURGUN bulunuyordu. Kalkıştan sonra görevin değiştiğini, İstanbul’a gideceğimizi, Hava Kuvvetleri Komutanı’nın emrine tahsis edildiğimizi Binbaşı Mehmet Fatih ÖZKAN söyledi. Önce Yalova’ya indik. Yakıt aldık. Bir süre
beklememiz gerektiği söylendi. Rutin bir görevdi. (…) Onlar bizim peşimizden uçarak Yalova’ya
geldiler. Yakıt aldık. Helikopterin bakımını yaptık. Saat 22.30 sıralarında İstanbul Samandıra’dan
komandoları alacağımızı, ve Fenerbahçe Orduevi’ne bırakacağımızı Uçak Komutanı Mehmet
Fastih ÖZKAN’dan öğrendik..’’
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Yahya BAŞTAN (ek ifadesi): “Ben daha önce 17/07/2016 tarihinde bu dosya kapsamında son
derece ayrıntılı bir ifade verdim ve olayları orada anlattım. Benim uçtuğum Cougar AS532 AL
Kuyruk numarası 99-2505 olan helikopterde Konya’dan Yalova’ya gelirken Üsteğmenler Fatih
ÖZCAN ve Mustafa ŞENYÜZ benimle birlikteydi. Cougar AS 532 AL marka 01-2524 kuyruk numaralı helikopterde ise Binbaşı Mehmet Fatih ÖZKAN, Üsteğmen Abdülsamed KARA ve Astsubay
Köksal DEMİRTUĞ ve ismini hatırlamadığım komando astsubay vardı.’’
Kenan COMART: “Saat 21.30 gibi Mehmet Fatih ÖZKAN’a telefon geldi. O da bize görev
verildiğini söyledi, helikopterlere bindik, Fatih’i kim aradı bilmiyorum. Pilot olarak ben Mehmet Fatih ÖZKAN, Fatih ÖZCAN ve Abdülsamet KARA vardı. Ayrıca Mustafa ŞENYÜZ de vardı.
Ben Fatih ÖZCAN’la beraber arkadaki helikoptere bindim. Bizim bindiğimiz helikopterin telsiz
ünitesi bozuktu, çalışmıyordu. Çağrı veya kod ismini lider helikopter yapar, o da Mehmet Fatih
ÖZKAN’dı. Daha sonra Yalova’dan saat 21.50 gibi havalandık. Oradan İstanbul Samandıra’ya
gittik. Samandıra’ya saat 22.10 gibi indik.
“(…) Moda Düğün Evi’nin olduğu yere indik, önce Mehmet Fatih ÖZKAN indi, sonra o havalandı, o havalandıktan sonra da ben indim. Çalışır vaziyette yarım saat kadar orada bekledim.
Ben helikopterden hiç inmedim. Benim yanımda da Fatih ÖZCAN vardı. Daha sonra Fatih ÖZCAN
Hava Kuvvetleri Komutanı’nın bizim helikoptere bindiğini söyledi. Ayrıca kendisi Komutan’ın ellerinin bağlı olmadığını korumalarının yanında olduğunu söyledi.”
“(…) Havadayken Mehmet Fatih ÖZKAN da yakıt ihtiyacı olduğunu söyleyince Hava Harp
Okulu Atatürk Havalimanı’ndaki askeri bölgeye gittik, orada yakıt ikmali yaptık. (…) Komutanlar
Mehmet Fatih ÖZKAN’ın kullandığı helikopterdeydiler. Komutanları komandolar bizim buraya
getirildiğimiz gibi kollarına girerek misafirhaneye götürdüler. (…) Mehmet Fatih ÖZKAN lider
olarak kalkış yaptı, ben de onun arkasından kalkış yaptım. Akıncı’ya doğru yola çıktık, sabah
saat 07.00-08.00 gibi Akıncı’ya ulaştık. Akıncı’ya iner inmez bir F-4 uçağının paten yaptığını görünce helikopterden inerek ağaçlara koşmaya başladım. (…) Daha sonra Mehmet Fatih ÖZKAN,
Fatih ÖZCAN, Abdülsamet KARA ve ben tel örgülerden atlayarak dışarıya çıktık. Daha sonra
otobana giderken jandarma geldi, biz de kendilerine teslim olduk.’’
Kenan COMART, daha sonra verdiği ek ifadesinde de şunları söylüyor: “…Yalova’ya geçtim.
..Saat 19.30 gibi helikopterleri gördüm. Bundan dolayı hiçbir şeyden şüphelenmedim. Filo
Komu- tanlığı’nın filo binasına geçtim ve beklemeye başladım. Fatih Mehmet ÖZKAN’ı cep telefonundan aradılar ve görev verildi. Benim kendisine tabi olacağımı, kod uçuşu yapacağımızı
söyledi. Benim helikopterimdeki cihaz arızalıydı ve dış dünya ile irtibatım kopuktu. …Helikopterin
başına gittiğimde Mehmet Fatih ÖZKAN’a benimle uçacak diğer pilotu sordum o da gelmediğini
söyledi, (…) Kalmış gibi yapıp yakındaki bir otoparka indik. Önce Mehmet Fatih ÖZKAN’ın bulunduğu lider helikopter indi. Komandoları bıraktı. Kalktık akabinde ben aynı yere iniş yaptım. Bayağı uzun bir süre bekledik. Gözümde gece görüş gözlüğü vardı. Ben sol tarafta oturuyordum..’’
Mehmet Fatih ÖZKAN’la ilgili düzenlenen MASAK raporunda da kendisinin darbeye teşebbüs faaliyeti kapsamında hakkında işlem yapılan şüphelilerden Osman SİVLİM, Selahattin YILDIZ
ile ikişer kez, Mustafa BOSTAN ile 1 kez havale işlemi gerçekleştirdiği belirtiliyor. ÖZKAN’la ilgili düzenlenen HTS raporu da hayli kabarık. HTS analiz raporundan şüpheli Mehmet Fatih ÖZKAN’ın kullanmakta olduğu 053369… numaralı telefon hattı ile 15/04/2016-15/07/2016 tarih
aralığında hakkında darbeye teşebbüs faaliyeti kapsamında işlem yapılan şüphelilerden Gökhan
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MALDAR ile 48 kez, Mustafa ŞENYÜZ ile 15 kez, Fatih ÖZCAN ile 12 kez, Kenan COMART ile 4
kez, Abdüssamet KARA ile 2 kez, Murat KARAKUŞ ve Ramazan DEDE ile 1 kez telefon görüşmesi
yaptığı, ayrıca şüphelinin olay günü Gökhan MALDAR, Fatih ÖZCAN, Kenan COMART tarafından
arandığı anlaşılıyor. ÖZKAN’ın diğer ülkelerle de telefon trafiği oldukça yoğun.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamenin Mehmet Fatih ÖZKAN ile ilgili bölümünün sonuç değerlendirmesinde şu görüşlere yer veriliyor: “Şüpheli Mehmet
Fatih ÖZKAN’ın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Yöneticisi olduğu, suç tarihinde Konya 3. Ana
Jet Üs Komutanlığı’nda 135. MAK ve İHK Filo Komutanlığı’nda Cougar marka helikopterlerin pilotluğunu yaptığı, Gökhan MALDAR, (…) ve Ömer VURGUN ile 3 adet askeri araç ve şüphelilerin
kendilerine ait özel araçları olan 1 adet Fiat Fiorino, 1 adet Honda-CR-V ve 1 adet Citroen-Berlingo marka araçla İstanbul istikametine doğru yola çıktıkları, şüphelilerin Konya’dan Ankara
üzerinden İstanbul ilinde Samandıra’da askeri birliğe gittikleri, burada şüphelilerin bulunduğu
Samandıra’daki askeri birliğe yine Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı 135. Filo Komutanlığı’ndan
havalanan ve içerisinde şüpheliler Fatih ÖZCAN, Kenan COMART ve Yahya BAŞTAN’ın bulunduğu 505 kuyruk numaralı COUGAR marka helikopter ile içerisinde şüpheliler Mehmet Fatih
ÖZKAN, Abdüssamet KARA, Köksal DEMİRTUĞ’un bulunduğu 524 kuyruk nolu COUGAR marka
helikopterlerin iniş yaptıkları, 505 kuyruk nolu helikopterin Konya’dan ilk kalkıştaki pilotlarından
birinin Mustafa ŞENYÜZ olduğu, ancak şüpheli Mustafa ŞENYÜZ’ün helikopterin Yalova’da mola
vermesi sırasında rahatsızlanarak uçuşa devam etmeyeceğini belirtmesi üzerine şüpheli Kenan
COMART’ın 505 kuyruk nolu helikopter ile uçuşa devam ettiği, bu helikopterlerin yukarıda belirtilen ve Konya’dan hareketle İstanbul’a gelen şüphelileri Samandıra’dan alarak havalandığı,
helikopterlerden bir tanesinin Hava Kuvvetleri Komutanı’nın olay tarihindeki koruması olan şüpheli Fatih KAHRAMAN’ı da almak üzere iniş yaptığı ve Fatih KAHRAMAN’ın da helikoptere binmesiyle helikopterlerin tekrar havalanarak İstanbul ilinde Moda Düğün Salonu’na iniş yaptıkları,
şüphelilerin düğün salonunun etrafını sardıkları ve bir kısmının da içeriye girdikleri, orada Hava
Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin ÜNAL’ı ve yanındaki diğer komuta kademesindeki rütbeli
mağdurlar Hasan KÜÇÜKAKYÜZ, Fethi ALPAY, Mehmet ÖZLÜ, İsmail GÜNEYKAYA, Haluk ŞAHAR,
İmdat Bahri BİBER, Ahmet BİÇER, Mehmet ŞANVER ve Atilla GÜLAN’ı zor ve silah kullanarak helikoptere bindirdikleri, alıkoyma esnasında helikoptere bindirilmeleri sırasında mağdur Orgeneral
Abidin ÜNAL haricindeki bu mağdurların ellerinin plastik kelepçe ile kelepçelendiği, daha sonra
şüphelilerden bir grubun yine düğün salonunda kalmaya devam ettikleri, diğer şüphelilerin ise
helikoptere binerek Orgeneral Abidin ÜNAL ve komuta kademesindeki müştekileri Sabiha Gökçen Havalimanı’na götürdükleri, helikopterlerin daha sonra tekrar düğün salonuna dönerek burada kalan diğer şüphelileri önce Samandıra’da ki toplanma yerlerine, oradan da Akıncı 4. Ana
Jet Üs Komutanlığı’na getirdikleri, mağdurların bir kısmının Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan içerisinde şüpheliler Reşat BORA, Nail SARIALTIN, Faruk YUSUFOĞLU ve İsrafil BEDİR’in bulunduğu
Casa uçağıyla, bir kısmının ise helikopterler ile Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’na getirildikleri
ve burada zorla alıkonuldukları, şüpheli Mehmet Fatih ÖZKAN’ın bahse konu eylemleri organize
ettiği, personeli görevlendirdiği, personel arasında iş bölümü yaptığı, darbe karşıtı komutanların
İstanbul’dan Ankara Akıncı Üssü’ne zorla götürülmesi eylemini organize ettiği, darbe faaliyeti
öncesinde çok sayıda uluslararası telefon görüşmesi yaptığı, darbe faaliyeti sırasında İngiltere
ülkesinde kullanılan 4477862… nolu telefon ile mesaj yoluyla haberleştiği, suç tarihinde görev
ve yetkisinin bulunmamasına ve Konya’da görev yapmasına rağmen darbenin yönetim merkezi
olan Akıncı Üssü’nde bulunduğu, …Diğer darbe yöneticileri ile eylem ve işbirliği içerisinde hare-
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ket ettiği, darbe faaliyetinin başarılı olabilmesi için gerekli koordinasyonu sağladığı ve emirleri
verdiği, şüphelinin darbe faaliyetini bu şekilde yönetip iştirak ettiği.. anlaşılmıştır.’’ İddianamenin talep bölümünde Mehmet Fatih ÖZKAN da toplam 13 eylemden dolayı suçlanıyor ve ayrı
ayrı cezalandırılması talep ediliyor.
ÖZCAN MURAT DOĞAN
11 Temmuz 2016 tarihinden itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Uzay Gücü Araştırma Şube Müdürü olarak görev yapan Özcan Murat DOĞAN, dosya da 23 sıra numarasıyla
kayıtlı. Suç tarihinde kayınpederinin evindeyken Yarbay Ayhan ÇATIKKAYA kendisini telefonla
arayıp, “İvedi olarak Akıncı 4. Ana Jet Üssü’ne geç’’ deyince o da kalkıp söylenilen yere gidiyor.
Önce 143. Filo’ya oradan da refakatçi eşliğinde uçuş kulesine geçiyor. Kuleye gittiğinde orada üç
astsubay ve bir teğmen varmış. Onlara ne olduğunu sorunca kendisine terörle mücadele kapsamında daha önceden uçakların kalktığını söylemişler. Kendi iddiasına göre oradaki uçuş ve emir
komuta sistemini anlamaya çalışmış ve yazılı bir emir olup olmadığını sormuş. Kendisine böyle
bir emrin olmadığını belirtmişler. İfadesinde şunları söylüyor:
“Kulede bulunan Nihat ALTINTOP’un ‘şu anda ne olduğu belli değil, bu şartlar altında görev
yapamayız’ demesi üzerine, havadaki uçaklar sizin mi diye sordum, o da ‘bizim uçaklarımız’ şeklinde cevap verdi. Havada uçak varken görev nasıl bırakılır şeklindeki beyanım üzerine onlar da
durum netleşinceye kadar göreve devam etmeye karar verdiler. Bu sırada Hakan KARAKUŞ geldi.
Kule uçakları kontrol etmiyor, kontrol kargaşası yaşanıyordu. Kimin ne yaptığı belli değildi ama
helikopterler iniş kalkış yapıyordu. Telefon görüşmesi yapmak için dışarıya çıktığım sırada Nihat
Yarbay’ın da telefonla görüştüğünü gördüm. Bana ‘Darbe söylentileri var.’ şeklinde beyanda bulundu. Tekrar yukarı çıkınca televizyondan darbe girişimi olduğunu öğrendim.’’
Özcan Murat DOĞAN kuleye geldiğinde Özel Kuvvetler personelinin bulunduğunu görüyor.
Daha sonra Özel Kuvvetler Nihat Yarbayı alıp götürmüşler. O da cihaz odasına inip kapıyı kilitleyerek televizyondan haberleri takip etmiş. Piste doğru top atışı yapılması üzerine tekrar kuleye
çıkmış, sonra da sığınağa inmiş. Daha sonra bir askeri araca binerek 143. Filo’ya geçip sivil kıyafetlerini giyip kendi aracına binerek dışarıya çıkmaya çalışırken polisler kendisini almış.
Toplam altı kişinin kendisi hakkında söyledikleri iddianameye girmiş. Bunlardan biri şüphelilerden Hakan KARAKUŞ. İfadesinde, suç tarihinde uçaklar uçtuğu sırada kulede bulunan kişilerden birinin Murat DOĞAN olduğunu söylüyor. Mustafa EREZ de ifadesinde, ilerleyen saatlerde
kuleye Murat DOĞAN’ın geldiğini, kulenin amirinin Nihat ALTINTOP olmasına rağmen, Hakan
KARAKUŞ ile birlikte Murat DOĞAN’ın uçakların uçuşunu komuta ettiklerini, Nihat ALTINTOP
kendilerine karşı geldiğinde ise bu iki kişinin Nihat ALTINTOP’u ‘‘Komutanın emri’’ var diyerek
dinlemediklerini, daha sonra Nihat ALTINTOP’un Özel Kuvvetler’e mensup komandolar tarafından derdest edilerek kuleden uzaklaştırıldığını, Hakan KARAKUŞ ile Murat DOĞAN’ın birlikte
uçuş yapan uçakları komuta etmeye devam ettiğini anlatıyor.
Rasim GÜÇLÜ de 19/07/2016 tarihli ifadesinde, suç tarihine kadar Akıncılar Üssü’ndeki uçuş
kulesinde normalde bir tane uçuş amiri bulunurken olay günü Üsteğmen EREZ, DOĞAN soy
isimli Yarbay (Özcan Murat DOĞAN) ve Hakan KARAKUŞ’un uçuş amiri olarak bulunduklarını, bir
müddet sonra Hakan KARAKUŞ’un bütün her şeyi kendisinin sevk ve idare ettiğini, soyadı KIRTIL olan bir General’in uçakların kalkmaması yönünde bir talimatı olduğunu, Ahmet ÖZÇETİN’e
Nihat ALTINTOP’un bildirmesine rağmen Ahmet ÖZÇETİN’in “KIRTIL General tutuklandı emirleri
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geçersiz’’ diye cevap verdiğini belirtmesi karşısında şüphelilerin FETÖ terör örgütü üyesi olduklarını anladığını ve bunların suç tarihinde Akıncılar Üssü’nde kalkan ve Akıncılar Üssü’ne gelen
F-16 ve helikopterlerin uçuş ve kalkış hareketlerini yönlendirdiklerini beyan ediyor.
Emre ÖZCAN’ın 19/09/2016 tarihli ifadesinde, suç tarihinde şüpheli Hakan KARAKUŞ’un
Akıncılar Üssü’nde bulunan uçuş kontrol kulesine gelerek bütün konuşmaları kendisinin yapıp
uçakları yönlendirdiğini, ayrıca DOĞAN Yarbay ve EREZ Üsteğmenin de bu şekilde kulede eylemde bulunduklarını, Birleşik Hava Harekât Merkezi’nden gelen uçuş için uçak kalkmaması talimatına rağmen, bu şahısların yanlarında getirdiği silahlı kişilerle kendilerini etkisiz kılarak havadaki
uçakların iniş ve kalkışını yönlendirdiklerini ayrıca 2. kalkan uçağın liderinin ÇAVUR isimli Binbaşı, uçaklar ile filo arasındaki konuşmayı yapanın da TOSUN isimli Yüzbaşı olduğunu söylüyor.
Tanıklar Hakan BÖLÜKBAŞ ile Mehmet YANAR da Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan ifadelerinde, şüpheli Kurmay Yarbay Özcan Murat DOĞAN’ın 15/07/2016 tarihinde üsten yapılan uçuşların kontrolü ve emniyeti için Üs Komutanı Tuğgeneral Hakan EVRİM’in
emri ile kulede görevlendirildiğini ve gece boyu uçuşlar sırasında burada görev yaptığını, kule
personelinin televizyonu açıp olan biteni öğrenmelerine engel olduğunu, olayın darbe girişimi
olduğunun anlaşılması ve Yüzbaşı Nihat ALTINTOP’un buna karşı çıkması üzerine onunla tartıştığını ve Yüzbaşı Nihat’ı kuleden kovduğunu anlatıyorlar.
İddianamede şüpheli DOĞAN’ın telefon/telsiz konuşmaları önemli bir yer tutuyor. Bunlardan birkaç örnek:
ALT SES (YARBAY DOĞAN): Şu anda devam ediyoruz..
ALT SES (YARBAY NİHAT ALTUNTOP): Hayır tüm uçaklar inişe..
ALT SES (YARBAY DOĞAN): Derhal terk ediyorsunuz, burayı terk ediyorsunuz burayı..
ALT SES (YARBAY NİHAT ALTUNTOP): Sen terk ediyorsun..
ALT SES (YARBAY DOĞAN): Ben sizden kıdemliyim.
ALT SES (YARBAY NİHAT ALTUNTOP): Hayır.
ALT SES (YARBAY DOĞAN): Ben Harekât Komutanı’nın emirlerini yerine getiriyorum, ben
görevimi yapıyorum, ben kıdemli Yarbayım şu anda çıkıyorsunuz..
ALT SES (YARBAY NİHAT ALTUNTOP): Bu bir darbe girişimidir, bu bir darbe girişimidir, bu
hukuksuzdur, darbe girişimidir bu konu beni ilgilendirmiyor..
ALT SES (YARBAY DOĞAN): Darbeyle ilgisi yok..
ALT SES (YARBAY NİHAT ALTUNTOP): Ben Meydan Harekât Komutanı’yım sen çıkıyorsun..
Uçakları inişe çağırın tamamı (içeriye sesleniyor) ALT SES (YARBAY DOĞAN): Hayır efendim.
…
ÜSTEĞMEN BÖLÜKBAŞ: Üsteğmen Bölükbaş.. HAKAN EVRİM: Doğan Yarbayı ver bana..
ÜSTEĞMEN BÖLÜKBAŞ: Veriyorum Komutanım bi saniye.. YARBAY DOĞAN: Yarbay Doğan,
buyrun Komutanım..
HAKAN EVRİM: Doğan, ee havada uçağımız var de mi? YARBAY DOĞAN: Var Komutanım..
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HAKAN EVRİM: Tamam Diyarbakır’daki kollarından haber var mı?
YARBAY DOĞAN: Diyarbakır’dan herhangi bir haber yok Komutanım dışardan girdi olan durum yok..
HAKAN EVRİM: Hı gelmiyorlar mı yani?
YARBAY DOĞAN: Yani bizim takip edebileceğimiz bişey yok Komutanım. MY den hava resminden diğer kolları göremiyoruz şu an. Şu hava resmini şeyde koyalım (içeriye söylüyor).
…
YARBAY DOĞAN: Alo..
HAKAN EVRİM: Alo..
YARBAY DOĞAN: Efendim buyrun Komutanım.. HAKAN EVRİM: Doğan.
YARBAY DOĞAN: Efendim buyrun..
HAKAN EVRİM: Eee havadaki kollarla temas kursana Diyarbakır’ın kolları havada mı? YARBAY DOĞAN: Diyarbakır kolları şu an son yaklaşmada komutanım.
HAKAN EVRİM: Son yaklaşmada kaç tanesi son yaklaşmada?
YARBAY DOĞAN: Düzeltiyorum onlar iniş için sıra bekliyorlarmış şu anda. HAKAN EVRİM:
Tamam ee hemen yakıt ikmallerini yapıyorlar tamam.
YARBAY DOĞAN: Yerde yakıt ikmallerini yapıyorlar. HAKAN EVRİM: Tamam hazır oluyorlar.
YARBAY DOĞAN : Ee şey ee uçaklar tekrar kalkış için hazır oluyorlar. HAKAN EVRİM: Hazır
oluyorlar oldu mu?
YARBAY DOĞAN: Anlaşıldı komutanım. HAKAN EVRİM: Haydi..
Özcan Murat DOĞAN hakkında düzenlenen KOM Daire analiz raporunda şüphelinin amcası
Salim DOĞAN’ın FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tepe yöneticileriyle telefon görüşmesi yaptığı, kız
kardeşi Nuran BIÇAKÇI’nın FETÖ/PDY kapsamında 667 sayılı KHK ile kapatılan Ümit Özel Eğitim
Öğretim Bas. Yay. Paz. Turz. Tic. AŞ. isimli şirkette SGK kaydının olduğu görülüyor. DOĞAN’ın HTS
kayıtlarında da trafik yoğun. Kendisine ait 0543 212 … numaralı telefon hattıyla, 15/04/201615/07/2016 tarih aralığında, darbeye teşebbüs faaliyeti kapsamında hakkında işlem yapılan
şüphelilerden; Ayhan ÇATIKKAYA ile 4 kez, Yücel TOPÇU ile 2 kez, Osman Nuri GÜR, Mehmet
Fatih ÇAVUR ve Mesut YURTDAN ile 1 kez telefon görüşmesi yaptığı, ve şüphelinin olay günü
Ayhan ÇATIKKAYA tarafından 3 kez arandığı anlaşılıyor. Diğer arkadaşları gibi onun da yurt dışı
görüşmeleri bulunuyor. Ayrıca kamera kayıtlarından kendisinin olay günü üsde olduğu tespit
ediliyor.
Savcılık iddianamesinin sonuç bölümünde şüpheliyle ilgili olarak şunlar yer alıyor: “Şüpheli Özcan Murat DOĞAN’ın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Yöneticisi olduğu, suç tarihinde
Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Uzay Gücü Araştırma Şube Müdürü olarak Yarbay rütbesiyle görev yaptığı, herhangi bir yazılı emir ve görevlendirme olmamasına rağmen suç tarihinde
darbenin yönetim merkezi olan Akıncı Üssü’nde bulunduğu, 143. Filo koridoru güvenlik kamerasında, 15/07/2016 tarihinde saat 22.11.51-22.12.11 zaman aralığında görüntü kayıtlarının bulunduğu, kule direk hat ve telefon kayıtları incelendiğinde şüphelinin Akıncı Üssü’ne gelir gelmez
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FETÖ örgütü mensuplarının kendi aralarında yapmış olduğu değerlendirilen iş bölümü gereği
direk Akıncı Üssü’ndeki hava trafik kontrol kulesine çıktığı, kulede Yarbay Nihat ALTINTOP ile
tartıştığı, Yarbay Nihat ALTINTOP’un kuledeki görevini devretmek istemediği, darbe faaliye- tinin
yasa dışı olduğunu ve uçakların derhal inmesi gerektiğini söylediği, ancak şüpheli Özcan Murat
DOĞAN’ın kendisinin daha kıdemli olduğunu, Üs Komutanı Hakan EVRİM ve Albay Ahmet ÖZÇETİN’in bilgisi dahilinde kuleye geldiğini, kuleyi kendisinin devralacağını beyan ederek ısrarla
Nihat ALTINTOP’un kuleyi terk etmesini istediği, Nihat ALTINTOP’un kuleyi terk etmemesi üzerine, şüpheli Özcan Murat DOĞAN’ın Özel Kuvvetler’den gelen terör örgütü mensupları yardımıyla
silah zoruyla kuleden çıkardığı, kuleden hava trafiğini yönettiği, havadaki uçakların pilotlarını
iniş ve kalkışta yönlendirdiği, kuleyle uçaklar arasında irtibatı sağladığı, darbe faaliyetinin icrasıyla ilgili emirler verdiği, diğer darbe yöneticileri ile eylem ve işbirliği içerisinde hareket ettiği,
darbe faaliyetinin başarılı olabilmesi için gerekli koordinasyonu sağladığı ve emirleri verdiği,
şüphelinin darbe faaliyetini bu şekilde yönetip iştirak ettiği.. anlaşılmıştır.’’ İddianamenin talep
bölümünde arkadaşları gibi o da 13 eylemi nedeniyle suçlu bulunuyor ve her birinden ayrı ayrı
cezalandırılması talep ediliyor.
FATİH YARIMBAŞ
Kurmay Albay olarak Lefkoşe’de görev yaparken, Özel Kuvvetler Komutanlığı’na atanıyor.
Ancak yeni görevine başlama imkânı bulmadan Akıncı Üssü’ne geliyor. İfadesinde diyor ki,
“15/07/2016 günü Akıncılar Üssü’nde herhangi bir resmi görevim yoktu ama olayları duyunca
ailemi akrabalarıma gönderip, kamuflajımı giyip Özel Kuvvetler’e gitmek için yola çıktım. Oranın
karışık olduğunu öğrenince geri dönerek Genelkurmay ve Kara Kuvvetleri’ni dolaştım, oralarında
karışık olduğunu görünce Akıncılar Üssü’ne gittim.’’
İddiasına göre Akıncı Üssü’ne güvenli olacağını düşündüğü için geçmiş. Nizamiyeden içeri
girince bir odaya geçip beklemiş. İfadesinde Yurtta Sulh Konseyi’ni bilmediğini, 16/07/2016 tarihinde askeri savcılar gelene kadar çeşitli binalarda zaman geçirdiğini, karacı olduğu için havacıların herhangi bir işine karışmasının mümkün olmadığını, tabancasının yanında olduğunu ancak
kullanmadığını, uçuşların niçin yapıldığını bilmediğini, gözaltına alınan kişilerden Osman KILIÇ’ı
tanıdığını, FETÖ ile irtibatının olmadığını, Akın ÖZTÜRK’ü tanıdığını ancak talimat almadığını,
‘5828 4 sayılı harekât yıldırım gizli’ ibareli mesaj formunu daha önceden görmediğini söylüyor.
İddianame kapsamındaki dört ayrı kişinin verdiği ifadede adı geçiyor. Bunlardan Cengiz ATAK
ifadesinde, 15/07/2016 tarihinde hava karardıktan sonra Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevli Albay Fatih YARIMBAŞ’ın kendisini arayarak Genelkurmay Başkanı’nın emri ile bir komutanın
emniyetinin sağlanması için alınıp bir yere götürülmesi gerektiği emri üzerine bu emri yerine
getirmek üzere Ümit ŞEKER ile birlikte Gazi Orduevi’ne gittiklerini, o ana kadar emrin Özel Kuvvetler Komutanı’nın emniyetli bir yere götürülmesi ile ilgili olduğunu bilmediklerini, Albay Fatih
YARIMBAŞ’ın otoparkta kendilerine bu durumu söylediğini, siyah uzun bir araca binip Orduevi’nden eşiyle birlikte çıkan komutanın önüne çıktıklarını, komutanı araca davet eden iki askerden
birinin şüpheli Ümit ŞEKER olduğunu, ancak komutanın aracının manevra yaparak uzaklaştığını,
aracı bir süre takip ettiklerini, ancak sonra kaybettiklerini, Fatih YARIMBAŞ’ın Akıncılar Üssü’nün
emniyetinin sağlanması gerektiğini söylemesi üzerine emniyet desteği için Akıncılar Üssü’ne gittiklerini, nizamiyede beklediklerini beyan ediyor. ATAK’ın diğer beyanlarından şüpheli Ümit ŞEKER’in de Özel Kuvvetler Komutanı’nı derdest etmek için Gazi Orduevi’ne giden Özel Kuvvetler
ekibinin içerisinde yer aldığı ve Fatih YARIMBAŞ’ın emriyle hareket ettiği anlaşılıyor.
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Cengiz ATAK ve Efrail SALTABAŞ’ın ifadelerinden de, Özel Kuvvetler Komutanı’nı bir düğün
için bulunduğu Gazi Orduevi’nden alarak derdest etmek üzere görevlendirmeyi yapan komutan
olduğu, bu yoldaki emri şüpheli Cengiz ATAK’a bildirdiği, şüpheli Cengiz ATAK ve Ümit ŞEKER
ile Efrail SALTABAŞ’tan oluşan ekibinin Özel Kuvvetler Komutanı’nın aracıyla manevra yaparak
ora- dan uzaklaşması neticesi emrini yerine getiremediği, bunun üzerine şüphelinin bu ekibi
Akın- cılar Üssü’nün emniyetinin sağlanması için Akıncılar Üssü’ne gönderdiği ve nizamiyede
görev verdiği, nizamiyede görev alan bu ekibin darbe kalkışmasına engel olmaya çalışan halkı silahla ateş ederek püskürtmeye çalıştıkları anlaşılyor. Seyyit Hamza TAŞTAN da ifadesinde,
15/07/2016 tarihinde yıllık izindeyken birliğine gittiğini, yazılı görevlendirme belgesi olmadan
oradan Albay Fatih YARIMBAŞ ile birlikte Akıncılar Üssü’ne gittiklerini söylüyor. MASAK raporunda Fatih YA- RIMBAŞ’ın hakkında FETÖ/PDY kapsamında işlem yapılan Erhan YAHŞİ ile havale
işlemi gerçekleştirdiği görülüyor.
Fatih YARIMBAŞ hakkındaki iddianamenin sonuç bölümünde şöyle deniyor: “Şüpheli Fatih
YARIMBAŞ’ın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Yöneticisi olduğu, suç tarihinde Kurmay Albay
rütbesiyle Lefkoşa’da görev yaptığı, darbeye teşebbüs faaliyetinden önce Ankara Özel Kuvvetler
Komutanlığı’na atamasının yapıldığı, ancak yeni görevine başlamadığı, suç tarihinde şüpheliler
Ümit ŞEKER, Seyit Hamza TAŞTAN, Cengiz ATAK, Hasan SALTAN ve Efrail SALTABAŞ’ı aradığı, adı
geçen şüphelilerle birlikte düğünden Özel Kuvvetler Komutanı Zekai AKSAKALLI’yı zorla alıp Akıncı Üssü’ne götürmek üzere Gazi Orduevi’ne gittikleri, Zekai AKSAKALLI’nın Orduevi’nden eşiyle
birlikte çıktığı, siyah bir araca bindiği, Fatih YARIMBAŞ ve yanındaki şüphelilerin Zekai AKSAKALLI’ya ait aracı takip edip önüne çıktıkları, Ümit ŞEKER’in Zekai AKSAKALLI’yı bulundukları araca
davet ettiği, ancak Zekai AKSAKALLI’nın aracının manevra yaparak olay yerinden uzaklaştığı,
şüpheli Fatih YARIMBAŞ ve yanındakilerin Zekai AKSAKALLI’yı Akıncı Üssü’ne kaçıramadıkları,
daha sonra Fatih YARIMBAŞ’ın yanındaki şüphelileri Akıncı Üssü’ne götürdüğü, orada Ümit ŞEKER’e nizamiyede bekleme görevi verdiği, diğer şüphelileri de Akıncı Üssü’nde görevlendirdiği,
izinde olmasına ve herhangi bir yazılı emir ve görev olmamasına rağmen darbenin yönetim merkezi olan Akıncı Üssü’ne geldiği, Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı’nın 2016/2569 sayılı ekspertiz raponuna göre şüpheliden alınan svap örneklerinde atış artıklarının tespit edildiği, Özel
Kuvvetler Komutanı Zekai AKSAKALLI’nın Gazi Orduevi’nde derdest edilmesi için emirler verdiği,
ayrıca Akıncı 4. Ana Jet Üssü nizamiye bölgesinde toplanan halka müdahale edilmesi için emirler
verdiği, diğer darbe yöneticileri ile eylem ve işbirliği içerisinde hareket ettiği, darbe faaliyetinin
başarılı olabilmesi için gerekli koordinasyonu sağladığı ve emirleri verdiği, şüphelinin darbe faaliyetini bu şekilde yönetip iştirak ettiği.. anlaşılmıştır.’’ Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddanamenin talep bölümünde toplam 13 eyleminden dolayı suçlu bulunan
Fatih YARIMBAŞ’ın her bir eyleminden dolayı ayrı ayrı cezalandırılması isteniyor.
MURAT BİCİL
Kendisi iddianamede 25 sıra sayılı sanık olarak bulunuyor. Olay tarihinde Akıncılar Ana Jet
Üssü’nde Hava Pilot Kurmay Binbaşı olarak Harekât Kısım Amirliği’nde görev yapıyordu. Filo Komutanı Hakan KARAKUŞ’un yardımcısıydı. Kendi ifadesine göre Mayıs ayında teammülere aykırı
olarak Efes Tatbikatı’nda görevlendirilmiş. Haziran ayında tatbikattan dönünce bu görevine son
verilerek aynı gün ayrılması tebliğ ediliyor ve Harekât Kısım Amirliği’nde Harekât Kısım Plan Subayı olarak pasif bir göreve getiriliyor.
İfadesinde darbe girişimiyle ilgili şunları söylüyor: “…Harekât Komutanı Ahmet ÖZÇETİN’in
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emri ile gerçekleşmiştir. Normalde Harekât Komutanı’nın sürekli orada olması gerekirken son
bir haftadır orada olmadığını fark ettim. Yerine Hakan KARAKUŞ Yarbay bakıyordu. Her sabah
bana ‘bir şey var mı’ diye sorarken, sormaz olmuştu. Cuma günü yapılan üst koordinasyon toplantısında Üs Komutanı Tuğgeneral Hakan EVRİM öğleden sonra mesainin olmayacağını söyledi.
Sebep olarak ise yüksek sıcaklığı gösterdi. Saat 14.00’te Bayrak töreni ile mesai sonlandırıldı.
Normalde bu tür durumlarda kurmay subaylar yarım kalan işlerine devam ederler. Benim de iki
projem vardı; biri, mezun olan kursiyerlerin mezuniyet töreni yazışmaları, biri de komutan devir
teslim töreni yazışmalarıydı. …Saat 17.00-18.00 sıralarında eve giderken 143. Filo’nun önünde
bir hareketlilik olduğunu ve sivil giyimli kişiler gördüm. Aracımla kapıdan içeri girdim. Sorduğumda bana ‘sosyal faaliyet var’ dediler. Orada Harekât Komutanı Ahmet ÖZÇETİN’i gördüm.’’
(…) Saat 21.00 civarlarında uçakların kalktıklarını duydum. Beni iki filoya da almadılar. Ben
de nizamiyede beklerken öndeki komandolara ve komutanına siz ne yapıyorsunuz dedim. ‘Burayı korumak ile görevlendirildik, siz karışmayın’ dediler. Arada bir tekrar eve gittim. Evde televizyondan köprünün kapatıldığını duydum. Ardından nizamiyeye tekrar geri geldim. Bana nizamiyedeki görevliler ‘sıkıyönetim ilan edildi’ dediler. Ben ne yapacağımı şaşırdım ve geri planda
kaldım ve hiç bir şeye katılmadım. Arada bir kaç kere yine eve gittim. Ben lojman nizamiyesindeydim. Eve geldiğimde ateş sesleri duydum. Tekrar geri gittim. Ardından havaya ateş ettiklerini
gördüm. Hiç bir şekilde müdahil olmadım. Ateş emri vermedim. Onlar beni tanımadıklarından
emrimi dinlemezlerdi. Etrafa bakındım. Bir şey yapamadım. Çoğu zaman eve gittim. Eşime buradan çıkmamız gerekiyor dedim. Sabah saatlerinde insanların çıkıp çıkmadığına baktım. Araçlar
saat 07.00-09.00 arası çıkıyorlardı. Ardından telefonu şarj etmek için üst nizamiyeye gittim. 10
dakika şarj ettim. Oradan eşimi aldım ve nizamiyeden çıkan bir araca binerek uzaklaştık ve Samsun’a gittik.’’
Şüpheli Murat BİCİL, darbeden önceki son bir haftanın kendisi için çok dikkat çekici olduğunu söylüyor. Ona göre Ahmet ÖZÇETİN üssün Harekât Komutanı olup normalde devamlı olarak
üsde görev yapması gerekirken ortalıklarda hiç gözükmemiş. Onun yerine Hakan KARAKUŞ bakmış. Sonra araştırdığında Ahmet ÖZÇETİN’in bu süre içerisinde resmi olarak izine ayrılmadığını
öğrenmiş. Oysa kendisi “komutan nerede’’ diye sorduğunda, “işleri sebebiyle erken çıktı, bugün
geç gelecek’’ diyerek olayı geçiştiriyorlarmış. BİCİL, darbeden önceki Perşembe günü 143. Filo
Komutanı’nın odasında Üs Komutanı Hakan EVRİM, Harekât Komutanı Ahmet ÖZÇETİN ve 141.
ile 143. Filo Komutanlarının toplantı yaptıklarını söylüyor. Bu toplantıyı yaparken kendisini odadan çıkartmışlar. Ayrıca Cuma günü öğlene doğru yine Ahmet ÖZÇETİN ve filo komutanları onu
dışarı çıkartarak odada yaklaşık 45 dakika kalmışlar.
Ahmet ÖZÇETİN kendisinden uçaklara monte edilmek üzere Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan sniper pod talep etmesini istemiş. O da yazılı olarak emir istemiş ancak olumsuz
cevap almış. Darbeden önceki Perşembe günü Ahmet ÖZÇETİN yine kendisinden Muharip Hava
Kuvvetleri Komutanlığı’na Diyarbakır ve Balıkesir’e karşılıklı hizmet uçuşu yapılacağını bildirmesini isteyince o da komutanlığı resmi olarak aramış. Bu görüşmenin akabinde o gün bir uçak
Diyarbakır’a bir uçak da Balıkesir’e giderek buralardan sniper pod almışlar. Bu işlemi yaparken
herhangi bir yazışma olmamış.
İfadesinin bir yerinde şunları anlatıyor: “(…) Bunun üzerine 143. Filo’ya gittim. Ben iznim
olmasına rağmen ve Komutan’ın bana git demesine rağmen askeri sorumluluk duygusuyla üsse
gittim. 143. Filo’nun girişi kapalıydı, bekleyenler vardı. Bana ‘Komutanım TMH görevi var, giriş
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çıkış yasak’ dediler. Ben Teğmenlere ısrar ederek içeri girdim. Ardından Ali KARABULUT’u gördüm, uçakların niçin çalıştığını sordum, o da ‘TMH görevi var, muhtemelen Genelkurmay’a bir
saldırı olmuş’ dedi. Bu sırada saat 21.00 sıralarıydı. Bunun üzerine ben televizyonda böyle bir
haber var mı diye televizyon aradım, televizyonu buldum, ancak böyle bir haber görmedim. Ardından Mustafa AZİMETLİ’nin odasına gittim, içeride tanıdıklarım, Mustafa AZİMETLİ ve Hasan
Hüseyin BALIKÇI Yarbay vardı. Önlerinde evrak vardı, beni görünce evrakı ters çevirdiler ve ‘şu
an müsait değiliz içeriye girme, Harekât Komutanı’nı gör’ dediler. Daha sonra ben Ahmet ÖZÇETİN’i aramaya başladım. Kendisini 143. Filo’da buldum, kendisine TMH görevi mi var, benim
haberim yok dedim. Bu arada gazinoya girmek istediğimde kapısı aralıktı beni içeri almadılar.
İçeride sivil ve askeri gruplar vardı. Hakan EVRİM de içerdeydi. İçeride bayağı kalabalık sivil bir
grup vardı. Bir kısmının elinde telsiz vardı. Ben bu sırada 143. Filo’nun önünde dışarıda beklerken
Ahmet ÖZÇETİN beni gördü ve ‘Genelkurmay’a saldırı olmuş TMH faaliyeti var, git nizamiyenin
emniyetini al’ dedi. Bu arada dikkatimi çeken bir husu oldu, 143. Filo’nun hiçbir uçucusu filoda
değildi, sadece kursiyer teğmenler vardı. Daha sonra ben üsse geldiğim askeri araçla tek başıma lojman nizamiyenin oraya gittim. Orada kalabalık bir karacı gurubu, SAK, Özel Kuvvetler ve
tanımadığım pekçok kişi vardı. Hepsi askeri kıyafetli ve tam teçhizatlıydı. Bana ‘Genelkurmay’a
saldırı olmuş, biz buranın emniyetini almaya geldik, siz bekleyin’ dediler. …Albay ve yarbayların
elinde bir liste vardı. Onlar giriş çıkışları kontrol ediyorlardı ve her geleni cep telefonuyla içeriye
bildiriyorlar, onay aldıktan sonra içeriye alıyorlardı. …Ancak bu esnada pek çok helikopterin üsse
giriş çıkış yaptığını gördüm. Yaklaşık saat 23:00’a kadar bunun bir terörle mücadele harekâtı olduğunu düşündüm, Ben bu arada 141. ve 143. Filo’ya ne olduğunu anlamak için gittiğimde beni
içeriye almadılar. Saat 23.30 gibi beni kardeşim aradı. Etraftan bizim uzmanlar ‘BHHM’den yazı
gelmiş, Hava Kuvvetleri’nden gelen hiçbir mesajı dikkate almayacaksınız’ şeklinde yazı geldiğini
söylediler. Ben o zaman telefonda kardeşimin de söylemesiyle darbe olduğunu anladım. Bunun
üzerine eve gittim.
(…) Tekrar döndüğümde yerde yatan yaralılar gördüm, ben ateş edilme olayını görmedim.
Ben geldiğimde albulanslar yaralılara müdahale ediyordu. Bizim üste ambulans geldiğinde de
bana ‘Yaralılara müdahale edelim mi?’ diye sordular ben de edin dedim.’’
Mahkemede kendisine olay günü Komutanı Ahmet ÖZÇETİN’in “Evine git.’’ dediği hatırlatılıyor; Hakan EVRİM’in de öğleden sonra sıcaklar nedeniyle mesai olmadığını belirttiği söyleniyor.
“Bu durumda 15/07/2016 tarihinde gece sizi üsse çağıran bir şahıs olmadığını beyan etmenize
rağmen eve gittikten sonra niçin tekrar üsse döndün’’ diye sorulunca “Ben üssün Harekât Subayıyım, uçakların çalıştığını garip bir durum olduğunu düşünerekten 143. Filo’ya zorla girdim.
Yaklaşık yarım saat sonra da beni filodan gönderdiler, o saatten sonra filoya giremedim.’’ diyor.
Murat BİCİL, mahkemede olay günü Hakan EVRİM’le hiç görüşmediğini beyan ediyor. Kendisine olay günü olan 15/07/2016 tarihli 20:58’deki 143. Filo koridordaki görüntüler izlettirilerek ne diyeceği sorulunca “yanımda görüştüğüm konuştuğum şahıs Hakan EVRİM’dir. Bana ne
söylediğini hatırlamıyorum. Oradan nereye geçtiğimizi hatırlamıyorum, muhtemelen yanından
ayrılmışımdır’’ cevabını veriyor.
Kendisine Ümit YILMAZ’ın beyanı doğrultusunda Üs Komutanı’nın verdiği emir gereğince SAT
ve MAK timlerini nizamiyeye konuşlandırıp konuşlandırmadığı, SAT ve MAK timlerinin kim- lerden
oluştuğu ve başlarında kimlerin olduğu sorulunca BİCİL şu cevabı veriyor: “Ben gittiğim- de timler
oradaydı, başlarında kimler vardı tanımıyorum, hiçbir şekilde onlarla hiçbir irtibatım olmadı.’’
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Şüpheli BİCİL’den iç nizamiyede nöbet tutan personele “Ahmet ÖZÇETİN’e geldik diyenleri
alın’’ şeklinde bir beyanda bulunup bulunmadığı sorulunca, “evet bu olayı hatırlıyorum, Cuma
günü öğlenden sonra Ahmet ÖZÇETİN Albay bana ‘nizamiyeyi ara 143. Filo’ya sosyal faaliyet için
misafirlerim gelecek içeriye alsınlar’ dedi. Ben kimlik kontrolü yapmaya gerek yoktur şeklinde
şüpheli Fahri YAVUZ’un belirttiği gibi bir beyanda bulunmadım, sadece yukarıda beyan ettiğim
şekilde telefonla kabul ettiğim hususları belirttim. Sadece Ahmet ÖZÇETİN Albay ‘benim ismimi
verenler içeri girsin’ şeklinde beyanda bulundu, ben de bunu nizamiyeye ilettim’’ diyor.
Mahkemedeki dosyada Murat BİCİL ismi ‘diğer taraf beyanları’nda en çok geçen isimlerden
biri olarak dikkat çekiyor. Bunlardan Ömer CAM ifadesinde, 15/07/2016 tarihinde saat 19.00’da
Lojman Nizamiye’deki görevini teslim aldığında nizamiyede 4 tane pilot teğmenin olduğunu,
merkeze haber verdiğini, kendilerinin bilgisi dahilinde olduğunu, Hv. Plt. Kur. Albay Ahmet ÖZÇETİN’in içeride organizasyon yaptığını ve organizasyon için gelenleri Teğmenler aracılığıyla doğrudan içeri alınmalarını söylediğini, içeriden kendisini Özel Kuvvetler’den geldiğini söyleyen ve
kendini Erdoğan olarak tanıtan bir Binbaşı geldiğini, Üs Komutanı’nın kendilerine emir verdiğini,
giriş ve çıkışı kendilerinin kontrol edeceğini söylediğini, akabinde MAK ve SAT komandolarının
geldiğini, daha sonra bir iki araç eskortluğunda bir ambulansın geldiğini, ambulansın Yuva’ya
gideceğini, bir Yüzbaşı Pilot ile Yuva’ya gitmesini söylediklerini, Yüzbaşı’ya ait Fluence marka
araç ile Yuva’ya gittiklerini, Yüzbaşı’nın kendisine tabura gitmesini ve kendisini oradan alacağını
söylediğini, bunun üzerine tabura gittiğini, Nizamiyeye geldiğinde bir Yarbayın yanında bir sivil
ile geldiğini, sivili 143. Filo’ya götürmesini söylediğini, ancak kendisinin karşı geldiğini, bunun
üzerine Yarbay’ın rütbesini kullanarak zorla kendisini gönderdiğini, lojmana tekrar döndüğünü,
geldiğinde çok sayıda ölü ve yaralının olduğunu, cenaze aracının gelip şehitleri aldığını, Binbaşı
Murat BİCİL’in emri ile itfaiye aracının gelerek yolları yıkadığını beyan ediyor.
Sinan KURT ise KOM Daire Başkanlığında verdiği ifadede, Murat BİCİL’in mahrem abiliğini
yaptığını, Murat BİCİL isimli şahsın 17/07/2016 günü saat 14.30 sıralarında evine geldiğini ve
kendisine “Selim’e bir sorabilir misin bana bir veya iki gün kalacak yer ayarlasın’’ dediğini anlatıyor. Diğer ifadelerde BİCİL isminin geçtiği bölümler şöyle:
Ali KARABULUT (ek ifadesi): “…O akşam 143. Filo gazino bölgesinde ve 143. Filo ve çevresinde Kubilay SELÇUK, Hakan EVRİM, Mehmet DİŞLİ, Bilal AKYÜZ, Ahmet ÖZÇETİN, Mustafa
AZİMETLİ, Hakan KARAKUŞ, Mehmet Fatih ÇAVUR, Ahmet TOSUN, Mustafa Mete KAYGUSUZ,
Özcan Murat DOĞAN, Hasan Hüsnü BALIKÇI, Murat BİCİL ve Ali DURMUŞ’u gördüm.’’
Mustafa AZİMETLİ (ek ifadesi): “Ahmet ÖZÇETİN’in talimatı ile filoda bulunan el kamerasını
Murat BİCİL’e vermesi için kursiyer Teğmenlerden ismini hatırlayamadığım birisine verdim. Kameranın niçin istendiğini Ahmet ÖZÇETİN söylemedi.’’
Özgür ÖTKÜN (ek ifadesi): “Darbe yapıldığını saat 21:30 sıralarında anladım. Bunun üzerine
Akıncı Lojmanlarda bulunan evime gittim. Lojmanlardan lojman nizamiye kısmına geçtim. Burada tanıdığım Murat BİCİL vardı. Ona neler olduğunu sordum. O da bilmediğini söyledi. Kendisini oraya Hareket Komutanı Ahmet ÖZÇETİN’in gönderdiğini söylediğini hatırlıyorum. Lojman
nizamiye bölgesinde MAK ve SAT komandoları olduğunu gördüm. Yaklaşık 9-10 kişiydiler. Yanlış
hatırlamıyorsam bu bölgede karacı tanımadığım subaylar vardı. Akabinde üst nizamiyeden içeri
girip sol taraftan Sincan Nizamiyeye geçtim. Burada da kapı kapalıydı ve ışık yoktu. Bir kamyonla
yol kapatılmıştı. Burada da tanımadığım asker giyinimli 5-6 kişi vardı. Bunlara da bir şey sorma-
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dan 141. Filo bölgesine tekrar döndüm. Bu arada yanılmıyorsam saat 24.00 olmuş idi. Kapıda
Teğmenler vardı. Ellerinde yanılmıyorsam tabanca vardı. İçeri girdiğimde Mehmet Fatih Çavur,
Ahmet Tosun, Mustafa Mete Kaygusuz, Uğur Uzunoğlu, Ekrem Aydoğdu, İlker Hazinedar, Oğuz
Alper Emrah, İlhami Aygül, Müslim Macit, Selahattin Yorulmaz, Hüseyin Türk, Ertan Koral vardı.
Hasan Hüsnü Balıkçı’yı da yanılmıyorsam filoda görmüştüm. Olay gecesi saat 23:50 sıralarında
lojman nizamiyesindeki kamera kayıtlarını inceledim. Bu kayıtlarda arkadaşım olan BİCİL Binbaşı ile birlikte görülmekteyim. Orada olmamın sebebi darbe olduğunu bildiğim için üsten çıkmak
istememdi.’’
Fahri YAVUZ ve Harun Nihat AŞIK: “Suç tarihinde Murat BİCİL iç nizamiyede nöbet tutarken
bize kimlik kontrolü yapmaya gerek olmadığını, ‘Ahmet ÖZÇETİN’e geldik’ diyenleri içeri almamız
gerektiğini söyledi.’’
Hasan BAYSAR: “Suç tarihinde Murat Bicil’i dış nizamiyede gördüm. Orada bize dağıtılan G3
piyade tüfeğini bu şahsın getirmiş olabileceğini tahmin ediyorum.’’
Sedat KILIÇ ve Tuncay ŞAHİN: “15/07/2016 tarihinde saat 19:00’da Lojman Nizamiyedeki
görevimi teslim aldığımda nizamiyede 4 tane Pilot Teğmen vardı. Devraldığımız vardiya bize
Hv. Plt. Kurmay Albay Ahmet ÖZÇETİN’in 143. Filo’da eğlence düzenlendiği, gelen ziyaretçilerin
beklemede olan Teğmenlere yönlendirileceğini söyledi. Çok zaman geçmeden ismini hatırlamadığım bir Binbaşı elinde M-16 piyade tüfeği ile geldi ve araçlara dikkatlice bakılması gerektiğini,
bomba tehdidinin olabileceğini söyledi. Bu sırada güvenlik taburundan 10 kadar askerin Nizamiye bölgesine geldiğini, yarım saat kadar sonra içeriden MAK ve SAT komandolarının olduğu
25-30 kadar askerin nizamiyeye konuşlandığını, SAT ve MAK timlerinin halk yaklaştıkça uyarı
ateşi açtıklarını gördüm. Biz yanımızda bulunan köpeklerle geriye çekildik. Beklediğimiz sırada
bir Yarbay yanında bir sivil ile geldi. Yanımda bulunan arkadaşıma sivili 143. Filo’ya götürmesini
söyledi, ancak arkadaşım karşı geldi. Bunun üzerine Yarbay rütbesini kullanarak zorla arkadaşı
ile sivili gönderdi. Nizamiyede ölü ve yaralılar vardı. Cenaze aracı gelip şehitleri aldı. Binbaşı
Murat BİCİL’in emri ile itfaiye aracı gelerek yolları yıkadı.’’
Ümit YILDIZ: “2 nolu nizamiyede SAT ve MAK Timlerini gördüm, güvenlik amiri olmam nedeniyle ne aradıklarını sorduğumda Üs Komutanı’nın emri olduğunu, durumu sorduğumda Binbaşı
Murat BİCİL ve Üs Komutanı’nın emirleri doğrultusunda nizamiyede konuşlandıklarını söyledi- ler.’’
İbrahim GALİN: “Nizamiyeye gittiğimde kendi personelimi çektim. Nizamiye önünde dışarıdan gelen kuvvetler yerleşti. Bunlarla irtibatı Murat BİCİL’i sağlıyordu ve Murat gelen personel
ile hareket ediyordu. Murat BİCİL ile görüştüğümde bana, üsse saldırı yapılacağını Hakan EVRİM’in bu nedenle emir verdiğini söyledi.’’
Nurettin BOZ: “Halkın Akıncı Üssü Nizamiyesi kapısı önüne tekbir sesleriyle 16/07/2016 tarihinde saat 00:00’da gelmeye başladığını gördüm. Ben, bu sırada nizamiyenin arka tarafında
bekliyordum. Orada 5-6 tane Murat BİCİL Binbaşı’nın emrinde olan Pilot Teğmen vardı, ellerinde
G-3 piyade tüfeği bulunuyordu. Murat BİCİL de nizamiye bölgesindeydi.’’
Tolga KUL: “…Sunay ÇELİK ve Murat SERGENOĞLU bize Harekât Komutanı Albay Ahmet (AHMET ÖZÇETİN) ile Binbaşı BİCİL’in bir isim listesi vereceklerini, bu kişilerin içeri girip 143. Filo’daki
kokteyle katılacaklarını söylediler.’’
Mehmet Fatih ŞENOL: ”Ben 143. Filo’da servis şoförü olarak görev yapıyordum. Suç tarihinde servisi yapıp filoya geldiğimde Mustafa AZİMETLİ, BALIKÇI Yarbay, Ali KARABULUT, Binbaşı
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Murat BİCİL, Ertan KORAL, İlker HAZİNEDAR, Hakan EVRİM, Hakan KARAKUŞ ve Ahmet ÖZÇETİN
filonun önünde birbirleri ile konuşuyorlardı.’’
İlyas DOĞAN: “Ben nizamiyedeyken SAT komandoları ve Murat BİCİL de nizamiyedeydi. Gece
kararınca halkın nizamiye önünde toplandığında SAT komandoları halkın üzerine ateş açınca
ölen ve yaralananlar oldu. Murat BİCİL, SAT komandolarının başında bulunan kişilerle görüştü
ve ateş etme olayından sonra Murat BİCİL ve yanındaki komandoların kendi aralarında teslim
olmayacaklarını, çatışacaklarını söylediklerini duydum. Murat BİCİL nizamiye ile Üs Komutanı
arasındaki irtibatı sağlamak için burada bulunuyordu.’’
Murat BİCİL’le ilgili düzenlenen MASAK raporunda şüphelinin, darbeye teşebbüs faaliyeti
kapsamında hakkında işlem yapılan şüphelilerden; Yaşar KESKİN ile altı kez, Aziz Ersel EMANET
ve Mustafa Mete KAYGUSUZ ile de birer kez havale işlemi yaptığı görülüyor. Şüphelinin ayrıca
hakkında FETÖ/PDY kapsamında işlem yapılan Yavuz Selim KILIÇ ve Levent GÜNGÖR ile de havale işlemleri bulunuyor. KOM Dairenin raporundan da şüphelinin kardeşi Mustafa BİCİL hakkında
Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 2016/6 sayılı soruşturma yürütüldüğü anlaşılıyor.
İddianamede BİCİL’in HTS analiz raporu da var. Bu analiz raporundan anlaşılıyor ki, BİCİL,
kullanmış olduğu 0505 441 … numaralı telefon hattı ile 15/04/2016-15/07/2016 tarih aralığında
darbeye teşebbüs faaliyeti kapsamında hakkında işlem yapılan şüphelilerden, Mustafa Mete
KAYGUSUZ ile 18 kez, Mustafa AZİMETLİ ile 14 kez, Ahmet TOSUN ile 13 kez, Serdar NERGİZ ile
11 kez, Ömer DOLAY ile 10 kez, Ertan KORAL ile 9 kez, İlker HAZİNEDAR ile 8 kez, Ersin ERYİĞİT
ile 7 kez, Hüseyin TÜRK ile 6 kez, Mehmet İhsan AKÇA ile 5 kez, Ahmet ÖZÇETİN ve Hasan Hüsnü BALIKÇI ile 4 kez, Mehmet Fatih ÇAVUR ve Fatih ASLANTAŞ ile 3 kez, Mustafa EREZ, Mustafa
ÖZKAN, Hakan KARAKUŞ, Selahattin YORULMAZ ve Ali KARABULUT ile 2 kez, Abdullah GENÇAY,
Mustafa KONUR ve Halil İbrahim YURDUSEV ile 1 kez telefon görüşmesi yapmış.
İddianamenin sonuç bölümünde BİCİL için yapılan değerlendirme şöyle: “Şüpheli Murat
BİCİL’in FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Yöneticisi olduğu, dosya kapsamında sureti mevcut
Sinan KURT’un 07/09/2016 tarihli ifadesinden de anlaşılacağı gibi Sinan Kurt’un şüphelinin
mahrem abiliğini yaptığı ve şüpheliyi fotoğrafından teşhis ettiği, suç tarihinde Akıncı 4. Ana
Jet Üs Komutanlığı’nda Binbaşı olarak görev yaptığı, suç tarihinde darbenin yönetim merkezi
olan Akıncı Üssü’nde bulunduğu, Akıncı Üssü’nde suç tarihinde mesainin erken bitirildiği, darbe
faaliyetine katılmayacak subayların erkenden evlerine gönderildiği, darbeci subaylar tarafından Akıncı Üssü’nde hazırlık toplantıları yapıldığı, …Şüphelinin MAK timleri ve emrinde bulunan
kursiyer Teğmenlerin görev yerlerini belirlediği ve birbirleriyle ve Üs Komutanı’yla irtibatlarını
sağladığı, Akıncı Üssü’ne giriş çıkış yapacak olanların koordinasyonunu sağladığı, yine lojman
nizamiye bölgesinde şehit edilen ve gazi olan Kazan halkının kanlarının itfaiye aracıyla yıkanması konusunda talimat verdiği, Akıncı Üssü’nde yapılan aramada ele geçirilen şüphelilerin hedef
olarak belirlediği noktalara ilişkin renkli baskı uydu görüntüsünü içerir fotoğraflar ile, sıkıyönetim direktifi olarak adlanrırılan bir takım görevlendirmelerin yer aldığı evrak üzerinde yapılan
parmak izi incelemesi neticesinde Kriminal Daire Başkanlığı’nın 2016/377 sayılı ve 04/08/2016
tarihli ekspertiz raporuna göre şüphelinin parmak izlerinin tespit edildiği, şüphelinin darbeye
hazırlık ile ilgili evrakları hazırlayıp kullandığı, diğer darbe yöneticileri ile eylem ve işbirliği içerisinde hareket ettiği, darbe faaliyetinin başarılı olabilmesi için gerekli koordinasyonu sağladığı
ve emirleri verdiği… anlaşılmıştır.’’ Diğerleri gibi Murat BİCİL de kendine isnat edilen 13 eylemle
suçlanıyor ve her birinden ayrı ayrı cezalandırılması talep ediliyor.
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MUSTAFA METE KAYGUSUZ
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görelen davada 26 sıra numaralı sanık Mustafa Mete
KAYGUZUZ. Birçok arkadaşının aksine KAYGUSUZ, cemaat ilişkisini de kalkışılan darbe gişiminde
yer aldığını da gizlemiyor. Bu konuyla ilgili olarak savcılık ifadesinde şunları söylüyor: “Benim
cemaat ile tanışmam ortaokul 3. sınıf öğrencisi olduğum 1996 senesine hemen hemen denk
gelir. O dönemde dershaneler zeki öğrencileri kendilerine çekebilmek amacıyla sınav açar ve
başarılı öğrencilere burs gibi imkânlar sağlarlardı. Ben de Ankara’daki dershanelerin neredeyse
tamamının sınavlarına girdim. Belki girdiğim bu sınavlar nedeniyle dikkat çekmiş olabilirim. Benim notlarımın her zaman yüksek olmasına rağmen yine de bana ders çalıştırmayı teklif ettiler.
Ancak o dönemde bana yardımda bulunmayı ve ders çalıştırmayı teklif eden şahısların isimlerini
hatırlamıyorum. Benim okumuş olduğum Çiğiltepe İlköğretim Okulu Ankara’da Siteler mevkisinde bulunan Askeri Lojmanların içerisinde faaliyet göstermektedir.
“Babam Asker olmamasına rağmen okula dışarıdan da öğrenci alınıyordu. Zaten zeki bir
öğrenci olduğum için sınavlarda herhangi bir yardıma ihtiyacım olmadı. Önce Çankırı Astsubay Hazırlama Okulu’nu kazandım. Buradaki derslerde başarılı olunca ertesi yıl açılan Astsubay
Hazırlama Okulu’ndan Askeri Liseye geçiş sınavına girdim ve kazanarak Kuleli Askeri Lisesi’ne
kaydımı yaptırdım. Bu süreçte cemaatin herhangi bir dahli olmadı. Sırasıyla Askeri Lise ve Harp
Okulu’nu okudum. O dönem Askeri Liseler EDOK Komutanlığı’na bağlıydı. Hava Harp Okulu’nun
öğrenci kaynağını da EDOK Komutanlığı’na bağlı bu okullar karşılamaktaydı. Son sınıfta sağlık
muayenesini geçtikten sonra, takiben öğrenci seçme uçuşlarında başarılı olmak gerekiyordu.
Bunu da başardım. Sonrasında da 1 aylık intibak eğitimini başarılıyla bitirmeniz gerekiyordu.
Ben bunların hepsini başarılı bir şekilde geçtim ve Hava Harp Okulu’na 2001 yılında girdim.
Hava Harp Okulu’nda olduğum dönemde şu an ismini hatırlayamadığım bazı şahıslar ile ara ara
görüşmelerim oldu. Görüşmelerimiz genelde hal hatır sormak, bir nevi irtibatı koparmayalım
mantığındaki görüşmelerdi. Ara sıra görüştüğümüz şahıslar dini sohbet de yapardı. Hava Harp
Okulu’ndan 2005 yılında Teğmen rütbesi ile mezun oldum. İlk görev yerim Çiğli’de bulunan 2.
Ana Jet Üs Komutanlığı oldu. Belirli bir süre uyum dönemi geçirdikten sonra, önce pervaneli
uçak, takiben şu an kullanımdan kalkmış olan T-37 eğitim uçağı ve sonrasında T-38 Jet eğitim
uçaklarında eğitimlerimi başarı ile tamamladım.
“2007 yılında Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’na F-5 harbe hazırlığa geçiş uçuş eğitimi
için atandım. 1 yıl F-5 uçakları ile uçuş eğitimi aldım. 2008 yılı Nisan ayında Ankara 4. Ana Jet
Üs Komutanlığı’na kursiyer pilot olarak atandım. 2009 yılı Ocak ayı sonuna kadar kursiyer pilot
olarak uçtum. Mezuniyeti takiben Ankara Akıncı Üssü 142. Filo’ya F-16 Pilotu olarak atandım. O
dönem itibariyle rütbem Üsteğmendi. 2012 yılı yaz aylarına kadar burada görev yaptım. 2012
yılında açılan Akademi sınavlarını kazandım ve 2012-2014 yılları arası Hava Harp Akademisi’nde
öğrenci subay olarak görev yaptım.
“Anlattığım bu süre içerisinde yine cemaatten bazı şahıslar ile arada bir görüşmelerim oldu,
ancak görüştüğüm şahısların ismini hatırlamıyorum. 2014 atamalarında yeniden Ankara Akıncı
Üs Komutanlığı’nda 141. Filo’da görev yapmaya başladım. Akıncı’da 3 filo bulunmaktadır. 141.
Filo Hava-Yer görevlerinde yani Av-Bombardıman görevlerinde kullanılır. 142. Filo Hava Hava ve
Keşif Filosu olarak görev yapar. Düşman uçağı ile çatışacak ilk filo budur. Aslında diğer filolarında benzer görevleri vardır. Ancak isimlendirilirken bu isimle isimlendirilmiştir. Diğer filolardan
farklı olarak keşif görevi de bulunmaktadır. 143. Filo tam harbe hazırlık eğitim filosudur.
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“2015 yılı Aralık ayında Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın çıkardığı bir emir geriği 141. Filo’ya
da tam harbe hazırlık görevi verildi. Bu görevlendirme ile 141. Filo’nun görevi değişmiş oldu.
Av-Bombardıman görevinden öğrenci yetiştiren bir birliğe döndü. Bu şekilde hem 141. Filo hem
de 143. Filo öğrenci yetiştirerek Pilot açığını kapatmaya çalıştı. 2015 yılı içerisinde cemaatten
kontak kurduğum kişi benim kendisini Serdar ismi ile bildiğim ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde çalıştığını öğrendiğim şahıstı. Genelde bu şahsın Keçiören’de bulunan evinde buluşurduk.
Sohbetler yine söylediğim gibi çoğu zaman hal hatır sorma, bazen de dini sohbet şeklinde
olur- du. Kendisi ile son olarak zannediyorum 2016 yılı Ramazan Bayramı’nda görüştük. Cemaat
ile ilk temasım olan 1996 yılından bugüne kadar olan süreçte dönem dönem fakire fukaraya
yardım amaçlı cüzi miktarlar vermişliğim olmuştur. Son olarak zannediyorum 2015 yılının son
aylarında 300 TL’lik bir yardım ödemesi yaptım. Amacım himmet ya da başka bir şey değil, sadece fakir fukaraya dağıtılması için ayırdığım paranın verilmesiydi.
“15/07/2016 tarihinde sabah normal mesai için birliğime geldim. Cephanelikten Sinan Başçavuş olarak bildiğim ve soy ismini hatırlamadığım kişi dahili hattan beni aradı. Neden beni
aradığını da bilmiyorum. Ancak bayram haftasında nöbetçi olarak kaldığım için beni aramış
olabileceğini düşünüyorum. Kendisi mühimmat hazırladıklarını söyleyip tapa değerlerinin ne olması gerektiğini bana sordu. Tapa değeri dediğimiz husus uçağa yüklenen bombaların uçaktan
ayrıldıktan sonra kaç saniye sonra patlamaya hazır hale gelmesi değerini ifade eder. Ben kendisine konu hakkında bilgim olmadığını söyleyip, o da bana MK-82, GBU-10 ve GBU-38 isimli
mühimmatları yüklediklerini söyledi. Ben de bu malzemeler için standart olan değerleri kendisine söyleyerek buna göre ayarlama yapmasını söyledim. Sonrasında kursiyer ile olan uçuşuma
geçtim. Kursiyer uçuşu bittikten sonra saat 12.30-13.00 sularında iniş yaptım. Bu arada bakım
ekibi 16 uçaklık mühimmatın hazırlandığını söyledi. Dilekçemde sehven 12 yazmışım. Hazırlanan
mühimmat sayısı 16 uçaklık sayı idi. Bana bu şekilde söylendi. Bu uçakların hepsi F-16 uçağıydı.
Sonrasında simülatör eğitimine gittim. Eğitim 15.30 sıralarında bitti.
“Filoya geri geldiğimde mesainin erken bitmesi nedeniyle çok sayıda kişinin gittiğini gördüm. Sorduğumda sıcak nedeniyle mesainin erken bittiği söylendi. Filo’da hazır halde gördüğüm şahıslar Filo Komutanı Hakan KARAKUŞ, Harekât Subayı Mehmet Fatih ÇAVUR, yine pilot
arkadaşlarım Ahmet TOSUN, Ekrem AYDOĞDU, Hüseyin TÜRK ve ben bulunmaktaydım. Hüseyin
TÜRK’ü daha sonra çok sık görmedim. Saat 17.30 sularında Filo Komutanımız Terörle Mücadele
Harekâtı olacağını söyledi. Normalde Terör faaliyetleri genelde doğu bölgesinde olduğu için yapılacak harekâtlar Diyarbakır’daki üsten yapılır. Ancak kimi zaman Terör Örgütü mensupları ya
da destekçileri tarafından uçakların kalktığı an teröristlere bildirildiği için dönem dönem farklı
üslerden de uçak kalkar. Ayrıca Hava Kuvvetleri Ağ Bilgisayarı’na yapılacak görev girildiği anda
rota bilgisi de zaten çizilir. Burada bir sızma olabileceği endişesi ile o gün Terörle Mücadele Harekâtının Diyarbakır’dan değil Akıncılar Üssü’nden yapılacağı söylendi ve bizden hazır olmamız
istendi. Akşam 19.30 – 20.00 civarlarında uçaklara binmemiz istendi. Az önce ismini verdiğim
şahıslar bir aradaydık. Hüseyin TÜRK Yüzbaşı ne kadar kaldı emin değilim. 143. Filo’dan Mustafa
AZİMETLİ, Uğur UZUNOĞLU, İlhan AYGÜN, Oğuz Alper EMRAH ve Hasan Hüsnü BALIKÇI isimli muvazzaflarda gelmişti. Benim dışımdaki isimlere hedefler verildi. Onlar uçaklarına binerek
kendilerine verilen hedeflere uçtular. Bana ise Filo Komutanımız Hakan KARAKUŞ üsse bazı şahısların tutuklu olarak geleceğini bunların benim tarafımdan misafir edilecekleri yerlere götürüleceğini söyledi. Ben tutukluları merak ettiğimde ‘gelince görürüz’ dedi. Bu uygulama aslında
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sıra dışı bir uygulamadır. 20 seneye yakın askerlik hizmetim boyunca böyle bir durum görmedim.
Ancak emre uyma ihtiyacı hissettim.
“Zannediyorum 20.45 sularında ilk misafirler geldi. İlk gelen Genelkurmay Personel Başkan
Yardımcısı elleri bağlı vaziyette geldi. Sonrasında Korgeneral Fikri ÖZBİLGİN elleri bağsız vaziyette geldi. Bir süre sonra Genelkurmay Başkanı’nın da getirildiğini duydum ancak nasıl getirildiğini
görmedim. Takiben yine elleri bağsız vaziyette Jandarma Genel Komutanı geldi. Hava Kuvvetleri
Komutanı yine elleri bağsız şekilde geldi. Genelkurmay Başkanı’nın etrafında elinde silah bulunan şahıslar gördüğümü hatırlıyorum. Ben gelen komutanları bana önceden bildirilen odalara
götürdüm. Ben Jandarma Genel Komutanı ile konuştum ve bir süre burada misafir edileceksiniz,
sonrasında daha iyi bir yere götürüleceksiniz dedim. Kendisi bana ‘oğlum yapmayın yanlış yapıyorsunuz’ tarzında şeyler söyledi. Anormal bir durum olduğunu Komutanımız Hakan KARAKUŞ
üsse tutuklular geleceğini söylediğinde anlamıştım. Ancak bunların kim olduğunu geldiklerinde
gördüm. Hatırladığım kadarı ile o akşam üsse bu şekilde çok sayıda kişi getirildi. Ancak bir kısmı
üssün diğer tarafında hazırlanan bölüme götürülmüştü. Ben onları görmedim.
“Saat 22.30 sularında kuleye geçtim. Filo Komutanı benden şarj cihazı istemişti onu götür- düm. Sonrasında Ahmet ÖZÇETİN Albay uçakların yakıt alıp almadıklarını sordu. Bende bakım ekibine sorup dönüş yapacağımı söyledim. Daha sonra hazır olan ve olmayan uçaklar vardı
onun bilgisini kendisine verdim. Sonrasında filonun içerisinde yeni gelen hedef koordinatlarını
uçakla- ra bildirmek ile görevlendirildim. Bu koordinatların emri Harekât Komutanımız Albay
Ahmet ÖZ- ÇETİN’den çıktı. Ben de telefon ile bu koordinatları aldım ve telsizden havadaki Pilotlara aktar- dım. Uçakların bir kısmı yakıt ikmali için üsse indi. Yine İncirlik Üssü’nden Tanker uçak
kalktığını biliyorum. Burada talimatların uçaklara iletilmesini Yüzbaşı Ahmet TOSUN ile birlikte
dönüşümlü olarak gerçekleştirdik.
“Az öncede söylediğim gibi talimatları Albay Ahmet ÖZÇETİN’den ve Üs Komutanımız Tuğgeneral Hakan EVRİM’den aldık. O gün kendisi de üsteydi. Cumartesi günü saat 10:30’a kadar üste
kaldım. Sonrasında Ahmet TOSUN ve üs içerisinde gördüğümüz Mehmet Fatih ÇAVUR Binbaşı
ile birlikte önce lojmanların içerisine geçtik, arka taraftan TAİ bölgesine geçtik. Sonrasında akşam civarlarında otobana çıkıp Ankara istikametine yürüyerek geçtik. Otoban üzerinde Emniyet
personeli tarafından yakalandık. Olaylardan başlangıç anı itibariyle hiçbir bilgim ve dahlimin
olmadığı bu süreç için pişmanlığımı belirtmek isterim. Fiili olarak da hiç kimseye karşı herhangi
bir eylemim olmamıştır. Uçmadığım için kimseye zarar vermedim.
“Eşim ile tanışmam cemaatin içerisinde yer alan Ömer isimli bir abinin vesilesi ile 2010 yılında olmuştur. Eşimle de 2010 yılı içerisinde evlendik. Normal şartlarda Akıncı Üssü’nde konuşlu
bir Helikopter bulunmamaktadır. Ancak olay günü üsse Helikopterler geldiğini gördüm. Ancak
nereden geldiğini ve kaç tane geldiğini bilmiyorum. Koordinatlar bize iletildiğinde bu koordinatların Başkent Ankara içerisindeki yerler olduğunu anladık ama emir olarak geldiği için sorgulamadan koordinatları ilettik. Nihayetinde son kararı verecek olan pilottur. Her uçak kalktığında
eğer bir radar ataması yapılmış ise bu uçağın yaptığı her hareket, gittiği rota tespit edilebilir.
Radar ataması yapılmamış ise yine nokta olarak dahi gittiği güzergâh tespit edilebilir. Ancak
bunun çok sağlıklı olup olmadığından emin değilm. Ancak bir radara ataması yapıldığını ve her
uçağa bir kod verildiğini düşünüyorum. Dolayısıyla hangi uçakların nereye uçtuklarının tespitine
dair radar izler Ahlatlıbel Hava Radar Komutanlığı’ndan temin edilebilir. 15/07/2016 günü akşamı saatini bilmediğim bir vakitte Diyarbakır’dan da üsse uçak indiğini biliyorum. Bunu da bakım

AKINCI’DA YAŞANANLAR

199

ekibi bana söyledi. Hatta hatırladığım kadarıyla bu uçaklar Akıncı Üssü’ne geldiğinde misafirler
üsse gelmişti. Uçaklara ilişkin telsiz kayıtları Akıncı Üssü’nden Kule’den temin edilebilir. Ben Fethullah Gülen ile hiç tanışmadım. Gerçekleştirilen darbe girişiminde ben sadece aldığım emirleri
uyguladım. Emirleri de resmi sıralı amirlerimden aldım. Bir defa bu olaya bulaşmış oldum. Pişmanım ancak cezam neyse razıyım.’’
KAYGUSUZ, ifadesinde yukarda anlatılanların dışın da kendisine kimlerin ağabeylik yaptığını, nerelere gittiğini, nerelerde kaldığını vs. teferruatlıca anlatıyor. İfadenin bir yerinde de kanlı
girişimin ertesi günü Akıncı’daki lojmanların arka tarafından yürürken yakalanmadan önce kullandığı telefonu kırarak attığını ama hangi düşünceyle bunu yaptığını bilmediğini belirtiyor.
Şüpheli cemaat ilişkisini anlattıktan sonra olay gecesi neler yaptığını da teker teker sıralıyor.
Bu konuda söylediklerinden bazıları şöyle: “15/07/2016 tarihinde saat 14.00 sıralarında sıcak
nedeniyle mesai erken bitirildi. Mesai bitince Filo Komutanı Hakan KARAKUŞ filodan ayrılmamamı söyledi. Saat 17.00 sıralarında Hakan KARAKUŞ bize TMH olacağını herkesin hazırlanmasını
söyledi. Bu toplantıya Mehmet Fatih ÇAVUR, Ahmet TOSUN, Ekrem AYDOĞDU, Mehmet Çetin
KAPLAN, Ertan KORAL, Adem KIRCI, Hasan Hüsnü BALIKÇI, Selahattin YORULMAZ, Uğur UZUNOĞLU, Hüseyin TÜRK, İlhami AYGÜL, Oğuz Alper EMRAH, İlker HAZİNEDAR da katıldı. Bizlere
uçacağımız söylendi. Bu toplantıdan sonra 141. Filo’da beklemede kaldık. Saat 20.00 sıralarında
yine filoda Hakan KARAKUŞ mini bir toplantı yaptı. Toplantıda kimin kimle uçacağı yönünde talimat verdi. Hakan KARAKUŞ ilk uçacak Pilotun Uğur UZUNOĞLU olduğunu, yanında birinin daha
uçacağını söyledi, ancak o kişiyi hatırlamıyorum. İkinci uçacak olan pilotun Mustafa AZİMETLİ ve
Ekrem AYDOĞDU olduklarını, üçüncünün yanılmıyorsam Oğuz Alper EMRAH ile ismini hatır- lamadığım birisi olduğunu söyledi. Daha sonra uçacakları söylemedi. Bana da ‘Sen de uçacaksın.’
dedi ancak koluma kimi verdiğini söylemedi.
“Daha sonra Hakan KARAKUŞ beni uçurmaktan vazgeçip gelen misafirler ile ilgilenmemi
onları söyleyeceği yerlere götürmemi istedi. 141. Filo’da saat 16.30 Mehmet Fatih ÇAVUR’un
yapmış olduğu toplantıya da katıldım. Burada da TMH olacağını ÇAVUR bize söyledi. Ben 141.
Filo’da bulunduğum sırada 20.45-21.00 sıralarında ilk Genel Kurmay Personel Başkan Yardımcısı
karacı Tümgenaraleller arkadan bağlı vaziyette geldi. Getiren yine karacı bir yüzbaşıydı. Getiren
Yüzbaşı kendisinin Genel Kurmay Personel Başkan Yardımcısı olduğunu söyledi. Getiren Yüzbaşı
bana şu anda resmini gösterdiğiniz Abdurahman ÖKMEN’e benzemekteydi. Bu kişiyi elleri arkadan bağlı vaziyette filonun çıkışından sol taraftaki eski harekât odası diye belirtilen yere götürdüm. Burada bekleyen yanılmıyorsam Hasan KEPEZ isimli kursiyer Teğmene teslim ettim. Benim
teslim etmiş olduğum Tümgenaral şu anda video kaydını gösterdiğiniz 15/07/2016 tarihinde
22.00 sıralarındaki görüntüdeki kişidir. Bundan sonra yaklaşık 15-20 dakika sonra Korgenaral
Fikri ÖZBİLGİN elleri bağsız bir şekilde geldi. Bu kişiyi ikitane jandarma Astsubay getirdi. Ancak
filonun içinden değil dış bölgesinden getirdi. Onu da harekât odası diye belirtilen Hasan KEPEZ
isimli kursiyerin olduğu yere götürdüm.
“Bundan yaklaşık yarım saat sonra Genel Kurmay Başkanı Hulusi AKAR’ın 141. Filo’nun çıkışında sol taraftaki eski hareket odası olarak tabir edilen ve benim götürmüş olduğum rehinelerin bulunduğu yere Özel Kuvvetler tarafından getirildiğini öğrendim. Ben de bir arabayla oraya
birinin getirildiğini gördüm. Ancak bunun Genel Kurmay Başkanı olup olmadığını görmedim.
Bundan yaklaşık yanılmıyorsam yarım saat sonra elleri bağsız vaziyette Jandarma Genel Komutanı Galip MENDİ getirildi. Galip MENDİ’yi emir subayı olduğu söylenen kişi getirdi. Kendisini filo
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içerisinden getirmediler. Filonun dış bölgesinden getirdiler. Galip MENDİ’yi 141. Filo’dan hatta
doğru giderken yer altına doğru olan sığınağa götürdük. Burada da bekleyen bir Üsteğmen vardı, o Üsteğmene teslim ettik. Ancak Üsteğmenin kim olduğunu bilmiyorum. Galip MENDİ geldiğinde bana ‘oğlum yanlış yapıyorsunuz, bu işi yapmayın’ dedi. Ama ben bana Ahmet ÖZÇETİN’in
verdiği emir böyle olunca Galip MENDİ’nin dediğini dikkate almadım. Hava Kuvvetleri Komutanı
Abidin ÜNAL ise Galip MENDİ’den yaklaşık 20 dakika sonra getirildi. Kendisini Ahmet ÖZÇETİN
getirdi. Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin ÜNAL geldiğinde elleri bağısızdı. Abidin ÜNAL’ı filonun
içerisinde istihbarat odası diye geçen yere Ahmet ÖZÇETİN götürdü. Abidin ÜNAL ilk geldiğinde
çardakta oturanlara ellerini kaldırarak merhaba dedi. Bu yukarıda isimlerini saydığım getirilenler dışında Yuva 4 tarafına da getirilenler olduğunu öğrendim, ancak kimler getirildi bilmiyorum.
Mahkemede şüpheliye dikta teybinde bulunan “kaçak saray üzerinde MACH üzeri geçiş yapın” dediği yönündeki ses kaydı dinletiliyor. Buna cevap olarak “Söz konusu ses kaydı bana aittir,
ben 141. Filo’dan havada bulunan uçaklara 143. Filo’dan bana telefonla talimat veren Ahmet
ÖZÇETİN’in vermiş olduğu emirleri ilettim. Burada telefon kulağımda Ahmet ÖZÇETİN’i dinliyordum. Aldığım talimatları da havada bulunan uçaklara 141. Filo’da bulunan destten illetiyordum.
Kendisi bana kaçak saray üzerinden MACH üzeri geçiş olarak talimat verdi. Bende bunu havada
bulunan Pilotlara ilettim’’ diyor.
Aynı şekilde kendisine dinletilen ve AK Parti Genel Merkezi’nin bulunduğu koordinatların
verilerek, “Bu bölgeden MACH üzeri alçak geçiş yapın’’, aynı şekilde dikta kayıtlarında yer alan
“Emniyet binasını vurun, tahrip edin, Emniyet binasına atış yapıldı mı, ikinci bir bomba atılsın’’,
bir başka kayıtta “kaçak saray üzerinden MACH geçişi yakıt bitene kadar”, “Genel Kurmay ve
Kızılay’da kırılacak cam kalmasın”, “emniyete bomba atın”, “tornalara top taarruzu serbest” seklindeki kayıtlar dinletildiğinde de sesin kendisine ait olduğunu ve bu emirleri ÖZÇETİN’den alıp
pilotlara ilettiğini söylüyor. KAYGUSUZ’un “kaçak saray’’ derken bu ifadeyi Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi için kullandığını belirtmesi de özellikle dikkat çekici.
KAYGUSUZ’un ifadesinde şu pişmanlık cümleleri de yer alıyor: “Yurtta Sulh Konseyi hakkında herhangi bir bilgim yoktur. Daha sonra basından böyle bir konseyden haberim oldu. Ben 1996
yılından beri Fetullah Gülen cemaati ile irtibat halindeyim. Ancak şu anda çok pişmanım, Allah
onların belasını versin, beni kullandılar. 15/07/2016 tarihinde yaşanan olaylardan sonra FETÖ/
PDY terör örgütünün ne kadar tehlikeli ve sinsi olduğunu anladım.’’
Mustafa Mete KAYGUSUZ isiminin ‘diğer taraf beyanları’ içerisinde çok sık geçmesi onun
gece boyunca süren kalkışmada ne kadar etkin rol alıp almadığı konusunda da bilgi veriyor.
Mahkeme dosyasında yer alan ‘diğer taraf beyanları’nda Mete KAYGUSUZ’un isminin geçtiği
yerler:
Erdem ERDOĞAN’ın ek ifadesi: “...141. Filo’da Mete KAYGUSUZ, Hasan Hüsnü BALIKÇI, Ekrem AYDOĞDU, Özgür ÖTKÜN, Uğur UZUNOĞLU, Hüseyin TÜRK, Ahmet TOSUN’u gördüm. Ahmet TOSUN ve Mustafa Mete KAYGUSUZ filonun deskinde telsizle konuşuyorlardı. İkisinden birisi
koordinat veriyordu. Ancak hangisinin koordinat verdiğini hatırlamıyorum.’’
Oğuz Alper EMRAH: “Biz Pilot arkadaşlarla beraber 141. Filo’daki gazinoda otururken Hakan KARAKUŞ geldi. ‘Bugün terörle mücadele harekâtı yapacağız, daha önceden sızmalar oluyordu, herkese haber verilmeyecek; burada bulunanlar da dışarıya haber vermesin’ dedi. Daha
önceki ifademde belirttiğim Mete KAYGUSUZ’la başlayıp Uğur UZUNOĞLU ile biten Pilotların
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tamamı oradaydı. Ayrıca hatırlamadığım birkaç kişi daha vardı. ..Ahmet ÖZÇETİN bize ‘dinlenin tekrar görev vereceğiz’ dedi. Gazinoda beklemeye devam ettik. Ara ara DESK’te duran ekip
Ahmet TOSUN ve Mete KAYGUSUZ uçacak pilot çağırıyordu, ben de uyuma numarası yaptım,
yanımda telefon vardı, normal konuşmaları çekiyordu. Biraz orada bekledik daha sonra oradan
ayrılarak 141. Filo’ya geri döndük.’’
Müslim MACİT: “Eğitim odasında Ahmet TOSUN ile EREZ vardı ve onlar pazartesi günü yapılacak uçuşu planlıyorlardı. Daha sonra EREZ’le birlikte Mehmet Çetin KAPLAN da olduğu halde
gazinoya geçtik. Orada oturduk. Saat 18.00 gibi KARAKUŞ Yarbay’ın toplantı için bizleri beklediği
yönünde haber geldi. Anons mu geldi, bir haber mi geldi hatırlamıyorum. Deskin karşısındaki
gazinoda toplandık. Toplantıya pilotlar katıldı. Toplantıya ÇAVUR, Özgür ÖTGÜN, Mete KAYGUSUZ, İlker HAZİNEDAR, …gibi isimler katılmıştı. Konuşmayı Karakuş Yarbay yaptı. ...Belirlediğim
koordinatı Fatih ÇAVUR’a verdim. O da KIRCI ile birlikte uçuşa gitti. Biz planlamada KAYGUSUZ
Yüzbaşı ile uçacaktık. O deske yardımcı olmak için kaldığından dolayı ben de kaldım ve benden
sürekli koordinat istendi. KAYGUSUZ Yüzbaşı ve TOSUN Yüzbaşı, Ahmet ÖZÇETİN’den gelen talimatlar doğrultusunda benden Meclis’in ön avlusunun koordinatını, Kızılay Meydanı’nın, TÜRKSAT, Jandarma Genel Komutanlığı gibi yerlerin koordinatlarını istediler, ben de verdim. …O aşamada uçaklarla teması KAYGUSUZ sağladı. 143’ün desk bölgesinde bulundum. Darbeden sonra
yakalanıp cezaevine gittiğimizde KAYGUSUZ’la yaptığımız aramızdaki konuşmada, KAYGUSUZ
bana Adil ÖKSÜZ’ün de orada olduğunu söyledi. …Daha sonra KAYGUSUZ bana ‘kule civarında
bir paket var, onları alıp Yuva 4’e götür’ dedi. Biz yukarıda anlattığım şekilde harekâtın başlangıcında 141. Filo’da KAYGUSUZ, TOSUN ve Ahmet ÖZÇETİN ile birlikte bulunduğumuz sırada Ahmet ÖZÇETİN gerek cep telefonuyla gerekse dahili hattan konuşuyordu. …Koordinatları verdiğim
kişilerin darbe eylemi olup olmadığını bilip bilmediklerini bilmem, ancak Hasan Hüsnü BALIKCI,
Mustafa Mete KAYGUSUZ, Ahmet ÖZÇETİN, Fatih Mehmet ÇAVUR, Hakan KARAKUŞ, Mustafa
AZİMETLİ’nin bilgilerinin olduğunu düşünüyorum.’’
Adem KIRCI: “141. Filo binasına gittim, 142. Filo’dan arkadaşlarım Mustafa EREZ, Mehmet
Çetin KAPLAN ve Müslim MACİT’in kursiyer Teğmenlerle burada olduğunu gördüm. Bunların dışında 141 ve 142. Filo pilotları olan Ahmet TOSUN, Mustafa Mete KAYGUSUZ, Ertan KORAL, İlker
HAZİNEDAR, Hüseyin TÜRK, İlhami AYGÜN, Oğuz Alper EMRAH, Hasan Hüsnü BALIKÇI, Mustafa AZİMETLİ, Ekrem AYDOĞDU, Mehmet Fatih ÇAVUR, Mustafa ÖZKAN, Mustafa KONUR ve
ismi şu an aklıma gelmeyen bazı pilotlar filonun DESK bölümü karşısındaki odada toplandık. …
Uçuş öncesi Mustafa Mete KAYGUSUZ filoyla telsiz bağlantı frekansını 123,4 olarak söylemişti;
bu frekansı uçak telsizine kodlayıp filoyla irtibata geçecektik. Verilen talimat havada meydan
üssünde beklememiz şeklinde olduğu için havalandıktan sonra 7-10000 fit irtifada Akıncı Üssü
üzerinde beklemeye başladık. Bu esnada Mustafa Mete KAYGUSUZ telsiz anonsuyla ‘Harekât
Komutanı’nın (Ahmet ÖZÇETİN) talimatı var, yakıt azaltın inin’ dedi. .Tekrar uçuş kıyafetlerini
giydik, DESK’e geldiğimizde DESK’in başında ya Ahmet TOSUN ya da Mustafa Mete KAYGUSUZ
bize ellerindeki yazılı bir koordinatı hedef olarak verdi. Gece boyunca Mustafa Mete KAYGUSUZ
ve Ahmet TOSUN filoda sürekli telsizin başında irtibatı sağlayan ve talimat veren kişilerdi. ..Kalkış sonrası telsizde bulunan ya KAYGUSUZ ya da TOSUN 10000 fitte meydan üzerinde havada
beklememizi söyledi. …141. Filo’ya döndüğümüzde yukarıda ilk uçuş sonrası belirttiğim kişileri
yine gördüm. Ahmet ÖZÇETİN, DESK’in önünde toplantı salonuna bakan kısmında oturuyordu,
TOSUN’la, KAYGUSUZ da buradaydı. …Bir süre içeride bekledim. Mustafa Mete KAYGUSUZ bu
esnada Mehmet Çetin KAPLAN ve Müslim MACİT’i tahminime göre pist bombalanmadan önce
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helikopter pistine göndererek Generalleri alıp gelmelerini istemiş, bunu Çetin KAPLAN sonradan
bana anlattı. …Benim değerlendirmeme göre söz konusu Akıncılar Üssü’nde icra edilen darbeye teşebbüs eylemi Akıncı Üs Komutanı Hakan EVRİM, Harekât Komutanı Ahmet ÖZÇETİN ve
bunların altında ÇAVUR, KARAKUŞ, TOSUN ve KAYGUSUZ’un emir ve talimatları doğrultusunda
icra edilmiş olup bu darbe eylemini FETÖ terör örgütü veya cemaat diye nitelendirilen grubun
yaptığını bunların bizi de kullandığını düşünüyorum.’’
Hasan Hüsnü BALIKÇI: “…2-3 saat sonra Kurmay Yüzbaşı Ahmet TOSUN ve Kurmay Yüzbaşı
Mete KAYGUSUZ uçuş için beni çağırdılar. Ben geldim ve başka bir F-16’ya bindim. 2. Pilot olarak
da Yüzbaşı Uğur Uzunoğlu benim uçağıma bindi. Bu sırada saatin kaç olduğunu hatırlamıyorum.
Gece saatleriydi. Uçağa binerken bize hedef verilmedi. Biz uçakla havalanmadan önce herhangi
bir rota yüklemesi yapmamıştık. Havalandıktan sonra havada 20 dakika kadar görev gelmesini
bekledik. Sonra filodan bize sesli bir koordinat bildirildi. …Bu sırada Yüzbaşı Ahmet TOSUN, ‘bu
hedef TBMM’nin önündeki bahçe’ diye söyledi. Sonra Uğur UZUNOĞLU bu hedefi görüntülü olarak çalıştı. Hedefin neresi olduğuna görüntülü olarak baktı. Bu çalışmayı sniper isimli cihazdan
Yüzbaşı Uğur UZUNOĞLU yaptı. …Daha sonra 141. Filodaki Ahmet TOSUN’a ‘Meclis’in önündeki
bahçe, hedef mütabık mıyız’ diye sordu. Ahmet TOSUN ‘mutabıkız doğrudur’ dedi. Daha sonra
ben hedefe 1 adet LGB isimli lazerle işaretlenen noktaya giden bombayı bıraktım. 1 adet LGB
bombası bıraktım. Bu lazerle işaretlemeyi nsniper cihazı yardımıyla 2. Pilot Uğur UZUNOĞLU
yaptı.’’
Uğur UZUNOĞLU: “...Filonun brifing salonuna geçtiğimde burada Filo Komutanımız, Mustafa AZİMETLİ, 141. Filo Komutanı Hakan KARAKUŞ, Mehmet Fatih ÇAVUR, Hasan Hüsnü BALIKÇI,
Ekrem AYDOĞDU, İlhami AYGÜN, Oğuz Alper EMRAH, Selahattin YORULMAZ, İlker HAZİNEDAR,
Ertan KORAL, Mustafa Mete KAYGUSUZ ve yeni atanmam nedeniyle tanıyamadığım bir kaç pilotun burada bulunduğunu gördüm. …Yaklaşık bir saat istirahat ettikten sonra ya Mustafa Mete
KAYGUSUZ ya da DESK’te bulunan birisi bana BALIKÇI Yarbayla birlikte tekrar uçacağımı söyledi.
Havadayken AZİMETLİ Binbaşının ‘hareketli hedefler vurulacak ve atış serbest’ şeklindeki talimatlarını telsizle aldım. Olay öncesi 141. Filo’da yapılan brifingte TMH faaliyeti olacağını Mehmet Fatih ÇAVUR Binbaşı, Mustafa AZİMETLİ, Hakan KARAKUŞ ve Hasan Hüsnü BALIKÇI brifing
esnasında söylemişlerdi.’’
Özgür ÖTKÜN: “…Oradan birisi gelen bu Generalin 141 desk bölgesine götürülmesini istedi.
Ben de bunu Mustafa Mete KAYGUSUZ’a söyledim. O da Generali alıp götürdü. Oraya götürülmesini kimin istediğini hatırlayamıyorum.’’
Selahattin YORULMAZ: “…Bu toplantıda Hasan Hüsnü BALIKÇI, Mustafa AZİMETLİ, Hakan
KARAKUŞ, Mehmet Fatih ÇAVUR, Oğuz Alper EMRAH, Özgür ÖTKÜN, İlker HAZİNEDAR, Uğur
UZUNOĞLU, Ekrem AYDOĞDU, Ertan KORAL, Mustafa Mete KAYGUSUZ, M. Çetin KAPLAN, Adem
KIRCI vardı. Bu toplantıda Mehmet Fatih ÇAVUR uçacakların isimlerini söyledi. Herhangi bir liste
veya koordinat ile ilgili belge vermedi. …Ben uçaktan indikten sonra Ahmet TOSUN ve Mustafa
Mete KAYGUSUZ’un telefonla konuşup telsiz ile uçuculara talimatlar verdiğini gördüm.’’
Mustafa ÖZKAN: “…Suç tarihinde iki kez uçak bakım bölümüne, personel olup olmadığına
bakmak amacıyla gittim. Beni oraya gitmem için Mete KAYGUSUZ yönlendirdi.’’
Hüseyin TÜRK: “…Yarbay Hakan KARAKUŞ’un brifing salonunda görevde uçacak olan pilotları toplayarak ve öğretmen gazinosunda Binbaşı M. Mehmet Fatih ÇAVUR, Binbaşı Mustafa
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AZIMETLİ, Yüzbaşı Ahmet TOSUN, Yüzbaşı Mete KAYGUSUZ, Yüzbaşı Ekrem AYDOĞDU, Yüzbaşı
İlker HAZİNEDAR, Yüzbaşı Ertan KORAL, Üsteğmen Çetin KAPLAN’ın da orada bulunduğu halde
Hakan KARAKUŞ Yarbay, terör örgütlerini önemli kamu kurum ve binalarına saldırılar planlandığını, bu yönde istihbarat alındığını, görevin nerede ve ne zaman icra edileceğini kendisinin de
bilmediğini, koordinatların havada verilebileceğini, uçuşların da girildiği sistem olan muhabere
yönetimi sistemine şu anda girilmeyeceğini, görev bitimi girileceğini söyledi. …Deskte Yüzbaşı
Ahmet TOSUN ve Yüzbaşı Mete KAYGUSUZ telsiz konuşmalarını yapıp başlarında duran Ahmet
ÖZÇETİN’in emirlerini direk olarak telsiz üzerinden uçak pilotlarına aktardılar.’’
Selahaddin YILDIZ: “Hakan KARAKUŞ olay günü Teğmenleri Mete KAYGUSUZ, Ahmet TOSUN,
Hüseyin TÜRK, Hasan Hüsnü BALIKÇI, Ertan KORAL, Müslim MACİT, Çetin KAPLAN ve Adem KIRCI
ile birlikte toplayarak gizli bir operasyon yapacaklarını, bu harekâtla ilgili Teğmenlere de bazı
görevler verileceğini belirterek, ‘verilecek görevlere uyarsınız’ dedi. Mete KAYGUSUZ gece saat
23.00 sıralarında ‘dışarıda çatışma çıktı bizden olmayan herkes düşmandır, karşı gelen, emirlere uymayan herkesi etkisiz hale getirip kelepçeleyin’ diyerek bizim silah alıp kuleye gitmemizi
istedi. Filodaki uçaklara kuleden Mete KAYGUSUZ ve Ahmet TOSUN talimat verip yönlendirdi.’’
Oğuz Kaan AYRAN: “…Mete KAYGUSUZ ve Ahmet TOSUN telsizden uçan Pilotlara atış serbest emrini verip hedefleri söylediler, …Buraların Meclis, Kaçak Saray, Ankara Emniyet, TÜRSAT,
TRT, Yenimahalle tarafındaki radyolik antenleri gibi yerler olduğunu yapılan konuşmalardan
duydum.’’
Ali Mert TÜFEKÇİ: ”Hakan KARAKUŞ bizi çağırıp telefonlarımızı toplayarak gizli bir operasyon yapılacağını belirtti ve verilen emirleri yerine getirmemizi istedi. …Hüseyin TÜRK kursiyerleri
çağırarak görev dağılımı yaptı. Mete KAYGUSUZ ve Ahmet TOSUN da telsizle uçakla görüşerek
koordinat verip ‘atış serbest’ diyerek eyleme katıldılar.’’
Uluç Hüseyin HANÇER: “…Mete KAYGUSUZ suç tarihinde ‘bugün tarihi bir gün, yıllardır bugünü bekliyoruz, bugün itaat günüdür, karşınıza asker şahıs bile çıkabilir, ben indir dediğimde
indireceksiniz’ şeklinde konuşma yaptı.
Engin YÜKSEL: “…Saat 22.00 sularında Kol Komutanı Mete KAYGUSUZ anons yaparak filo
önünde toplanılmasını istedi. Az sonra telaşlı bir biçimde yanımıza gelerek, ‘artık gün bugündür,
herkes üzerine düşen görevi layıkı ile yapacak, benim emirlerime uyacak’ dedi. Mete KAYGUSUZ benden ve arkadaşım Resul METİN’den filo bölgesi ile hat bakım komutanlığı arasındaki
yolu tutmamızı istedi. Bize buradan kimsenin filo bölgesine geçmemesi konusunda talimat verdi.
Daha sonra gazinoda kursiyerler istirahat ederken Mete KAYGUSUZ gelerek yeni bir ekibe ihtiyaçları olduğunu söyleyip, bir ekip toparladıktan sonra gitti. FENS bölümünde istirahat ettiğim
sırada, Mete KAYGUSUZ yanında bir Tuğgeneralle gelerek bizden Tuğgeneralin sivil bir arkadaşının minibüsle lojman bölgesinden alınarak birliğe getirilmesini istedi.’’
Hakan KARAKUŞ: “…Mustafa Mete KAYGUSUZ’u filoda gördüm. Mete KAYGUSUZ bana gece
terörle mücadele için uçuş olabileceğini söyledi.’’
Müslim MACİT: “…suç tarihinde uçacaklar arasında 1 numarada Yüzbaşı AYDOĞDU, arkasında Binbaşı AZİMETLİ, 2 numarada Mehmet Çetin KAPLAN, arkasında Ertan KORAL, 3 numarada Mete KAYGUSUZ, 4 numarada ben bulunuyordum. Ancak ben ve Mete desk bölgesinde
kaldığımızdan dolayı uçamadık.’’
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Caner ÇAMOĞLU: “Olay günü Mete KAYGUSUZ bizlere görevlendirme yaptığı, verilecek
emirlere sorgulama yapmadan riayet edilmesini, dışarıda bir iç savaşın başladığını, üssün güvenliğinin tehlikede olduğunu söyledi.’’
Murat ÇAKIR: “…Bizi toplantıya çağırarak telefonlarımızı toplatıp teröristlere yönelik operasyon yapılacağını, verilecek emre riayet edileceğini, emirleri sorgulayamayacağımızı ve emir
verecek kişilerin Yüzbaşı KAYGUSUZ ve TÜRK olduğunu belirttiler. Daha sonra bizi toplayan KAYGUSUZ ‘Çok büyük bir harekât olacak, söylediklerimin dışına çıkmayacaksınız, filonun güvenliğinin alınması gerekiyor’ dedi, sonra da Murat ÇAKIR ve arkadaşlarını çeşitli yerlerde görevlendirdi.’’
Yunus Emre HOŞOĞLU, Ertuğrul GÜVENBİRLİK ve Melih DÖNER: “…Mesai bitiminden sonra
Hakan KARAKUŞ bizi brifing salonunda toplayıp gizli bir operasyon olacağını söyleyerek cep telefonlarımızı aldı. Bizlere operasyon ile ilgili görev verileceğini, emirleri Mustafa Mete KAYGUSUZ,
Hüseyin TÜRK ve Ahmet TOSUN’un vereceğini belirttikten sonra silahı olmayanlara silah verdiler.
KAYGUSUZ da burada ‘verilen emirleri sorgulama günü değildir, mutlak itaat günüdür’ diyerek
beni nöbet konusunda görevlendirdi. Daha sonra sığınağa iki kişi elleri ve ağızları kapalı şekilde
getirildi. Mete KAYGUSUZ bana ‘bunlarla ilgilen’ dedi. Bu şahısların ihtiyaçların giderilmesine
yönelik emir ve talimatları KAYGUSUZ ve TOSUN’dan aldım.’’
Resul Metin, Coşkun Bardakçı, Emre Kaçgan ve Uğur Akyılmaz: “…Mete KAYGUSUZ Filo Komutanı Yüzbaşı Hakan KARAKUŞ’un emirlerini bizlere iletti, onun emri ile bizim olay gecesi nerede ne görev yapacağımız organize edildi.’’
Emre KAÇGAN: “…Gece saatlerinde Mete’nin yanında başka bir kişi ile birlikte bir şahsın
koluna girerek filo harekât binasına götürdüklerini gördüm. Yine gece saatlerinde Mete 141.
Filo’dan 143. Filo’ya gitti ve burada kuleye çıktı.’’
Uğur AKYILMAZ: “15/07/2016 günü gece saatlerinde bu komutan (KAYGUSUZ) görev yaptığımız 141. Filo’ya girenlerin iznini veren komutandı, onun izni olmadan kimse içeri alınmadı,
filodan da çıkış yapamadı.’’
Hasan KEPEZ: “Yarbay Hakan KARAKUŞ, Yüzbaşı Mete KAYGUSUZ ve Binbaşı Mehmet Fatih
ÇAVUR olay günü bizi emirle görevlendirdi ve yönlendirdi.’’
Abdullah ÖZBEKLER: ”15/07/2016 günü saat 14:00 sıralarında Yarbay Hakan KARAKUŞ,
141. Filo birifing salonunda pilot teğmenler ile yaptığı gizli toplantıda Yüzbaşı Mete KAYGUSUZ’un vereceği emirlere uyulması yönünde talimat verdi. Bu talimata istinaden, Yüzbaşı Mete
KAYGUSUZ saat 21.00’den sonra yaptığı görev dağılımında bana ve Eren Kaçgan’a 141. Filo’nun
arkasında nöbet tutması talimatını verdi.’’
Hüseyin MERMER: “15/07/2016 günü saat 18:00 sıralarında Yüzbaşı Mete KAYGUSUZ kursiyer gazinosuna gelerek ‘Bugün itaat günü, yorumlama günü değil, verilen emirleri yerine getirmeyen ciddi şekilde karşılığını alır’ şeklinde konuşmalar yaptı. Ayrıca aynı gece saat 24:00
sıralarında filo önünde bir aracın durması üzerine Mete KAYGUSUZ bu aracın yanına geldi, bu
araçtan 2 ya da 3 sivil şahıs ile 2 tane de rütbesini görmediğim ancak kamuflajı bulunan askerler
indi. Bu kişiyi orada bulunan bir binanın içerisine soktuk. O sırada Mete KAYGUSUZ getirilen bu
kişinin ellerini kelepçeledi, sonrasında Hüseyin MERMER’e ‘bu şahsın ihtiyaçlarını gider’ dedi.’’
Mustafa KONUR: “…Burada toplandık. Bize TMH olacağını söyledi. Yanılmıyorsam saat
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18.00 sıralarıydı. Bu toplantıda Hakan KARAKUŞ, Mehmet Fatih ÇAVUR, Hüseyin TÜRK, Ahmet
TOSUN, Mete KAYGUSUZ, Özgür ÖTKÜN, Mustafa EREZ, Adem KIRCI, Müslüm MACİT, Ekrem
AYDOĞDU, Mehmet Çetin KAPLAN vardı. Olay akşamında 141 deskte bulunan TOSUN ve KAYGUSUZ 143. Filo’dan telefon ile aldıkları talimatları telsizden uçuculara iletiyorlardı.’’
Ahmet OĞUZHAN YILDIZ ve İbrahim YILMAZ: “…Yarbay Hakan KARAKUŞ ve Yüzbaşı Mete
KAYGUSUZ olay günü bizi emirle görevlendirdi ve yönlendirdi.’’
Ertuğrul DİNÇER: “…Yarbay Hakan KARAKUŞ, Binbaşı Mustafa AZİMETLİ, Yüzbaşılar Mete
KAYGUSUZ, Ahmet TOSUN ve Hüseyin TÜRK’ten olay günü emirler aldım.’’
Nihat ALTINTOP: “…Darbeci komando askerler tarafından deredest edilmem sırasında 4.
Ana Jet Üs Komutanlığı 143. Filo’da görev yapan şüpheli Hv. Kur. Yzb. Mete KAYGUSUZ’u kule
girişinde rahat bir şekilde gezerken gördüm.’’
Tanık Davut ÇALIŞ: “141. Filo’da garson olarak çalışıyorum. Hakan KARAKUŞ’un odasını temizledikten sonra pek çok tanımadığım yabancı Pilotun, ÖTKÜN, KAYGUSUZ, TOSUN Yüzbaşılar
ile EREZ ve KONUR Üsteğmenin ve ÇAVUR Binbaşının ÇAKIR ve YÜKSEL Üsteğmenin orada olduğunu gördüm. O gece daha önce alınmadığı kadar yiyecek alındı.’’
Tanık Eyüp KARATEKİN: “Olay günü mesainin tatil edilmesinden sonra tanımadığım bir Üsteğmen ile birlikte Mustafa Mete KAYGUSUZ gelerek erlerin ve şoförlerin telefonlarını topladı.’’
Tanık Yusuf ÖREN: “Mürted Üssü’nde bulunan 141. Filo’da askerlik görevini yapıyordum.
…15/07/2016 tarihinde istihbarat odasının temizlenme emrini Gürcan COŞKUN verdi. Suç tarihinde tanımadığım bir teğmen telefonlarımızı aldı. Yüzbaşı KAYGUSUZ telefonlarımızın alınmasına gerekçe olarak ‘üst düzey arama olacak, ceza almayın diyerek telefonları topladık’ dedi. Suç
tarihinde filoya değişik yerlerden komutanların geldiğini görünce nedenini Yüzbaşı KAYGUSUZ’a
sordum, o da ‘gizli bir görev var, siz ortalıkta fazla dolaşmayın’dedi.’’
Tanıklar Uğur SEMERCİ ve Aydın ÖZDEMİR: “…Saat 13:30’da mesai bitiminden sonra Yüzbaşı KAYGUSUZ 141. Filo’da kalıp saat 15.00’ten sonra rütbeli personel ve teğmenler ile telefonları
dışarıda bırakarak toplantı yaptılar.’’
Tanık Nurullah POLAT: “..Servise çıktığımızda Gürcan Üsteğmen 5 tane asma kilit alıp bunu
Çağrı Binbaşı’ya vermemizi söyledi. Binbaşı’ya ulaşamayınca bu kilitleri KAYGUSUZ Yüzbaşı’ya
verdik.’’
Hain darbe girişiminin yaşandığı gece KAYGUSUZ’un yaptığı telefon/telsiz konuşmalarının
listesi bir hayli kabarık. Mahkeme dosyasında yer alan konuşma tapelerinden birkaç örnek:
FİLO (METE KAYGUSUZ): Aslan 1, filo.. ASLAN 1 (EKREM AYDOĞDU): Devam..
FİLO (METE KAYGUSUZ): Diyarbakır’dan takviye geliyor yakıt bittiğinde gelip inebilirsiniz.
ASLAN 1 (EKREM AYDOĞDU): Anlaşıldı, biz bingoya kadar bekleyeceğiz, sizin ikazınızı hand
over (teslim etmek) yapmadan bölgeden ayrılmıyoruz..
FİLO (METE KAYGUSUZ): Mutabık, hand overdan sonra ayrılıyorsunuz..
ASLAN 1( EKREM AYDOĞDU): Anladım bekliyoruz biz..
…
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FİLO (MUSTAFA METE KAYGUSUZ): Aslan filo, aslan filo, aslan kol filo..
ASLAN 4 (İLHAMİ AYGÜL): Kurt filo, aslan 4 A9 bölgesi verilen 240 da bekleyeme devam
ediyoruz, herhangi bir hareketlilik yok..
FİLO (MUSTAFA METE KAYGUSUZ): Aslan kol, koordinat veriyorum notedin..
ASLAN 4 (İLHAMİ AYGÜL): Beklemede kalın.
ŞAHİN 2 (OĞUZ ALPER EMRAH): Filo şahin 2 dinleme 24-250 başta, şahin 2, 300 knot..
FİLO (MUSTAFA METE KAYGUSUZ): Şahin kol, bidahaki talimata kadar verilen başta uçmaya
devam edin talimat vercez..
ŞAHİN 2 (OĞUZ ALPER EMRAH): Anlaşıldı, 150 başta 300 knotta devam ediyoruz, düzeltiyorum 250 baş 150 seviye..
ASLAN 4 (İLHAMİ AYGÜL): Kurt filo, aslan 4 koordinat için dinlemedeyiz..
FİLO (MUSTAFA METE KAYGUSUZ): Aslan 1 1. Koordinat ankamal ee Emniyet Genel Müdürlüğü 3956 39568722 doğu 32498657 600 feet
…
ASLAN 4 (İLHAMİ AYGÜL): İrtifayı takrar eder misiniz, koordinat aslan 4 için mutabık mıyız?
FİLO (MUSTAFA METE KAYGUSUZ): Aslan 4 için, havadaki aslan kol için koordinat 39568722
kuzey, doğu 32498657
ASLAN 4 (İLHAMİ AYGÜL): İrtifa..
FİLO (MUSTAFA METE KAYGUSUZ): 600 feet.
ASLAN 4 (İLHAMİ AYGÜL): Anlaşıldı bölgeye devam ediyoruz.
FİLO (MUSTAFA METE KAYGUSUZ): İkinci koordinatı veriyorum, 1 numara buranın üzerinden
mach üstü geçiş yapsın, 2 numara için koordinat veriyorum, 2 numara için koordinat veriyorum..
ASLAN 4 2 (MUSTAFA ÖZKAN): Aslan 4 2 numara dinlemede.. FİLO (MUSTAFA METE KAYGUSUZ): 39558473
…
ASLAN 4 1 (İLHAMİ AYGÜL): Aslan 4.
FİLO (MUSTAFA METE KAYGUSUZ): Emyinet binasının arkası atış yapılacak yer.. FİLO (METE
KAYGUSUZ): Aslan 4 filo emniyet binası arkasına atış serbest..
ASLAN 4 (İLHAMİ AYGÜL): Aslan 4 ifadeler anlaşıldı şu an fiziki görüntüde görüntüsünde
problem var ikaz edicez.
FİLO (METE KAYGUSUZ): Anlaşıldı atışınızı bekliyoruz.
…
ASLAN 4-1 NUMARA (İLHAMİ AYGÜL): Kurt filo, aslan 4 emniyet binasının önünde çatışma
takip ediyoruz çatışma..
MUSTAFA METE KAYGUSUZ: Emniyet binasını vurun, emniyet binasını tahrip edin..
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ASLAN 4-1 NUMARA (İLHAMİ AYGÜL): Anlaşıldı, çatışma olan bölgeye atış yapıyoruz mütabık mıyız?
…
ASLAN 4-1 NUMARA (İLHAMİ AYGÜL): Anlaşıldı, emniyet binası ankamalın yanındaki ilk
bina mı, ikinci bina mı, biz çatışmayı takip ediyoruz, çatışma olan bölgeye atış edebiliriz.
MUSTAFA METE KAYGUSUZ: Yoğun ateş edilen yere ateş yapın, yoğun ateş edilen yere çatışmanın olduğu yere, aslan 4..
KURT FİLO (MUSTAFA METE KAYGUSUZ): Emniyet binasını tahrip serbest.. ASLAN4 (İLHAMİ
AYGÜL): Emniyet binası kare bina mutabık mıyız?
FİLO (MUSTAFA METE KAYGUSUZ): Aslan 4 filo.. ASLAN4 (İLHAMİ AYGÜL): Filo aslan 4..
FİLO (MUSTAFA METE KAYGUSUZ): Emniyet binasına atış yaptınız mı? ASLAN4 (İLHAMİ AYGÜL): Takip yazdıracam..
FİLO (MUSTAFA METE KAYGUSUZ): Emniyet binasına atış yaptınız mı? ASLAN4 (İLHAMİ AYGÜL): İki dakika sonra taarruz olacak.
FİLO (MUSTAFA METE KAYGUSUZ): Biraz acele edelim, 1 bomba daha iki bomba.. ASLAN4
(İLHAMİ AYGÜL): Anlaşılmadı..
FİLO (MUSTAFA METE KAYGUSUZ): Bir bomba daha atıyoruz oraya.. ASLAN4 (İLHAMİ AYGÜL): Aslan 4, çatışma bölgesine iki bomba atacam..
…
ŞAHİN 2 (OĞUZ ALPER EMRAH): Anlaşıldı, şahin 1’ler de aynı bölgede mutabık mıyız?
FİLO (METE KAYGUSUZ): Şahin 1’ler Genelkurmay üzerinde, siz kaçak saraydasınız, kaçak
saraya devam edin..
ŞAHİN 1(ADEM KIRCI): Şahin 1’ler kaçak saraya devam ediyor, anlaşıldı, tamam.. FİLO(M.
METE KAYGUSUZ): Koordinat..
ASLAN 4-2 (MUSTAFA ÖZKAN): Anlaşıldı, şu an aslan 1 attığı koordinata JDAM serbest mutabıkmıyız?
FİLO (MUSTAFA METE KAYGUSUZ): Serbest serbest..
ASLAN 4-2 (MUSTAFA ÖZKAN): Her hangi bir taarruz başı var mı?
FİLO (MUSTAFA METE KAYGUSUZ):Her hangi bir taarruz başı yok, sersbestsiniz.. ASLAN 4-2
(MUSTAFA ÖZKAN): Anlaşıldı, iki bomba mutabık mıyız, iki bomba? FİLO (MUSTAFA METE KAYGUSUZ): Bir bir sırayla atabilirsiniz..
…
FİLO (METE KAYGUSUZ): Tanker filo devam edin..
TANKER: Yıldız guarddan çağrı yaptı, Akıncı’dan kalkacak olan couger trafiği Çankaya Köşkü
olacakmış bilgi..
FİLO (METE KAYGUSUZ): Akıncı’dan kalkan couager trafiği Çankaya Köşkü olacak alındı. Ko-
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nuşma listesi böyle uzayıp gidiyor.
Diğer şüphelilerde olduğu gibi Mustafa Mete KAYGUSUZ hakkında da MASAK tarafından
rapor düzenlenmiş. Bu rapordan KAYGUSUZ’un, darbeye teşebbüs faaliyeti kapsamında hakkında işlem yapılan şüphelilerden Gürcan COŞKUN ile 2 kez, Bülent YAPANEL, Mustafa EREZ, Halil
İbrahim YURDUSEV, Hakan KARAKUŞ, Murat BİCİL ile 1 kez, Ahmet TOSUN ile 2 kez, Selahattin
YORULMAZ ile 3 kez havale işlemi gerçekleştirdiği, ayrıca FETÖ/PDY kapsamında işlem yapılan
Abdurrahman YILDIRIM, İbrahim AYGÜN ve Ertuğrul YAMAN ile havale trafiğinin olduğu anlaşılyor.
KAYGUSUZ’un diğer şüphelilerle olan telefon haberleşmesi de yoğun. Hakkında düzenlenen
HTS raporundan anlaşıldığına göre; kullanmış olduğu 0530 435 …numaralı hat ile 15/04/201615/07/2016 tarih aralığında hakkında darbeye teşebbüs faaliyeti kapsamında işlem yapılan şüphelilerden çoğu ile sayısız defa telefon görüşmesi yaptığı anlaşılıyor.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kabul ettiği iddianamenin sonuç bölümündeki değerlendirme şöyle: “Şüpheli Mustafa Mete Kaygusuz’un FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Yöneticisi olduğu, FETÖ/PDY terör örgütüyle 1996 yılında tanıştığı, en son 2015 yılında Ankara
Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan Serkan Gülşen isimli kişinin kendisinden sorumlu örgüt abisi
olduğu, ayrıca Sinan Kurt’un 07/09/2016 tarihli ifadesinden anlaşılacağı gibi Sinan Kurt’un da
geçmiş tarihlerde şüphelinin örgüt abiliğini yaptığı ve şüpheliyi teşhis ettiği, örgüte maaşından
himmet verdiği, eşiyle 2010 yılında Ömer isimli örgüt abisi vasıtasıyla evlendiği, ayrıca detayları 2016/128386 sayılı Mahrem İmamlar soruşturma dosyasından anlaşılacağı gibi; Ufuk Işık’ın
şüphelinin mahrem abiliğini yaptığı, suç tarihinde Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı 141.Filo’da
Pilot Kurmay Yüzbaşı olarak görev yaptığı ve darbenin yönetim merkezi olan Akıncı Üssü’nde bulunduğu, 141. Filo harekât icra odası güvenlik kamerasında 15/07/2016 tarihinde saat 16.01.0016.08.15 zaman aralığında, ayrıca 141. Filo Koridoru güvenlik kamerasında 15/07/2016 tarihinde saat 16.35.47-16.35.59 zaman aralığında görüntülerinin olduğu, Akıncı Üssü’nde darbe günü
mesainin erken bitirildiği… Darbe faaliyeti sırasında Akın Öztürk, Kubilay Selçuk, Ünsal Coşkun,
Ömer Faruk Harmancık, Hakan Evrim, Ahmet Özçetin, Mehmet Fatih Çavur ile Fetullahçı terör
örgütünün sivil kanadına mensup Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve
Harun Biniş gibi isimlerin 143. Filo’da toplandıkları, adı geçen şahısların kimin nereye ne şekilde
gideceğine, hangi eylemlerin yapılacağına, hangi noktaların uçak ve helikopterle vurulacağına
karar verdikleri, alınan kararları Ahmet Özçetin ve Mehmet Fatih Çavur’a ilettikleri, Ahmet Özçetin ve Mehmet Fatih Çavur’un da telsiz ve telefonla 141. Filo’daki Ahmet Tosun ve Mustafa
Mete Kaygusuz’a ilettiği, Ahmet Tosun ve Mustafa Mete Kaygusuz’un da DESK diye tabir edilen
uçaklarla telsiz bağlantısının sağlandığı noktadan telsizler aracılığıyla vur emrini ve vurulacak
hedefi ve koordinatlarını havada uçmakta olan FETÖ üyesi Pilotlara bildirdikleri, dikta teyip kayıtlarının incelenmesinde şüphelinin bombalanacak yerlerle ilgili Pilotlara koordinatlar bildirdiği, hangi Pilotun nereden, nasıl uçacağı talimatını Pilotlara ilettiği, ‘emniyet binasını vurun, emniyet binasını tahrip edin, Genelkurmay üzerinden alçak uçuş yapın, kaçak saray koordinat için
beklemekteyiz, Genelkurmay ve Kızılay meydanından MACH üstü geçiş serbest, Kızılay’da cam
kaldı mı, kalmayacak kırın hepsini, TOMA’lara top taarruzu atış serbest’ şeklinde emirler verdiği,
şüphelinin diğer darbe yöneticileri ile eylem ve işbirliği içerisinde hareket ettiği, darbe faaliyetinin başarılı olabilmesi için gerekli koordinasyonu sağladığı ve emirleri verdiği, şüphelinin darbe
faaliyetini bu şekilde yönetip iştirak ettiği.. anlaşılmıştır.’’ İddianamenin talep bölümünde, KAY-
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GUSUZ’a isnat edilen 13 suçlama sıralandı ve her birinden ilgili kanun maddeleri gereğince ayrı
ayrı cezalandırılması istendi.
ALİ ERASLAN
İddianamenin 27’inci sırasında kayıtlı olan Ali ERASLAN, Şehit Üsteğmen Hasan ŞAHAN Kışlası’nda Albay olarak görev yapıyor. Sorguda kendisine verilen emirlere uyduğunu belirtiyor ama
emri veren kişiler ve emir içeriği ile ilgili bilgi vermek istemeyerek susma hakkını kullanmak
istediğini söylüyor.
Kazan Cumhuriyert Başsavcılığı’nda bulunan dosyasındaki savunmasında ise şunları anlatıyor: “İnsani Yardım Tugayı’nda Komutan vekili olarak Albay rütbesiyle görev yapıyorum. Mesaideyken saat 15.00 civarlarında Lojistik Komutanlığı Denetleme Başkanlığı’ndan Denetleme
Sonuç Raporu bilgisayardaki EYS sisteminden bana geldi. İnsani Yardım Tugayı’ndan toplumsal
olaylara karşı bir tane hazır kıta kurulması isteniyordu. Aynı gün Hasan Şahan Kışla Komutanlığı’ndan yukarıdaki görevi içeren bir yazı daha gelmişti. Odamda Yarbay Can AFACAN ve Yarbay
Çağatay BUDAK’la bu görevin mahiyetini tartıştık. Albay Erkan YILDIZ ile de bu hususu konuştuk.
“Mesai bitiminde kışladan ayrılıp evime gittim; gitmeden önce tabur komutanlarına yukarıda bahsettiğim görev için personel ve asker hazırlaması talimatını vermiştim. Bunları kontrol ve
denetlemek amacıyla tahminim saat 21.30 civarlarında kışlaya gittim. Giderken Mustafa ZELBEY’i de arayıp kışlaya gelmesini istedim. Mustafa ZELBEY geldikten sonra ona hızlı hareket edebilecek personel çağırmasını söyledim. Bu talimatımdan sonra Binbaşı Fatih KOÇAK, Teğmenler
Aykut GÜNDÜZ, Muhammet KIVRAK, Muhammet SAKA, Binbaşı Murat TEKİN, Yüzbaşı Özkan
HEKİN geldiler. Nizamiyeden çıkarken nöbetçi amiri Binbaşı Alper SARIYILDIRIM bana acil olarak
bir zarf uzattı. Zarfı açtığımda Yurtta Sulh Konseyi tarafından sıkıyönetim ilan edildiği yazıyordu. Yaklaşık 4 adet Land marka jiple Akıncı Üssü’ne gittik. Benim bulunduğum araçla yanımda
Özkan HEKİN, önümde Yunus KÜÇÜKÖMEROĞLU ve şoför Ertuğrul CANOĞLU ile üsse geldik. Arkamızdaki araçlarda da yukarıda bahsettiğim kişiler vardı. Nizamiyeye vardığımda elinde tüfek
olan kişiye Yurtta Sulh Konseyi sıkıyönetim ilan etmiş diye bağırdım.
“…Emri gösterince bana kapıyı açtılar, nizamiyede özel kıyafetli birçok asker vardı, ben yetkili kim diye sordum. ‘Burada yetkili kimse yok’ dediler. Diğer nizamiyede olabileceği söylenince
Mustafa ZELBEY’i alarak Land marka jiple gittik, saat 23.30-24.00 civarında Lojman Nizamiyeye
vardık.
“Orada kalabalık askerler vardı. Oradaki görevlinin bir tanesi bize kuleye gitmemizi söyledi. Bizim kulede yapabileceğimiz bir şey yoktu. Dışarıdan ve içeriden silah sesleri geliyordu. Biz
emniyetli bir şekilde içeride bekleyelim dedik ve bekledik. Ertesi gün sabaha kadar silah sesleri
devam etti. Ben herhangi bir şeye karışmadım.’’
Savcılıkta kendisine dosya içerisinde yer alan fotoğrafları gösteriliyor. O da ”kompozit başlıklı gözlüklü çelik yelekli kişi benim, benim arkamdaki iki silahlı maskeli kişiyi ise tanımıyorum’’
diyor.
12/10/2016 tarihli savunmasında ise şunları anlatıyor: “(…) Mustafa’yla hazır kıta aktivasyonunu nasıl uygulayacağımızı tartışırken televizyonda askerlerin Boğaziçi Köprüsü’ndeki görüntüleri ortaya çıktı. Kara Kuvvetleri Harekât Merkezi’nden beni odamda bulunan askeri hatlardan
arayan Yarbay olduğunu söyleyen ismini hatırlamadığım şahıs ‘Bir harekât icra ediliyor. Suri-
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ye’ye harekât olabilir. Komuta heyeti Akıncı’da. Sizin tugaya da orayı takviye görevi verildi. Orayla irtibata geçin’ dedi. Bunun üzerine ben de 3 veya 4 araç hazırlanmasını, ayrıca daha önceden
belirlediğimiz 10 kişiyle birlikte silahları ve şarjörleri alarak üstten çıkıp gitmeye ve orada durumu öğrendikten sonra bizden ne istediklerini anlayıp ona göre gereğini yapmaya karar verdik.
Bu sırada Nöbetçi Amir Alper SARIYILDIRIM, ‘Komutanım harekât merkezine emir geldi’ diyerek
kapalı zarf içerisinde malum isimlerin olduğu sıkıyönetim direktifini getirdi. Ben de onu giderken
aracın içerisinde yolda okudum. Benim bindiğim araçta Özkan HEKİM ve erler vardı. Açtığımda belgede sıkıyönetim ilan edildiği, yönetime el konulduğu, bazı atamaların yapıldığına dair
bir liste vardı. Benim komutanım olan Yıldırım GÜVENÇ Korgenaral’in TRT Genel Müdürlüğü’ne
atandığını gördüm. Kendimle ilgili bir atama olup olmadığına baktım. Birşey göremedim. Daha
sonra Akıncılar Üssü’ne vardık. Kapıda bizi özel kıyafetli, yüzlerinde maske bulunan silahlı personel karşıladı. Bize niçin geldiğimizi sordu. Ben de elimdeki zarfı göstererek Yurtta Sulh Konseyi
sıkıyönetim ilan etmiş, onun için geldik dedim. Daha sonra bizi içeri aldılar. (…) O esnada halkın
toplandığı söylendi. Biz ortalık sakinleşince çıkarız dedik…
“Bu sırada halk da nizamiyeye yaklaştı. Halk ‘Buradan kalkan uçaklar Özel Harekât’ı bombalıyor, biz üsse girip buna engel olacağız’ diye konuşuyordu. Biz de kendilerine ‘Askerler emir
almış, bu şekilde olay çözülmez’ diye cevap veriyorduk. 2-3 saat bu görüşmeler devam etti. …
Albay olarak sadece ben vardım.. Bu esnada birşeyler oldu. Ateş edilmeye başlandı. ‘Ateş’ diye
bir ses duydum, ancak kimin söylediğini bilmiyorum. Orası karanlıktı. Ben oraya vardığımda
Landların farlarını açtırıp nizamiyet arafına doğru yönlendirdim. Amacım halkın hareketlerini
kısıtlamaktı. Yüzyüze gelinirse sıkıntı olur diye düşündüm. Sabah saat: 04.00-05.00 gibi ateş açıldı. Ben ateş açan grubun arkasındaydım. Ateş açılacağını da bilmiyordum. Birkaç kişi yaralandı.
SAT’çılar onlara yardım etti. 112’yi arattırdık ancak ulaşamadık. Ben kovanların toplanması için
emir vermedim. Daha sonra askeri savcının geleceği söylendi. Daha sonra sivil halktan gelenler
orada bulunanları götürdü. Ben oradaki nizamiye bölgesinde beklerken bir ara görüşmek için
filolardan birine gittim. Orada kimseyle görüşemedim. Tekrar nizamiyenin olduğu yere geldim.
Müteakiben diğer nizamiyede bizim diğer ekibin yanına gittim. Fatih KOÇAK Binbaşı vardı. İki de
Teğmen vardı. Onlar ‘üsse dönelim’ dediler. Ben de ‘Kışladan çıkışta risk var, savcıya teslim olacağım, sizi de serbest bırakıyorum, kendi kararınız’ dedim. Öğlen 11:00’e kadar burada bekledik.
Daha sonra savcı gelmiş denice filoya gittim. Filonun orası terk edilmişti. Kimse var mı diye etrafa bakındık, kimseyi göremedik. Ben orada diğer arkadaşlara serbestsiniz dedim. Mustafa ve
Fatih ‘Ayrılacağız’ dediler. Savcının nerede olduğunu öğrenmek için çıktım. Üssün güvenlikçileri
geldi. Bizi yatırıp savcıya götürdü.’’
İddianamede yer alan ‘diğer taraf’ beyanlarında da Ali ERASLAN ismine rastlanıyor. Bunlardan tanık olarak dinlenen Yunus KÜÇÜKÖMEROĞLU, 19/07/2016 tarihli ifadesinde, Tugay Komutanı Ali ERASLAN’ın suç tarihinde Akıncılar Hava Üssü’ne ifadesinde geçen diğer şüphelilerle
birlikte gittiğini, ‘‘Yurtta Kulh Konseyi’’ diyerek parola söyleyip yanındakilerin üsse girmelerini
sağladığını, daha sonra nizamiyede gelen vatandaşlara komandolarla birlikte ‘‘Üsse girmeyin.’’
şeklinde megafonla uyarıda bulunduğunu, oradaki bir SAT’çının ‘‘Herkes sıraya geçsin.’’ diyerek bağırması üzerine Ali ERASLAN’ın da sıraya geçip ‘‘nişan al, ateş et’’ emri verilmesi üzerine
SAT’çıların ateş ettiğini, Ali ERASLAN’ın elinde beylik tabancası olup ateş edip etmediğini tam
olarak anlayamadığını söylüyor.
Tanık Ertuğrul CANOĞLU da ifadesinde, Ali ERASLAN’ın şoförü olduğunu, 10/07/2016 tari-
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hinde saat 19.00 sıralarında İnsani Yardım Tugayı ile Akıncılar Üssü arasında normalde kullanılan
güzergâh dışında başka kullanılan yol olup olmadığını araştırdığını, suç tarihinde de ifadesinde
geçen ismi çağırıp nizamiyeden çıkışta üzerinde gizli ibaresi bulunan sarı zarfı alarak 6 Land
rower aracıyla Akıncılar Üssü’ne gittiklerini, kapıdan girerken Ali ERASLAN’ın “Yurtta Sulh’’ diye
nizamiyedeki görevlilere bağırdığını, Akıncılar Üssü’ndeki Eryaman nizamiyesinde iken şüphelinin SAT komandoları arasında yer alarak beylik tabancası ile halkın üzerine doğru ateş açtığını,
daha sonra elbiselerini çıkartıp sivil elbiseleri giyerek diğer şüphelilerle birlikte üsten ayrıldığını
beyan ediyor.
Tanık olarak dinlenen Furkan Fuat CİN 20/07/2016 tarihli ifadesinde; Sincan Yenikent’te
bulunan İnsani Yardım Tugayı’nda asker olarak görev yaptığını, suç tarihinde ehliyeti olanların
kalkmasının istendiği daha sonra komutanlık binası önünde toplandıklarını, 6 adet Lant olduğunu, en öndekinin Tugay Komutanı’na ait olup birlikte hareket ettiklerini, Akıncılar Üssü’ndeki
2. Nizamiyeye geldiklerinde SAT Komandoları’nın kendilerine silah doğrultması üzerine Tugay Komutanı’nın araçtan inip ellerini kaldırarak komandolarla birşeyler konuştuğunu ve sonra
içe- riye alındıklarını, Tugay Komutanı Ali ERASLAN’ın rütbelileri toplayıp görev dağılımı yaptığını, kendisinin nizamiyede kalıp diğerlerinin araçlardan ayrıldığını, Özkan HEKİN’in de orada
kaldı- ğını, kameralardan araç görüldüğünde herkesin nizamiye önünde silahlı vaziyette siper
aldığını, gece saat 01:00 gibi vatandaşların nizamiye önünde toplandıklarını, uyarıya rağmen
ayrılmayınca komandoların havaya ateş açtığını, bu sırada jetlerin inip kalktığını, yanlarında gelen diğer tanımadığı Binbaşıyı üssün içerisindeki nizamiyeye götürdüğünü, nizamiyeden o tarafa
doğru baktığında yerde cesetler olduğunu, kan gölü olduğunu görüp SAT Komandoları’na, çöp
kovala- rına, boş kovanları toplatıp orada beklerken Özkan HEKİN’in vurularak hastaneye götürüldüğünü gördüğünü anlatıyor.
Ali ERASLAN hakkında düzenlenen MASAK raporunda da kardeşi Selim Eraslan’ın FET/PDY
terör örgütü tarafından kullanıldığı anlaşılan Bylock yazılımını kullanan şahıslar arasında isminin
bulunduğu, ayrıca diğer kardeşi İkbal Akay’ın Bank Asya’da hesabının bulunduğu, bahse konu
banka hesabının bakiyesinin 31/12/2013 tarihinde 10.268,00 TL olduğu, 24/12/2014 tarihinde
bahse konu hesap bakiyesinin 64,024,00 TL‘ye yükseldiği, örgüt lideri tarafından Bank Asya’ya
para yatırılma çağrısı yapıldığı dönemde hesap bakiyesinin arttırıldığı görülüyor.
Ali ERASLAN’la ilgili olarak hazırlanan HTS analiz raporunda kendisinin kullanmış olduğu
0545 234 … numaralı hat ile 15/04/2016-15/07/2016 tarih aralığında, hakkında darbeye teşebbüs faaliyeti kapsamında işlem yapılan şüphelilerden; Nevzat Bilir ile 16 kez telefon görüşmesi
yaptığı görülüyor. ERASLAN’ın yurt dışı seyat tarihleri de sivil FETÖ üyelerinin yurt dışı seyahat
tarihleriyle paralellik gösteriyor.
İddianamenin sonuç bölümünde Ali ERASLAN’la ilgili olarak şu değerlendirme yer alıyor:
“ Ali Eraslan’ın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Yöneticisi olduğu, suç tarihinde İnsani Yardım
Tugayı’nda Albay rütbesiyle Komutan Vekili olarak görev yaptığı, suç tarihinde herhangi bir yazılı emir ve görev olmamasına rağmen komutanlığını yaptığı Hasan Şahan Kışlası İnsani Yardım
Tugayı’ndan oluşturduğu ekiple Akıncı Üssü’ne geldiği, Ertuğrul Canoğlu, Fuat Furkan Cin ve
Yunus Küçükömeroğlu’nun ifadelerinden de anlaşılacağı gibi Akıncı Üssü nizamiyesine geldiklerinde şüpheli Ali Eraslan’ın araçtan indiği, nizamiyedeki nöbetçilere “Yurtta Sulh, Yurtta Sulh
kardeş” diye bağırdığı, şüphelinin darbeye teşebbüs faaliyetinden önceden haberdar olduğu,
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kullanılan parolayı bildiği ve parola ile Akıncı Üssü’ne girdiği, Erdoğan Durgun’un ifadesinden
de anlaşılacağı gibi şüpheli Ali Eraslan’ın darbe faaliyeti sırasında nizamiyenin emir komutasını
devraldığı, lojman nizamiyesinde bulunan askerlere doldur boşalt talimatı verdiği, diğer darbe
yöneticileri ile eylem ve işbirliği içerisinde hareket ettiği, darbe faaliyetinin başarılı olabilmesi
için gerekli koordinasyonu sağladığı ve emirleri verdiği, şüphelinin darbe faaliyetini bu şekilde
yönetip iştirak ettiği.. anlaşılmıştır.’’ O da diğerleri gibi 13 eylemi nedeniyle suçlandı ve herbirinden ayrı ayrı cezalandırılması talep edildi.
GÖKHAN ŞAHİN SÖNMEZATEŞ
İddianamede 28’inci sırada yer alıyor ama ismi en az birinci sıradaki Fetullah GÜLEN ismi
kadar tanınıyor. Bu tanınırlığının önemli bir nedeni var. Zira SÖNMEZATEŞ ismi Cumhurbaşkanı’na suikast hazırlığında olan timin başı olarak anılıyor. Sorguda kendisine yöneltilen ilk soru:
“15/07/2016 günü gecesi ve öncesinde Sayın Cumhurbaşkanı’nın konakladığı otelin adını ve
ad- resini kimden ve ne şekilde temin ettiniz?’’
İşte verdiği cevap: “Olay günü İzmir’e gittiğimizde saat 22.00 civarında Cumhurbaşkanı’nın
Marmaris’te iki ayrı yerde olabileceğine ilişkin bilgiyi Akıncı Üssü’nde görev yapan Hüseyin isimli
soy ismini bilmediğim Yarbay rütbesindeki bir kişiden aldım. Bu kişi ile Çiğli Üssü’nde bulunan
askeri hat üzerinden görüşme yaptım. Saat 01.00-01.30 civarında yine Çiğli Üssü’nde bulunan
askeri hat üzerinden Akıncı Üssü’ne bağlanarak aynı kişiden Cumhurbaşkanı’nın Turban Oteli’nde olduğu bilgisini aldım. Orası bir harekât merkezi olduğundan kalabalık bir nokta idi. Bu
nedenle telefonda görüştüğüm kişinin bu bilgiyi kimden aldığını bilmiyorum. Ben sadece Akıncı
Üssü ile haberleştim.’’
İkinci soru: “Sayın Cumhurbaşkanı’nın yaverinin olay gecesinde Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı’na geldiğinden bilginiz var mıydı? Kendisiyle Marmaris’e gitmenizden evvel veya Marmaris’ten döndükten sonra görüştünüz mü?’’
Verdiği cevap: ’’Kesin olarak cevaplıyorum. Kendisi ile görüşmedim. Orada olduğundan dahi
haberim yoktu. Biz Çiğli Üssü’nde Pilotlar, Özel Kuvvetler ve MAK ekibi ile grup halinde hareket
ediyorduk. Bu gruptan başka kimse ile görüşmedim. Cumhurbaşkanı’nın yaverini simaen dahi
tanımıyorum.’’
Üçüncü soru: ”Sayın Cumhurbaşkanı’nı Marmaris ilçesindeki otelden sağ olarak almanız
durumunda Dalaman Havaalanı’ndan bir uçakla Akıncı Üssü’ne götüreceğinizi ifade etmiştiniz.
Dalaman Havaalanı’ndan hangi uçakla Akıncı Üssü’ne gidecektiniz? Bu uçağı kim tedarik edecekti? Bu uçak olay tarihinde Dalaman Havaalanı’na indi mi?’’
Verdiği cevap: “Harekâtı tamamıyla Akıncı Üssü planlıyordu. Çiğli’den 15/07/2016 tarihinde
saat 22.00 civarında askeri hat üzerinden yapmış olduğum görüşmede bana Akıncı Üssü’nden
bir uçağın ayarlanarak Dalaman Havalimanı’na yönlendirileceği, Cumhurbaşkanı’nın bu uçak ile
Akıncı’ya götürüleceği bilgisi verildi. Yine planlamaya göre helikopterlerimize yakıt ikmalini de
Akıncı Üssü devreye girerek halledecekti. Bana söylenen Cumhurbaşkanı’nın bindirileceği uçağın
askeri bir uçak olup Dalaman Askeri Havalimanı’nda bekliyor olacağı idi. Ancak bu uçağın Dalaman’a hiç gelmediğini bilmiyorum.’’
Dördüncü soru: “İlk ifadenizde, darbe kalkışmasından Semih Terzi’nin size bilgi vermesi üzerine 11/07/2016 tarihinde haberdar olduğunuzu, 13/07/2016 tarihinde ise görevi kabul etti-
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ğinizi beyan etmiştiniz. Oysa soruşturma sürecinde alınan ifadelerden, 08/07/2016 tarihinde
şüpheli Taner Berber ile Ankara ilinde buluştuğunuz, bu görüşme sırasında kendisine ‘bir hafta
sonra Cuma ya da Cumartesi günü Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Hasan Küçükakyüz’ün tutuklanacağını, Taner Berber’in de refakatçi olup onu Çiğli’ye getireceğini, kapıyı başkasının çalacağını, komutan kapıya çıktıktan sonra Taner Berber ve beraberindekilerin onu davet edeceklerini, davete icabet etmez ise koluna girerek Çiğli’ye götüreceklerini’ söylediğiniz iddia edilmiş
olup, ilk ifadeniz ile mevcut beyanın çeliştiği, dolayısıyla darbe girişiminden 11/07/2016’dan çok
daha önce haberdar olduğunuz tespit edilmiştir. Bu konudaki savunmanız nedir?’’
Verdiği cevap: “Bu iddiayı kabul etmiyorum. 08/07/2016 tarihinde Ankara ilinde Taner Berber ile görüştüğüm ve Korgeneral Hasan Küçükakyüz’ün tututlanacağını ona söylediğim iddiaları doğru değildir. Ben kendisi ile belirtilen şekilde bir görüşme yapmadım ve belirtilen tarihte
onunla buluşmadım. Ben bu olayla ilgili 19 Temmuz tarihinde Ankara ilinde Tem Şube Müdürlüğü’ne ifade verdim. Bu ifadem de tüm olanları net ve doğru şekilde anlattım. Bu ifade sırasında
MİT personeli de yanımızda bulunuyordu. Ancak bu ifade basına yansıdı. Basına yansıdıktan
sonra herkes beni suçlar bir pozisyon aldı. Hatta FETÖ’cü olduğunu söyleyen kişiler dahi beni suçlamaya başladı. Tahmin ediyorum Taner Berber de beni suçlayacak şekilde bu sebepten dolayı
ifade vermiştir. Ben ifademde Cumhurbaşkanı’nı almaya gittiğimizi dahi söylemiş durumdayım.
Eğer gerçek olsaydı Hasan Küçükakyüz’ün tutuklanması talimatını verdiğimi de size anlatırdım.
Ben darbe planlamasından 11/07/2016 tarihinde haberdar olduğumdan eminim.’’
Beşinci soru: “Semih Terzi’nin darbe girişimi sırasında öldürülmüş olması nedeniyle mi, sizi
yönlendirenin bu kişi olduğunu beyan ediyorsunuz?’’
Verdiği cevap: “Semih Terzi’nin böyle bir konuda tek başına karar verebileceğini düşünmüyorum. Elbette onun da talimat aldığı kişiler bulunmaktadır ve bunun ortaya çıkacağını düşünüyorum. Ayrıca şunu söylemek istiyorum. Edindiğim bilgilere göre olay günü Semih Terzi saat
22.00 civarında Diyarbakır’dan hava yolu ile Ankara’ya geliyor ve saat 02.00’de daha henüz Özel
Kuvvetler Karargâhı’na girmeden öldürülüyor. Biz ise Semih Terzi öldükten yaklaşık 20-25 dakika
sonra Cumhurşaşkanı’nın orada olmadığı bilindiği halde Marmaris’e yönlendiriliyoruz. Bu olayların Ankara ve İstanbul ayağında ne Semih Terzi ne de ben varım. Buna rağmen tüm sorumluluk
sanki bizim üzerimize atılıyor.’’
Altıncı soru: “Soruşturma sürecinde alınan ifadelerde, 13/07/2016 tarihinde Osman Kılıç ve
Şükrü Seymen ile buluştuğunuz, Şükrü Seymen’e 12 kişilik tim hazırlaması talimatı verdiğiniz,
silahı, teçhizatı, helikopteri ise kendinizin tedarik edeceğinizi söylediğiniz iddia edilmiş olmakla
olay günü bu kişilerle nerede görüştünüz? İlk ifadenizde bu hususu niçin anlatmadınız?’’
Verdiği cevap: “Belirttiğim üzere bu iki kişi ile Ankara’da yüz yüze görüşmedim. Sadece Osman Kılıç ile askeri hattan görüşme yaptım. Bu görüşmeyi Ankara ilinde işyerimde bulunan askeri hat üzerinden yaptım. Kendisi bana bu girişim ile ilgili bir şeyler söylemeye çalıştı. Ancak bu
operasyon örtülü bir operasyon olduğundan ve gevşeklik yapılmaması gerektiğinden kendisi ile
operasyona ilişkin detaylı hiçbir şey görüşmedim. Bana Semih Terzi ile görüştüğünü belirtti. Ben
de kendisine Semih Terzi’den talimat aldığımızı söyledim. Başkaca bir detaylı görüşme yapmadık. Ayrıca şunu söylemek istiyorum. Bu bir Özel Kuvvetler operasyonu idi. Hiçbir Özel Kuvvet
personeli ben dahil kendi bünyelerinden olmayan hiçbir rütbeliden emir almazlar.’’
Yedinci soru: “Kullanımınızda bulunan 0533 221 … numaralı hattın görüşme dökümlerinin
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incelenmesinde, olay gecesi farklı kişilerle görüştüğünüz, özellikle Türkiye’nin çeşitli yerlerinde
bulundukları tespit edilen kişilerin sizi aradıkları tespit edilmiştir. Bu kişilerden Konya/Karatay’da
bulunan Canan Şahin (0535 640 …), Moda Deniz Kulübünde bulunan Fethi Alpay (0535 799 …),
Gökmen Maldar (0505 930 …) TRT İstanbul binasında bulunan Hüseyin Ergezen (0505 826…),
Sarıçam/Adana’da bulunan İrfan Özsert (0505 762 …) isimli kişiler kimdir? Bu telefonları isimleri
sayılan kişiler mi kullanmaktadır?’’
Verdiği cevap: “Yukarıda isimlerini saydığınız kişilerden Canan Şahin ve Gökmen Maldar
isimli kişiler haricindeki diğer kişilerle görüştüğüm doğrudur. Canan Şahin isimli kimse ile görüşmedim ancak o gece Alpaslan Şahin isimli kişi Konya’da MAK Filo Komutanıdır. Gökmen Maldar
adına kayıtlı hattı ise Gökhan Maldar kullanıyor olabilir. Kendisi Konya ilinde Binbaşı rütbesi ile
görev yapan MAK personelidir. Olay günü onunla da görüştüm. Hüseyin Ergezen ile görüşüp
görüşmediğimi hatırlamıyorum. Konya’daki yukarıda isimlerini saymış olduğumuz MAK personeli Moda Deniz Klübü’ndeki rütbelilere ilişkin operasyonu yapacak olan grupta bulunmakta idi.
Bunlardan Alpaslan Şahin Konya ilinde kalmıştı. Gökhan Maldar, Alpaslan Şahin ve Yılmaz Bahar
isimli şahıslar beni arayarak Moda’daki operasyona katılacak helikopterlerin yakıt ikmalinde sıkıntı yaşadıklarını, Hüseyin Ergezen ve Fethi Alpay’a ulaşamadıklarını söylediler. Yalova Meydanı
Hüseyin Ergezen ve Fethi Alpay’a bağlı idi. Ben de her ikisini bu konuda arayarak helikopterlerin
yakıt ikmali yapmalarına yardımcı olmalarını söyledim. Fethi Alpay konu ile ilgilendiğini ve helikopterlere yardım edeceklerini söyledi. Hüseyin Ergezen ile görüşüp görüşemediğimi şu anda
hatırlayamıyorum. Yakıt problemini Fethi Alpay ile görüşüp çözdüm. Bu ifademde belirttiğim
Yılmaz Bahar Konya ilinde Başçavuş rütbesi ile MAK personeli olarak görev yapmaktadır. Kendisi
de olay günü İstanbul’a giden ekipte bulunuyordu.
Bu cevap üzerine kendisine, “bu kadar mahrem tutulduğunu söylediğin bu operasyonun
içerisinde olduğundan Konya ilinde bulunan Başçavuş rütbesindeki bir kişinin nasıl haberdar
olup da kendisinden yardım isteyebildiği’’ sorulunca şunları söylüyor: “Ben olay günü Şükrü Seymen ile İstanbul Hava Harp Okulu misafirhanesinde görüşmek için beklerken Gökhan Maldar
Binbaşıyı gördüm. O ortamda isimlerini bilmediğim karacı personel vardı. Gökhan Maldar’dan
Moda’da yapacakları operasyonla ilgili detaylı olmayan bilgi aldım. O beni orada görünce bu işin
içerisinde görev aldığımı anladı. Bu nedenle yakıt ikmali ile ilgili sıkıntı yaşadığında beni aradığını düşünüyorum. Yılmaz Bahar da 2010-2013 yılları arasında Ankara da bana bağlı olarak görev
yapıyordu. Bu nedenle telefon numaramın onda olduğunu biliyorum.’’
Sekizinci soru: “Olay gecesi sizi arayan kişiler arasında darbe soruşturmaları kapsamında
tutuklanan kişiler olduğu (Hüseyin Ergezen, Gökhan Maldar, Fethi Alpay) dikkate alınarak darbe
girişimi içerisinde bulunan kişiler niçin sizi aradılar, sizden talimat mı aldılar?’’
Verdiği cevap: “Bu kişiler benden talimat almış değildir. Biraz önce belirttiğim üzere bu görüşme trafiğinin sebebi Moda Deniz Klübü’ne yapılan operasyonla ilgili çekilen yakıt sıkıntısının
çözümüne ilişkindir. Dikkat edilecek olursa arama ve aranma saatleri birbirine çok yakındır ve
Fethi Alpay ile görüştükten sonra bu görüşme trafiğinin kesildiğini hatırlıyorum. Kaldı ki, Fethi
Alpay Tümgeneral olup benden daha üst rütbededir. Benim olanları organize etmem, onlara
talimat vermem söz konusu değildir.’’
Dokuzuncu soru: “Yapılanmasında rol oynadığınız söylenen İzmir ve Konya illerinde bulunan
MAK (Muharebe Arama Kurtarma) personellerini darbe girişimi içerisine siz mi soktunuz?’’
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Verdiği cevap: “Hayır bu grupları ben darbe girişiminin içerisine sokmadım. Bu kişilerin bağlı olduğu Konya Üs Komutanı, Harekât Komutanı, Filo Komutanı, Hava Harp Okulu Komutanı
silsile yoluyla tutuklanmışlardır. Benim MAK ekiplerinin en üstünde bulunma gibi bir konumum
bulunmamaktadır. Bu olayda herkesin birilerini koruduğunu, sakladığını düşünüyorum. En üst
noktada Gökhan Şahin Sönmezateş ve Semih Terzi ile bu işi bitirmek istiyorlar. Çünkü bu olayları
itiraf eden General pozisyonundaki tek kişi benim.’’
Onuncu soru: “Olay gecesi henüz Muğla ili Marmaris ilçesine gelmeden Europump Akaryakıt Teçh. San. Ve Tic. A.Ş. adına kayıtlı 0 533 711 … numaralı hat ile mesajlaşmalarınızın olduğu,
bu hat kullanıcısının ise Marmaris ilçesine yakın bir noktada bulunan Muğla ili Ula ilçesi Akyaka
Beldesi’nden sinyal verdiği tespit edilmiştir. Bu hattı kullanan kişi kimdir? Sayın Cumhurbaşkanı’nın bulunduğu yer ile ilgili size herhangi bir bilgi vermiş midir?’’
Verdiği cevap: “Bu numara kızkardeşim Göknur’a aittir. Kendisinin o tarihte Akyaka’da niçin
bulunduğunu bilmiyorum. Akyaka’da benim bir yazlığım bulunmaktadır ama kendisinin o sırada
bu yazlıkta olup olmadığını hatırlamıyorum. Kendisi ile yaptığım hiçbir görüşmede Cumhurbaşkanı’nın yerine ilişkin bana bir bilgi vermiş değildir. Kendisi kesinlikle bu operasyondan haberdar
değildir. Meslek hayatım boyunca ailemden hiçbir ferdi askeri işlere bulaştırmadım.’’
Gökhan Şahin SÖNMEZATEŞ hakkında ‘diğer taraf beyanları’ da iddianamede geniş bir yer
tutuyor. Bu bölümde ilk sırada Yılmaz BAHAR’ın ifadesine yer verilmiş. BAHAR, şunları söylüyor: “Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda İstihbarat Daire
Başkanı’ydı. 11/07/2016 günü SÖNMEZATEŞ, 135. MAK ve İHK Komutanlığı’nda görev yapan
Erdoğan Durgun’u arayarak, onu ve beni Ankara’ya çağırdı. Ankara’da Müşterek Hava Harekât
Merkezi’nde (MUHAYM) buluştuğumuzda iç hattan arayarak ekipleri hazırlamamızı, malzeme ve
teçhizat hazırlığının tam olmasını, bir görev çıkabileceğini, hazırlıklı olmamız gerektiğini, dev- letin ve tüm kurumlarının büyük bir risk altında olduğunu söyledi. Ancak görev içeriği ile ilgili bilgi
vermeyip önemli bir görev olabileceğini ifade etti.’’
Dosyada müşteki sifatıyla yer alan Fethi ALPAY ifadesinde, 14/07/2016 günü Yalova’daki
Hava Harp Okulu’na Kara Kuvvetleri Mekanize 66. Tugay Komutanı Nail isimli şahıs ile Jandarma
Albay Gürcan’ın gelerek Gökhan SÖNMEZ ATEŞ’i, Tümgeneral Fethi ALPAY’a sorduklarını beyan
ediyor. Gökhan MALDAR da ifadesinde, alıkoyma işlemini gerçekleştirdikleri mağdurların isimlerinin kendilerine Ali DURMUŞ veya Gökhan Şahin SÖNMEZATEŞ tarafından verildiğini söylüyor.
Kendisi de şüpheli olan Erdoğan Durgun verdiği ifadede, üstte bulunan odasında otururken Ankara MUHAYM’de görev yapan ve daha önceden okul Komutanı olanTuğgeneral Gökhan
Sönmezateş’in kendisini aradığını, terörle mücadele harekâtı kapsamında bir görev olduğunu,
Akıncı’ya gidip gitmeyeceğini sorduğunu, üstlerin bilgisinin de olduğunu söyleyince aynı birlikte
görev yapan arkadaşı Halil Burak Balcı’yı arayıp ona görev olduğunu, gelip gelmeyeceğini sorduğunu, onun da kabul ettiğini, tatbikat için hazır olan tesisatlarını alarak otomobiliyle Akıncı Hava
üssü’ne gittiklerini ifade ediyor.
Mehmet Fatih ÖZKAN ek ifadesinde şunları söylüyor: “…13/07/2016 günü sabah saat 08.30
sıralarında Filo Komutanım Yarbay Alparslan Şahin beni odasına çağırdı. Bana Tuğgeneral Gökhan Sönmezateş’in 2 helikopterin Samandıra’ya intikali ile ilgili olarak ön bilgi vereceğini söyledi.
Helikopterin intikal edebileceğini ama görevin daha sonra bildireceğini söyledi. Ben de bakım
ekibine 2 helikopterin genel maksat için hazır edilmesi talimatını verdim. 14/07/2016 günü beni
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Gökhan General aradı. Kendisi Filo Komutanı’na ulaşamamış, bana nerede olduğunu sordu. Mesaide olduğunu ama odasında olmadığını söyledim. Bunun üzerine 2 helikopterin Samandıra yerine cuma günü komutanların can güvenliği sebebi ile tahliyesine yönelik olarak Yalova’ya gideceğini söyledi. …Aynı gün Filo Komutanı benimle Gökhan Maldar Binbaşı’nın İstanbul’a giderek
Tuğgeneral Gökhan Sönmezateş ile görüşme yapmamızı istedi. Biz de sivil uçakla 14/07/2016
İstanbul’a gittik. Akşam saatlerinde Hava Harp Okulu’nda görüştük. Kendisi komutanların can
güvenliği ile ilgili istihbarat aldığını, bunun için 2 helikopterin Yalova’da cuma akşam saatlerinde
hazır olmasını istedi.’’
Olgun Acuce’nin ifadesinde ilgiliyle ilgili kısım şöyle: “…12/07/2016 günü İstanbul ilinde
kursta iken emir komutasında çalıştığım Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş beni arayarak
‘15/07/2016 tarihinde Ankara’da olmanı istiyorum’ dedi. Ben herhangi bir sebebi var mı diye
sorduğumda, ‘çok soru sorma, günü birlik izin al gel, bu tip konuları da telefonda çok fazla konuşma’ dedi. Olay günü Akıncı Üssü’ne geldiğimde Gökhan Şahin Sönmezateş’i geldiğimi söylemek için aradım. O da beni 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda Harekât Komutanı olan Ahmet Özçetin
Albay’a yönlendirdi.’’
Ali Pehlivan’ın ifadesinde şunlar geçiyor: “MUHAYM Başkanımız Tuğgeneral Gökhan Şahin
Sönmezateş beni 9 Temmuz Cumartesi günü saat 21.00 sıralarında cep telefonumdan aradı.
Ramazan Bayram’ı tatilinin son günüydü. Bana ‘yarın sabah 09.00-10.00 gibi MUHAYM ‘de buluşalım’ dedi. Bunun üzerine Pazar günü sabah 09.30 ‘da şahsi aracımla Komutan’ın dediği yere
gittim. MUHAYM Başkanlığı’nın konteynırına gittim. Orada o günkü nöbetçiler konteynır içerinde
görev mahalinde çalışıyorlardı. Komutanı ben saat 11.30’a kadar bekledim. Saat 11:30 sıralarında Gökhan Şahin Sönmezateş geldi ve beni dışarıdaki avluya çıkardı. Cep telefonu ile kışlaya
girilemediği için yanımızda telefon yoktu. Bana sohbetin başında ‘beni yeteri kadar tanıyormusun’ diye sordu.’’ (Bu ifadenin tamamı geçen bölümlerde kullanıldı.)
Mahkemede Ali Pehlivan’a “normalde 3 kişinin nöbetçi kaldığı MUHAYM biriminde darbe
gecesi neden fazla nöbetçi bırakıldığı’’ sorulunca cevaben şunları söylüyor: “Ben darbe gecesi
bizim birimimizde neden fazla nöbetçi kaldığını bilmiyorum. Yukarıda saydığım isimlere ilaveten,
Yarbay Veli Bilgin, Binbaşı Aydın Sicin, Yarbay Fevzi Mendi ve isimlerini hatırlayamadığım kişiler de vardı. Toplamda 15-16 kişiydi. Normalde 3 kişi kalırdı ama darbe gecesi 15-16 kişi kaldı.
Aradaki artışın ne amaçla yapıldığını bilmiyorum. Bize darbe gecesi şu faaliyeti yapacaksınız
diye bir not bırakılmamıştı. Biz normal şekilde mesaiye kaldığımızı düşünüyorduk. Mesaideyken
tv’de film izliyorduk. Saat 21.30 sıralarında ev hanımı olan eşim beni telefonla dahili hattan
aradı. ‘Uçaklar alçaktan uçuyor, sizin bir bilginiz var mı’ dedi, ben de bilgimiz yok heralde tatbikat olabilir dedim. Daha sonra haber kanallarını açtık. Tv’de Boğaziçi Köprüsü’nün askerler
tarafından kapatıldığı haberleri vardı. Bulunduğumuz yerde 7-8 tv vardı, hepsini farklı kanallarla
açtık. İlerleyen saatlerde darbe teşebbüsü olduğunu anladık. Başbakan açıklama yapana kadar
herhangi bir bilgimiz yoktu. Başbakan ‘bu bir kalkışma hareketidir’ diyince bunun bir cemaat
darbesi olduğunu anladım. Çünkü Silahlı Kuvvetler içerisinde Fetullah Gülen cemaatinin etkili bir
güç olduğunu biliyordum. Saat 23.00 sıralarıydı, benim bulunduğum yere yakın yerden telefon
çaldı, ben baktım. Karşımdaki kişi Gökhan Şahin Sönmezateş’ti. Bana telefonda ‘Ne yapıyorsunuz, haberleri izliyor musunuz?’ dedi. Ben de izliyoruz dedim. Bana ‘Marmaris’te Okluk Koyu’nda
Cumhurbaşkanlığı’nın binası var, oranın koordinatını verin biraz sonra arıyacam’ dedi ve tele
fonu kapattı. Ben de açık olan bilgisayarımdan Okluk yazdım, koy karşıma çıktı, üzerinde biraz
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dolaşınca binanın üzerinde Cumhurbaşkanlığı resmi konutu yazıyordu. Ben de bu binanın koordinatlarını not aldım. Bir kaç dakika sonra yazdığım notu elime aldım. Dışarı çıktım, Veli Bilgin
Yarbayla karşılaştım. Gökhan Şahin Sönmezateş’in aradığını, bu koordinatı istediğini söyledim.
Notu Veli Bilgin’e verdim. Ben dışarıda sigara içerken Yarbay Veli Bilgin içeri girdi. Bu sırada
Gökhan Şahin Sönmezateş tekrar aramış ve Veli Bilgin bu koordinatı kendisine vermiş. Bu sırada
darbe faaliyeti devam ediyordu. Ancak ben Cumhurbaşkanı’nın Marmaris’te olduğunu ilerleyen
saatlerde öğrendim ve verdiğim koordinatın Cumhurbaşkanı’nı ele geçirmek için kullanılacağını
ilerleyen saatlerde farkettim ve darbe faaliyetine karışmış olduğumu o anda anladım.’’
Diğer şüphelilerde olduğu gibi SÖNMEZATEŞ hakkında da MASAK rapor düzenlemiş. Bu rapordan kendisinin darbeye teşebbüs faaliyeti kapsamında hakkında işlem yapılan şüphelilerden;
Gökhan MALDAR ile 3 kez, Veysel KAVAK ile 1 kez havale işlemi gerçekleştirdiği, ayrıca hakkında
FETÖ/PDY kapsamında işlem yapılan Hamdi BOZKURT, Kemal AKÇINAR ve Nurullah ALBAYRAK
ile de para trafiğinin bulunduğu anlaşılıyor.
Yine bu rapordan şüphelinin yetkilisi olduğu Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı’nca 10/04/2014-13/07/2016 tarihleri arasında toplam 10 işlemde ortakları Mehmet Sungur
ve İsmail Başyiğit olan ve hakkında FETÖ/PDY kapsamında işlem yapılan MilSoft Yazılım Teknolojileri AŞ. isimli şirkete toplam 7,062,851,60 TL para gönderildiği, 13/04/2015-15/06/2016 tarih
aralığında toplam 5 işlemde, ortakları Murat Kara, Salih Gökhan, Çağrı Çelik ve hakkında FETÖ/
PDY kapsamında işlem yapılan Necdet Sungur olan ATESİN Havacılık San. AŞ. isimli şirkete toplam 2,284,397,57 ABD Doları para gönderildiği anlaşılıyor.
Darbeciler tarafından düzenlenen atama listesinde de Gökhan Şahin Sönmezateş’in Hava
Kuvvetleri Komutanlığı Müşterek Hedef Analiz ve Yönetim Merkezi (MUHAYM) Başkanı olarak
görevine devam etmesinin kararlaştırıldığı, ayrıca MİT Müsteşarı yapılarak terfi ettirildiği görülüyor.
Mahkemenin kabul ettiği iddianamenin sonuç bölümünde SÖNMEZATEŞ’le ilgili şu değerlendirmeler yer alıyor: “Şüpheli Gökhan Şahin Sönmezateş’in FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün
Yöneticisi ve Yurtta Sulh Konseyi Üyesi olduğu, suç tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı’nda MUHAYM Başkanı olarak görev yaptığı, darbeciler tarafından düzenlenen
atama listesinde, görevine devam ettiği, ayrıca MİT Müsteşarlığı’na atandığı, 6-7-8-9 Temmuz
2016 tarihlerinde darbe faaliyetini yönetip organize eden şüpheli Adil Öksüz’ün liderliğinde
Ankara Konutkent’de bulunan villada yapılan toplantılara katıldığı, 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbeye teşebbüs eyleminin organizasyonunda ve eylemin icrasında görev aldığı,
eylemleri bizzat gerçekleştiren şüphelilere emir ve talimat verdiği, Olgun Acuce’yi telefondan
arayarak 15/07/2016 tarihinde Ankara’ya çağırdığı ve Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda Harekât Komutanı olan Ahmet Özçetin’e yönlendirdiği, 11/07/2016 tarihinde Yılmaz Bahar’ı askeri
hattan aradığı, ekiplerini hazırlamaları, malzeme ve teçhizatların tam olmasını ve bir görev çıkabileceğini söylediği, 14/07/2016 tarihinde Konya MAK timinin Komutanı Gökhan Maldar ile
Mehmet Fatih Özkan’ı Konya’dan İstanbul’a çağırdığı, Maldar ve Özkan’a ‘yarın sıkıyönetim ilan
edilebilir, göreviniz komutanları alıp Akıncı’daki yönetim merkezine teslim etmek, irtibatlı olacağız, benim komutamdasınız’ dediği, İstanbul’daki bir düğünde bulunacak Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal ve diğer sekiz paşanın isimlerini Gökhan Maldar ve Mehmet Fatih Özkan’a verdiği, bu görüşmeden sonra MAK timlerinin Konya’dan İstanbul’a geldiği, Mehmet Fatih Özkan’ın
da helikopterleri Konya’dan İstanbul’a getirdiği, İstanbul’da buluştukları ve şüpheli Gökhan Şa-
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hin Sönmezateş’in talimatları doğrultusunda düğünden komutanların zorla alıkonulup Akıncı
yönetim merkezine getirildiği, ayrıca Gökhan Şahin Sönmezateş’in Ali Pehlivan’ın ifadesinden
de anlaşılacağı gibi 09/07/2016 tarihinde Ali Pehlivan’ı cep telefonundan aradığı, pazar günü
MUHAYM Başkanlığı’nda buluştukları, Ali Pehlivan’a yapılan ve konuşulan işlerle ilgili kimseye
bilgi vermeyeceğine dair yemin ettirdiği, bu yemin işleminden sonra MUHAYM Başkanlığı’ndaki bilgisayarlarda yüklü CAS programını Ali Pehlivan’a açtırdığı, bu program vasıtasıyla darbe
faaliyeti sırasında vurulacak yerleri haritada işaretlediği, hedeflerin resmini çıkardığı ve seçilen hedeflerin koordinatlarını haritalar üzerine işlettiği, MİT Müsteşarlığı, Polis Özel Harekât’ın
eğitim alanı, İçişleri Bakanlığı, Başbakanlık, Gölbaşı Özel Harekât, Dikmen vadisinde bir blok,
Ahlatlıbel’de TİB binası, Ümitköy’de ki Türk Telekom binası, Gölbaşı’ndaki TÜRKSAT binası, İstanbul’da ki Kalender Orduevi’nin karşısındaki Cumhurbaşkanlığı Köşkü, Kalender Orduevi, Fenerbahçe Orduevi, Samandıra’daki askeri kışlanın haritadan fotoğraflarının çıkarılarak koordinatlarının tespit edildiği, ayrıca darbe gecesi Gökhan Şahin Sönmezateş’in saat 23.00 sıralarında
Ali Pehlivan’ı askeri hattan aradığı ve Marmaris’te Okluk Koyu’nda Cumhurbaşkanlığı binasının
koordinatını telefondan istediği, bahse konu binanın koordinatını Ali Pehlivan ve Yarbay Veli Bilgin’den aldığı, şüphelinin Cumhurbaşkanı’na suikast girişiminin organizasyonunda görev aldığı,
..şüphelinin darbeye teşebbüs eyleminde belirlenen hedeflerin tespitinde görev aldığı, ayrıca
Konya MAK timi vasıtasıyla İstanbul’da zorla alıkonulup kaçırılarak Akıncı Üssü’ne getirilen
ko- mutanların kaçırılması eyleminin organizasyonunu yaptığı, diğer darbe yöneticileri ile eylem
ve işbirliği içerisinde hareket ettiği, darbe faaliyetinin başarılı olabilmesi için gerekli koordinasyonu sağladığı ve emirleri verdiği, şüphelinin darbe faaliyetini bu şekilde yönetip iştirak ettiği,
şüpheli hakkında ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı’na suikast girişimi ile ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılı- ğı’nca 2016/4413 sayılı soruşturma yürütüldüğü ve konuyla ilgili Muğla Ağır Ceza Mahkemesi’ne kamu davası açıldığı, şüphelinin Sayın Cumhurbaşkanı’na yönelik Muğla ili Marmaris
ilçesinde gerçekleştirilen suikast girişimi eyleminin planlayıcılarından olduğu, bu organizasyon
kapsamın- da Marmaris’e gelen tüm ekibe liderlik ettiği, eylemi helikopterden takip ederek yerde bulunan grup liderleri Şükrü Seymen ile Taner Berber’e talimatlar verdiği, şüphelinin darbeye
teşebbüs faaliyetine hazırlık çalışmaları sırasında; Ankara’da yönetici statüsünde faaliyetlerde
bulunması nedeniyle şüpheli hakkında yeniden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma
yürütüldü- ğü, şüphelinin FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Yöneticisi olarak aşağıda açıklanan atılı
suçları işlediği, şüpheli savunması, taraf beyanları, MASAK raporu, HTS analiz raporu, yurtdışı
giriş çıkış analiz raporu, telsiz konuşma kayıtları, adli sicil ve nüfus kaydı ile tüm dosya kapsamından anla- şılmıştır.’’ İddianame Gökan Şahin SÖNMEZATEŞ’in 13 ayrı suç isnadıyla ve her
birinden ayrı ayrı cezalandırılması talebiyle sonlanıyor. Sönmezateş’in yargılandığı bu dava daha
bitimden, başka bir davadan hakkında çok ağır ceza kararı çıktı. Terör örgütünün giriştiği darbe
teşebbüsü sıra- sında yaşanan olayların en ağır ayağını Marmaris’e giden suikast timi oluşturmuştu. Detayları Akıncı davasına da konu olan bu timin en dikkat çeken iki isminden biri, bir
numaralı sanık olan Gökhan Şahin Sönmezateş, ikincisi de Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Albay Ali
Yazıcı’ydı. Kamu- oyunda ‘Marmaris Davası’ diye anılan söz konusu davanın sanıklarından 31
tanesine 10 Ekim 2017 tarihinde yapılan duruşmada dörder kez ağırlaştırılmış müebbet hapis
cezası verildi. Bu cezaya çarptırılanlardan biri de Sönmezateş’ti.24
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MUZAFFER DÜZENLİ
Rütbesi, Piyade Kurmay Albay’dı. Kanlı girişimin olduğu dönemde Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargâh Şube Müdürlüğü’nde müdür olarak görev yapıyordu. İddianamedeki kayıt sırası 29.
Elebaşılardan Ahmet ÖZÇETİN ile önceden tanışıyorlar. Hain girişimden bir kaç gün önce ÖZÇETİN kendisini aramış ve ayın 15’inde Akıncılar’da sosyal faaliyet düzenlediğini belirterek kendisini davet etmiş. Muzaffer DÜZENLİ, bu davet üzerine kanlı girişinin yapıldığı gün saat 18:00-19:00
arasında Akıncı Üssü’ne gitmiş. Burada kendisini karşılayanlar onu alıp 140. Filo binasına götürmüşler. Filo girişinde silahlı ve çelik yelekli kamuflajlı askerler gördüğünü, kendisini burada davet
sahibi Ahmet ÖZÇETİN’in karşıladığını belirtiyor.
ÖZÇETİN, burada yaptıkları görüşmede DÜZENLİ’ye açıkca darbe olacağını, TSK’nın yönetime el koyarak sıkıyönetim ilan edileceğini ve özellikle emir komuta zincirinin ve bütün Generallerin bu işin içinde olduğunu söylüyor. DÜZENLİ ifadesinin bu bölümünde şunları anlatıyor:
“…Beni de bu işe dahil etmek istedi. Muhtemelen Kara Kuvvetleri’ni çok iyi bildiğim için bu
işi bana teklif etti. Ben teklifine karşı çıktım ve katılmayacağımı söyledim. Bunun üzerine Ahmet
ÖZÇETİN’in tavrı sertleşti ve bana, ‘ister gönüllü olursun, istemezsen seni zaten buraya tıkacağız’
dedi. Bu esnada Yarbay ve onun yardımcısı olan iki kişi gelip başımda durdular, ellerimi bağladılar
ve bana vurdular. Benden İstanbul ve Ankara’daki birlikler hakkında bilgi almaya çalıştılar. Saat
21:00 sıralarında uçak ve helikopter sesi duydum. Bana işkence yaptıkları için istenilen bilgileri
vermek zorunda kaldım. Bu esnada bomba sesleri duydum, ancak nereye atıldığını görmedim.
Sabah saat 10.00-11.00 sıralarında bu şahısların moralleri bozuldu. Orgeneral rütbesine tahsisli
bir makam aracı gelip gidiyordu. Darbeciler kendi derdine düşünce ben de arka taraftaki kendi
aracıma gittim. Burada polislerin geldiğini duyunca nizamiyeye gidip polislere teslim oldum.’’
İddianame içerisinde Mustasfa AZİMETLİ, Ahmet ÖZÇETİN ve Şahin KARATEKİN’in Muzaffer
DÜZENLİ hakkında söyledikleri de bulunuyor.
Mustafa AZİMETLİ ve Ahmet ÖZÇETİN’in ifadelerinde Muzaffer DÜZENLİ’yi olay tarihinde
Akıncı 4. Ana Jet Üssü’nde gördükleri bilgisi yer alıyor. Şahin KARATEKİ ise ifadesinde şunları
söylüyor: “(…) Albay Mutlu Serkan VURDEM tekrar ikimize Personel Başkanı’nın odasına girmemizi ve başkanı alıp Akıncı Üssü’ne götürmemizi söyledi. Personel Başkanı’nın odasına geldiğimizde odasının kapısını icra subayı olan Binbaşı Ercan açtı ve odaya Üsteğmenle beraber girdik.
Odada Kurmay Şube Müdürü Albay Fehim ATUK ve Personel Başkanı Tüm General Ömer Şevki
GENÇTÜRK vardı. Daha sonra Üsteğmen Personel Başkanı’nın yanına giderek, Personel Başkanı’na Genelkurmay Başkanı tarafından sıkıyönetim ilan edildiğini söyleyerek ellerini kelepçeledi.
Ben de o esnada yanında oturan Fehim ATUK’un olaylara karışmaması için silahımı göstererek
durmasını istedim. Albay Fehim ATUK silahımı gördükten sonra olaylara karışmadı. Üsteğmen
Personel Başkanı’nın ellerini kelepçeledikten sonra onu yanımıza alarak dışarı çıktık. Dışarıya
çıktığımızda ise Tuğgeneral Erhan CAHA, Kurmay Albay Mutlu Serkan VURDEM vardı. Daha sonra Kurmay Albay Mutlu Serkan VURDEM bana Personel Başkanı’nın aracının aşağıda olduğunu,
ona binip Personel Başkanı’nın elleri bağlı bir şekilde Akıncı Üssü’ne götürmemi söyledi. Ben de
bunun üzerine aşağıya indim. Akıncı Üssü’nde bulunan bir binaya gittik. Bu bina tek katlıydı.
Araçtan inerek içeriye girdik ve ilk odada Albay Bilal Akyüz ve tanımadığım rütbeleri belli olan
birçok havacı subay vardı. Ayrıca karşı odasında ise kapı aralığından gördüğüm kadarı ile tanıdığım Albay Barış AVIALAN, Albay Muzaffer DÜZENLİ, ismini bilmediğim iki havacı General ve ve
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bir Amiral vardı. O esnada ayakta bir şeyler konuşuyorlardı. Bu şahıslar bizi fark edince odanın
kapısını kapattılar.’’
Muzaffer DÜZENLİ’nin HTS kayıtlarında da “Darbe gecesi Yurtta Sulh adına kurulan whatsap
grubunda yazışmalarını 0542 250 … numaralı hat üzerinden yaptığı tespit edilmiştir’’ deniliyor.
Sözü edilen bu whatsap grubunun olay gecesi yaptığı paylaşımlar DÜZENLİ hakkındaki iddianamede oldukça geniş bir yer tutuyor. Bu paylaşımlardan birkaç örnek:
(Saat 21.45 ve devamında): “AKOM’a müdahale edildi enterne ediliyor personel emrimize
uyuyor birazdan kontrol altına alınacak, 1. köprünün Avrupa’ya geçiş kısmı durduruldu 1. köprünün Avrupa istikameti durduruldu 2. köprü polis noktasına girildi sorun gözükmüyor, Hadımköy
takviye ekibi kimle irtibata geçecek konuşulan isim orada yok, kapıda bekliyorlar, TRT radyo
yolda, Eyüp paşamı arıyoruz, Mehmet Erol’un telefonu kimde var, Eyüp paşa arandı kapıları açtıracak Mehmet Erol ile görüşüyor..’’
(Saat 23.41 ve devamında): “İstanbul Valiliği kontrol altına alınmak üzere, polis valilikte
direnmekten vazgeçti, yollarda sadece müzahir unsurları durdurun bir de emniyeti, Kom köprü
çıkışlarını açmazsak yol tıkanıyor takviye birlikler gelemez, kontrollü çıkış gerekli yoksa trafik
açılmaz, E-5 Ankara-İstanbul açılması lazım polisler tıkamış, İstanbul Moda Deniz Klübüne müdahale lazım Generaller var derdest edilecek, Atatürk inişler serbest askeri uçaklar kalkıyor, Sabiha Gökçen’e ulaşılmak üzere..”
(Saat 23.46 ve devamında): “5 ve 2 kol birliklerine İstanbul’a takviye görevi verildi, Muzaffer İstanbul il teşkilat başkanını almak üzereyiz bekletiyorum dışarı kalabalık sonra ne yapabiliriz, Yenibosna’dan Ankara yönüne doğru, askeri uçak kalksın, arkadaşlar Moda Deniz Klübün’de
Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal var buraya müdahale lazım, Edirne İstanbul açık, 7 akademi 15 Astsubay öğrenci Vatan’a takviye için helikopterde motor çalıştı kalkmak üzereyiz, Osman Vatan’da durum ne, Mehmet Türk hb kk alabilir misiniz, yakında inecek yer var mı, acele
edersek halkın ortasındaki boşluğa yetişebilir misiniz, gerekirse halka da ateş edeceğiz, Taksim’e
takviye istiyoruz kalabalık toplanıyor, havadayız, Ak Parti il teşkilatına acil takviye ihtiyacı var
helikopter olabilir halk gittikçe çoğalıyor, Vatan için..”
(16/07/2016 tarihinde saat 00.02 ve devamında): “AK Parti il teşkilat bölgesinde ön ayak
olanları vurun, vali konutuna gitmiş olabilir tankları bekliyorum gelince tedbir almaya çalışacağız, jandarma personel yok deyip ağırdan alıyor merkezden ikazı gerekebilir, 4 tank 1 ZPT geldi
şu anda valiliğe doğru gönderildi, Atatürk’te Özel Harekât direnişi var takviye gerek, askeri kuvvetlere karşı sivil kalkışmalara sert şekilde müdahale edilecek..”
(Saat 01.44 ve devamında): “Borsa Îstanbul’da kötü durumdayız, büyük harflerle yazılanlar
Ankara’dan Muzaffer Düzenli Albayın yazdıklarıdır, köprülerdeki kapama trafik sıkıntısı oluyor
birlikler takviyeye ve müdahaleye gidemiyor, Ege Ordu Komutanı telefonla arıyor cevap vermeye
gerek var mı, gerek yok Komutanım, 65 den 2 mekanize 1 motorize birlik yola çıkıyor, tamam, 2.
köprüde durum kötü acil helikopter desteğine ihtiyaç var, İMKB düşmek üzere kapıları kırdılar..”
(Saat 03.19 ve devamında): “2. Köprü’ye uçakla hava taarruzu değerlendirilebilir mi, Taksim dayanamıyoruz diyor, gücümüz yettiğince arkadaşlar, 2. köprü uçak?, Muzaffer?, Radyonun
önünde asker vurulmuş asker çağırtıyoruz, 112 cevap vermiyormuş..”
(Saat 05.28 ve devamında): “Öldürülen General var mı, Habertürk’te darbeci bir general öl-
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dürüldü diyor, l. köprünün Anadolu yakasında polislerde hareketlilik var, 1 TOMA vuruldu, 66’ya
polis girdi çatışıyoruz, halkı boşaltıyorlar..”
(Saat 05.53 ve devamında): “Grubu kapatıyorum mesajları silin isterseniz parola?’’
(Saat 06.35 ve devamında): “Tiran yurt dışına kaçtı, herkes devam edecek, tüm dostların iş
başında olmaları gerekiyor acilen herkese duyurun televizyonlar sizi etkilemesin..”
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamenin sonuç bölümünde
şunlar var: “Şüpheli Muzaffer Düzenli’nin FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Yöneticisi olduğu,
suç tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargâh Şube Müdürlüğü’nde Şube Müdürü olarak
Piyde Kurmay Albay rütbesiyle görev yaptığı, Yurtta Sulh Konseyi Üyesi olduğu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2016/93347 sayılı soruşturma dosyasında şüpheli Yarbay Murat Yanık’ın
23/07/2016 tarihli ifadesinden anlaşılacağı gibi; şüpheli Muzaffer Düzenli’nin genel darbe planının İstanbul organizasyonunu yaptığı, 15/07/2016 tarihinde saat 20:00 sıralarında Murat
Çelebioğlu’nu telefonla arayarak gece saat 03.00 olarak planlanan girişimin erkene çekildiği
ve İstanbul’da darbe faalyietinin vakit geçirmeden başlanması talimatını verdiği, ardından tüm
gece boyunca detayları aşağıda açıklandığı gibi Akıncı Üssü’nden İstanbul’daki eylemleri yönlendirdiği, darbe günü ve gecesi görev ve yetkisi bulunmadığı halde darbenin yönetim merkezi
olan Akıncı Üssü’ne geldiği, Albay Ahmet Özçetin ile görüşmeler yaptığı, darbe faaliyetinin başarılı olabilmesi için Kara Kuvvetleri ile ilgili faaliyetlerde koordinasyonu sağlaması için şüphelinin
görevlendirildiği, şüpheli Muzaffer Düzenli’nin kullanmış olduğu 0542 250 … nolu hat ile, yukarıda detayları anlatıldığı şekilde, Binbaşı Murat Celeboğlu tarafından 15/07/2016tarihinde saat
21.15’te oluşturulan YURTTA SULH whatsap grubunda; 15/07/2016 tarihinde, saat 22:43’te
“Köprüler açılsın polisler geçmesin’’, saat 22:44’de “1. Ordu Komutanını alın”, saat 22:44’de
“Maltepe Cezaevine misafir gidiyor karşılansın”, saat 22.46’da “Atatürk Havaalanı’nda zırhlı araç
var mı, yoksa ivedi gönderelim”, saat 22:58’de “Bayrampaşa’dan kesinlikle polis çıkmayacak”,
saat 22.59’da “AK Parti teşkilatlarını durdurun ne gerekiyorsa”, saat 23.01’de “Tüm zırhlı unsurlar sahaya insin”, saat 23.42’de “Yollarda sadece müzahir unsurları durdurun bir de emniyeti “,
saat 23.44’de “İstanbul Moda Deniz Klübü’ne müdahale lazım, Generaller var derdest edilecek”,
saat 23.48’de “arkadaşlar Moda Deniz Klübü’nde Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal var,
buraya müdahale lazım”, 16/07/2016 tarihinde saat 00.11’de “askeri kuvvetlere karşı sivil kalkışmalara sert şekilde müdahale edilecek”, saat 00.12’de “müzahir yayın organları susturulacak”,
saat 00.20’de “Toplanan kitlelere ve askeri kuvvetlere karşı duran polislere silahla, tanklarla sert
şekilde müdahale edilecek”, saat 00.21’de “Sadık Albayım mekan neresi”, saat 00.22’de “AK Parti il başkanlığını diyorum, nerede”, saat 00.23’de “Kuvvetleri etkin kullanalım, takviye bekleyen
noktaları takviye etmek lazım”, saat 00.25’te “İstanbul kriz merkezinde Vali, Ordu Komutanı ve
23. Tüm varmış”, saat 00.40’ta ”Arkadaşlar çok şükür Ankara ve İstanbul’da birçok hedef ele geçirildi, TRT’de bildiri okundu, aynen devam, harekâtımıza karşı duranlara sert karşılık verilecek,
emir budur”, saat 00.41’de “Abiler bulunduğu noktalarda durması ihtiyaç olmayan birlikler diğer
noktalara kaydırılmalı”, saat 00.46’da “Birlikler havaalanları ve meydanları iyi tutmalı, kesinlikle
buralar tutulmalı, birlikler geri çekilmeyecek”, saat 01:09’da “ Uğur kontrol edemiyorsan çekil”,
saat 01.12’de “Çekilme sadece Sakarya’daki birliğimiz için, diğer unsurlar aynen devam”, saat
01:15’de “Havaalanında dönüş olmamalı”, saat 01.39’da “Emri iletiyorum, ateşle, toplananlara karşılık verilecek, ateş açılan topluluk dağılıyor”, saat 01.41’de “Birlikler aynı şekilde en sert
şekilde müdahale edecek”, saat 01.43’te “İyi gidiyor Allah yardımcımız olsun”, saat 01.44’te
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”Büyük harflerle yazılanlar Ankara’dan Muzaffer Düzenli Albayın yazdıklarıdır”, saat 02.04’de
“Arkadaşlar tereddüt edilmeden müdahale edilecek”, saat 02.40’ta ”tekrar emri iletiyorum, toplanan kalabalıklar ateşle dağıtılacak”, saat 02.52’de “ateşle karşılık verilen kalabalıklar dağılıyor, Allah yardımcınız olsun “ şeklinde mesajlar yazdığı, darbenin yönetim merkezi olan Akıncı
Üssü’nde alınan kararların Türkiye genelinde uygulanması için whatsap grubu üzerinden şüpheli
Muzaffer Düzenli’nin emir olarak yayınladığı, ...şüphelinin ayrıca darbecilerin İstanbul’daki faaliyetleri ile ilgili koordinasyon çalışması yürüttüğü, şüphelinin İstanbul’daki eylemleri nedeniyle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca 2016/93347
sayılı soruşturma yürütüldüğü, şüphelinin Yurtta Sulh Konseyi üyesi olması nedeniyle Türkiye
genelinde meydana gelen öldürme ve yaralama eylemleri nedeniyle oluşan sorumluluğu nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 2016/103566 sayılı soruşturma yürütüldüğü, şüphelinin darbe faaliyetinin organizasyonunda ve yönetiminde görev aldığı, …atılı suçları işlediği tüm
dosya kapsamından anlaşılmıştır.’’
Hazırlanan iddianamenin talep bölümünde DÜZENLİ’nin atılı 13 suça nasıl iştirak ettiği tek
tek sıralanarak her birinden ayrı ayrı cezalandırılması istendi.
AYDEMİR TAŞÇI
Aydemir TAŞÇI hakkında düzenlenen iddianamenin giriş bölümünde şu ifadeler yer alıyor:
“Şüpheli Aydemir TAŞÇI’nın savunmasında, ‘FETÖ yapılanması içerisinde yer almadığını, Hava
Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı’na 2015 yılında atandığını, Yurtta Sulh Konseyi’yle
bir ilgisinin olmadığını, 15/07/2016 tarihinde darbe girişimi sırasında evinde olduğunu, saat
20.0’ de evine gittiğini, yarım saat sonra Genel Sekreter Albay Veysel KAVAK’ın telefon ile aradığını ve Hava Kuvvetleri Karargâhı’na çağırdığını ve oraya gittiğini, cumartesi günü 15.30’da
yakalanıncaya kadar karargâhta kaldığını, Cumhurbaşkanı’nı öldürmeye teşebbüs etmediğini,
kimseden talimat almadığını, karargâhın dışına hiç çıkmadığını’ beyan ettiği anlaşılmıştır.’’
Oysa dosyada bulunan ‘diğer taraf beyanları’nda durumun daha farklı olduğu görülüyor.
Bunlardan müşteki Abidin ÜNAL ifadesinde şunları söylüyor: “Suç tarihinde 19.30 sularında
Muharip Hava Komutanı Korgeneral Mehmet Şanver’in kızının düğününe katılmak için İstanbul
Deniz Kulübü’nde bulunuyordum. Ankara semalarında uçakların uçtuğunu eşim telefonda bana
söyledi. Hemen Kurmay Başkanı Tümgeneral Cevat Yazgılı’yı arayarak kendisinden bilgi aldım.
Duruma el koymasını emrettim. Daha sonra 4. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim’i aradım. Kendisi baskı altında olduğunu söyleyerek ‘uçakları uçurmak zorunda kaldım’ dedi.
Daha sonra Orgeneral Akın Öztürk’ü aradım. Durumu sordum, kendisi bana gece uçuşu olabileceğini, olayı araştırdıktan sonra beni arayacağını söyledi ama bir daha aramadı. Düğüne katılan
tüm üs komutanlarına üslerinden uçuş yapılmayacağı emrini verdim. Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü
Komutanı Tuğgeneral Deniz Kartepe üste 6 uçağın uçuşa hazır beklediğini söyledi. Uçmaması yönünde emir vermeme rağmen, emri dinlemeyen uçakların pistten havalandığını söyledi. 10. Üs
Komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van’ı aramama rağmen kendisi telefonlara cevap vermiyordu.
Yeniden Kurmay Başkanı Cevat Yazgılı’yı arayarak karargâh harekât merkezine giderek duruma
el koymasını istedim. Daha sonra beni aradığında Tuğgeneral Aydemir Taşcı’nın telefonuna zorla
el koyduğunu, harekât merkezine girmesine bir uzman çavuşun müsaade etmediğini, hatta ateş
açtığını, harekât merkezinde bulunan Tuğgeneral Sami Özata, Tuğgeneral Kemal Mutlum ve
Kurmay Albay Devrim Orhan’ın darbeyi destekleyen emirler verdiklerini söyledi...”
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Serdar Gülbaş’nın ifadesi: “…Darbe girişimi günü 0530 498 … numaralı hat ile görüşme yaptığım kişi komşumuz olan Tuğgeneral Aydemir TAŞÇI’nın eşidir. Beraber Hava Harp Okulu’nda
çocuklarımız okumaktadır. Çocuğumun kamptan götürüldüğü bilgisini bana iletti.’’
Osman Nuri Gür’ün ifadesi: “Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda Plan Prensipler Başkanlığı
bünyesinde Proje Yönetim Daire Başkanı olarak Tuğgeneral rütbesiyle görev yapıyordum. Darbe
gecesi Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı’na gittiğimde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel
Sekreteri olan Veysel Kavak’ın yanında Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Tuğgeneral Aydemir
Taşçı’yı da gördüm.’’
Aydın Gündüz’ün ifadesi: “Darbe günü 15/07/2016 tarihinde Ankara’nın üzerinden uçaklar
alçak uçuş yapmaya başlayınca anormal birşeyin olduğunu farkettiğimde, ne olduğunu anlamak
için Personel Başkanı Tümgeneral Cevat Yazgılı’yı aradım. Birinci sicil amiri olduğu ve Kurmay
Başkanlığı’na vekâlet ettiği için kendisini aradım, ancak telefonuna ulaşamadım. Telefonu çalıyordu ancak telefona cevap veren olmadı. 2 dakika sonra saat 23:09 sıralarında Cevat Yazgılı’nın
telefonundan cep telefonum arandı, telefonu açtığımda karşıdaki kişinin Cevat Yazgılı olmadığını, Hava Kuvvetleri Komutanımız Orgeneral Abidin Ünal’ın Genel Sekreteri Kurmay Albay Veysel
Kavak’ın aradığını fark ettim. Neler oluyor diye kendisine sorduğumda, bana, ‘Karargâh biraz karışık, gelseniz iyi olur.’ dedi. Bunun üzerine ben de geliyorum diyerek, hemen hazırlanıp Tuğgeneral Necip Yılmaz ile birlikte karargâha gittik. Nizamiyeye geldiğimizde Tuğgeneral Fikri Özgür’ün
beklediğini gördük. Bize, ‘ben yarım saattir bekliyorum’ dedi. Kısa bir süre sonra uzman çavuş
bizi içeri aldı. Bizi çeri almadan önce bir telefon görüşmesi yaptılar ancak kiminle görüştülerini
bilmiyorum. Tuğgeneral Fikri Özgür, Tuğgeneral Necip Yılmaz ve ben içeri girdik. İçeri girdiğimizde Albay İlhan Karasu ile Tümgeneral Cevat Yazgılı’nın karşılıklı bağrıştıklarını, ayrıca 4-5 tane
ellerinde silah olan uzman çavuşun olduğunu gördüm.’’
Aydın GÜNDÜZ ifadesinin devamında, …3 Tuğgeneral içeri girdiklerinde Yazgılı General ile
Albay Kavak’ın tartıştıklarını, istihbarat başkanı Tuğgeneral Aydemir Taşçı ile kendilerinin gelmeden önce tartıştıklarını, saat 23.30’dan 01.30 sıralarına kadar girişte Cevat Yazgılı General,
uzmanlar ve 3 Tuğgeneral orada beklediklerini, saat 01.30 sıralarında Hava Kuvvetleri Güvenlik
Harekât Merkezi’ne geçtiklerini, Yazgılı General’in “halk hareketi olursa kesinlikle ateş edilmeyecek, geri çekileceğiz’’ şeklinde emir verdiğini, bunun kontrolünü sağlamak için harekât merkezine geçildiğini, Güvenlik Harekât Merkezi’ne, kendisinin, Yazgılı Generalin ve emir Astsubayının
geçtiklerini, ancak 3 dakika sonra diğerlerinin peşlerinden geldiklerini, sabaha kadar güvenlik
Harekât Merkezi’nde hep birlikte kaldıklarını, güvenlik Harekât Merkezi’ne geçmeden önce Cevat Yazgılı Generalin oradaki uzmanlar tarafından gözaltına alınmaya çalışıldığını, Tuğgeneral
Aydemir Taşçı tarafından telefonuna el koyulmaya çalışıldığını harekât merkezine geçmeden öğrendiklerini beyan ettiği anlaşılıyor.
Ercan Dursun’un ifadesinde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda Plan Harekât Başkanı olarak
Tuğgeneral rütbesiyle çalıştığını, kendisinin darbe tarihinde İstanbul’dan Mehmet Şanver Generalin kızının düğününde olduğunu, bu nedenle harekât başkanlığına vekâlet ettiğini, Kurmay
Başkanlığı’na ise Tümgeneral Cevat Yazgılı’nın vekâlet ettiğini, karargâha Cevat Yazgılı’nın çağırdğını, saat 22.10 sıralarında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı’na saat 24.00 sıralarında geldiğini, geldiğinde Cevat Yazgılı Generalin, Tuğgeneral Osman Nuri Gür, Tuğgeneral Necip Yılmaz
ve Aydın Gündüz’ün olduğunu, trafik nedeniyle saat 24.00 sıralarında karargâha gelebildiğini,
karargâha geldiğinde Cevat Yazgılı’nın yanında uzman çavuşların olduğunu, isimlerini bilmediği-
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ni, Destek Grup KomutanıKurmay Albay İlhan Karasu’nun da olduğunu, Cevat Yazgılı General’in
kendisine ‘‘bunlar beni rehin almaya çalıştı, telefonumu İstihbarat Başkanı Tuğgeneral Aydemir
Taşçı aldı. Komuta katında neler olduğunu bilmiyorum dediğini’’ beyan ettiği görülüyor.
Cevat Yazgılı ifadesinde şunları anlatıyor: “Ben 2014 yılı Ağustos ayından beri Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanı olarak görev yapmaktayım. Olay tarihinde asli görevim olan
Personel Başkanlığı’nın yanında Kurmay Başkanımızın izinde olması nedeniyle Hava Kuvvetleri
Kurmay Başkanlığı görevine de vekâlet etmekteydim. Ayrıca Hava Kuvvetleri Komutanımızın İstanbul ilinde düğünde, Değerlendirme ve Denetleme Başkanı’mızın da Ankara dışında olması
nedeniyle karargâhta en rütbeli bendim. Ben saat 14 civarında Genelkurmay Karargâhı’nda Terörle Mücadele Koordinasyonu olduğundan oraya gittim. 17.00-17.30 civarında Genelkurmay
ikinci başkanımıza bir not geldi ve karargâhtan ayrılmak zorunda kaldı. Bize devam etmemezi
söyledi. Saat 19.00 civarında toplantımız bitti. 19.00-20.00 saatleri arasında karargâha döndüm. Karargâha dön- düğümde uçakların tüm uçuşlarının durdurulduğu bilgisi verildi. Ben de
durumu İstanbul’daki Hava Kuvvetleri Komutanımıza arz ettim. Daha sonra nakliye uçaklarından bir kısmına kalkış izni verildi. Bu uçakların bilgisi Genelkurmay Başkanlığı’ndan verildi. Uçuşların durdurulması emri de Genelkurmay Başkanlığı’ndan verildi. Kalkmasına izin verilen uçaklar
planlı kurye uçakları idi. Bir ya da ikisi kalktı. Ben yine durumu komutanımıza arz ettim. Bana
ne olduğunu sordu, ben de kendisine Ercan DURSUN isimli Generalden aldığım bilgiyi aktardım.
Toplantıda iken Genel- kurmay başkanımızı MİT Müsteşarı’nın ziyaret ettiğini ve sonrasında ortalığın hareketlendiğini bununla ilgili biliyi kendisine belirttim. Daha ofiste çalışırken jet seslerini
duydum ve Harekât Merkezini aramaya çalıştım ancak telefonların bağlantıları koptuğundan
meşgul gibi bir ses geliyor ve bağlanamıyordu. Bu arada İstanbul’dan Hava Kuvvetleri Komutanımız beni aradı ve ‘neler oluyor darbe mi oluyor’ diye sordu. Ben de kendisine burada yasak olmasına rağmen uçak sesleri geliyor. Ancak Harekât Merkezi’ne ulaşamıyoruz uçmamaları lazım
diye bilgi ver- dim ve incelemeye devam ettiğimizi söyledim. Harekât Merkezi’ne ulaşamadığımız
için uçaklar ile bağlantı kuramadım. Helikopterlerin bir kısmı Kara Kuvvetleri’ne ait olduğu için
zaten onla- ra ulaşamam. Hava Kuvvetlerine ait helikopterlerin kalkıp kalkmadığımı da bilmiyorum. Halkın ve çeşitli kurumların vurulmasında kullanılan helikopterler Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait saldırı tipi helikopterledir. Bilgim dahlim yoktur. Tam tersi önlemeye çalıştım.
Yaşanan süreçte Genelkurmay Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın olayın dışında olduğu ortaya çıktı. Tuğgeneral Aydemir TAŞÇI tarafından benim telefonum alındı. ‘Emir var başka
yerler ile konuşul- maması için telefonları alacağım’ dedi. Darbe olaylarına engel olmak amacı
ile Güvenlik Harekât Merkezi’ne gittim. Kapı kapalıydı. Nöbetçi orada yoktu. Bir üst kattaki nöbetçiyi ateş ettirmek ve kapıyı açtırmak için çağırdım. Ancak ateş etmek suretiyle kapı açılmadı.
Orada bana Tuğgeneral Aydemir TAŞÇI ve yanındakiler müdahale etmek istediler. Ben de sonrasında dışarıda C kapısının bulunduğu yerdeki nöbet kulübesinden uzman bir erbaşın telefonu ile
Hava Kuvvetleri Komuta- nı’nı aradım ve oradaki nöbetçi uzman ve müdahale için gelen uzman
erbaşlar ile görüştürdüm. Sonrasında komuta yeniden bana verildi.’’
Recep Sami Özatak’ın ifadesi: “15/07/2016 ve sonrasında uçak kullanmadım. Bizim Hava
Kuvvetleri’ndeki 15/07/2016 karargâh Komutanımız Tüm General Cevat Yazgılı idi. Asıl komutamımız kurmay başkanımız Korgeneral Hasan Hüseyin Demir Arslan yıllık izindeydi. Tümgeneral
Cevat Yazgılı komutan 15/07/2016 tarihinde Cuma günü Genelkurmay Başkanlığı’nda düzenle
nen toplantıya katılmak üzere öğleden sonra karargâhtan ayrılmıştı. Cevat Yazgılı karargâhtan
ayrıldıktan sonra karargâhtaki en üst rütbeli bendim. Bu nedenle karargâhtan saat 19.00 sıra-
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larına kadar ayrılmadım. Saat 19.00 sıralarında Cevat Yazgılı’nın Genelkurmay’daki toplantıdan
geldiğini duyunca ben yemek için eve geçtim. Eve geçmeden önce istihbarat başkanı Tuğgeneral
Aydemir Taşçı ile görüştüm. Bana Genelkurmay’daki toplantıdan geldiğini söyleyince ben eve
yemek için geçtim. Yemekten sonra saat 20.30 sıralarında tekrar karargâha döndüm. Ben olay
günü Hava Kuvvetleri’ndeki uçuşların iptaline ilşiişkin duyum aldım. Onun aslını öğreneyim diye
Harekât Merkezi’ndeki odama geçtim. Aynı zamanda Cevat Yazgılı General ve istihbarat başkanı
Aydemir Taşçı da odasındaydı. Aynı zamanda ben Harekât Merkezi’ne indiğimde Kemal Mutlum General de harekât Merkezi’ndeydi. Harekât Merkezi’nin sorumlusu da Kemal Mutlum’dur.
Başkanlık seviyesinde olay günü başka Generallerin de olduğunu düşünüyorum ama kimlerin
ol- duğunu bilmiyorum. Ben saat 21.30 sıralarında odamdan ayrılarak karargâhtaki Harekât
Merkezi’ne indim.’’
İlhan Karasu’nun ifadesi: “Ben 01.07.2016 günü senelik izne ayrılıp yine izin bitimi 15.07.2016
günü mesaiye başladım fakat 15.07.2016 gününü lojmanlar bölgesinde ikametimde geçirdim.
Akşam saat 20.00 civarında Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreteri Albay Veysel KAVAK
tarafından askeri telefonla ikametimden arandım ve kendisi bana birliğe gelmem ama ivedi gelmem gerektiğini söyledi. Saat 20.30 sıralarında nizamiyeden giriş yaptım. Komuta katına Genel
Sekreterin makamına çıktım. Orada İstihbarat Başkanı Tuğgeneral Aydemir TAŞÇI da Veysel KAVAK’ın odasındaydı. Veysel KAVAK bana bir terör saldırısı ihbarı aldıklarını, almamız gereken tedbirleri gözden geçirmemiz gerektiğini söyledi. Saat 01.00 ile 01.30 arasında beni komuta katından tam hatırlamıyorum ama Tuğgeneral Aydemir TAŞÇI veya Veysel KAVAK olabilir aradı. Hava
Kuvvetleri Harekât Merkezi’nin giriş yetkilerinin kapatıldığını ve benim onları açmam gerektiği
söylendi. Ben de Güvenlik Harekât Merkezi’ne indim ve Hava Harekât Merkezi’nin giriş kapılarının açma yetkilerinin tekrar verilmesini söyledim. Güvenlik Harekât Merkezi ise kendilerinin bu
yetkileri açamadıklarını, MEBS Başkanlığı’nın yetkileri iptal ettiğini söylediler. Cumartesi günü
saat: 17.00 a kadar Cevat YAZGILI’nın emrinde bekledim. Bu arada sabaha karşı saat 04.00 ile
05.00 arasında Cevat YAZGILI Hava Harekât Merkezi’ndekiler ile komuta katında bulunan Albay
Veysel KAVAK ve Tuğgeneral Aydemir TAŞÇI’nın bulundukları yerden ayrılmamalarını, ayrılma
teşebbüsünde bulunurlarsa tutuklanmaları emrini verdi. Sonrasında Merkez Komutanlığı görevlileri önce Hava Harekât Merkezi’ne indiler ve orada durum tespiti yapıp hiçbir mukavemetle
karşılaşmadan Tuğgeneral Kemal MUTLUM, Tuğgeneral Aydemir TAŞÇI, Tuğgeneral Recep Sami
ÖZATAK ve diğer personeli gözaltına aldılar.’’
Ayhan Çatıkkaya’ya ogece karargâhta başka kimleri gördüğü sorulunca şu cevabı veriyor:
“Ben o gece bulunduğum odadan Genel Sekreterin odasına gelip giden şahıslar arasında, Tuğgeneral Aydemir Taşçı, Tuğgeneral Osman Nuri Gür, Tuğgeneral Necip Yılmaz, Kurmay Albay
İlhan Karasu, nöbetçi amiri Kurmay Binbaşı Eyüp Has ve nöbeti devralmaya gelen soyadı Tunahan olan Binbaşıyı gördüm. Ancak bunların Genel Sekreterin odasına ne amaçla gelip gittiklerini
bilmiyorum.’’
Tunahan Özarslan’ın ifadesi: ”15/07/2016 günü Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı’nda
bulunduğum sırada, karargâha girmeye çalışan ancak kapıların kilitli olması nedeniyle karargâha giremeyen Cevat Yazgılı Generalin yanında bulunan Astsubaylara turnike ve kapılara ateş
etmesi yönünde emir vermesi ve yanındakilerin de ateş etmesi üzerine Veysel KAVLAK Albayın
güvenlikçilere ‘kim ateş ediyorsa kelepçeleyin tutuklayın’ dediğini duydum. Arbedede Günay
KÖROĞLU Binbaşıyı, uzman çavuşları, Genel Sekreter Veysel Albayı, güvenlik vardiya amiri ol-
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duğunu yüksek sesle söyleyen Astsubay Kıdemli Çavuşu (ismi Fatih olabilir) ve Albay Yusuf SARIOĞLU’nu, gördüm. Aydemir TASÇI Generalin de gelen evrak kısmına doğru koştuğunu gördüm,
herkes yüksek sesle birbirini ikna etmeye çalışıyordu, kimseye güvenim kalmamıştı. Ben de o
arbededen uzaklaşarak gelen evrak kısmı koridoruna yöneldim, ordan sonra bağrışmalar devam
etti ortam daha da gerildi uzman Çavuşlar Cevat YAZGILI Genarale kelepçe vurdular, Genel Sekreter Veysel KAVAK, ‘Tümgenerali tutuklayın’, Cevat Yazgılı General de ‘beni değil onu tutuklayın’
şeklinde yanındakilere emir veriyorlardı. Güvenli vardiye amiri olan genç Astsubay ve uzman
çavuşlar duruma müdahale etmeye çalışıyorlardı. Bu hengamede kim dost kim düşman ayramadığım için koşarak uzaklaştım, Genel sekreterlik katında bekleme odasında bir Astsubay oturuyordu. Daha sonra bekleme odasına Osman Nuri GÜR General, Veysel KAVAK Albay, güvenlik
amiri olduğunu söyleyen kıdemli Çavuş Astsubay, Aydemir TAŞÇI ve iletişim şubede çalıştığını
bildiğimi ismini bilmediğim Kurmay Yarbay ve bir General Genel Sekreterlik katına geldiler, güvenlik vardiye amiri genel sekretere aşağıda yaşanan tutuklama kargaşasını çözebileceğini ve
aşağı inerek duruma tekrar müdahale edeceğini heyecanlı bir şekilde bağırarak söyledi, Genel
Sekreterin de ‘kimse kimseye ateş etmesin’ dediğini hatırlıyorum.’’
İbrahim Koçak’ın ifadesi: “…Ben darbe günü normal mesaime geldim. Saat 19:00 sıralarında
evime gittim. Saat 21.05 sıralarında Kurmay Yarbay Ayhan Çatıkkaya yukarıda vermiş olduğum
cep telefonumdan beni aradı. Bana karargâha gelmemi, Veysel Kavak’ın kendisini çağırdığını
söyledi. Karargâha geldiğimde, karargâhta Genel Sekreter katına çıktığımda İstihbarat Başkanı
Tuğgeneral Aydemir Taşçı’yı gördüm. Kendisiyle hiç konuşmadım. Kurmay Albay İlhan Karasu
telefonla konuşuyordu. Başka kimseyi görmedim.’’
Aydemir TAŞÇI ile ilgili düzenlenen MASAK raporunda, kendisinin darbeye teşebbüs faaliyeti kapsamında hakkında işlem yapılan şüphelilerden; Muhammed Emrah Kuzu, Hakan Evrim,
Ahmet Kunduracıoğlu, Sabri Enes Uslu, Fethi Alpay, Atilla Yurttaş ile havale işlemi gerçekleştirdiği, ayrıca şüphelinin yetkilisi olduğu Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı’nca
10/04/2014-13/07/2016 tarihleri arasında toplam 10 işlemde ortakları Mehmet Sungur ve İsmail Başyiğit olan ve hakkında FETÖ/PDY kapsamında işlem yapılan MilSoft Yazılım Teknolojileri
AŞ. isimli şirkete toplam 7,062,851,60 TL para gönderildiği, ayrıca şüphelinin yetkilisi olduğu
Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı’nca 13/04/2015-15/06/2016 tarih aralığında toplam 5 işlemde, ortakları Murat Kara, Salih Gökhan, Çağrı Çelik ve hakkında FETÖ/PDY
kapsamında işlem yapılan Necdet Sungur olan ATESİN Havacılık San. AŞ. isimli şirkete toplam
2,284,397,57 ABD Doları para gönderildiğine dair bilgiler yer alıyor. TAŞÇI hakkında düzenlenen KOM Daire raporu da iddianamede şu ifadelerle anlatılıyor: “Detayları KOM Daire Analiz
raporundan anlaşılacağı gibi şüphelinin amcası Musa Taşçı’nın hakkında FETÖ/PDY kapsamında
işlem yapılan Venüs İşletmeleri AŞ’de SGK kaydının bulunduğu, şüphelinin halasının kızı Zeynep
Ertürk’ün hakkında FETÖ/PDY kapsamında 667 KHK ile işlem yapılan Ümit Eğitim İşleri AŞ. isimli
şirkette SGK kaydının bulunduğu, şüphelinin yengesi Sallı Taşçı, şüphelinin halasının oğlu Çetin
Kaya Taşçı, şüphelinin halası Şahinur Taşçı ve şüphelinin kız kardeşi Leyla Taşçı’nın Bank Asya
katılım bankasında hesabının bulunduğu, 17-25 Aralık sürecinden sonra örgüt liderinin Bank
Asya’nın kurtarılması amacıyla para yatırılması çağrısı yaptıktan sonra para yatırdıkları anlaşılmıştır.’’
Yurtta Sulh Konseyi’nin hazırladığı atama listesine TAŞÇI’nın 15/07/2016 tarihinde Hava
Kuvvetleri Komutanlığı’nda İstihbarat Başkanı olarak Tuğgeneral rütbesiyle yaptığı göreve de-
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vam etmesinin kararlaştırıldığı görülüyor.
İddianamenin sonuç bölümü şöyle: “Şüpheli Aydemir Taşçı’nın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Yöneticisi olduğu, suç tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda İstihbarat Başkanı olarak Tuğgeneral rütbesiyle görev yaptığı, darbeciler tarafından düzenlenen atama listesinde; bu
önemli göreve devam etmesinin kararlaştırıldığı, suç tarihinde nöbetçi olmadığı halde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı’na geldiği, Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal’ın Genel Sekreteri ve darbe faaliyetini koordine eden Albay Veysel Kavak ile görüştüğü, daha sonra görev ve
yetkisi olmadığı halde darbenin yönetim merkezi olan Akıncı Üssü’ne gittiği, 1431. Filo koridoru
güvenlik kamerasında 16/07/2016 tarihinde saat 08.00.59-08.02.44 zaman aralığında görüntülerinin bulunduğu, ayrıca şüphelinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda görüntülerinin bulunduğu,
şüphelinin darbenin başarılı olabilmesi için darbeye teşebbüs faaliyeti sırasında Hava Kuvvetleri
Komutanlığı Karargâhı’nda ve darbenin yönetim merkezi olan Akıncı Üssü’nde faaliyetlerde bulunduğu, darbeyi yönetip organize eden şüphelilerle eylem ve iş birliği içerisinde hareket ettiği ve
darbe faaliyetine iştirak ettiği.. anlaşılmıştır.’’ Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul
edilen iddianamenin son bölümünde TAŞÇI da 13 ayrı eyleminden dolayı sorumlu görülüp her
birinden ayrı ayrı cezalandırılması talep edildi.
TURGAY SÖKMEN
Dava dosyasında 31’inci şüpheli olarak yer alıyor. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşmalar başladığında hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli hala firardaydı. Bundan dolayı
dosyada kendi ifadesi yer almıyor.
Turgay SÖKMEN’le ilgili düzenlenen MASAK raporunda kendisinin darbeye teşebbüs faaliyeti kapsamında hakkında işlem yapılan şüphelilerden Nurettin Özdoğan ile havale işlemi gerçekleştirdiği belirtiliyor. KOM Daire tarafından düzenlenen analiz raporunda da SÖKMEN’in, halasının oğlu Rahmi Altunel’in hakkında FETÖ/PDY kapsamında işlem yapılan Erzincan Girişimci İş
Adamları Sanayi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olduğu belirtiliyor.
Akıncı Üssü’ndeki kamera kayıtlarının incelenmesinde, 143. Filo koridor güvenlik kamerasının CH7-2016-15-23-06-10 nolu 22.53.05 ile 23.53.39 zaman aralığındaki görüntüsünde koridor
içerisinde Hakan EVRİM ve Osman KILIÇ ile beraber görülen şahısın Turgay SÖKMEN olduğu
anlaşılıyor. SÖKMEN’in olay tarihinden önce en son Venedik’e gittiğine dair bilgi de dosya da
bulunuyor. Ayrıca Brezilya ve Roma’ya da seyahat etmiş.
İzmir’de yürütülen soruşma dosyasında yer alan ŞAPKA ve KUZGUN kod adlı gizli tanıkların
verdiği bilgilerde Turgay SÖKMEN’in ismi sık sık geçiyor. Buradaki bilgilerden Korukent’te Adil
ÖKSÜZ’ün başkanlığında yapılan darbe hazırlık toplantısında yer aldığı ve kendisine çeşitli görevler verildiği anlaşılıyor.
İddianamenin sonuç bölümünde şöyle deniyor: “Şüpheli Turgay Sökmen’in FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Yöneticisi olduğu, suç tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı’nda Yarbay rütbesiyle görev yaptığı, aynı zamanda Yurtta Sulh Konseyi üyesi olduğu, kullanmış olduğu
35381206279… Imei nolu ve 0505 713 … nolu hattın takılı bulunduğu telefona 10/10/2014 tarihinde Bylock programını yüklediği ve kullandığı, 6-7-8-9 Temmuz 2016 tarihlerinde darbe faaliyetini yönetip organize eden şüpheli Adil Öksüz’ün liderliğinde Ankara Konutkent’de bulunan villada yapılan toplantılara katıldığı, Jandarma Genel Komutanlığı’nda darbe eylemlerini organize
eden ekibin içerisinde yer aldığı, suç tarihinde görev ve yetkisi olmadığı halde darbenin yönetim
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merkezi olan Akıncı Üssü’ne geldiği, 143. Filo koridoru güvenlik kamerasında 15/07/2016 tarihinde saat 22.53.35 zaman aralığında görüntülerinin bulunduğu, Kriminal Daire Başkanlığı’nın
04/08/2016 tarih, 2016/396.662 sayılı uzmanlık raporundan anlaşılacağı gibi; Akıncı Üssü’nde
yapılan aramalarda ele geçirilen üzerinde “TİB İncek” yazan A4 kâğıdına renkli baskı harita üzerinde ve üzerinde “Gölbaşı Polis Özel Harekât” yazan A4 kâğıdına renkli baskı harita üzerinde
şüphelinin parmak izlerinin çıktığı, belirlenen hedeflerle ilgili haritalar üzerinde şüphelinin parmak izlerinin çıkmasından; şüphelinin darbeye hazırlık faaliyetlerinde görev aldığının anlaşıldığı,
şüphelinin darbeyi yönetip organize eden şüphelilerle eylem ve iş birliği içerisinde hareket ettiği
vedarbe faaliyetine iştirak ettiği, darbeye teşebbüs faaliyetinden sonra firar ettiği, hakkında yakalama emri düzenlendiği, aradan geçen zamana rağmen yakalanamadığı, şüphelinin Yurtta
Sulh Konseyi üyesi olması nedeniyle Türkiye genelinde meydana gelen eylemlerler nedeniyle
sorumluluğu ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 2016/103566 sayılı soruşturma yürütüldüğü… anlaşılmıştır.’’ O da diğerleri gibi 13 eylemden suçlu bulunuyor ve her birinden ayrı
ayrı cezalandırılması isteniyor.
MURAT KOÇYİĞİT
Olay sırasında Jandarma Okullar Komutanlığı’nda Kurmay Başkanı olarak Albay rütbesinde görev yapıyordu. 15/07/2016 tarihinde, yani olay günü Jandarma Okullar Komutanlığı’ndaki
görevinin başındaymış. Akıncılar Üssü’nde herhangi bir görevi bulunmuyor. Olay günü, daha
önce Akın ÖZTURK’ün genel sekreterliğini yapan mesai arkadaşı olan Hava Kurmay Albay Ahmet
ÖZÇETİN’in Akıncılar’daki bir filoya komutan olarak atanması nedeni ile ziyaret için taksi ile saat
19.30 sıralarında oraya gittiğini söylüyor.
Kendi ifaesine göre üsse varınca Ahmet ÖZÇETİN’in bulunduğu yere gitmiş, ancak bir yoğunluk olduğunu görünce yanından ayrılarak bir süre kamelya da oturup oyalanmış. Sonra tekrar
yanına gitmiş. Burada askerler kendisine “bekle’’ deyince saat 22.00’ye kadar kamelya da beklemeyi sürdürmüş. İfadesinin bu bölümünde “orada beklerken askerlerin sıkıyönetim ilan edildiğini ve kimsenin kışlaya giriş çıkış yapamayacaklarını söylediğini, Ahmet Albay ile görüşemediğini
ve beklediğini, çevredeki konuşmalardan Jandarma Genel Komutanı ve Genelkurmay 2. Başkanı’nın kışlaya getirildiğini duyduğunu, uçakların sesini duyduğunu, ciddi bir hareketliliğin olduğunu, dışarıda beklediği için içeride ne olduğunu görmediğini, dışarıda Ankara Güvercinlik Kara
Havacılık’ta görevli Murat isimli bir Albay ile gezdiklerini, Murat’ın bir görev nedeni ile geldiğini
kendisine söylediğini, gezerken bir ekibin gelip kendilerini otobüse bindirdiklerini ve gözaltına
aldıklarını, Yurtta Sulh Konseyi’ni bilmediklerini, herhangi bir mühimmat kullanmadığını, birşeye
yardım etmediğini, kimseyi alıkoymadığını, halka ateş açıldığı ile ilgili bir bilgisinin olmadığını,
FETÖ yapılanması ile bağlantısının olmadığını, Akın ÖZTURK’ü uzaktan görevi icabı bildiğini, Hakan KARAKUŞ’u tanımadığını’’ söylüyor.
Kendisi hakkında düzenlenen MASAK raporunda, darbeye teşebbüs faaliyeti kapsamında
hakkında işlem yapılan şüphelilerden Mehmet Aktaş ve Alaattin Karsavuran ile havale işlemi
gerçekleştirdiği belirtiliyor. Murat KOÇYİĞİT’in darbeciler tarafından düzenlenen atama listesinde 15/07/2016 tarihinde Jandarma Kurmay Albay rütbesiyle Kurmay Başkan olarak görev yaptığı ve Jandarma Okullar Komutanı olarak atanarak terfi ettirildiği görülüyor. KOM Daire Analiz
raporunda KOÇYİĞİT’in 0537 400 … numaralı hat ile Bylock kullananlar listesinde isminin bulunduğu, ayrıca şüphelinin kardeşi Hakan Koçyiğit adına kayıtlı bulunan 0554 576 … numaralı
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telefon hattı ile FETÖ/PDY Silahlı terör örgütü yöneticilerinden Tuncay Delibaşı ile 23 kez telefon
görüşmesi yapıldığı belirtiliyor. HTS analiz raporunda ise KOÇYİĞİT’in kullanmış olduğu telefon
hattı ile 15/04/2016-15/07/2016 tarih aralığında, darbeye teşebbüs faaliyeti kapsamında hakkında işlem yapılan şüphelilerden Veysel Kavak ile 2 kez, Murat Yılmaz ile 2 kez, Ayhan Çatıkkaya
ile 3 kez telefon görüşmesi yaptığı yazılı. Kamera kayıtlarında da olay gecesi üsde bulunduğu
görülüyor.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamenin sonuç bölümünde
Murat KOÇYİĞİT ile ilgili şu değerlendirme yer alıyor: “Şüpheli Murat Koçyiğit’in Yurtta Sulh Konseyi üyesi olduğu, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün yöneticisi olduğu, suç tarihinde Jandarma
Okullar Komutanlığı Kurmay Başkanı olarak Albay rütbesinde görev yaptığı, kullanmış olduğu
13183004… Imei nolu ve 0537 400 … nolu hattın takılı bulunduğu telefona 10/07/2014 tarihinde Bylock programını yüklediği ve kullandığı, FETÖ/PDY terör örgütünün Hava Kuvvetleri İmamı
olduğu değerlendirilen Adil Öksüz ile 6-7-8-9 Temmuz 2016 tarihlerinde Ankara Konutkent’de
bulunan villada darbe planı ile ilgili organizasyonun yapıldığı toplantılara katıldığı, Jandarma
Genel Komutanlığı’ında darbe eylemlerini organize eden ekibin içerisinde yer aldığı, görevi ve
yetkisi olmadığı halde darbe günü ve gecesi darbenin yönetim merkezi olan Akıncı Üssü’nde
bulunduğu, 143. Filo koridoru güvenlik kamerasında saat 07.13.37-07.13.45 zaman aralığında
görüntülerinin bulunduğu, şüphelinin darbeyi yönetip organize eden şüphelilerle eylem ve iş birliği içerisinde bulunduğu, Yurtta Sulh Konseyi üyesi olması nedeniyle Türkiye genelinde darbeye
teşebbüs günü meydana gelen kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs eylemlerindeki sorumluluğu ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 2016/103566 sayılı soruşturma yürütüldüğü,
şüphelinin darbe faaliyetine iştirak ettiği.. anlaşılmıştır.’’ İddianamenin talep bölümünde KOÇYİĞİT’in 13 ayrı eylemden sorumlu tutularakherbirinden ayrı ayrı cezalandırılması istendi.
HALUK ŞAHAR
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde doğmuş. Aynı zamanda bir Astsubay çocuğu. 1984 yılında Hava
Harp Okulu’ndan mezun olmuş. 1984-1985 yılları arasında İzmir Çiğli’de 2. Ana jet Üs Komutanlığı’nda pilotaj eğitimi alıyor. 1985-1986 yılları arasında Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda
harbe hazırlık eğitimi, peşinden de Malatya’da 7. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda F-4 uçağı uçuş
eğitimi görüyor.
1986 yılı sonunda Eskişehir l. Ana Jet Üs Komutanlığı’na filo kol uçucusu olarak atanıyor.
1991 yılında öğrenci subay olarak girdiği Hava Harp Akademisi’nden 1993 yılında mezun oluyor
ve Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanlığı’na harekât kısım amiri olarak atanıyor.
2001 yılında Ankara’da Hava Kuvvetleri Karargâhı Plan Prensipler Başkanlığı’nda proje subayı, 2003 yılında şube müdürü oluyor. 2007 yılında Diyarbakır’a 8. Ana Jet Üs Harekât Komutanı
olarak atanıyor. 2009 yılında Tuğgeneral oluyor. 2015 yılında Konya’da bulunan 3. Ana Jet Üs
Komutanlığı’na getiriliyor. Olay tarihinde bu görevine devam ediyordu.
İfadesinde olay günüyle ilgili olarak şunları söylüyor: “…15 Temmuz 2016 günü İstanbul
Moda Deniz Kulübü’nde yapılması planlanan ve 20 gün önceden davetini aldığım ve katılacağıma dair bilgi verdiğim Korgeneral Mehmet ŞANVER tarafından katılmamda herhangi bir sakınca
görülmeyen kızının düğününe katılmak için 14 Temmuz saat 21.15’ten geçerli olmak üzere 15
Temmuz Cuma, 16 Temmuz Cumartesi, 17 Temmuz Pazar günü olmak 3 gün süreyle idari izne
ayrıldım.
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(…) 14 Temmuz saat 21.15’te Konya’dan uçakla İstanbul’a geldim. …İstanbul 15. Füze Üs
Komutanlığı’ndan tahsis edilen araçla Fenerbahçe Orduevi’ne hareket ettim. …15 Temmuz 2016
günü saat 17.30’da tahsis edilen midibüs ile ben, eşim ve çocuklarım ve diğer katılan Generaller
ve aileleri ile birlikte Moda Deniz Kulübü’ne gittik.…Düğüne 25 havacı General katılmıştı. …Saat
21.30 civarında Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin ÜNAL tarafından birlik komutanlarının çağırıldığı söylendi. Diğer birlik komutanları ile beraber Hava Kuvvetleri Komutanı’nın
bulunduğu yerde toplandık. Kendisi tuhaf birşeyler olduğunu havada uçağı olanların divan-ı
harplik olacağını söyledi. Birlik komutanlarının birliklerini arayarak havada uçağı olup olmadığını sormalarını hiçbir şekilde kalkış olmayacağını ve pistin kontrolsüz iniş ve kalkışa engel
olunması amacıyla kapatılması emrini verdi. Bunun üzerine ben de vekâlet verdiğim Hava Pilot
Kurmay Albay Mustafa ERTÜRK’ü resmi telefondan arayarak bir kalkışma olduğunu buna karşı
olduğumu, taraf olmadığımı, buna karşı Hava Kuvvetleri Komutanı ile koordineli olarak gerekli
tedbirleri almaya çalıştığımızı, pistin kontrol iniş ve kalkışlara karşı kapatılmasını, hiçbir şekilde
kalkışın olmaması gerektiğini söyledim. Şu anda havada uçağımız var mı diye sordum. Kendisi
havada uçağımızın olmadığını söyledi. Ayrıca kendisine bu tür kalkışmaya katılan varsa engellenmesini ifade ettim. Kendisi ayrıca durumun kontrol altında olduğunu herhangi bir anormallik
olmadığını ifade etti. Aldığım bu cevap üzerine Hava Kuvvetleri Komutanımıza Konya 3. Ana Jet
Üs Komutanlığı’nda F-16 uçaklarının kalkışı olmadığını hepsinin yerde olduğunu bildirdim.
“Müteakiben Konya valimizle telefonla görüştüm. Kendisi Jandarma Bölge Komutanına ulaşamadığını ifade etti. ‘Böyle ne oluyor paşam’ dedi. Ben de Hava Kuvvetleri Komutanı ile beraber İstanbul’da bir düğünde olduğumuzu ifade ettim. Kendisi böyle kalkışmaların darbelerin
ülkeye hayır getirmediğini ve ülkenin kötü yönde etkilediğini söyledi. Ben de kendisine darbeye
karşı olduğumu bu kapsamda vekâlet bıraktığım Kurmay Albay Mustafa ERTÜRK’e Hava Kuvvetleri Komutanımızın emirlerini ilettiğimi, havada uçağımızın olmadığını ve pistin askeri uçakların kontrolsüz iniş ve kalkışına mani olmak üzere kapatıldığını, sivil uçakların iniş ve kalkışı
için kendisinin direktiflerini bekleyeceklerini söyledim. Kendisi de ‘çok iyi olur paşam’ dedi ve
telefonu kapadık. Daha sonra beni arayarak Konya Havalimanı’nın sivil uçaklara da iniş kalkışının valilik tarafından yasaklandığını bildirdi. Arkasından jandarma Alay Komutanı Albay İsmet
CANSARAN’ı aradım. Kendisine bir kalkışma olduğunu, buna karşı olduğumu bunlara karşı her
türlü tedbiri alarak engellenmesini istedim. Kendisi şu anda böyle bir şey olmadığını, durumun
normal olduğunu söyledi.
“Daha sonra Konya Merkez Komutanı soy ismini SOYSAL olarak hatırladığım Albayı aradım.
Kendisine kalkışma olduğunu, askeri lojman girişlerinde gerekli tedbirleri almasını, anarmol bir
şey olması durumunda müdahale etmesini söyledim. Daha sonra izinde olan Tuğgeneral Orhan
GÜNDÜZ’ü aradım. Kalkışma olduğunu, buna karşı olduğumu ifade ettim. Kendisi Bodrum’da
bulunan askeri kampta olduğunu ifade etti. Ben de kendisine bağlı olan ve Garnizon Komutanlığı
vekâletini bıraktığım Albay’ın telefonunu bilmediğim için kendisini aradığımı ve bununla ilgili
kendisinin telefon görüşmesi yapmasını istedim. Ardından Konya Emniyet Müdürümüzü aradım.
Bir kalkışma olduğunu, bunu anlamaya çalıştığımızı ve yardım ihtiyacım olduğunda bildireceğimi söyledim.
“(…) Toplantı salonunda Hava Kuvvetleri Komutanımız tarafından Korgeneral Mehmet ŞANVER’e Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi’nin darbeciler tarafından ele geçirildiği bu nedenle Eskişehir’de bulunan Bölge Hava Harekât Merkezi’nin faaliyete geçeceğini, bu merkezin dışından
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gelecek hiçbir emre mesaja ve direktife cevap verilmeyeceği ve dikkate alınmayacağı konusunda
bir mesaj yazmasını söyledi. Ben de Kurmay Albay Mustafa ERTÜRK’ü arayarak Hava Kuvvetleri
Harekât Merkezi’nin darbeciler tarafından ele geçirildiğini ve Eskişehir’deki Bölge Harekât Merkezi dışından gelecek hiçbir emir, direktif ve mesajın dikkate alınmayacağını ve uygulanmayacağını ilettim. Kendisi de Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin ÜNAL’ın vermiş olduğu emri aldığını
söyledi. Saat 23.30 civarında bulunduğumuz odanın kapısı birdenbire açıldı. Kamuflajlı tam teçhizatlı uzun ve kısa namlulu silahlı 3 darbeci asker kapıda belirdi. Daha sonra darbeci askerler
Hava Kuvvetleri Komutanı’na hitaben ‘Komutanım sizin emniyetinizi almak için buradayız’ dediler. Hava Kuvvetleri Komutanımızda ‘benim böyle bir talebim olmadı. Alacaksanız da dışarda
alın’ dedi. Ancak darbeciler salonun kapısında beklediler.
“O sırada salondan dışarı çıkmaya çalışan kim olduğunu şu an hatırlayamadığım bir kişi ve
eşini merak edip ulaşmaya çalışan Tümgeneral İsmail GÜNEYKAYA darbeci askerler tarafından
kolundan tutularak içeriye itildi. Aynı anda darbeci asker tarafından tabancayla havaya doğru
hedef gözetmeksizin ateş edildi. …Saat 00.10 civarında ilave 10-12 darbeci asker geldi. Bunlar
da kamuflajlı kıyafetliydi. Başlarında bana bağlı birlik olan 135. İHK ve MAK Filo Komutanlığı’nda MAK Tabur Komutanı olan ismini hatırlayamadığım MALDAR soyisimli Binbaşıyı görünce
şaşırdım. Ön tarafta bulunan ve simasını tanıdığım aynı birlikte görev yapan darbeci Astsubayın üzerine yürüyerek bu yapılanın hainlik olduğunu bundan vazgeçmeleri gerektiğini söyledim.
Kendisi de ‘bizi zor kullanmaya mecbur etmeyin’ diyerek beni itti. Daha öncede ateş edildiği için
bulunduğum odadakiler geri gelmemi söylediler.
“Daha önce Kurmay Albay Mustafa ERTÜRK’e ‘havada uçak var mı’ diye sorduğumda kendisi sadece uçaklarla ilgili bilgi vermişti, helikopterle ilgili bilgi vermemişti. İçeri girince bu konuyu
Kurmaya Albay ERTÜRK’e sormak üzere telefon ettim. Kendisi açmayınca 135. İHK ve MAK Filo
Komutanı Yarbay Alparslan Şahin’i aradım. Kendisine 135. Filo’dan başlarında MALDAR Binbaşının olduğu darbecilerin burada olduğunu, bizleri esir alacaklarını Konya’da darbeye katılan
varsa hemen emniyet tedbiri almaları gerektiğini, gerekli önlemleri almasını söyledim. Kendisi
de ‘anlaşıldı biz gerekli tedbirleri alacağız’ dedi. Bu sırada saat 00.30 civarı darbeciler salona girince telefonu kapattım. Bizleri dışarı çıkarma emri verdiler bu sırada Hava Kuvvetler Komuta- nı
yerinden kalkıp yürüyerek dışarı çıktı. Kendisini bir daha görmedim. Darbeci askerler sırayla bizi
ön taraftan lobiye doğru aldılar. En başta Korgeneral Mehmet ŞANVER, ben de sağ tara- fında
beyaz ceket siyah pantolanla yüz üstü ittirilerek yere yatırıldık. Daha sonra yerde eller arkadan
plastik kelepçeyle kelepçelendim. Başımızı sağa sola hareket ettirdiğimiz anda da ‘sağa sola
bakmayın’ diyerek uyarı aldık. Müteakiben teker teker ön taraftan bizleri kolumuzdan kal- dırarak sırayla dışarı doğru yürüttüler. Sırasıyla arkadan plastik kelepçe ile kelepçelenmiş olarak
Korgeneral Mehmet ŞANVER, Korgeneral Hasan KÜÇÜKAKYÜZ, Korgeneral Atilla GÜLAN, Tümgeneral İsmail GÜNEYKAYA, Tümgeneral Mehmet ÖZLÜ, ben, Tuğgeneral İmdat Bahri BİBER ve
Tuğgeneral Ahmet BİÇER yürütülerek deniz kulübünün kapısından çıkartılıp sol tarafta dışarda
otoparka inmiş ve çalışır durumda olan Couger tipi makineli top silahı yüklenmiş helikopterin
içindeki sandalyeleri çıkarılmış arka bölümüne bindirildik. Bindiğimiz helikopter bana bağlı 135.
İHK ve MAK filo komutanlığı envanterine kayıtlı helikopterdir. Pilotları göremediğim için kimlerin
kullandığını anlayamadığım. Bizim dışımızda helikopterde 2 Pilot ve 3-4 civarı darbeci askerler
vardı. Helikopter kalkış yaparak ilk olarak Hava Harp Okulu sahil kısmına indik. Darbeci askerler
helikopterden inerek birileriyle görüştükten sonra tekrar helikopter havalandı.
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“Daha sonra Anadolu yakasında bulunan bir askeri birliğe indi. Tahmini 20-25 dakika bekledikten sonra tekrar havalandı. Daha sonra Samandıra’da bulunan Kara Kuvvetleri’ne ait helikopterlerin bulunduğu birliğe indi. Tahmini 10-15 dakika bekledikten sonra tekrar havalandı,
daha sonra Hava Harp Okulu VİP kısmında yakıt ikmali yaptıktan sonra yeniden kalkış yaparak
Yalova Hava Meydan Komutanlığı’na iniş yaptı. Tahmini 20-25 dakika bekledikten sonra tekrar
havalandık. Son olarak 16 Temmuz 2016 saat 04.30 civan Hava Harp Okulu sahil kısmına indik.
“(…) Ancak savcılıktan gelen bir yazı ile gözaltına alınmamız yönünde talimat olduğu söylendi. Korgeneral Mehmet ŞANVER tarafından tahminimce Hava Kuvvetleri Komutanı ve bir Emniyet Müdürü telefonla arandı. Bir süre sonra Mehmet ŞANVER Generalin gözaltına alınmayacağı
diğer Generallerin gözaltına alınacağı söylendi. Korgeneral Mehmet ŞANVER aileleri ile birlikte
uçakla Eskişehir’e döndü. Ben bu arada telefonla eşimi ve emir Astsubayımı arayarak gözaltına
alınacağımı bildirdim. Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen bir minibüsle 17 Temmuz
2016 saat 01.00 civarı Vatan Emniyetine diğer Generallerle birlikte getirildik ve gözaltı prosedürleri uygulandı. 17 Temmuz saat 20.30 civarı Çağlayan adliyesine götürüldük. 18 Temmuz 2016
saat 00.30 civarı da hakim karşısına çıkarılarak tutuklandık.’’
İddianamede şüpheliyle ilgili olarak ‘diğer taraf beyanları’na da yer verilmiş. Bunlardan
Ahmet Faruk KARAKAYA şunları söylüyor: “...Üs Komutanımız Tümgeneral Haluk ŞAHAR bizim
filoya gelerek gelişme ile ilgili benden bilgi aldı. Ben kendisine işin teknik yönünü izah ederek
‘Komutanım, bu şartlar altında ben bu planı oluşturup altına imza atamam, yapacağım işaretleme sonrasında bölgede olası bir eylemden dolayı havadan bombardıman yapılması durumunda
birçok sivil can kaybı olabilir, eğer böyle bir işaretleme yapılıp bir hava desteği sağlanacak olursa olası bir sivil can kaybından başta siz olmak üzere savunma planında imzası olanlara kadar
hukuki sorumluluk yüklenir’ şeklinde görüşümü bildirdim. Tümgeneral Haluk ŞAHAR da bana
‘kardeşim, şehrin uzağında meskûn mahal olmayan bir nokta ver o zaman’ demişti.’’
Süleyman TÜĞEN: “...Normal zamanlarda filomuzda mevcut helikopterler doğrudan harp
sahasına yanaşan ve görev yapan hava araçları değildir. Daha çok yaşanmış kaza veya olayın
soğumasını takiben kurtarma amacıyla kullanılan hava araçlarıdır. Yakın tarihte mevcut helikopterlerimize bu şekilde bir silah alımı veya yüklemesi yapılıp yapılmadığını görmedim. Ancak
geçtiğimiz yıl envantere alınan ve piyasa değeri yaklaşık yüz bin dolar civarında olduğunu tahmin ettiğim ve ithal olan son derece gelişmiş ve yurt dışında mını gun diye tabir edilen 7.62 mm
çapında ve dakikada 4000 adet tam otomatik fişek atımı yapan iki adet silah alındı. Bu silahlardan birisini Diyarbakır ilinde gördüm, bir diğerini de 13.07.2016 günü filomuzda görevli Astsubay Fatih PANCAR ve Astsubay Erdoğan DURGUN’un sözkonusu silah ile ilgilendiklerini ve aynı
gün atış sahasında deneme amaçlı yerde 1000 adet atışı yaptıklarını duydum ve ardından silahı
temizlediklerini gördüm. Üs Komutanı Haluk ŞAHAR ve Harekât Komutanı Mustafa ERTÜRK’ün
silahı helikopter üzerinde görmek istediğini ve 14.07.2016 perşembe veya cuma akşamı gece
helikopterden atışını görmek istediklerini filo içerisinde yapılan sohbetlerde duydum....”
Erkan AKYEL: “14.07.2016 Perşembe günü saat 15.30-18.00 arasında Kıdemli Çavuş Ramazan DEDE ve Üstçavuş Göksel BAYRAM isimli şahısların bize ait tim odasında şarjörlere mermi
bastığına şahit oldum ve bunun üzerine ne yaptıklarını, neden bu kadar şarjöre mermi bastıklarını sorduğumda Üs Komutanı Haluk ŞAHAR ve Harekât Komutanı Mustafa ERTÜRK’ün emirlerinin
bu şekilde olduğunu ve bizleri tam teçhizatlı olarak istediklerini bana aktardırlar. Hatta timde
görevli her personelin 10 dolu şarjör alacağını söylediler. Ben de bu nasıl bir eğitim görevi diye-
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rek normalde eğitime bir adet dolu şarjör ile çıktığımızı bizzat söyledim. Yine Göksel BAYRAM
ve Ramazan DEDE, Kıdemli Başçavuş Yılmaz BAHAR’a kendilerinin mazeretleri olduğunu, kurs
hazırlığı içinde olduklarını ve eğitime katılmak istemediklerini söylediklerini bana aktardılar. (…)
Televizyon kanalında halkı silahla tarayan Erdoğan DURGUN isimli şahsı hiç tereddütte mahal
vermeden gördüğümü burada özellikle belirtmek isterim ve Erdoğan DURGUN isimli şahıs, Kıdemli Başçavuş Yılmaz BAHAR, Kurmay Binbaşı Gökhan MALDAR, Başçavuş Oğuz HAKSAL, Özel
Kuvvetler’den gelme Fatih SUÇATI, Harekât Komutanı Mustafa ERTÜRK, Üs Komutanı Haluk ŞAHAR ile birlikte hareket eden kişilerdendi.’’
Enes ZİNCİR: “...Bölük içerisinde Kıdemli Başçavuş Fatih PANÇAR, Kıdemli Başçavuş Yılmaz
BAHAR bir masada oturarak 15.07.2016 günü MAK’ların yapacakları eğitim ile ilgili planlama
yapıyorlardı. Bölük içerisinde bu planlar Gökhan MALDAR Binbaşı’nın görevlendirmesi üzerine sürekli olarak bunlar tarafından yapılmaktadır. Eğitime katılacak timlerin gece geç saatlere
kadar eğitimde kullanılan malzemelerin hazırlığını yaptıklarını gördüm. O gün timde bulunan
görevlilerin hazırlık yaparken normalden farklı olarak daha titiz davrandıkları gözüme çarptı.
Ben öğlen arası filo içerisinde bulunan yemekhaneye gittim. Orada Üs Komutanımız Tümgeneral
Haluk ŞAHAR, Filo Komutanımız Yarbay Alparslan ŞAHİN, yeni Filo Harekât Subayı Mehmet Fatih
ÖZKAN Binbaşı ve Binbaşı Gökhan MALDAR’ın birlikte oturup yemek yediklerine ve Cuma günü
yapılacak olan eğitim hakkında konuştuklarına şahit oldum. Bu yapılacak eğitim ile ilgili sürekli
olarak Filo Komutanımız Yarbay Alparslan ŞAHİN’in, yeni Filo Harekât Subayı Mehmet Fatih ÖZKAN Binbaşı ve Binbaşı Gökhan MALDAR’a direktifler verdiğine şahit oldum. Ne konuştuklarını
duymadım. Birlikte aynı odayı paylaştığımız Gökhan MALDAR Binbaşı bana ‘sen Cuma günkü
yapılacak olan eğitime dahil olma, eğitim ile ilgili bilgileri yalnızca Başçavuş İbrahim AKAR’dan
al’ dedi...”
Taner DOĞRUER: “...14.07.2016 Perşembe günü öğlenden sonra Meydan Harekât Tabur
Komutanlığı önünde bulunan söğüt ağacının altına Harekât Komutanı Kurmay Albay Mustafa
ERTÜRK ve 135. Filo Komutanı Kurmay Yarbay Alparslan ŞAHİN ile birlikte otururken Yarbay
Alparslan Şahin, Albay Mustafa ERTÜRK’e ‘MAK personeli tarafından Beyşehir Dağlarında eğitim yürüyüşü yapacaklarını ve üsse dönüşün geç vakte kalması halinde personeli almak için
helikopter planlayacaklarını’ söyledi. Albay Mustafa ERTÜRK’te bu durumu normal karşılayarak
Yarbay Alparslan ŞAHİN’e ‘Personeli niye arabayla aldırmıyorsunuz’ dedi, Yarbay Alparslan ŞAHİN’de Albay Mustafa ERTÜRK’e ‘Komutanım, geç vakte kalmamız halinde helikopter planlayacağız’ diyerek cümlelerini yineledi. Bir müddet daha oturduktan sonra Yarbay Alparslan ŞAHİN
yanımızdan ayrıldı. Albay Mustafa ERTÜRK ile baş başa kalır kalmaz kendisine, dağda yapılması
planlanan bu silahlı eğitimin nereden çıktığını ve olağanın dışında bir eğitim olduğu için Üs Komutanı yokken yapılmamasının, mümkünse Üs Komutanı geldikten sonra yani haftaya cuma
planlanmasının daha uygun olacağını söyledim. Albay Mustafa ERTÜRK’te bana bunun mutat
bir eğitim olduğunu, bu eğitimin yeni uçuş eğitim yılından (Eylül Ayından) itibaren uygulanacağını, bu eğitimin tarih olarak öne çekildiğini, bu durumundan da Üs KomutanıTümgeneral Haluk
ŞAHAR’ın haberdar olduğunu söyledi…’’ Murat HARMANKAYA, Mürsel KARA, Cemal DOĞAN ve
Mustafa DÖNMEZ’in de ifadelerinde Haluk ŞAHAR’ın ismi geçiyor.
İddianamede yer alan bilgilerden, Haluk ŞAHAR’ın 15/07/2016 tarihinde Konya 3. Ana Jet
Üs Komutanlığı’nda Tümgeneral rütbesiyle Üs Komutanı olarak görev yaptığı, darbeciler tarafından düzenlenen atama listesinde bu önemli göreve devam etmesinin kararlaştırıldığı, şüphe-
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linin ayrıca Konya ve Aksaray illeri Sıkıyönetim Komutanı olarak atandığı anlaşılıyor. HTS analiz
raporunda ise ŞAHAR’ın kullandığı 0 539 649 … numaralı telefon ile 18/01/2016 ile 21/07/2016
tarihleri arasında dosya şüphelilerinden Mustafa ERTÜRK ile 71 kez ve Hakan DİNÇ ile 1 kez görüşme kaydının bulunduğu anlaşılıyor.
Haluk ŞAHAR’la ilgili iddianamenin sonuç bölümünde şunlar var: ”Şüpheli Haluk Şahar’ın
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Yöneticisi olduğu, suç tarihinde Konya 3. Ana Jet Üs Komutanı olarak Tümgeneral rütbesinde görev yaptığı, şüpheli Haluk Şahar’ın 15/07/2016 tarihinde
TSK içerisinde yapılanmış FETÖ/PDY terör örgütü mensubu bir kısım askeri personel tarafından
gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimi sırasında Yurtta Sulh Konseyi Başkanı imzası ile yayınlanan gizli ibareli mesaj formatında atama listesinin 103. sırasında 3. Ana Jet Üs Komutanı olarak görevine devam etmesinin kararlaştırıldığı ve İl Sıkıyönetim Komutanlığı listesinde Konya ve
Aksaray Sıkıyönetim Komutanı olarak ayrıca atandığı, 15/07/2016 tarihinden bir gün önce yani
14/07/2016 tarihinde 3. Ana Jet Üs Komutanı olan Haluk Şahar’ın İstanbul ili Moda Deniz Kulübü’nde gerçekleştirilecek düğün merasimine katılma gerekçesiyle idari izinli olarak görevinden
ayrıldığı ve vekâlet görevini Harekât Komutanı Albay Mustafa Ertürk’e bıraktığı, Albay Mustafa
Ertürk ve 135. Filo Komutanı Alparslan Şahin’in 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilmeye çalışılan darbe kalkışması sırasında aktif olarak kullanılan helikopterler ile Moda Deniz Kulübü’nü basıp üst düzey komutanları derdest ederek Akıncı Üssü’ne getiren MAK personelini hazırladıkları,
üstten ayrılan helikopterlerin ilk önce Yalova’ya, oradan İstanbul’a gittikleri, burada MAK timleri
ile buluşarak üst düzey komutanların bulunduğu Moda Deniz Kulübü’ne geçtikleri, bazı Generallerin derdest edilerek Akıncı Üssü’ne getirildikleri, daha sonra kendileri ile birlikte hareket eden
Generallerin bırakıldığı, helikopterlerin 3. Ana Jet Üssü’ne dönüş yapmamış olmalarına rağmen
Alparslan Şahin tarafından kuleye talimat verilerek üsse iniş yaptıklarını gerçeğe aykırı olarak
sisteme işletildiği, İstanbul Moda Deniz Kulübü’nde gerçekleştirilen eyleme Konya 3. Ana Jet Üs
Komutanlığı’nda konuşlu 135. MAK ve İHK Filo Komutanlığı’na ait iki adet Cougar tipi helikopterin ve MAK timlerinin katılmış olması, Üs Komutanı Haluk Şahar’ın Yurtta Sulh Konseyi tarafından 3. Ana Jet Üs Komutanı olarak görevine devam ve Konya ve Aksaray Sıkıyönetim Komutanı
olarak görevlendirilmesi, Haluk Şahar’ın üzerinden FETÖ/PDY terör örgüt üyelerinin birbirlerini
tanımak ve iletişim kurmak amacıyla kullandıkları 1 Dolar’ın çıkması, Haluk Şahar’ın Akıncı Üssü’nden serbest bırakılarak İstanbul iline dönmesi birlikte değerlendirildiğinde, Haluk Şahar’ın
emir ve talimatları doğrultusunda Harekât Komutanı Mustafa Ertürk ve 135. Filo Komutanı Alparslan Şahin’in birlikte hareket ettikleri, 15/07/2016 tarihinde TSK içerisinde yapılanmış FETÖ/
PDY TERÖR örgütü mensuplarının cebir ve şiddet kullanarak Anayasanın öngördüğü düzeni ve
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs eylemlerini gerçekleştirebilmeleri amacıyla 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda faaliyet yürüttükleri, örgüt tarafından kendilerine
verilen Moda Deniz Kulübü’nde düzenlenen düğün merasimini basıp üst düzey komutanları derdest etme görevini gerçekleştirmek amacıyla hazırlık yaptıkları, eyleme katılacak helikopterleri
ve personeli hazırladıkları, şüpheli Haluk Şahar’ın darbeci askeri kanatla fikir ve eylem birliği
içerisinde olduğu, bu amaçla birliğindeki görevlileri organize ettiği, kendisinin de dikkat çekmemek amacıyla İstanbul ilinde Moda Deniz Kulübü’nde gerçekleştirilen düğün merasimine iştirak
ettiği, buradan Akıncı Üssü’ne gittiği, daha sonra FETÖ/PDY üyelerinin kendilerinden olan komutanları serbest bırakmaları nedeniyle şüphelinin buradan ayrılarak İstanbul’a döndüğü, İstanbul
iline gidip üst düzey komutanları Akıncı Üssü’ne getiren, Akıncı Üssü’nde ve Kazan ilçesinde darbe kalkışmasının gerçekleşmesi için faaliyette bulunan ekibin eylemine organize eden, emir ve
talimat veren olarak iştirak ettiği.. anlaşılmıştır.’’ Onunla ilgili olarak da 13 atılı suç bulunuyor ve
hepsinden ayrı ayrı cezalandırılması isteniyor.

F-16 JET UÇAKLARINI KULLANAN YÖNETİCİLER
HÜSEYİN TÜRK
Akıncılar 4. Ana Jet Üss’ü 141. Filo’da Kurmay Yüzbaşı olarak görev yapan Hüseyin ÖZTÜRK,
Ramazan Bayramı tatiline çıkmadan önce Yarbay Hakan KARAKUŞ’un “yola çıkma, terörle mücadele harekâtı bekliyoruz, Harekât Komutanı Ahmet ÖZÇETİN söyledi’’ demesi üzerine izne gitmekten vazgeçmiş.
Olay günü M. Mehmet Fatih ÇAVUR kendisine “bugün buradayız, akşam hareketlilik var’’
demiş. Yine onun talimatıyla Filo Harekât Odası ve yedek odasının temizlenip temizlenmediğini kontrol etmiş. Kendi ifadesiyle “aynı gün harekât kapsamında kullanılacak F-16 uçaklarına
mühimmat yükleme işlemlerini sürekli olarak kontrol edip Mehmet Fatih ÇAVUR’a bilgi vermiş.’’
Saat 21:00 e kadar 16 uçak mühimmatları ile birlikte hazır hale getirilmiş. Gazinoda yapılan
toplantıda Hakan KARAKUŞ, terör örgütlerinin önemli kamu kurum ve kuruluşlarına saldıracağını, görevin gizliliğinden dolayı Hava Kuvvetleri’nin uçuşlarının girildiği sistem olan muhabere
yönetimine girilmeyeceğini, bunların görev bitimi girileceğini, bu görev kapsamında istihbaratçılardan ve hedef analiz uzmanlarından bir çalışma grubu kurulduğunu, sızıntı olmaması için
kursiyer pilotların götürüleceğini belirtmiş.
Hüseyin TÜRK, Mehmet Fatih ÇAVUR’un görevli pilotları brifing salonuna çağırdığını anlatıyor. Burada uçakların durumu tekrar kontrol edilmiş. Görevde kullanılacak mühimmatların uçağa tanıtılması amacıyla gerekli olan akıllı mühimmat kodlarının sistem üzerinden yüklenmesini
yapan personeli kontrol etmiş. Şüpheli, görevlendirilen bu personelin başında Yüzbaşı Ahmet
TOSUN’un olduğunu söylüyor ve burada hangi uçağın nereye gideceğine dair bir liste gördüğünü anlatıyor.Mehmet Fatih ÇAVUR’un verdiği listeye göre ilk kalkacaklar arasında Yüzbaşı Ekrem AYDOĞDU, Binbaşı Mustafa AZİMETLİ, Üsteğmen Çetin KAPLAN, Ertan KORAL ve kendi ismi
bulunuyormuş.TÜRK, ifgadesinin devamında, Yüzbaşı Mete KAYGUSUZ’un da listede olduğunu,
Mehmet Fatih ÇAVUR’un Şahin 1 adıyla, Mustafa AZİMETLİ ve Ekrem AYDOĞDU’nun Aslan 1
adıyla, Çetin KAPLAN ve Ertan KORAL’ın Aslan 1 çağrı koduyla uçtuklarını, telsiz konuşmalarını
deskte Yüzbaşı Ahmet TOSUN ve Yüzbaşı Mete KAYGUSUZ’un yaptığını,Harekât Komutanı’nın
Ahmet ÖZÇETİN olduğunu belirtiyor.
Ahmet TOSUN, kendisinin hava-yer uçacağını bildirmiş. Mahkeme heyetini bilgilendirmek
için diyor ki, “bunun anlamı yerdeki hedefe bomba atmaktır.’’ TÜRK, saat 02.00 gibi uçağı çalıştırmış. Ahmet TOSUN bu arada kendisine bombalama yapacağı koordinatları vermiş. Uçakta tek
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olduğunu, uçak üzerinde 6xMK82 bomba mühimmatı bulunduğunu, kendisine hedef bölgesine
ulaştığında şehir dışında bir hedefin verildiğini, bu hedefin ne olduğunu telsizle sorduğunda TRT
antenlerinin olduğu çanak antenlerine atış yapacağının bildirildiğini anlatıyor. Kendisine koordinatrları verilen yere 4 bomba atmış. Diyor ki, “sabah bomba attığım yerin TÜRKSAT tesisleri
olduğunu öğrendim.’’ O atışlardan sonra kendisine başka bir koordinat daha verilmiş. Verilen
bu koordinatı uçağa girdiğinde hedefin şehir merkezinde bir yer olduğunu belirleyen TÜRK, bu
durumu filoya bildirmiş. Filo da kendisine “mütabık atış serbest’’ deyince kalan 2 bombayı da
buraya atmış.
Bombaları attıktan sonra TÜRK’ten alçak geçiş yapması isteniyor. Bu emri de yerine getirerek durumu filoya bildiriyor. Daha sonra ona TBMM binasının koordinatlarını verip burada ne
gördüğünü sormuşlar. Bu emir çerçevesinde, verilen koordinatın güney bölgesinde küçük bir
yangın gördüğünü, bu bölgenin kendisine daha önce bildirilen atış yaptığı bölgeye çok yakın
olduğunu, bu durumun ona bağlı olabileceğini söylüyor. Bir kez daha ses üssü geçilmesi talimatı
verilince aralıksız 1,5 saat kadar havada kalıyor. İncirlik’ten havalanan uçaktan yakıt ikmali yapıyor. Uçuş esnasında telsizden “şu an yapmış olduğunuz uçuş yasak bir uçuş, kalkmış olduğunuz
meydanlara inin’’ şeklinde anons yapıldığını duyuyor. Bunu filoya ilettiğinde “sen Filo Komutanı’nın emrinde uçuyorsun, emre göre uçuşa devam et’’ şeklinde uyarı alıyor. Saat 05.30 civarında
ikinci kez havada yakıt ikmali yapıyor. Bu ikmalden sonra başka bir F-16’nın “meydana in, yoksa
sizi vuracağım şeklinde’’ ihtar alınca üsse iniş yapıyor.
Görülen lüzum üzerine mahkeme Hüseyin TÜRK’ün 29.09.2016 tarihinde ek ifadesine başvuruyor. Burada da Emniyet ve Savcılıkta daha önce verdiği ifadelerin genel olarak doğru olduğunu ama bazı düzeltmeler yapmak istediğini beyan ediyor.
TÜRK, şunları söylüyor: “(…) Cuma günü sabah saat 10.00 gibi mesaiye geldim, herhangi
bir anormallik yoktu, o gün uçakla uçuşum yoktu. …Daha sonra işim bitince son dönem Pilot
Teğmenlerin Ağustos ayında mezuniyet törenleri yapılacağından dolayı ve bu işin sorumluluğu
da ben de olduğundan Mehmet Fatih ÇAVUR Binbaşı ve Ahmet TOSUN Yüzbaşı’nın mezuniyet
töreni için oluşturulan posteri kontrol etmeye gittiklerini öğrenince onların yanında gittim. Daha
sonra da Üs Komutanlığı’nın önündeki törenin yapılacağı yeri kontrol ettik. Daha sonra 141. Filo’ya benim şahsi özel aracımla ben, Mehmet Fatih ÇAVUR Binbaşı, Ahmet TOSUN olduğu halde
dönerken araç içerisinde Mehmet Fatih ÇAVUR bana “bugün ne yapıyorsun” dedi, ben de spor
yapacağımı söyledim, o da bana “istersen spor yapma bugün hareketlilik olabilir” dedi, ben de
tamam dedim. …Öğlen vakti filoya geldik, filoda filo personelinin tamamı vardı. Filoya geldiğimizde araçtan indik, Mehmet Fatih ÇAVUR Binbaşı bana harekât için mühimmat yüklemesi yapılması talimatı verildiğini belirterek uçaklara mühimmat yüklemesi yapılıp yapılmadığını
kontrol etmemi söyledi.
“(…) Bu şekilde güncel bilgileri sürekli Binbaşı Mehmet Fatih ÇAVUR’a iletmeye devam ettim. Akşam üzeri Hakan KARAKUŞ Yarbay o gece harekâtta uçması düşünülen pilotları gazino
dediğimiz bölgeye çağırdı, ben de işlerim nedeniyle ara sıra toplantıya girip çıktım. Bu toplantıda Hakan KARAKUŞ “bu gece terörle mücadele harekâtı yapacağız, harekâtın ne kadar süreceği belli değil, nereye gidileceği belli değil, koordinatlar pilotlara havada verilecek, ayrıca
143. Filo’da hedef analiz uzmanları olup bu uzmanların belirleyeceği hedeflere taarruz edilecek’’
dedi. …KARAKUŞ, harekâtın gizli tutulacağını, yabancı hiçbir personelin filoya girmemesi gerektiği, hatta pilotları getirip götürme görevinin dahi stajyer pilotlardan seçileceğini söyleyip
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bu işin ayarlanması görevini de bana verdi. (…) Hakan KARAKUŞ bana “yabancı şahıslar filoya
girmesin” diyerek filo giriş çıkışlarına Teğmenleri yerleştirmemi söyledi. Teğmenler arasında da
görevlendirmeyi yaptım. Daha sonra ben bunlar arasında Teğmenlerin kıdemlilerini çağırıp kendilerine terörle mücadele harekâtı olacağını, Hakan KARAKUŞ’un bu konuyla ilgili bilgi verdiğini
söyledim. Onlar da Hakan KARAKUŞ’un kendilerini topladığını ve konuştuğunu söylediler. Ben de
kendilerine uçacak Pilotları uçuş alanına götürecek üç araç olacağını, her araçta iki kişi bulunmak üzere altı kişilik şoföre ihtiyaç olduğunu söyleyince bazı Teğmenler gönüllü oldu. “(…) Daha
sonra ben uçuş emniyeti açısından stajyer Teğmenleri araçla hangi güzergâhı takip edecekleri,
pistin neresinde duracakları, Pilotları nerede indirip nereden alacakları konusunda kendilerine
bilgilendirme yaptım. Uçuş hatlarını kendilerine tanıttım. Normalde bu işi askerler yapardı. Olayın gizliliği açısından biz böyle bir yöntem uyguladık. (…) Saat 20.00 gibi odamda otururken
önümden ÇAVUR Binbaşı geçerken “arkadaşlar harekât için emir geldi” dedi ve filo brifing salonunda toplanılacağını söyledi.
“Normalde uçağa mühimmat yükledikten sonra mühimmatın havada kullanılabilmesi için
uçağın hafızasına rastgele de olsa bir rota planlaması girilmesi gerekir. Girilen bu rota sonra
uçakta değiştirebilir. Ben de bu işlemin yapılıp yapılmadığını, nasıl yapıldığını kontrol etmek için
bu işleri yapan Ahmet TOSUN’un planlama odasında olduğunu görüp yanına gittim. …Ahmet
TOSUN’un yanına girdiğimde normalde uçağa rota yüklenmesi için TDC cihazına rotanın girilip
aynı zamanda keyloader cihazıyla da bunların şifrelerinin uçağa yüklenmesi gerekir. Ahmet TOSUN’un keyloaderi bulamadığını onu aradıklarını gördüm, o gelmeden de benim yapabileceğim
birşey yoktu, bunun üzerine ben odama geçtim.
“(…) Şimdi hatırladım, saat 17.00 gibi bazı teknik konularda bize yardımcı olan ve terörle
mücadele harekâtlarında kullanılan görev uçağının üssümüze geldiğini bunlar içerisinde personel arasında Yüzbaşı Ufuk YENER ve Yüzbaşı Teoman KALMAZ’ın da üsse geldiklerini gördüm.
Bunlar benim devrelerimdir. Bunların normal görev yerleri Kayseri olması gerekir diye biliyorum.
Bunlarla beraber yemek yedik, niçin geldiklerini sordum, onlar da “bize bir haber vermediler”
dediler. Ben de kendi kendime terörle mücadele harekâtında uçacağım için devrelerim bunu bile
benden gizliyorlar diye düşündüm.
“…Mehmet Fatih ÇAVUR bana listeyi verip ‘hava-hava uçacakları Şahin, hava-yer uçacakları
Aslan olarak kodla’ diyerek talimat verdi. Ben verilen bu talimat üzerine bana verilen pilotlardan
hava-hava uçacakları ŞAHİN 1-2 diye sırayla, hava-yer uçacakları da ASLAN 1-2 diye sıraladım.
..Uçuş bilgilerinin son kez kontrol edildiği DESK bölgesine bıraktım, ancak bu listenin Aslan
6’ya kadar devam ettiğini öğrendim, listeyi kimin devam ettirdiğini bilmiyorum.’’
Mahkemedeki ifade tutanaklarında “anten olan bölgeyi bombaladığını’’ söylediği için şöyle
bir soruyla karşılaşıyor: “Hakan KARAKUŞ ve Mehmet Fatih ÇAVUR daha önceden terörle mücadele harekâtı yapılacağını şahsınıza belirtmiş ve olay günü savunmanızda bu kapsamda uçtuğunuzu beyan ettiğiniz anlaşılmış olup, teröristlere karşı bir müdahale yapılacak ise, Gölbaşı’nda
bulunan ve devlete ait olan antenlerin iletişim sağladığı gözetildiğinde bunların terörle mücadele kapsamında vurulmasındaki mantık ne olabilir? Normal bir terörle mücadele faaliyetinde devletin elinde iletişimini sağlayan antenlerin vurulmasındaki amaç askeri tecrübenize göre ne olabilir? ’’ Hüseyin TÜRK, bu soruya şu cevabı vermekle yetiniyor: “Olayı anten olarak algılamamak
lazım, verilen koordinatta belki bir kontrol binası vardır, orası basılıyordur diye yorumluyorum.’’
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İddianamede Hüseyin TÜRK’le ilgili olarak 30’un üzerinde ‘diğer taraf beyanı’ bulunuyor.
Müslim Macit’in ifadesi: “Brifing salonunda toplandık. Toplandıda Balıkçı Yarbay, Karakuş Yarbay, … İlker Hazinedar vardı. Sonradan Hüseyin Türk geldi. Hatırladıklarım bunlardı. İlk önce
Hasan Hüsnü Balıkçı konuştu. ‘Bizim isim listemiz var hepsi ellerinde, hepimiz bu listedeyiz, bazı
Generallerden alınmaya başlandı, sonra tek tek bize gelecek. Bu işi bugün yapmamız gerekiyor.
Onlardan önce davranmamız gerekiyor’dedi. Ben bukonuşmalardan hizmet hareketinin hükümet tarafından hedef alındığını, ordudan atılacağımızı, cemaatçi olan arkadaşlarımızın da buna
karşı koymaya çalıştıklarını, kendiminde oraya çağırılanlar gibi cemaatten olduğum için çağırıldığımı düşündüm..’’
Selahaddin YILDIZ’ın ifadesi: “Hakan KARAKUŞ, olay günü yanında Mete KAYGUSUZ, Ahmet
TOSUN, Hüseyin TÜRK, Hasan Hüsnü BALIKÇI, Ertan KORAL, Müslim MACİT, Çetin KAPLAN ve
Adem KIRCI olduğu halde Teğmenleri toplayarak gizli bir operasyon yapacaklarını, bu harekâtla ilgili Teğmenlere de bazı görevler verileceğini belirterek ‘verilecek görevlere uyarsınız’ dedi.
Daha sonra Yüzbaşı Hüseyin TÜRK görevlendirme yaptı ve 5 arkadaşı şoför olarak görevlendirdi.
Bunlar da uçacak pilotları filolara götürdü.’’
Hakan DOĞAN ifadesinde, darbe girişimi öncesi Hakan KARAKUŞ’un Teğmenlere gizli bir
operasyon yapılacağından bahsettiğini, Türk’ün de görevlendirme yaptığını söylerken, Oğuz
Kaan AYRAN da ifadesinde, darbe teşebbüsünün meydana geldiği gün Hüseyin TÜRK’ün kendi
devrelerini toplayarak görev dağılımı yaptığını teyit ediyor.
Ali Mert TÜFEKÇİ, Uluç Hüseyin HANÇER, Halil İbrahim GÜÇLÜ, Uğur BOZKURT, Mehmet
İhsan AKÇA, Sebahattin TİGU, Osman SİVLİM, Raif Can DURSUN, Celal ONAT, Bünyamin ÖZBEK,
Süleyman EKŞİ, Mahmut SİL, Zübeyir GÜLER, Orhan KUZUCU, Yıldırım KILIÇARSLAN ve Murat
GÜMÜŞ de verdikleri ifadelerdeHakan KARAKUŞ’un kendilerini çağırıp telefonlarını toplayarak gizli bir operasyon yapılacağını, verilen görevleri yerine getirmelerini söylediğini, Hüseyin
TÜRK’ün de kursiyerleri çağırarak görev dağılımı yaptığını belirtiyorlar Hakan Karakuş da ifadesinde, filoya gittiğinde Hüseyin TÜRK’ü filoda gördüğünü söylüyor.
Raif Can DURSUN’un ifadesi: “… Ben olay günü darbeye teşebbüs eylemine katılıp filodan
aldığım pilotları uçak başı denilen yerlere götürdüm. Bu yerlere Kurmay Yarbay Hasan Hüsnü
BALIKÇI, ismini bilmediğim Türk (Hüseyin) soyisimli kişi ve ismini bilmediğim Binbaşı Azimetli
isimli kişileri götürdüm.’’
Osman SİVLİM’in ifadesi: “Suç tarihinde gece saat 20.30 gibi Azimetli Binbaşı, Hakan Karakuş, 142. Filo’dan 3 Üsteğmen, Hasan Hüsnü Balıkçı ve elinde DTC ve Lineup olan Hüseyin
TÜRK’ün uçak dökümanlarını alıp heyecanlı şekilde hareket ettiklerini, Hüseyin TÜRK’ün uçuş
ya- pıp, soy ismi Kırcı olan Üsteğmenin de bunların arasında olduğunu, tamamının alelacele
hareket ettiğini gördüm.’’
Emrah ÖZBAĞDATLI ifadesinde, Yüzbaşı Hüseyin TÜRK’ün, yoklamaya katılmadığını, telefona cevap vermediğini, daha sonra arayarak “çok büyük sıkıntılıyım’’ dedikten sonra telefonu
kapattığını beyan ediyor. Murat ÇAKIR ise kendilerinin telefonlarını toplatıp teröristlere yönelik
operasyon yapılacağını, kendilerinin de bu emire riayet edeceğini, emirleri sorgulamayacaklarını
söylediklerini ve emir verecek kişilerin uçucu personel ile Yüzbaşı Kaygusuz ve Türk olduğunun
belirtildiğini söylüyor.
Yunus Emre HOŞOĞLU, Melih DÖNER ve Ertuğrul GÜVENBİRLİK ifadelerinde, mesai bitimin-
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den sonra Hakan KARAKUŞ’un kendilerini brifing salonunda toplayıp gizli bir operasyon olacağını
söyleyerek cep telefonlarını aldığını, kendilerine de operasyon ile ilgili görev verileceğini, emirleri Mustafa Mete KAYGUSUZ, Hüseyin TÜRK ve Ahmet TOSUN’un vereceğini belirttikten sonra
silahı olmayanlara silah verdiğini, Kaygusuz’un da “verilen görevleri sorgulama günü değildir,
mutlak itaat günüdür’’ diyerek kendilerinin nöbet konusunda görevlendirildiğini anlatıyorlar.
Fatih Kılıç ifadesinde, Hakan KARAKUŞ, Özgül ÖTKÜN, Mete KAYGUSUZ, Ahmet TOSUN, Hüseyin TÜRK, Ekrem AYDOĞDU, Mustafa KONUR ve Mustafa EREZ’in darbe girişimi ile alakaları
olabilecek kişiler olduğunu, bu kişilerin olay günü watsap grubundan görüşme yapmamaları
ve telefonlara yanıt vermemelerinin kanaatini güçlendirdiğini söylerken; Gürcan COŞKUN da,
gözaltında bulundukları sırada Yüzbaşı Hüseyin TÜRK’ün kendisine olay gecesi 02.30 sıralarında
Ankara semalarında uçtuğunu, iki saat süreyle alçak uçuş yaptığını, bomba attığını anlattığını
belirtiyor. Şüpheli Mustafa Mete KAYGUSUZ ise ek ifadesinde, Mesai bitiminden sonra Hakan
Karakuş’un yaptığı özel toplantıya diğerleriyle birlikte Hüseyin TÜRK’ün de katıldığını söylüyor.
Mustafa AZİMETLİ’nin ifadesi: “(…) Bu koşuşturma başlayınca Ahmet Özçetin bana Genelkurmay binasının tehdit altında olduğunu, bu tehdidin bertaraf edilmesi için Özel Kuvvetler’in
de oraya gitmesi gerektiğini söylemişti. Saat 21.30 sıralarında Ahmet Özçetin pilotlarla beraber
141. Filo’ya geçmemizi istediği için ben de pilotları yanıma alarak uçuş kıyafetlerimizi de giyerek
141. Filo’ya gittik. Gitmeden önce Ahmet Özçetin bana Genelkurmay’ın tehdit edilmesi kapsamında görev icra edeceğimiz yerlerden bir tanesinin de Polis Özel Harekât bölgesi olduğunu ve
bu konuda hazır konumda beklememizi söyledi. 141. Filo’ya geçtikten sonra alelacele bir şekilde
uçmamız gerektiğini Ahmet Özçetin bana söyledi. 141. Filo’da Ahmet Özçetin, Selahattin Yorulmaz, İlker Hazinedar, Ertan Koral, Oğuz Alper Emrah, İlhami Aygül, Ekrem Aydoğdu, Ahmet
Tosun, Mustafa Mete Kaygusuz, Mehmet Çetin Kaplan, Uğur Uzunoğlu, Hüseyin Türk vardı. Alelacele bir şekilde üzerimi giyinip uçağın olduğu bölgeye gittim.’’
Mustafa EREZ’in ek ifadesi: “…Hakan KARAKUŞ bu suretle defaten adaletsiz şekilde hareket
edip kendisine yakın kişileri kayırmıştır. Özellikle kurmayları kayırmıştır. Bu kayırdığı kendisine
yakın olan kişiler Mete KAYGUSUZ, Özgür ÖTKÜN, Ahmet TOSUN ve Hüseyin TÜRK’tür.’’
Müslim MACİT’in ek ifadesi: “…Belli bir müddet zaman geçtikten sonra ‘uçucular toplansın’
diye bir talimat geldi, kimin söylediğini hatırlamıyorum. Brifing salonunda toplandık. Toplantıda
Balıkçı Yarbay, Karakuş Yarbay, Çavur Binbaşı, Koral Yüzbaşı, Özgür Ötgün, Yorulmaz Yüzbaşı,
Kaygusuz Binbaşı, Azimetli Binbaşı, Ekrem Aydoğdu, Uğur Uzunoğlu, İlker Hazinedar vardı. Sonradan Hüseyin Türk geldi.’’
Özgür ÖTKÜN’ün ek ifadesi: “…Burada tanımadığım asker giyinimli 5-6 kişi vardı. Bunlara
da bir şey sormadan 141. Filo bölgesine tekrar döndüm. Bu arada yanılmıyorsam saat 24:00
ol- muş idi. Kapıda Teğmenler vardı. Ellerinde yanılmıyorsam tabanca vardı. İçeri girdiğimde
Meh- met Fatih Çavur, Ahmet Tosun, Mustafa Mete Kaygusuz, Uğur Uzunoğlu, Ekrem Aydoğdu,
İlker Hazinedar, Oğuz Alper Emrah, İlhami Aygül, Müslim Macit, Selahattin Yorulmaz, Hüseyin
Türk, Ertan Koral vardı.’’
Uğur UZUNOĞLU’nun ek ifadesi: “Hüseyin TÜRK ile birlikte kuyruk numarasını hatırlayamadığım uçağa bindik, tahminime göre saat 22.15 sıralarında havalandık, uçakta iki adet GBU-10
tipi mühimmat vardı, ayrıca bindiğim uçağın üzerinde sniper podu bulunmaktaydı. Sniper podunu ben kullanıyordum,. Uçağın arka kısmında Hüseyin TÜRK oturuyordu. Uçuş boyunca telsiz
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konuşmalarını ben yaptım. BALIKÇI Yarbay aynı kolun bir numarası olarak kalktı, ben iki numara
olarak kalkacaktım. Kalkış yaptıktan sonra aldığım talimat üzerine Akıncı Üssü’nde 22000 fitte
beklemeye başladık. Uçuş öncesi uçakta kullanacağım DTC’yi filonun DESK bölümünde almıştım. DTC’ye koordinatları kimin yüklediğini bilmiyorum. DESK’e bırakılan DTC’lere standar yükleme yapıldığı için herhangi birisini alıp filodan çıkmıştım. Yukarıda belirttiğim gibi uçakta benle
birlikte Yüzbaşı Hüseyin TÜRK’te uçmuştu. …Hüseyin TÜRK’le birlikte yaptığım uçuşta Gölbaşı
ilçesinde yaptığım atış öncesi sniper poduyla baktığımda aşağıda hareketlilik olduğunu görerek
bu durumu filoya telsizle bildirmiştim. Filodan verilen talimatta hareketlilik olan bölgeye bomba atışı yapmam istenince nizamiye bölgesine bomba atışı yapmıştım. Bana sormuş olduğunuz
Gölbaşı’nda bulunan Polis Özel Harekât alanına atışı koordinat olarak yaptım, buranın Polis Özel
Harekât Daire Başkanlığı’na ait olduğunu bilmiyordum. Bu eylem esnasında yukarıda belirttiğim
gibi Hüseyin TÜRK uçtu.’’
Ertuğrul DİNÇER, İbrahim YILMAZ ve Abdullah Berşah KÜL ifadesinde “Yarbay Hakan Karakuş, Yüzbaşı Mete Kaygusuz ve Hüseyin Türk’ten olay günü emirler aldım’’ derken, Burhan
BULDUM da, o gece saat 23:00 civarında 93-0691 nolu uçağın arka koltuğunda Yüzbaşı Türk ve
önde tanımadığı bir pilotun uçtuğunu söylüyor. Emrah DÖNMEZ ifadesinde, …Saat 23:00 sıralarında gelen D uçağını karşıladığını, ön pilot mahallinde Balıkçı Binbaşı’nın uçtuğunu, daha sonra
sabaha karşı gelen bir uçağı karşıladığını, bu uçaktan ise Hüseyin Türk’ün indiğini, kendisine
fotoğraf gösterilmesi halinde teşhis edebileceğini beyan ediyor. İbrahim DİCLE ise ifadesinde,
kendisine tahsis edilen 141. Hat A Havuzundaki uçağı hazırlayarak pilotun gelmesini beklediğini,
fakat uçağının uçmadığını, gece saatlerinde kalkan A Havuzundaki uçağı karşıladığını, uçaktan
inen pilotun Hüseyin Türk olduğunu belirtiyor.
Gökhan GÜZ ifadesinde, saat 02.00 gibi Yüzbaşı Hüseyin Türk’ün uçağın yanına uçuş için
geldiğini, 02:30 sıralarında Hüseyin Türk’ün kalkış yaptığını anlatıyor. Aydın ÖZDEMİR ise, suç
tarihinde saat 13:30 da mesai bitiminden sonra Hüseyin TÜRK’ün 141. Filo’da bulunup saat
15.00’ten sonra rütbeli personel ve Teğmenler ile telefonları dışarıda bırakarak toplantı yaptıklarını söylüyor. Tanıklardan Cami TAŞ ve Hamit AÇIK da ifadelerinde, Hüseyin TÜRK’ün kendilerini
çağırıp 141. Filo’nun 50 metre ilerisinde bulunan sığınak tarzı bir yere götürerek girişinde sorgu
odası yazılan yere götürüp buranın temizliğini yaptırdığını, daha sonra Mehmet Fatih ÇAVUR’un
gelip kontrol ederek Hakan KARAKUŞ ile birlikte gezdiklerini beyan ediyorlar.
Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede Hüseyin TÜRK’ün telefon/telsiz görüşmeleride yer alıyor. Uzunca bir yer tutan bu bölümden birkaç örnek:
ASLAN 6 (HÜSEYİN TÜRK): Aslan 6..
FİLO (AHMET TOSUN): Aslan 6, kurt filo devam..
ASLAN 6 (HÜSEYİN TÜRK): Rule için hazırım, 6 mak 82 bende..
FİLO (AHMET TOSUN): Anlaşıldı aslan 6, ruleye serbestsiniz hedeflerinizi vereceğiz.. ASLAN
6 (HÜSEYİN TÜRK): Anlaşıldı mühimmat (anlaşılmayan ifade) verebilir misiniz? FİLO (AHMET
TOSUN): Tam anlaşılmadı ifade..
ASLAN 6 (HÜSEYİN TÜRK): Mühimmat için sms sms değerleri..
FİLO(AHMET TOSUN): 4.8 bağlayıp devam edebiliriz, tam hassas şu anda yok..
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ASLAN 6 (HÜSEYİN TÜRK): Anlaşıldı 4 8 bağlı..
…
FİLO (AHMET TOSUN): Eee koordinatları baştan verebilirim üç tane hedef var ASLAN 6 (HÜSEYİN TÜRK): Sırasıyla tekrar eder misiniz şu an giriyorum..
FİLO (AHMET TOSUN): Anlaşıldı birinci hedefi veriyorum, birinci hedef 393839 54-32483931
ASLAN 6 (HÜSEYİN TURK): Doğu değerini tekrar eder misiniz, doğu değerini..
…
FİLO (AHMET TOSUN): Aslan 6, filo..
ASLAN 6 (HÜSEYİN TÜRK): Aslan 6, bir nolu hedef bölgesinde.. FİLO (AHMET TOSUN): Anlaşıldı atış sonuçlarını bekliyoruz.
ASLAN 6 (HÜSEYİN TÜRK): Atış serbest mutabık mıyız? FİLO (AHMET TOSUN): Tamamıyla
mutabık.
ASLAN 6 (HÜSEYİN TÜRK): Anlaşıldı dalışlı atış olucak.
FİLO (AHMET TOSUN): Görebiliyor musunuz bu hedefler anten, biri büyük anten, diğeri iki
tane küçük anten, görebiliyor musunuz?
ASLAN 6 (HÜSEYİN TÜRK): Negatif negatif..
FİLO (AHMET TOSUN): Anlaşıldı dikkatli olun bunlar anten anten TRT anteni. ASLAN 6 (HÜSEYİN TÜRK): Anlaşıldı.
…
ASLAN 6 (HÜSEYİN TÜRK): Kurt filo, aslan 6 FİLO (AHMET TOSUN): Aslan 6, filo
ASLAN 6 (HÜSEYİN TÜRK): İkinci bomba hedef üzeri üçüncü taarruza başladım.
FİLO (AHMET TOSUN): Bütün hedefler bomba üzeri mutabık mıyız?
ASLAN 6 (HÜSEYİN TÜRK): İki iki bomba hedef üzeri son taarruz..
FİLO (AHMET TOSUN): Anlaşıldı iki bomba hedef üzeri diğer hedefleri imha için bekliyoruz.
İddianamede TÜRK’le ilgili MASAK’tan alınan rapor bulunuyor. Bu rapordan anlaşıldığına
göre TÜRK’ün, darbeye teşebbüs faaliyeti kapsamında hakkında işlem yapılan şüphelilerden;
Mustafa Özbek, Halil İbrahim Yurdusev, Ahmet Tosun, İlker Hazinedar, Halit Oktay, Oğuz Alper
Emrah, Erhan Kıvrak, Zayit Kasabalı, Hakan Karakuş, Yücel Canbolat, Güngör Özer, Kamil Karakaya, Bilal Seymen, Ahmet Yücel ile ayrıca hakkında FETÖ/PDY kapsamında işlem yapılan Hüseyin
Demiral, Hüseyin Görgülü, Kenan Başbuğ ve Cevdet Türkeli ile havale işlemi gerçekleştirmiş.
TÜRK’ün HTS analiz raporunda yer alanan telefon trafiği de oldukça yoğun. Kullanmış olduğu 0541 554 … numaralı telefon hattı ile 15/04/2016-15/07/2016 tarih aralığında, darbeye teşebbüs faaliyeti kapsamında hakkında işlem yapılan şüphelilerden birçoğuyla telefon görüşmesi
yapmış.
İddianamenin sonuç bölümü şöyle: “Hüseyin Türk’ün FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün
yöneticisi olduğu, Sinan Kurt’un 07/09/2016 tarihli ifadesinden de anlaşılacağı gibi; şüpheli
Hüseyin Türk’ün örgüt içerisinde Hasan kodunu kullandığı, Sinan Kurt’un bir dönem şüphelinin
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mahrem abiliğini yaptığı, suç tarihinde Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı 141. Filo’da Pilot Kurmay Yüzbaşı olarak görev yaptığı, darbe günü Akıncı Üssü’nde mesainin erken bitirildiği, darbe
faaliyetine katılacak subayların Akıncı Üssü’nde kaldığı, görev verilmeyenlerin erkenden evlerine
gönderildiği, asker yönetici şüphelilerden Hakan Karakuş’un katılımıyla Akıncı Üssü’nde brifing
salonunda toplantı düzenlendiği, toplantıda Hakan Karakuş’un yapılacak operasyonu anlattığı,
operasyonla ilgili görevlendirme ve emirlerin Mustafa Mete Kaygusuz, Ahmet Tosun ve şüpheli
Hüseyin Türk tarafından verileceğini beyan ettiği, bunun üzerine şüpheli Hüseyin Türk’ün kursiyer pilotları toplayarak görev dağılımı yapıp emirler verdiği, şüpheli Hüseyin Türk’ün 16/07/2016
tarihinde saat 03.24 ve 03.25’te ASLAN-6 kodunu kullanan 93-0663 kuyruk numaralı F-16 uçağı
ile TBMM’ye 2 adet MK-82 bombalarını attığı, TBMM’de 32 kişiyi yaraladığı ve 7 kişinin malına
zarar verdiği, ayrıca şüpheli Hüseyin Türk’ün 16/07/2016 tarihinde ASLAN-3 kodunu kullanan
93-0691 kuyruk numaralı F-16 uçağı ile Pilot Uğur Uzunoğlu ile birlikte saat 00:00:33’te bir adet
GBU-10 bombasını Gölbaşı ilçesinde bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât Daire Başkanlığı’na attığı ve bombalama sonucunda 44 kişiyi şehit ettiği, 36 kişiyi de yaraladığı, ayrıca
şüpheli Hüseyin Türk’ün 16/07/2016 tarihinde ASLAN-6 kodunu kullanan 93-0663 kuyruk numaralı F-16 uçağı ile saat 03.14, 03.15, 03.17 ve 03.19’da 4 adet MK-82 bombalarını attığı, bombalama sonucunda TÜRKSAT tesislerinde 7.027,655 TL değerinde hasar oluştuğu, şüphelinin darbe
günü Akıncı Üssü’nde bulunduğu, diğer darbe yöneticileriyle eylem ve işbirliği içerisinde hareket
ettiği, darbe faaliyetlerinin başarılı olabilmesi için gerekli koordinasyonu sağladığı, görev dağılımı yapıp emirler verdiği, yukarıda açıklandığı üzere F-16 uçağı kullanıp TBMM, Emniyet Genel
Müdürlüğü Özel Harekât Daire Başkanlığı ve TÜRKSAT tesislerini bombaladığı… anlaşılmıştır.’’
Bu iddialarla ilgili olarak TÜRK’ünde 13 suçtan ayrı ayrı cezalandırılması isteniyor.
HASAN HÜSNÜ BALIKÇI
Bu isim mahkeme dosyasının 35. sırasında yer alıyor. 17 Haziran 2016 tarihine kadar Akıncı
4. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda 143. Filo Komutanı olarak görev yapıyor. Orada görev yaparken
Harekât Komutanı Kurmay Albay Ahmet Özçetin’in emrine atanıyor. 13/07/2016 tarihinde Akın
Öztürk’ün damadı Kurmay Yarbay Hakan Karakuş kendisine “Ahmet Özçetin’den duydum, önümüzdeki günlerde harekât olabilir’’ şeklinde bir şey söylemiş. Kendisi o günlerde normal şartlarda izin planlamış. Ancak, “muhtemel harekât nedeniyle Ahmet Özçetin iznimi iptal ettirdi’’ diyor.
15/07/2016 tarihinde istrahattayken saat 17:00 sıralarında Kurmay Yarbay Hakan Karakuş
evinden aramış ve acilen Akıncı Üssü’ne gelmesini söylemiş. Karakuş’un ifadesine göre kendisini
Kurmay Albay Ahmet Özçetin çağırmış. Bu çağrı üzerine kalkıp gitmiş ve Ahmet Özçetin ile görüşmüş. Gerisini kendisinden dinleyelim:
“…Bana ‘bu gece bir harekât olacak, detaylarını 141. Filo’da Mustafa Azimetli ve Hakan
Karakuş’dan öğreneceksin’ dedi. Bunun üzerine ben 141. Filo’ya gittim. Ben gittiğimde 141. Filo’da Mustafa Azimetli ve Hakan Karakuş vardı. Kendilerine Ahmet Özçetin Albayın gönderdiğini
söyledim. Bana Mustafa Azimetli ve Hakan Karakuş, bu gece yarısı geç saatlerde TSK’nın darbe
yapacağını, yönetime el koyacağını, asıl darbe girişimini karacıların yapacağını, Hava Kuvvetleri’nin destek unsuru olarak görev yapacağını söyledi. Ben anlattıklarından darbe girişiminin
Türkiye genelinde yapılacağını, kara birliklerinin önemli ölçüde darbe girişimine katılacağını anladım. Bana komuta kademesinden darbe faaliyetine kimlerin katılacağına ilişkin açıklama yapmadılar. Ben de sormadım. Bu sırada 141. Filo’da 15’in üzerinde F-16 pilotu vardı. Bu pilotların
isimleri ve rütbeleri hatırladığım kadarıyla şunlardır: Mustafa Azimetli, Hakan Karakuş.. Hatır-
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ladığım kadarıyla bu pilotlar 141. Filo’da harekât öncesi hazırlanmıştı. Bunlar Akıncı Üssü’nün
pilotlarıydı.
“Bu Pilotlara ilave olarak 6 adet F-16 uçağı gelmişti. Bu uçaklarlada toplam 6 pilot geldi.
Bu pilotların isimleri, Ahmet Özdemir, İbrahim Yozgat, Yavuz İstek, Aziz Ersel Emanet, Üsteğmen
Fatih, soyadını hatırlayamadım. Ayrıca 6. Pilotun kim olduğunu da hatırlamıyorum. …Hava kararmaya yakın Kurmay Yarbay Hakan Karakuş saat 20.00 sıralarında toplantı yapmak istedi.
Yukarıda isimlerini saydığım pilotları topladı. Toplantıda Yarbay Hakan Karakuş konuyu açtı. Ahmet Özçetin’den bu gece ilerleyen saatlerde TSK’nın yönetime el koyacağını duyduğunu, bu nedenle buraya toplandığımızı söyledi. Ayrıca darbeyi asıl karacıların yapacağını, havacılar olarak
bizimde ihtiyaca göre lojistik destek vereceğimizi söyledi. Orada bulunan pilotların da söz alıp
konuşabileceğini söyledi. Daha sonra ben söz aldım. Bize ne iş düşeceğini bilmiyorum, dışarıda
hedef listesinden bahsediliyor dedim. İçerdeki toplantı 3-4 dakika sürdü, daha sonra pilotlar
dışarı çıktı.. Ben de bu sırada lavaboya gittim. Yaklaşık 40 dakika gruptan ayrı kaldım, korktum,
çekindim. Bana yapılacak faaliyet doğru gelmedi. Daha sonra içeri geldim. Kurmay Albay Ahmet Özçetin’in getirdiği hedef listesi vardı. Ben bu hedef listesine baktığımda, hedef olarak MİT
Müsteşarlığı, MİT’in ikinci yeri, Polis Özel Harekât’da işaretlenmiş bir kaç yer vardı. Pilotlar bu
hedef yerleri inceliyorlardı.
‘‘Daha sonra görev yapacaklar belirlenmeye başlandı. Birinci uçakla Kurmay Binbaşı Musatafa Azimetli uçacaktı. Mustafa Azimetli, Kurmay Yüzbaşı Ekrem Aydoğdu ile birlikte uçacaklardı. Aslan kodunu kullanacaklardı ve her uçuşta Aslan-1, Aslan-2, Aslan-3 şeklinde kodlar olacaktı. İkinci uçakta sanırım Yüzbaşı Erkan Koral uçtu. Hangi kodla uçtuğunu bilmiyorum. Yüzbaşı
Uğur Uzunoğlu pistten 3. kalkan uçakta uçtu. Pistten 4. kalkan uçakta ben de vardım. Benimle
aynı uçakta arkamda Kurmay Yüzbaşı Selahattin Yorulmaz vardı. Biz Aslan-3 koduyla havalandık. Normalinde ben uçuş ekibinde olmayacaktım. Yer hizmetlerinde yardımcı olacaktım. Ancak
bana ‘sen de uçacaksın ihtiyaç olur’ dediler. Bunun üzerine ben Yüzbaşı Selahattin Yorulmaz
ile birlikte 4. uçak olarak pistten havalandık. Ben kalktıktan sonra swichlerle oynayarak uçağın
computerini bozdum ve uçak görev yapamaz hale geldi. Akıncı’nın güneyinde havada bekledim.
35-40 dakika Akıncı’nın güneyinden uçtum. Bu sırada 141. Filo’ya uçağın computeri arızalı görev
yapamıyorum diye söyledim. Yakıt azaldıktan sonra Akıncı’ya tekrar indim. Ben piste indiğimde
ilk uçak olarak kalkan Mustafa Azimetli ve Ekrem Aydoğdu’nun kullandığı uçak piste dönmüştü,
diğer 2 uçağın dönüp dönmediğini hatırlamıyorum. 2-3 saat sonra Kurmay Yüzbaşı Ahmet Tosun
ve Kurmay Yüzbaşı Mete Kaygusuz uçuş için beni çağırdılar. Ben geldim ve başka bir F-16’ya bindim. 2. Pilot olarak da Yüzbaşı Uğur Uzunoğlu benim uçağa bindi. Bu sırada saatin kaç olduğunu
hatırlamıyorum. Gece saatleriydi. Uçağa binerken bize hedef verilmedi. Biz uçakla havalanmadan önce herhangi bir rota yüklemesi yapmamıştık. Havalandıktan sonra havada 20 dakika kadar görev gelmesini bekledik.
“Sonra yerden, filodan bize sesli bir koordinat bildirildi. 141. Filo’daki desk denilen birimden bize koordinat verildi. Bu koordinatı veren kişi Kurmay Yüzbaşı Ahmet Tosun’du. Koordinatı
enlem boylam olarak Ahmet Tosun verdi. Uçağımdaki 2. Pilot Yüzbaşı Uğur Uzunoğlu enlemi
boylamı uçağa girdi. Bu sırada Yüzbaşı Ahmet Tosun, ‘Bu hedef TBMM’nin önündeki bahçe’ diye
söyledi. Sonra Uğur Uzunoğlu bu hedefi görüntülü olarak çalıştı. Hedefin neresi olduğuna görüntülü olarak baktı. Bu çalışmayı sniper isimli cihazdan Yüzbaşı Uğur Uzunoğlu yaptı. Uğur
Uzunoğlu sniper cihazları konusunda uzmandı. Yaklaşık 5 dakika hedefle ilgili çalışma yaptı. He-
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defin doğru yapıldığının tespitine karar verdi. Alanı kendisi işaretledi. Daha sonra 141. Filo’daki
Ahmet Tosun’a ‘Meclis’in önündeki bahçe, hedef mütabık mıyız?’ diye sordu. Ahmet Tosun ‘Mutabıkız doğrudu.r’ dedi. Daha sonra ben hedefe 1 adet LGB isimli lazerle işaretlenen noktaya
giden bombayı bıraktım. Bu lazerle işaretlemeyi sniper cihazı yardımıyla 2. Pilot Uğur Uzunoğlu
yaptı. Ben bu bombayı Meclis’in önüne bıraktıktan sonra 141. Filo’da deskte görevli Yüzbaşı Ahmet Tosun Ankara’nın üzerinde alçak uçuş yapmamızı söyledi. 2 kez Ankara semalarında alçak
uçuş yaptım. 2 bin fit civarında 2 kez uçtum. Sonra inişe geçeceğimizi söyleyip Akıncı Üssü’ne indim. Uçuş yaklaşık 45 dakika sürdü. İndiğimde saatin kaç olduğunu hatırlamıyorum. 141. Filo’ya
geldim. Daha sonra tuvalete gittim. Yaklaşık yarım saat, 1 saat uçuş mahaline gelmedim. Sonra
ne yapacağımı şaşırdım. Oralarda beklemeye başladım. Bir daha uçmadım.
“Gölbaşı’nda Polis Özel Harekâta giderek bomba atan uçağı uçuran pilotun Kurmay Binbaşı Mustafa Azimetli’nin uçurduğunu biliyorum. İlk kalkan uçakta Mustafa Azimetli ve Ekrem
Aydoğdu vardı. Gölbaşı Polis Özel Harekât’a bombayı atan ve uçuran bu iki pilottur. Çünkü ben
havadayken Mustafa Azimetli’nin Akıncı Üssü’yle konuşmalarından bunu anladım. Mustafa Azimetli Akıncı’daki deskte görev yapan kişiyle telsizle konuşuyordu. Gölbaşı’ndaki Polis Özel Harekât’tan bir helikopterin çıktığını söylüyordu. Bu konuşmadan kısa bir süre sonra Gölbaşı’ndaki
Polis Özel Harekât bombalandı. Polis Özel Harekâtı o anda takip eden Mustafa Binbaşı’nın kullandığı uçaktı. Aynı uçakta Kurmay Yüzbaşı Ekrem Aydoğdu’da vardı. Ben Ankara Emniyet Müdürlüğü’nü hangi uçağın bombaladığını bilmiyorum. TBMM’ye bizim uçaktan başka 2. bir bomba atan uçak olup olmadığını da bilmiyorum. Bir gecede vatan haini olduğumun farkındayım.
TBMM’ye bomba atarak büyük bir hata yaptığımı kabul ediyorum. Olanlardan sonra bir durum
değerlendirmesi yaptığımda bu eylemin darbeye teşebbüs niteliğinde olduğunu kabul ediyorum.
Kanaatimce bu darbeyi TSK içerisinde örgütlenmiş Fetullah Gülen’e bağlı bir grubun gerçekleştirmeye çalıştığının farkındayım. Ben yaklaşık 3 yıldır Akıncı Üssü’ndeyim. Üst Komutanımız
Tuğgeneral Hakan Evrim’dir. Harekât Komutanımız ise Kurmay Albay Ahmet Özçetin’dir. Her ne
kadar Ahmet Özçetin Üs Komutanımız Hakan Evrim’in emrinde çalışıyor görünse de, Kurmay
Albay Ahmet Özçetin Akıncı Üssü’nde Hakan Evrimden daha etkilidir. Hakan Evrim Tuğgeneraldir
ancak biraz pısırıktır. Ahmet Özçetin Kurmay Albay olmasına rağmen kendisine Akıncı Üssü’nde
geleceğin Generali olarak bakılırdı. Ayrıca FETÖ’ye mensup olmayan kişilere soğuk davranırdı.
(…) Ahmet Özçetin’in ve Akıncı Üssü’nde uçuş ekibinde görev alan pilotların FETÖ’cü olduklarını düşünüyorum. Akıncı Üssü’nün baş FETÖ’cüsü Kurmay Albay Ahmet Özçetin’dir. Ahmet
Özçetin Tuğgeneral Hakan Evrim’i de etkisine alarak orada güvendikleri FETÖ’cü pilotlarla bu
eylemi planladıklarını düşünüyorum. Akın Öztürk benim bildiğime göre Cuma’yı Cumartesi’ye
bağlayan gece saat 23.00- 24.00 sıralarında damadı Kurmay Yarbay Hakan Karakuş’un Akıncı
Üssü’nün içindeki lojmanın da olduğunu bana Hakan Karakuş söyledi. Konu neydi tam hatırlamıyorum ancak, Hakan Karakuş bana kayınpederi Akın Öztürk’ün de Akıncı Üssü’nde olduğunu
söyledi. Akıncı Üssü’nde uçaklara talimat verenler arasında ben Akın Öztürk’ün sesini duymadım
ancak, uçaklara talimatları MEBS’in başında bulunan Ahmet Tosun veriyordu. Ahmet Tosun da
emirleri Hakan Evrim ve Ahmet Özçetin’den alıyordu. Ancak yukarıda da açıkladığım gibi Hakan
Evrim General olmasına rağmenpısırık biridir. Bu şekilde eylemleri yalnız başına organize edecek
gücü yoktur, ancak Albay Ahmet Özçetin ise daha etkili ve ataktır.
“…143. Filo’da çalışan Yüzbaşılardan edindiğim izlenimle Akıncı Üssü’nün Harekât Komutanı
Kurmay Albay Ahmet Özçetin’in Fetullahçı yapılanma içerisinde olabilecek bir isim olduğunu
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öğrendim. Kurmay Albay Ahmet Özçetin ile zaman zaman karşılaştığımızda eski Hava Kuvvetleri
Komutanı Org. Akın Öztürk’ü çok sevdiğini, Ahmet Özçetin’in de Akın Öztürk’ü çok sevdiğini anladım. Sohbet sırasında kendisi Akın Öztürk’ü çok sevdiğini beyan etmişti. Bence TSK’daki Fetullahçı yapılanmanın oranı, alt kademede en az General seviyesi kadardır. General seviyesinden biraz
üstünde olduğunu değerlendiriyorum. Şu an darbe girişimi sırasında 358 Generalden, 200’ün
üzerindeki bölümü hakkında işlem yapıldığını öğrendim. Bu oran Albay rütbesi ve aşağısında
daha fazladır. Ben bu darbe girişiminin Fetullah Gülen’in kontrolünde ona bağlı insanlar tarafından şu an da Fetö olarak isimlendirilen yapı mensuplarınca gerçekleştirildiğini düşünüyorum. …
Ben malesef TBMM’yi bombaladım. Akıncı Üssü’nde pilotlar toplandığımızda bize Kurmay Albay
Ahmet Özçetin ve onun vasıtasıyla Kurmay Yarbay Hakan Karakuş darbenin Silahlı Kuvvetler adına yapılacağını söylemişti. Ancak bu olaylardan sonra ben darbeyi TSK’nın değil, TSK içerisinde
önemli bir güce sahip FETÖ’cü subayların yaptığını anladım ve benim gibi kendilerinden olmayan
sayıları az da olsa bazı subayları da kullandıklarını düşünüyorum..’’
Hasan Hüsnü BALIKÇI, bu söylediklerinin aksine 03/10/2016 tarihli savunmasında ise; “Benim daha önce konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nda vermiş olduğum ifadem doğrudur.
Bana daha önceki ifadelerimde TBMM’yi bombaladığım yönünde soru soruldu, ben TBMM’yi
bombalamadım, bu yöndeki suçlamaları kabul etmiyorum’’ diyor. Hatta savunmasında daha da
ileri giderek FETÖ’den hiç kimseyi tanımadığını belirtiyor ve “…Benim FETÖ terör örgütüy- le
herhangi bir bağlantım yoktur. Bağlantısı olan kimseleri bilmiyorum’’ ifadelerini kullanıyor. Savunmasında ilk ifadede sözünü ettiği toplantıları da bilmediğini ve katılmadığını söylüyor. Ancak savunmasının ilerleyen bölümünde, “…O isimlerle beraber Hakan KARAKUŞ bizi filo brifing
odasına topladı. Ahmet ÖZÇETİN’den aldığı bilgilerle ‘Türk Silahlı Kuvvetlerin bugün bir darbe
yapacak, bu darbenin asıl kaynağı karacılar olacak bize bir görev düşmeyecek, görev verilirse
o zaman biz müdahale edeceğiz’ dedi. Darbeyi niçin yaptıklarını, kimin planladığını veya kimlerin planladığını söylemedi. Sadece darbenin gece saat 01.00 veya 02.00 gibi başlayabileceğini
söyledi. Ancak gelişmelere göre daha öncesinede alınabileceğini söyledi’’ demekten de kendini
alamıyor.
Savunmasının ilk bölümünde TBMM’ye bomba atmadığını söyleyen BALIKÇI, ilerleyen bölümlerde şunu anlatıyor: “…Bu sefer Uğur UZUNOĞLU ile birlikte kuyruk numarasını hatırlamadığım uçağa bindik, bu uçakta iki tane LGB denilen bomba vardı. Saat 02.00 gibi havalandık,
koordinatları DESK’ten aldık, havalandıktan sonra havada DESK’ten bize koordinat verildi, koordinatı girdik ben önde uçuyordum. Arkamda Uğur UZUNOĞLU vardı. Koordinatların neresi olduğunu telsizden sordum, buranın TBMM olduğunu söylediler. Verilen koordinatın TBMM’ye ait bir
açık alan veya bahçe olduğunu söylediler. Bombayı da buraya atmamızı söylediler, bu uçakta da
sniper pod vardı, koordinatları girdik, filoyla görüştük oraya atmamızı söylediler ve açık alana
bombalardan bir tanesini attık..’’
Dava dosyasında BALIKÇI ismi 40’a yakın ‘diğer taraf beyanı’nda geçiyor. Bunlardan ilk sırada
bulunan tanık Muhammet Recep ULU’nun ...Saat 16.00 gibi kantin ve gazino çevresinde pek çok
kişinin toplandığını, Hasan Hüsnü BALIKÇI’nın yanında iki sivil kişinin bulunduğunu, Balıkçı Yarbayın o ana kadar birkaç kez kantin ve çevresini kontrol ettiğini, Balıkçı’nın yanında bulunan sivil
şahısların tost fiyatlarını sorması üzerine 6 TL olduğunu beyan ettiğini, bunun üzerine Ba- lıkçı
Yarbayın sivil şahısların uzattığı parayı geri iade edip “buyrun efendim kusura bakmayın dediğini’’ beyan ediyor.
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Müslim Macit’in ifadesi: “..Deskin karşısındaki gazinoda toplandık. Toplantıda Balıkçı, Karakuş, Çavur, Koral, Özgür Ötgün, Yorulmaz, Kaygusuz, Azimetli, Ekrem Aydoğdu, Uğur Uzunoğlu,
İlker Hazinedar vardı. Sonradan Hüseyin Türk geldi. Hatırladıklarım bunlardı. İlk önce Hasan
Hüsnü Balıkçı konuştu. ‘Bizim isim listemiz var hepsi ellerinde, hepimiz bu listedeyiz, bazı Generallerden alınmaya başlandı, sonra tek tek bize gelecek. Bu işi bugün yapmamız gerekiyor.
Onlardan önce davranmamız gerekiyor dedi.’ …Daha sonra Balıkçı ‘elimde koordinat listesi var
hedeflerimiz bunlar olacak, bu koordinatların havacıların kullandığı koordinata çevrilmesi gerekiyor. En küçük rütbeli kim’ diye sordu. Ben de benim dedim. …Daha sonra yanıma Balıkçı geldi,
kendisine durumu anlattım. Hatırlamıyorum ancak bir kişi gelerek ‘Ahmet Özçetin’in emri, kalkın kalkın ilk uçuş yapılacak. Koordinatlar havada verilecek’ diye söyledi. …Ben darbeden Hasan
Hüsnü Balıkcı, Mustafa Mete Kaygusuz, Ahmet Özçetin, Fatih Mehmet Çavur, Hakan Karakuş,
Mustafa Azimetli’nin bilgilerinin olduğunu düşünüyorum.’’
İddianamede yer alan Nihat Altıntop’un ek ifadesinde, olay gecesi kulede en üst katta 1015 kursiyer Teğmenin olduğu ve yanlarında 143. Filo’nun eski Komutanı olan Plt. Kur. Yb. Hasan
Hüseyin Balıkçı’yı gördüğü, burayı terk etmelerini istediğini, Balıkçı Yarbay ve Teğmenlerin kuleyi
terk ettiklerini, ancak Teğmenlerin bir kısmının kulenin girişinde beklemeye devam ettiklerini
beyan ettiği anlaşılıyor. Tanık Mehmet BOZKURT da Hakan EVRİM, Ahmet ÖZÇETİN, Mustafa
AZİMETLİ ve BALIKÇI’nın 15/07/2016 gününden önceki Çarşamba ve Perşembe günlerinde bir
araya gelip toplantı yaptıklarını, telefonlarını da toplantı yaparken dışarıya bıraktıklarını söylüyor. Mustafa ÖZBEK de verdiği ifadesinde bu durumu doğruluyor.
Raif Can DURSUN ifadesinde, kendisinin olay günü darbeye teşebbüs eylemine katılıp filodan aldığı pilotları uçak başı denilen yerlere götürdüğünü, bu yere Kurmay Yarbay Hasan Hüsnü
BALIKÇI, ismini bilmediği Türk soyisimli kişi ve ismini bilmediği Binbaşı Azimetli isimli kişileri götürdüğünü, bunların uçaklarla uçtuğunu belirtiyor. Osman SİVLİM ise ifadesinde, suç tarihinde
gece saat 20.30 gibi Azimetli Binbaşı, Hakan Karakuş, 142. Filo’dan 3 Üsteğmen, Hasan Hüsnü
Balıkçı ve elinde DTC ve Lineup olan Hüseyin TÜRK’ün uçak dökümanlarını alıp heyecanlı şekilde
hareket ettiklerini, Hüseyin TÜRK’ün uçuş yapıp, soy ismi Kırcı olan Pilot Üsteğmenin de bunların
arasında olduğunu, tamamının alelacele hareket ettiğini anlatıyor.
Uluç Hüseyin HANÇER ifadesinde, uçuşa hazırlanacak hocaları uçağa götürdüğünü bunlar
arasında Hasan Hüsnü BALIKÇI, Azimetli Binbaşı, Adem KIRCI, Müslim MACİT’in uçtuğunu gördüğünü, Mustafa Azimetli, Uğur Uzunoğlu ve Hasan Hüsnü Balıkçı’nın Gölbaşı PÖH binasının
nizamiyesini bombalayan 2. kol uçakların pilotları olduklarını; Gökhan Yakut da Akıncılar Üssü’nde olay gecesi Binbaşı Mustafa Azimetli, Ali Karabulut, Çavur soyisimli kişi, Tümgeneral Kubilay
Selçuk, Yarbay Hüsnü Balıkçı, Ahmet Özçetin ile isimlerini bilmediği sivil ve üniformalı kişilerin
olduğunu, bu kişilerin sürekli telefonla görüşerek talimat verdiklerini, 141. Filo Harekât Subayı
Çavur’un emrinde bulunanlara “Aksarayın camlarını indirin” diye talimatlar verdiğini duyduğunu beyan ediyor. Emin Albayrak ise ifadesinde, saat 23.00 sıralarında Akıncılar Üssü’nde nizamiyede beklerken Hüsnü BALIKÇI’nın gelerek filoya gelenleri telefonla kendisine bildirmesini
emrettiğini belirtiyor.
Emrah ÖZBAĞDATLI diyorki, “Yarbay Hakan KARAKUŞ ve Yarbay Hasan Hüsnü BALIKÇI Perşembe günü bu cihazın takılı olduğu uçak ile Kapadokya Meydanına çalışma yapmak için gittiler.
Muhtemelen dönüşte Ankara üzerinde hedefleme işaret lazer aygıtı ile (Sniper Pod) önceden
hedef adres tespitleri yaptıklarını tahmin ediyorum.’’ Tanıklardan Mehmet Fatih ŞENOL ise, 143.
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Filo’da servis şoförü olarak görev yaptığını, suç tarihinde servisi yapıp filoya geldiğinde Mustafa
AZİMETLİ, Hasan BALIKÇI, Ali KARABULUT, Murat BİCİL, Ertan KORAL, İlker HAZİNEDAR, Hakan
EVRİM, Hakan KARAKUŞ ve Ahmet ÖZÇETİN’i filo önünde gördüğünü, birbirleri ile konuştuklarını, saat 18:00 civarında da çeşitli sivil insanların filo önünde bulunduğunu, bazılarının elinde
telsiz olduğunu söylüyor.
Habib SARIAHMETOĞLU suç tarihinde Ali KARABULUT’un emri üzerine nizamiyedeki Özel
Kuvvetler’in Komutanı’na bir kâğıt veriyor. Bu sırada Hasan Hüsnü BALIKÇI kendisine giriş-çıkışların yasak olduğunu belirterek, gelen giden olduğunda 143. Filo’yu arayıp gelen emire göre
hareket etmesini tembih ediyor. Emre KAÇGAN ise, 16/07/2016 günü saat 03.00 sıralarında Hasan Hüseyin BALIKÇI’yı onun isteği ile 141. Filo’dan alıp, 143. Filo’ya götürüyor, bir süre sonra da
tekrar 141. Filo’ya geri getiriyor. Uğur AKYILMAZ da 15/07/2016 günü gece saatlerinde BA- LIKÇI’yı 141. Filo binasına girerken ve uçuş hazırlıkları yaparken görmüş.
Tanıklardan Hakan BÖLÜKBAŞ ifadesinde, Hasan Hüsnü BALIKÇI’nın bir ara yanında silahlı
Pilot Teğmen ve Üsteğmenler ile Özel Kuvvetler’den gelen bir askerle kuleye geldiklerini, onlar
gelince Nihat ALTINTOP’un kendilerini dışarı çıkardığını ancak bunlarla gelen Özel Kuvvetler’e
mensup askerlerin kulenin balkonunda silahlı vaziyette beklediğini söylüyor. Fatih KILIÇ ise ifadesinde, 11-15 Temmuz 2016 tarihlerinde 141. Filo’da görevli Hasan Hüsnü BALIKÇI, Mete KAYGUSUZ ve Ahmet TOSUN’un izin planlaması yaptıklarını ama daha sonra değiştirerek belirtilen
tarihlerde mesaide bulunduklarını anlatıyor.
Halit Oktay’ın ifadesi: “…Diyarbakır ve Balıkesir üslerinden 14 Temmuz günü üsse gelişmiş
hedefleme sistemi (sniper pod) getirildi. Bu sniper podlarını, Diyarbakır’dan Ahmet Tosun ve Hakan Evrim, Balıkesir’den de Ahmet Pala ve İlker Hazinedar F-16 uçaklarıyla getirdiler. Bu sistem
gelir gelmez Hakan Karakuş ve Hasan Balıkçı tarafından 15.30-16.00 sıralarında eğitim amacıyla Kapadokya bölgesine eğitim uçuşu yapıldı.’’ İfade verenlerden Muhammed Çağrı ŞENER de
bu anlatılanları doğruluyor.
‘Diğer taraf beyanları’ arasında yer alan Abdullah ÖZBEKLER’in ifadesinde, olay günü saat
14:00 sıralarında Yarbay Hakan Karakuş’un 141. Filo birifing salonunda Pilot Teğmenler ile yaptığı gizli toplantıda Yüzbaşı Mete Kaygusuz’un vereceği emirlere uyulması yönünde verdiği talimata istinaden Yüzbaşı Mete Kaygusuz’un saat 21.00 sıralarında yaptığı görev dağılımında Abdullah Özbekler ile Eren Kaçgan’a 141. Filo’nun arkasında nöbet tutması talimatını vermesinden
sonra Yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı’nın Abdullah Özbekler’in yanına gelerek silahı olup olmadığını
sorduğu, Abdullah Özbekler’in silahı olmadığını belirtmesi üzerine orada bulunan kamuflajlı askerlerden birinin Abdullah Özbekler’e 2 tane tabanca verdiğini beyan ettiği görülüyor. Ahmet
SARIKAYA da ifadesinde, Mustafa AZİMETLİ’nin kendilerine emirler verdiğini, Kubilay Selçuk,
Mustafa Azimetli, Hakan Evrim, Ali Karabulut, Hasan Hüsnü Balıkçı, Hakan Karakuş’un da üs de
olduğunu belirtiyor.
Furkan ATİK’in ifadesi: “…Gözlemlediğim kadarıyla Hava Harp Okulu içerisinde mutlak bir
Fethullah Gülen cemaati yapılanması mevcuttu. Cemaaten olmayan kişiler okulda barındırılmıyordu. ...Daha sonra anlamsız bir şekilde Kurmay Yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı ve Kurmay Binbaşı Emrah Yorulmaz tarafından bana sıkıntılar yaşatılmaya başlandı. Cemaat tarafından itaat
etmeyen biri olarak görüldüğüm için birçok kez haksız yere savunmam alındı.”
Yılmaz ÇÖREKÖZÜ ifadesinde, Harp Okulu 3. sınıfa geçişte Yalova’da askeri eğitim kampı-
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na gittiklerini, Binbaşı Hasan Hüsnü Balıkçı’nın ve Emrah Yorulmaz’ın cemaatçi olup kendisine
de diğer arkadaşlarına da vatan haini diye bağırdıklarını, arkadaşları Mehmet Anıl Akbay, Tarık
Tarkmen ve kendisine Hasan Hüsnü Balıkçı’nın Ağustos sıcağında patika yolda çıplak ayakla boyunlarında büyük kütüklerle 200 kişinin önünde eğitim yaptırdığını anlatıyor.
Selahattin YILDIZ da “Filo Komutanımız Yarbay Hakan Karakuş ‘konuşma yapacağım siz ayrılmayın’ dedi. Kursiyer ve bazı eğitmenlerin dışındakiler tamamen ayrıldı. Ayrılmayan bizim filodan olan hocalarımız Yüzbaşı Mustafa Mete Kaygusuz, Ahmet Tosun, Hüseyin Türk, Mehmet
Fatih Çavur, 143. Filo’dan Hasan Hüsnü Balıkçı, Ertan Koral, 142. Filo’dan ise Müslim Macit, Çetin
Kaplan ve Adem Kırcı ile diğer Pilotlardı’’ diyor.
Dosya da yer alan sanıklardan Uğur UZUNOĞLU ifadesinde, “…Burada Filo Komutanımız,
Mustafa AZİMETLİ, 141 Filo Komutanı Hakan KARAKUŞ, Mehmet Fatih ÇAVUR, Hasan Hüsnü BALIKÇI, Ekrem AYDOĞDU, İlhami AYGÜN, Oğuz Alper EMRAH, Selahattin YORULMAZ, İlker HAZİNEDAR, Ertan KORAL, Mustafa Mete KAYGUSUZ ve yeni atanmam nedeniyle tanıyamadığım bir
kaç pilotun daha bulunduğunu gördüm. ...Ahmet TOSUN’u yeni atandığım için tanımıyordum.
Burada bulunan pilotlardan Mehmet Fatih ÇAVUR, Mustafa AZİMETLİ ve Hasan Hüsnü BALIKÇI
odada bulunan brifinge katılan diğer pilotlara TMH görevi olduğunu büyük bir tehlikenin yaşanabileceğini, bunun için önceden sızma olmaması amacıyla harekâtın çok kısıtlı bir kadroya
görev verilmek suretiyle icra edileceğini söylediler. ÇAVUR, AZİMETLİ ve BALIKÇI’dan ilk kez operasyonu öğrenmiş olduk’’ şeklinde konuşuyor.
Uluç Hüseyin Hançer, Hakan Evrim, Adem Kırcı, Ekrem AYDOĞDU, Ahmet TOSUN, Ertan
KORAL, Selahattin YORULMAZ isimli kişişer de verdikleri ifadelerde BALIKÇI’nın o gece üssde
olduğunu ve faaliyetlere katıldığını söylüyorlar.
BALIKÇI, olay gecesi uçucu Pilot olarak görev yaptığından yoğun bir telsiz trafiğinin de muhatabı oluyor. Yaptıkları muhaberatın tamamı dosya da yer alıyor. Bunlardan bir iki örnek:
FİLO (AHMET TOSUN): İrtifaları bir daha söylermisiniz?
ASLAN1 (EKREM AYDOĞDU): 230 ve 240, 225 de başka bir trafik var. FİLO (AHMET TOSUN):
230, 240 alındı.
ASLAN3-2 (UĞUR UZUNOĞLU): Aslan 3, 2 numara MMC arızası düzeldi mi?
ASLAN3-1 (HASAN HÜSNÜ BALIKÇI): Hocam düzeltemedik şeyleri giremiyoruz ııı mühimmatları giremiyoruz ne yapmalıyız? MMC yi tekrar açtık yaptık..
ASLAN1 (MUSTAFA AZİMETLİ): 2 numara siz bu arada genel resime bakmaya devam edin biz
helikopteri takip ediyoruz.
ASLAN3-2 (UĞUR UZUNOĞLU): Hocam manuelde eğer gerek kalırsa manuelde atış yaparız
manuelde..
ASLAN3-1 (HASAN HÜSNÜ BALIKÇI): Manuel aldım..
…
ASLAN 5 (HASAN HÜSNÜ BALIKÇI): Filo. aslan 5..
FİLO (AHMET TOSUN): Aslan 1, filo devam..

AKINCI’DA YAŞANANLAR

249

ASLAN 5 (HASAN HÜSNÜ BALIKÇI): Konuşan aslan 5 5 tek uçak.. FİLO (AHMET TOSUN): Aslan 5, siz devam edin.
ASLAN 5 (HASAN HÜSNÜ BALIKÇI): Ruleye çıkıyoruz.
FİLO (AHMET TOSUN): Anlaşıldı hocam siz İstanbul ekibi mutabık mıyız?
ASLAN 5 (HASAN HÜSNÜ BALIKÇI): Negatif tek uçak hedef verilmedi bize..FİLO (AHMET TOSUN): Aslan 5, tek uçak anlaşıldı rule serbest..
…
ASLAN 5 (HASAN HÜSNÜ BALIKÇI): Akıncı aslan 5 piste giriş yapıyoruz. AKINCI: Aslan 5 Pilot
mesuliyetinde piste giriş kalkış serbest.
ASLAN 5 (HASAN HÜSNÜ BALIKÇI): Alaşıldı piste giriyoruz.
…
ASLAN 5 (HASAN HÜSNÜ BALIKÇI): Filo filo, aslan5
ASLAN1 (MUSTAFA AZİMETLİ): Aslan 5, aslan 1 ee hocam ben size şeyi verebilirim koordinatı verebilirim.
ASLAN 5(HASAN HÜSNÜ BALIKÇI): Koordinatı alalım. ASLAN 1 (MUSTAFA AZİMETLİ): Kuzey
395496100
ASLAN 5 (HASAN HÜSNÜ BALIKÇI): Hocam tekrar edermisiniz? ASLAN 5 (HASAN HÜSNÜ
BALIKÇI): İrtifa?
ASLAN 1 (MUSTAFA AZİMETLİ): 2927 feet Meclis binasının ön tarafında bi boşluk bi alan var
yeşillik şu an orda kimse görünmüyor ee 150 taarruz başı uygun gibi duruyor.
FİLO (AHMET TOSUN): Ee Meclis binasının orada bulunduğunuz o yeşillik alana atış serbest
kimsenin olması önemli değil atış serbest..
ASLAN 1 (MUSTAFA AZİMETLİ): Hocam alındı atmaya çalışıyoruz. ASLAN 5 (HASAN HÜSNÜ
BALIKÇI): Aslan 1, aslan 5
ASLAN 5 (HASAN HÜSNÜ BALIKÇI): Hocam sağdan dönüşle girdik 150 da 150 başta atış yapacaz.
ASAN HÜSNÜ BALIKÇI: Aslan 1, aslan 5
ASLAN 1(MUSTAFA AZİMETLİ): Hocam devam..
ASLAN 5(HASAN HÜSNÜ BALIKÇI): 160’da in olduk atış yapıyoruz bölgede değilsiniz mutabık
mıyız?
ASLAN 1 (MUSTAFA AZİMETLİ): Biz uzaklaştık bölgeden.. ASLAN 5 (HASAN HÜSNÜ BALIKÇI):
Filo, aslan 5
FİLO (AHMET TOSUN): Hocam ne durumdasınız?
ASLAN 5 (HASAN HÜSNÜ BALIKÇI): Şu an atış yapmak üzereyiz hocam.
FİLO (AHMET TOSUN): Hocam atış yaptıktan sonra pito Genelkurmay’ı gösterecek şekilde
150 seviyeden MACH üstü geçiş.
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ASLAN 5 (HASAN HÜSNÜ BALIKÇI): Atıştan sonra görüşelim.
Hasan Hüsnü BALIKÇI ile ilgili düzenlenen MASAK raporunda kendisinin darbeye teşebbüs
faaliyeti kapsamında hakkında işlem yapılan diğer şüphelilerden Mustafa Özbek, Selahattin
Yorulmaz, Mustafa Azimetli, Özgür Ötkün, Hakan Karakuş, İlker Hazinedar, Seyit Ahmet Şahin,
Ertuğrul Kaynar, Mustafa Onur Kara, Mehmet Avşar, Gürcan Anılırcan, Buğra Baldan, Hakan Akbulut ve Levent Durular ile ayrıca hakkında FETÖ/PDY kapsamında işlem yapılan Faruk Alaka
ile havale işlemi gerçekleştirdiği görülüyor. Hakkında düzenlenen KOM daire analiz raporunda
ise eşi Nilgün Balıkçı hakkında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY kapsamında
2016/51361 sayılı soruşturma yürütüldüğü, ayrıca kardeşi Muhammed Nuri Balıkçı’nın Bank
Asya Katılım Bankası’na 20/06/2012 tarihinde hesap açtırdığı ve örgüt lideri tarafından Bank
Asya’ya para yatırılma çağrısı yapıldığı dönemde hesabına 9,094,00 TL ilave para yatırdığı belirtiliyor. Diğerlerinde olduğu gibi BALIKÇI’nın da HTS kayıtları kabarık. Darbeden önceki bir ay
içerisinde diğer şüphelilerle olan telefon görüşmeleri dikkat çekecek kadar fazla.
İddianamenin sonuç bölümüne Hasan Hüsnü BALIKÇI için şunlar yazılıyor: “FETÖ/PDY Silahlı
Terör Örgütünün yöneticisi olduğu, ayrıca detayları 2016/128386 sayılı Mahrem İmamlar soruşturma dosyasından anlaşılacağı gibi; Ufuk Işık ve Yılmaz Çoraközü’nün şüphelinin mahrem abiliğini yaptıkları, 17/06/2016 tarihine kadar Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı 143. Filo Komutanı
olarak Yarbay rütbesinde görev yaptığı, bu tarihten sonra Akıncı Üssü’nde Harekât Komutanı
Kurmay Albay Ahmet Özçetin’in emrine atamasının yapıldığı, darbe günü Akıncı Üssü’nde mesainin erken bitirildiği… Şüphelinin de bahse konu toplantıya katıldığı, toplantıda konuşma yaptığı
ve “Bizim isim listemiz var, hepsi ellerinde, hepimiz bu listedeyiz, bazı Generallerden alınmaya
başlandı, sonra tek tek sıra bize gelecek, bu işi bugün yapmamız gerekiyor, onlardan önce davranmamız gerekiyor” şeklinde konuşma yaptığı, şüpheli Hasan Hüsnü Balıkçı’nın 16/07/2016
tarihinde saat 02.35’te ASLAN-5 kodunu kullanan 94-0105 kuyruk numaralı F-16 uçağı ile Pilot
Uğur Uzunoğlu ile birlike TBMM’ye 1 adet GBU-10 bombası attığı, TBMM’de 32 kişiyi yaraladığı
ve hasara neden olduğu, darbe faaliyetinden 1 gün önce Sniper Pod takılı uçak ile Hakan Karakuş’la birlikte Kapadoya bölgesine uçtuğu, darbe faaliyetine hazırlık yaptığı, şüphelinin darbe
günü Akıncı Üssü’nde bulunduğu, diğer darbe yöneticileriyle eylem ve işbirliği içerisinde hareket ettiği, darbe faaliyetlerinin başarılı olabilmesi için gerekli koordinasyonu sağladığı, yukarıda
açıklandığı üzere F-16 uçağı kullanıp TBMM’yi bombaladığı, darbe faaliyetine bu şekilde iştirak
ettiği.. anlaşılmıştır.’’
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada BALIKÇI toplam 13 eyleminden dolyı
suçlu görülüyor ve her birinden ayrı ayrı cezalandırılması talep ediliyor.
MUSTAFA AZİMETLİ
İddianamede 36. sırada kayıtlı. Sivas Kangal’da dünyaya gelmiş. Maltepe Askeri Lisesi’ni bitirdikten sonra Hava Harp Okulu’ndan mezun olmuş. Mezuniyetten sonra İzmir Çiğili’ye uçuş
eğitimine gitmiş. 2000-2001 yıllarında Amerika Uçuş Okulu’nda bulunmuş, 2001-2002 yıllarında
Konya’da F-5 Harbe Hazırlığa Geçiş Eğitimi almış. 2002-2003 yıllarında Akıncılar Hava Üssü’nde
F-16 eğitimi almış. 2003-2006 yıllarında Balıkesir 9. Ana Jet Üssü’nde görev yapmış. 2006-2008
yıllarında ABD’de yüksek lisans yapmış. 2008-2010 yılları arasında Merzifon 5. Ana Jet Üssü’nde
görevde bulunmuş. 2010-2012 yıllarında Hava Harp Akademisi’nde okumuş. 2012-2013 yılları
arasında Genelkurmay Başkanlığı’nda, 2013-2015 yıllarında da Hava Kuvvetler Komutanlığı’nda
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çalışmış. 2015 yılı Ağustos ayında Akıncılar 143. Filo’ya ataması yapılmış.
15/07/2016 tarihinde sabah 143. Filo’ya geçerek göreve başlamış. Sonrasını kendisi anlatıyor: “15/07/2016 tarihinde saat 12.00 sıralarında Üs Komutanı olan HAKAN EVRİM odama
gelerek akşam teröristle mücadele harekâtı olacağını söyledi. Uçaklara mühimmat yüklemesi yapılması için emir verildiğini belirtti. Üsste bulunan filonun Komutanı olan aynı zamanda
Harekât Komutanı olan amirim statüsündeki Albay AHMET ÖZÇETİN filoda kurmay Pilotların
kalmasını söyledi. Ayrıca akşamüstü Ahmet ÖZÇETİN filoya misafirlerin geleceğini söyledi. 143.
Filo’ya resmi ve sivil kıyafetli insanlar gelmeye başladı. Bunlar arasında tanıdıklarımdan Tümgeneral Kubilay SELÇUK, Tümgeneral Mehmet DİŞLİ, bir de denizci, ismini hatırlamadığım bir
Tuğamiral vardı. Bu şahıslar saat 18.00 sıralarında bizim filoya gelmeye başladılar. Ben saat
14:00’den 18:00’e kadar filodaydım. Gelen misafirleri karşılıyordum. Saat 19.00 civarında Albay
Ahmet ÖZÇETİN bana darbe yapacaklarını söyledi. Bunu söylediğinde yanımızda kimse yoktu.
Sadece bana söyledi. Albay Ahmet ÖZÇETİN bana ‘darbe yapacağız’ deyince ben hiç birşey söylemedim. Bu durumu sorgulamadım. Etrafta silahlı insanlar dolaştığı için karşı koymadım. Bana
uçuş görevimin olduğunu, Gölbaşı Polis Özel Harekât binasının üstünde uçuş yapacağımı, bir
hareketlilik olması halinde müdahale etmemi söyledi. Yukarıda bahsettiğim üç General bizim
filonun gazinosuna geçtiler. Saat 20.00 civarında sivil kıyafetle gelen tanımadığım bazı kişiler
özel kuvvetler kıyafetleri giymişlerdi ve filonun önünde toplandılar.
“Öğlen vaktinde Albay Ahmet ÖZÇETİN bana filoya ait silahları hazırlamamı söyledi. Ben de
filoya ait HK marka 20 adet silahı hazırladım. …Ben; Binbaşı Ali KARABULUT, Yüzbaşı Selahattin
YORULMAZ, Yüzbaşı İlker HAZİNEDAR, Yüzbaşı Ertan KORAL, Yüzbaşı Alper EMRAH, Yüzbaşı İlhami AYGÜL’ün filodan ayrılmamalarını gündüzleyin söylemiştim.
“(…) Benim uçuş ekibimde önde Yüzbaşı Ekrem AYDOĞDU, arka kısmında da ben vardım. İki
uçak saat 22.45-23.00 sıralarında kalkış yaptık. Gölbaşı bölgesine gidip beklemeye başladık. …
Bu uçuşun bir uçuş planlaması olmadığından aslan-1 olarak çağrı adı verdiler. Bölgede yaklaşık
1 saat bekledik. Herhangi bir hareket olmadı. Bir saatin sonunda helikopter hangarından iki helikopter çıkarttıklarını gördük. Bunun üzerine atış yapmaya karar verdim. l. uçak helikopterlere
lazerle işaretleme yaptı. 2. uçak ise bombalama yaptı. Biz buraya sadece bir bomba helikopter
pistine attık. Yakıtımızın azalması nedeniyle bölgeden ayrıldık.
“(…)Ben iniş yaptıktan sonra yeniden 141. Filo’ya gitmemi Albay Ahmet ÖZÇETİN söyledi.
141. Filo’nun girişinde uçaklarla iletişimi sağlayan telsizlerin bulunduğu DESK bölgesine gittim. Desk bölgesinde Yüzbaşı Ahmet TOSUN vardı. Uçaklarla telsizle o konuşuyor, yönlendirmeleri o yapıyordu. …Yakıt bölgesinde bulunduğum sırada başka uçaklar üssün pistine ateş etmeye
başladılar ve pisti kullanılmaz hale getirdiler. Ben tekrar 143. Filo’daki odama geçip saat 11:00’e
kadar burada bekledim. Uçaklar yeniden saat 11:00 gibi pisti bombalamaya başladılar. Ben de
filoyu terk ederek lojmana gittim..’’
Mustafa AZİMETLİ, daha sonra 05/10/2016 tarihinde Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’na ek beyanda bulunuyor. Burada daha önce Emniyet’te verdiği ifadeleri de, savcılıkta verdiği ifadeleri de reddediyor. Söylediğine göre o ifadeleri baskı altında vermiş. Şunu söylüyor:
“25/07/2016 tarihinde Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki savcı ve müdafii huzurunda
vermiş olduğum ifademi ve Sulh Ceza Hakimliği’nde vermiş olduğum ifademi de kabul etmiyorum.’’ Yine de olay gecesi uçaklarda görev aldığını gizleyemiyor, aşağı yukarı önceki ifadelerini

252

Bir İşgal Hareketi - II

teyit edecek şeyler söylüyor ve şunu ilave ediyor: “…Ben o gece tamamen Hakan Evrim’in ve
Ahmet Özçetin’in talimatlarıyla hareket ettim. Beni bu olaylarda kullandılar. Onlardan aldığım
talimatları astlarıma ilettim.’’
AZİMETLİ’yle ilgili bölümde de ‘diğer taraf beyanları’ oldukça kabarık. Tanık olarak dinlenen Muhammet Recep ULU ifadesinde, Ali KARABULUT’un “gençler fazla dolaşmayın misafirler
gelmeye başlayor’’ diyerek kendilerini kantin dışına çıkardığını, Teğmen Ekrem KANDUR’un da
“içeriye girmeyin, Ali KARABULUT ve Mustafa AZİMETLİ’den emir gelirse içeriye girin’’ şeklinde
talimat verdiğini söylüyor.
Uğur UZUNOĞLU’nun ifadesi: “Üs Komutanı Hakan EVRİM ve üssün Harekât Komutanı Ahmet ÖZÇETİN’dir. Bunların bilgi dışında üsde faaliyet yürütülmesi mümkün değildir. Olay öncesi
bazı filolarda cemaatçi olmayan subayların değişik gerekçelerle sağlık sebepleri nedeniyle uçuştan ayrıldıkları konuşuluyordu. Ben olay günü KARAKUŞ, AZİMETLİ, ÇAVUR ve BALIKÇI’nın yaptığı
saat 20.00’den sonraki filonun brifing salonundaki brifinge katıldım. Burada ‘büyük bir tehlike
bekleniyor, kısıtlı personelle operasyonu yapılacak bize Hava Kuvvetleri olarak çok iş düşmeyecek zamanımız kısıtlı hemen kalkış yapmamız gerek’ şeklinde bilgiler verilmişti. ...Oradan üstümü değiştirdikten sonra filonun brifing salonuna geçtiğimde burada Filo Komutanımız, Mustafa
AZİMETLİ, 141. Filo Komutanı Hakan KARAKUŞ, Mehmet Fatih ÇAVUR, Hasan Hüsnü BALIKÇI,
Ekrem AYDOĞDU, İlhami AYGÜN, Oğuz Alper EMRAH, Selahattin YORULMAZ, İlker HAZİNEDAR,
Ertan KORAL, Mustafa Mete KAYGUSUZ ve yeni atanmam nedeniyle tanıyamadığım bir kaç Pilotun bulunduğunu gördüm. Ahmet TOSUN’un yeni atandığım için tanımıyordum. Burada bulunan
Pilotlardan mehmet Fatih ÇAVUR, Mustafa AZİMETLİ ve Hasan Hüsnü BALIKÇI odada bulunan
brifinge katılan diğer pilotlara TMH görevi olduğunu büyük bir tehlikenin yaşanabileceğini bunun için önceden sızma olmaması amacıyla harekâtın çok kısıtlı bir kadroya görev verilmek suretiyle icra edileceğini söylediler. ÇAVUR, AZİMETLİ ve BALIKÇI’dan ilk kez operasyonu öğrenmiş
olduk. ...Havayken AZİMETLİ Binbaşı’nın ‘hareketli hedefler vurulacak ve atış serbest’ şeklindeki
talimatlarını telsizle aldım. Olay öncesi 141. Filo’da yapılan brifingte TMH faaliyeti olacağını
Mehmet Fatih ÇAVUR Binbaşı, Mustafa AZİMETLİ, Hakan KARAKUŞ VE Hasan Hüsnü BALIKÇI
brifing esnasında söylemişlerdi.’’
Selahattin YORULMAZ’ın ifadesi: “..Olay günü olan 15/07/2016 tarihinde saat 14.00 sıralarında sıcak nedeniyle mesai erken bitirildi. ..Misafirim olacağı için erken çıkmak istedim, fakat Mustafa Azimetli önemli bir görev olduğunu söyleyerek çıkmama izin vermedi. Akşam saat
20.00 sıralarına kadar genel olarak 143. Filo’daydık. Akşam 20:00 olunca uçuş teçhizatlarımızı
alıp 141 Filo’ya gitmemiz gerektiğini Azimetli söyledi. Burada yemek yedikten sonra Hakan Karakuş bizi toplayarak uçuş olacağını söyledi. Uçuşun TMH’a yönelik olduğun beyan etti. Uçuş
planı, hedefler konusunda herhangi birşey söylemedi. Bu toplantıda Hasan Hüsnü Balıkçı, Mustafa Azimetli, Hakan Karakuş, Mehmet Fatih Çavur, Oğuz Alper Emrah, Özgür Ötkün, İlker Hazinedar, Uğur Uzunoğlu, Ekrem Aydoğdu, Ertan Koral, Mustafa Mete Kaygusuz, M. Çetin Kaplan,
Adem Kırcı vardı.’’
Oğuz Alper EMRAH’ın ifadesi: “AZİMETLİ öğleden sonra bize görev verilebileceğini ve beklememizi söyledi. ...Hakan’ın konuşmasından sonra Mehmet Fatih ÇAVUR bana ‘143. Filodan seri
numaralarını kaydettirerek 10 tane tabanca getirmemi’ söyledi. …Ben de Mustafa AZİMETLİ’ye
bilgi vererek 10 tane silahı alıp geldim.’’
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Hasan Hüsnü BALIKÇI’nın ifadesi: “Darbe günü saat 17:00 sıralarında Kurmay Yarbay Hakan
Karakuş beni arayarak acilen Akıncı Üssü’ne gelmemi söyledi. ‘Seni Kurmay Albay Ahmet Özçetin çağırıyor’ dedi. Ben de hazırlanarak Akıncı Üssüne 143. Filo’ya gittim. Orada Ahmet Özçetin
ile görüştüm. Bana ‘bu gece bir harekât olacak, detaylarını 141. Filo’da Mustafa Azimetli ve
Hakan Karakuş’dan öğreneceksin’ dedi. …Ben gittiğimde 141. Filoda Mustafa Azimetli ve Hakan
Kara- kuş vardı. Kendilerine Ahmet Özçetin Albayın gönderdiğini söyledim. Bana Mustafa Azimetli ve Hakan Karakuş, bu gece yarısı geç saatlerde TSK’nın darbe yapacağını, yönetime el koyacağını, asıl darbe girişimini karacıların yapacağını, Hava Kuvvetleri’nin destek unsuru olarak
görev yapacağını söyledi.’’
Tanık olarak dinlenen Aydın ÖZDEMİR ifadesinde, 143. Filo’dan Filo Komutanı Azimetli’nin
yanında ismini bilmediği birisi ile Bandırma’ya uçarak orada uçtukları uçağa sniper denilen kamera sistemini taktırdıklarını söylüyor. Nihat Altıntop, verdiği ek ifadede, 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda 143. Filo Komutanı olarak görev yapan Mustafa Azimetli’nin darbe kalkışmasının en
başından itibaren aktif rol üstlendiğini, darbe girişimi gecesi filosunun başında bulunduğunu, 4.
Ana Jet Üssü’nde görevli olmayan başka pilotların da onunla beraber filoda olduklarının anlaşıldığını belirtiyor.
M. Aykut beyanında, 15/07/2016 tarihinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon olacağı
söylenerek uçakları yüklemelerinin emredildiğini, 16/07/2016 gece saat 03.30 sularında Mustafa AZİMETLİ ve yanında bulunan silahlı 4 adamın hat binasına gelerek uçakları uçurmak için
yakıt istediğini, kendisinin de yakıt olmadığını belirtmesi üzerine yanındaki takım elbiseli silahlı
bir şahsın elindeki tüfeği göğsüne vurduğunu ifade ediyor.
Tanık Aydın ÖZDEMİR ifadesinde, Azimetli ile KARAKUŞ’un bir F-16 ile Perşembe günü Bandırma’ya uçup uçağa sniper kamera sistemini taktırıp geldiklerini, tanık Ali AVŞAR da, olay günü
4. Ana Jet Üs Ulaştırma Tabur Komutanlığı’nda araç tahsiste nöbetçi Astsubay olarak görev yaparken akşam saatlerinde F-16’ların havalanmasından sonra Azimetli Binbaşı’nın kendisini arayarak 143. Filo’nun önüne bir otobüs istediğini, daha sonra Tuğgeneral Hakan EVRİM’in bizzat
arayarak otobüsün acele gelmesini istediğini, …Azimetli ile yanındaki silahlı kişilerin kendisinden akaryakıt istediklerini, Hakan EVRİM ve Azimetli Binbaşı’nın kendisini alıp Ant denilen yakıt
dlum tesisine gittiklerini beyan ediyor. Bu ifadeleri tanık sıfatıyla dinlenen Yasin Şerif KARTAL
da doğruluyor. Tanık Emre ŞAHİN ise ifadesinde, sözü edilen bu otobüsü alarak istenen yere
gittiğini ve daha önceden hiç tanımadığı ve görmediği silahlı üniformalı 20 kişinin otobüse bindiklerini, şahısların “sür gidiyoruz’’ dediklerini ve “bizim dediğimiz yere gideceksin’’ diye talimat
verip cep telefonunu aldıklarını, Genelkurmay Başkanlığı önüne gittiklerini, aracı burada durdurdu- ğunda şahısların içeri girdiklerini ve sonrasında silah sesleri duyduğunu, bazı kişilerin “tatbikat tatbikat’’ şeklinde bağırdıklarını anlatıyor. Yine tanıklardan Mehmet BOZKURT ifadesinde,
Hakan EVRİM, Ahmet ÖZÇETİN, Mustafa AZİMETLİ ve BALIKÇI’nın 15/07/2016 gününden önceki
Çarşamba ve Perşembe günlerinde bir araya gelip toplantı yaptıklarını, telefonlarını da toplantı yaparken dışarıya bıraktıklarını anlatıyor. Aynı ifadelere Mustafa ÖZBEK’in anlattıkarında da
rastlanıyor. Mustafa Özkan da ifadesinde, suç tarihinde Mustafa Azimetli’nin kendisinden uçuş
yapacak 4 Pilotun yeleklerine silahlarını koymasını istediğini, uçuş yapan 4 pilottan birinin aynı
zamanda 143. Filo Komutanı olan bu kişi olduğunu, ayrıca bunun olayın bir darbe olduğunu
kendisine söyleyen kişi olduğunu beyan ediyor.
Hüseyin TÜRK ifadesinde olay günü üste yaptıkları toplantıyı anlatıyor ve AZİMETLİ’nin de
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orada bunarak faaliyetlere katıldığını söylüyor. Raif Can DURSUN ifadesinde, kendisinin olay
günü darbeye teşebbüs eylemine katılıp filodan aldığı Pilotları uçak başı denilen yerlere götürdüğünü, bu yere Kurmay Yarbay Hasan Hüsnü BALIKÇI, ismini bilmediği Türk soyisimli kişi ve ismini bilmediği Binbaşı Azimetli isimli kişileri götürdüğünü, bunların uçaklarla eyleme katıldığını
belirtiyor.
Osman SİVLİM ifadesinde, suç tarihinde gece saat 20:30 gibi Azimetli, Karakuş, 142. Filo’dan
3 Üsteğmen, Hasan Hüsnü Balıkçı ve elinde DTC ve Lineup olan Hüseyin TÜRK’ün uçuş dökümanlarını alıp heyecanlı şekilde hareket ettiklerini, Hüseyin TÜRK’ün uçuş yapıp, soy ismi Kırcı olan Pilot Üsteğmenin de bunların arasında olduğunu, tamamının alelacele hareket ettiğini
söylüyor. Uluç Hüseyin HANÇER ise ifadesinde, uçuşa hazırlanacak hocaları uçağa götürdüğünü
bunlar arasında BALIKÇI, AZİMETLİ, KIRCI, Müslim MACİT’in uçtuğunu gördüğünü anlatıyor.
Gökhan Yakut ifadesinde, 13/07/2016 tarihinde Azimetli’nin beş subayı jeep tarzı bir araçla
filoya getirdiğini, telsizleri depoya taşımalarını istediğini,15/07/2016 günü ise terör operasyonu
yapılacağı gerekçesiyle kursiyer pilotların üssten ayrılmasına izin vermediğini, telefonları topladığını, bir kaç kişiye görev verdiğini dile getiriyor.
Alper Kalın, Emin Albayrak, Eyüp Ergül, Muratcan Işık, Mustafa Karadere, Samet Avşari, Taner Doğan, Müslim Macit, İbrahim Kuralözkan, Mehmet Yurdakul, Muhammed Suheyl Serdaroğlu, Sinan Alvur, Dursun Koçkirli, Mehmet Fatih Şenol, Buğra Baldan, Enes Coşkunçay, Fahri
Yavuz, Habib Sarıahmetoğlu, Harun Nihat Aşık, Hasan Baysar da yine olay günü Azimetli’yi üsste
gördüklerini, olaylara iştirak ettiğini bildiklerini, kendilerine çeşitli talimatlar verdiğini söyleyen
isimler arasında yer alıyor.
Burak KURU verdiği ifadede, suç tarihinde 143. Filo Komutanı olan Mustafa Azimetli’nin Ahmet Sarıkaya vasıtası ile kendisini filoya çağırttığını, sığınağın içinde bulunan bir gün önce kendilerine taşıttığı kolileri açtırarak içindeki telsizleri önce deşarj sonra şarj ettirerek hazırlamalarını
istediğini, ayrıca bu telsizlerin Doğu’ya gideceğini, görevin gizli olduğunu, kimseye söylememesi
gerektiğini tembihlediğini, bir iki kez yanına gelerek telsizlerin dolup dolmadığını kontrol ettiğini, en son yanında 2-3 filo Astsubayı olduğu halde yanına geldiğini, Astsubayların elindeki kutuları almasını isteğini, kutuları açtığında hiç kullanılmamış yeni tabancalar ve mermiler olduğunu
gördüğünü, Mustafa Azimetli’nin kendisinden bu silahların seri numaralarını tespit etmesini istediğini, daha sonra Özel Kuvvetler’den olan on kişi ile yanına gelerek bu tabancalardan bu şahıslara dağıttığını, hatta birine de özel dolabından çıkardığı beylik tabancasını verdiğini söylüyor.
Kadir BEKMEZ ifadesinde, suç tarihinde 143. Filo Komutanı olan Mustafa Azimetli’nin askeri
gazinoda kursiyerleri toplayarak, TMH olacağını, bu görevin 143. Filo’ya verildiğini, gizli bir grev
olduğunu, kimseye anlatmamalarını, aynı zamanda sosyal faliyet olacağını, bu kapsamda filoya
sivil şahısların geleceğini söylediğini ve üzerlerinde bulunan cep telefonlarını toplattığını, kendisine de mihmandarlık gibi küçük görevler vereceğini söylediğini anlatıyor. Muhammed Muzaffer
DURMAZ da Bekmez’in verdiği ifadeyi tekrar ediyor ve AZİMETLİ’nin kendisine nizamiyeye gidip
gelen misafirlerden birini filo ek binasına getirmesi görevini verdiğini söylüyor. Aynı doğrultuda
ifade veren isimlerden birisi de Mehmet KÖSE. AZİMETLİ, kendisine Gökhan Yakut ile beraber iç
nizamiyede görev vererek, “gelen misafirleri filoya yönlendirin’’ demiş. Sinan Öztürk, Onur Ünal,
Yunus Kılıçaslan isimli kişiler de benzer yöne ifade veriyorlar.
Uğur Akyılmaz, Telat Aktaş, Mehmet Oruç, Mehmet Ceylan, Ali Soylu, Emrah Yasin Önder,
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Fatih Kılıç, Halit Oktay, Mesut Açıkgöz, Burak Ceylan, Mahmut Tülüce, Ekrem Kandur, Furkan
Öztürk, Sinan Alvur, Emin Albayrak, Suat Fatih Karadağ, Ahmet Sarıkaya, Ertuğrul Dinçer, Ersin
Eryiğit, Abdullah Gencay, Ali Karabulut, gibi isimler de olay gecesi AZİMETLİ’nin üssde bulunduğunu ve eylemlere iştirak ettiğini belirtiyorlar. Bu isimlerden bir kısmı AZİMETLİ’nin kendilerine
görev verdiğini söylüyor.
Hasan Hüsnü BALIKÇI’nın ek ifadesi: “...Ayrıca bu toplantıda filo komutanları Mustafa AZİMETLİ ve Hakan KARAKUŞ kimin kiminle hangi kolda, hangi uçakta, kimin hava-hava, kimin hava-yer uçacağını belirlemişlerdi; çünkü DESK bölümüne geldiğimde bu küçük bir kâğıt parçasına
yazılmıştı. Ben hava-yer uçacaktım. Yanlış hatırlamıyorsam ben Aslan-3 veya 4 olarak kodlanmıştım. Normalde Aslan kodlaması bizim filoda kullanılan bir kodlama değildir. Kol lideri olarak
da Mustafa AZİMETLİ görevlendirilmişti. Ben darbenin yapılacağını 15/07/2016 tarihinde ilk
Ahmet ÖZÇETİN’den bana, Mustafa AZİMETLİ’ye ve Hakan KARAKUŞ’a söylemesiyle duydum.’’
İlhami AYGÜL’ün ek ifadesi: “Yurt dışı görevimiz vardı. 143. Filo Komutanı Mustafa AZİMETLİ
bizi çağırarak ne yaptığımızı sordu, biz de ilişik keseceğimizi söyledik. Bu görüşme darbeden
önce oldu ancak hangi tarihte olduğunu hatırlamıyorum. O da ‘ilişik kesme işlemlerinize devam
edin’ dedi. 15 Temmuz Cuma günü Mustafa AZİMETLİ bizi tekrar çağırdı ‘ilişik kesme işlemleriniz
ne oldu’ dedi. Biz de devam ediyoruz dedik, o da ‘siz personelden ilişiğinizi kesmeyin diğer işlemlerinize devam edin’ dedi. Biz de kendisine Genelkurmay’ın emri olduğunu bugün ilişik kesmemiz
gerektiğini söyledik, o da ‘belgeyi getirin’ dedi, Oğuz, yazılı emri getirdi, o belgede de o gün ayrılmamız gerektiği yazıyordu. Buna rağmen biz öğleden önce maliyeye gittik işlemlere başladık,
ancak Mustafa AZİMETLİ bize ‘bugün ilişiğinizi kesmeyin filoda bekleyin’ dedi. Komutanımız olduğu için biz birşey diyemedik. Akşama kadar filoda bekledik, akşama doğru Mustafa AZİMETLİ
‘herkes 141. Filo’ya geçiyor, sizde uçuş tesisatlarınızı alın oraya geçin’ dedi. Oraya akşama doğru
geçtik. Bir saat kadar bekledik, daha sonra Hakan KARAKUŞ bütün Pilotları toplayarak önce
bizim cep telefonlarımızı aldı, daha doğrusu toplattı, kime toplattığını hatırlamıyorum. Daha
sonra toplanan telefonlar dışarıya çıkartıldı, toplantıda ‘Hava Kuvvetleri Komutanı’nın emri var,
bugün, yarın ve Pazar günü olabilir. TMH harekâtı yapacağız süresi belli değil, hedefler belli
değil, yakında olabilir uzakta olabilir, havada tanker uçağı olacak, yakıt ikmali yapabilirsiniz,
daha önceki terörle mücadele harekâtlarında bazı Pilotlar bilgi sızdırmışlar o nedenle herkesi
çağır- madık’ dedi…’’
İlker HAZİNEDAR, Mehmet Fatih ÇAVUR, Mehmet YURDAKUL, Mustafa Mete KAYGUSUZ,
Murat BİCİL, Mustafa ÖZKAN, Müslim MACİT gibi isimler filoda AZİMETLİ’yle bir arada olduklarını söylenler arasında bulunuyor. Musa ÇAPKIN, Murat GÜNGÖR, Vural TÖZÜN de AZİMETLİ’nin
o gece uçtuğunu belirten isimlerden.
Kanlı girişimin yapıldığı gece Akıncı Üssü’nden kalkarak bombalama ve alçak uçuş faliyetine
katılanlar arsında olduğu için Mustafa AZİMETLİ’nin de geceye ait telsiz konuşmaları iddianamede oldukça geniş bir yer tutuyor. AZİMETLİ’nin dikta kayıtlarına yansıyan konuşmalarından
birkaç örnek:
FİLO: Aslan 1 filo, cap e devam edin, mütakip talimatlar gelecek.
ASLAN 1 (MUSTAFA AZİMETLİ): Hocam hareket görürsek hareket tarzımız affetmiyoruz doğru mu?
FİLO: Bildireceğim beklemede kalın.
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ASLAN 1(MUSTAFA AZİMETLİ): Tamam sizden gelene kadar bekliyorum, şu an bir hareket
yok.
FİLO: Mutabık ben buradayım.
ASLAN1 (MUSTAFA AZİMETLİ): Hocam eee tahsis edilen hedefte hareketgörülürse direk vuruyoruz.
ASLAN1 (MUSTAFA AZİMETLİ): Hocam biz 20 ve 21 bin feetten RTB yapıyoruz eee beklemede kalın filo eee konuşmaları duydunuz mu?
FİLO (AHMET TOSUN): Filo duydu hocam, konuşmaları filo duydu. ASLAN1(MUSTAFA AZİMETLİ): O zaman derhal 6 uçak için hedef tahsisi yapın.
FİLO (AHMET TOSUN): Hocam vurduğunuz hedefleri bize söyleyebilir misiniz?
ASLAN 1(MUSTAFA AZİMETLİ): Hocam A9’un hemen dışına çıkarılan tek bi iki tane helikopter vardı bi tanesine yakıt basıp ee personel gelip gidiyordu onu vurduk.
FİLO (AHMET TOSUN): Başka var mı? ASLAN 1 (MUSTAFA AZİMETLİ): Negatif. FİLO (AHMET
TOSUN): Anlaşıldı.
ASLAN 1 (MUSTAFA AZİMETLİ): Atmacalar hoşgeldiniz Allah yardımcınız olsun.
…
ASLAN 1 (MUSTAFA AZİMETLİ): Filo, aslan 3 düzeltiyorum aslan 1 FİLO (AHMET TOSUN):
Aslan 1, filo devam..
ASLAN 1 (MUSTAFA AZİMETLİ): Hee hangardan helikopteri çıkardılar vuruyoruz..
FİLO(AHMET TOSUN): Son ifadeniz anlaşılmadı.
ASLAN 1(MUSTAFA AZIMETLİ): Hangardan dışarıya helikopteri çıkardılar vurucam.
FİLO ( AHMET TOSUN): Bölge neresi bölge, hocam PÖH mü PÖH mü?
ASLAN 1(MUSTAFA AZMİMETLİ) : Hocam tamamen PÖH A9 helikopterli araç helikopterli
araç motor çalıştırırsa vuracam.
FİLO ( AHMET TOSUN): Anlaşıldı hocam vurabilirsiniz, Harekât Komutanımız burda vurabilirsiniz..
ASLAN 1 (MUSTAFA AZMİMETLİ): Görünüyor..
FİLO( AHMET TOSUN): Mutabık vurun vurabilirsiniz..
ASLAN 1 (MUSTAFA AZMİMETLİ): Okey hocam beklemede kalın bildirecem.
FİLO ( AHMET TOSUN): Anlaşıldı bekliyoruz.
ASLAN 1 (MUSTAFA AZİMETLİ): Hocam A9’un hemen dışına çıkarılan tek bi iki tane helikopter vardı bi tanesine yakıt basıp ee personel gelip gidiyordu onu vurduk.
FİLO (AHMET TOSUN): Başka var mı? ASLAN 1 (MUSTAFA AZİMETLİ): Negatif.
FİLO(AHMET TOSUN): Anlaşıldı
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ASLAN 1 (MUSTAFA AZİMETLİ): Atmacalar hoşgeldiniz Allah yardımcınız olsun.
ATMACA: Teşekkürler hocam.
…
ASLAN 3 (UĞUR UZUNOĞLU): Filo, aslan 3 nizamiyeye, 1 atış yapıldı nizamiyeye..
ASLAN 1 (MUSTAFA AZİMETLİ): Hocam tekrar edin nizamiyede hareketlilik var mı?
ASLAN 3 (UĞUR UZUNOĞLU): Nizamiyede hareketlilik vardı, 1 atış yapıldı, 1 büyük..
ASLAN 1 (MUSTAFA AZİMETLİ): Anlaşıldı nizamiyeyi de vurdunuz alındı..
…
ASLAN 1 (MUSTAFA AZİMETLİ): Ee koordinata baktığınızda Meclis’i direk görebiliyorsanız
atın, Meclis’in hemen sağ tarafında 150 başta Meclis’e doğru geldiğinizde sağ tarafta Deniz Kuvvetleri binasını görmeniz gerekiyor.
ASLAN 5(HASAN HÜSNÜ BALIKÇI): Hocam Meclis binasının ön kısmını tarif eder misiniz atacağımız yeri?.
ASLAN 1(MUSTAFA AZİMETLİ): Hocam 150’de hedefe doğru yaklaştığınız da verdiğim koordinata bakarsanız ee şöyle olacak 150’den gelirken size dik bir yol, o yolun hemen üst tarafında
Meclis’in bahçesi sonra Meclis..
…
AZİMETLİ hakkında düzenlenen MASAK raporundan kendisinin şüpheli İlker Hazinedar’dan
660 TL havale aldığı, Mustafa Özbek’e 3 işlemde toplam 2291 TL havale gönderdiği, şüpheli Hasan Hüsnü Balıkçı’ya 540 TL havale gönderdiği, hakkında FETÖ/PDY kapsamında işlem yapılan
Ankara ANEMON Eğitim Kurumları isimli şirkete 2015-2016 yıllarında 11 işlemde toplam 11.500
TL EFT gönderdiği, ayrıca şüphelinin 2008-2013 döneminde toplam 7 işlemde hakkında FETÖ/
PDY kapsamında işlem yapılan Arif Azimetli isimli şahsa 48,780 TL EFT gönderdiği anlaşılıyor.
Mustafa AZİMETLİ ile ilgili düzenlenen HTS analiz raporunun incelenmesinde dekullandığı
anlaşılan 0506 645 … numaralı telefon hattı ile 13-14-15-16 Temmuz 2016 tarihlerinde diğer
şüphelilerle yoğun olarak telefon görüşmesi yaptığı görülüyor.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, AZİMETLİ hakkında düzenlenen iddianamenin sonuç değerlendirmesi şöyle: “Mustafa Azimetli’nin FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün
yöneticisi olduğu, suç tarihinde Binbaşı rütbesiyle 143. Filoda F-16 Pilotu olarak görev yaptığı,
15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbeye teşebbüs eyleminin organizasyonunda ve eylemin
icrasında görev aldığı, eylemleri bizzat gerçekleştiren şüphelilere emir ve talimat verdiği, darbe
gecesi 94-0105 kuyruk numaralı F-16 uçağını Pilot şüpheli Ekrem Aydoğdu ile birlikte kullandığı,
bahse konu uçakta bulunan lazer poduyla işaretleme yaptığı, bu işaretleme sonucunda 940110
kuyruk numaralı uçak ile uçan Pilotlar Mehmet Çetin Kaplan ve Ertal Koral’ın saat 23:18’de işaretlenen yere 1 adet GBU-10 bombasını Gölbaşı ilçesinde bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü
Havacılık Daire Başkanlığı’na attıkları, bombalama sonunda 7 kişiyi şehit ettiği, 5 kişiyi yaraladığı, şüphelinin aynı zamanda diktaya yansıyan konuşmaları da incelendiğinde TBMM’de nerelere
bomba atılacağını tarif ettiği, ayrıca Akıncı Üssü’nde darbe faaliyeti başlamadan önce ve darbe
faaliyeti sırasında toplantılar yaptığı, yapılan önemli toplantılara katıldığı, 15/07/2016 tarihinde
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saat 18:00 sıralarında Hasan Hüsnü Balıkçı’ya bu gece yarısı geç saatlerde TSK’nın darbe yapacağını, yönetime el koyacağını, asıl darbe girişimini karacıların yapacağını, Hava Kuvvetleri’nin
destek unsuru olarak görev yapacağını söylediği, darbe faaliyetinden şüphelinin daha önceden
haberdar olduğu, 14/07/2016 günü Yarbay Hakan Karakuş ile birlikte F-16 uçağı ile Bandırma’ya
gittikleri, uçağın hatasız vurabilmesi için uçağa sniper kamera sistemi taktırdığını ve şüphelinin
bu şekilde darbeye hazırlık yaptığı, darbe günü kursiyer pilotlara görev dağılımı yaptığı, kursiyer
pilotların telefonlarını topladığı, nöbet tutması gereken kişileri görevlendirdiği, darbe faaliyeti
sırasında uçaklara yakıtı biten uçaklar için depolardan uçak yakıtı verdiği, Akıncı Üssü’ndeki
Filo Öğretmen Dinlenme Salonu’na Hava Kuvvetleri bilgi sistemi hattı çektirdiği, şüphelinin atılı
suçlara bu şekilde iştirak ettiği.. anlaşılmıştır.’’ Onun da diğerleri gibi atılı 13 suçtan ayrı ayrı cezalandırılması talep ediliyor.

F-16 JET UÇAKLARINI KULLANAN KİŞİLER
MÜSLİM MACİT
Müsli MACİT ifadesinde, Pilot Üsteğmen olduğunu, lise ve üniversite yıllarında cemaate
bağlı kişilerle görüştüğünü, bu kişilerden ders aldığını, bu kişilerin yönlendirmesi ile örgüt evlerinde kalıp Askeri Liseleri tercih ettiğini, örgüt evlerinde kitap okuyup sohbet edip Fethullah
GÜLEN’in vaazlarını dinlediklerini, okulu bitirdikten sonra da aynı yapıya mensup cemaat üyeleri
ile ev kiralayıp kaldıklarını anlatıyor. Maaşının %15’ini himmet olarak terör örgütü üyesi bir başa
şüpheliye elden vermiş. Dosya da yer alan bazı şüphelilerle değişik adreslerde buluşup görüşmüşler.
2015 yılı Aralık ayında Kurmaylık sınavına örgüt mensupları ”çok çalışın’’ diyerek bir hafta
öncesinde Barıştepe Mah. Mehtap Caddesi’nde yer alan Keçiören’deki bir evde kendilerini ağırlamışlar. Bu evde Selim kod adlı bir şahs Abdullah isimli kişiyle kendisine yemin ettirerek bir SD
kartı ve çok uzun şifreli yazılı bir kâğıt verip “bu sorulara çalışın’’ demiş. Bu şahsın verdiği bütün
sorular sınavda çıkmış ve 88 puan almış. Sınav sorularının bulunduğu SD kartlarını çalıştıktan
sonra Mehmet AYAN isimli kişiye geri vermiş.
17-25 Aralık’tan sonraki sohbet toplantılarında AK Parti aleyhine konuşulup hükümetin yolsuzluk yaptığı iddia edilen tapeleri bilgisayardan kendilerine dinletmişler. 14/07/2016 tarihinde gece yarısı Mehmet Fatih ÇAVUR kendisini Ahmet KIRCI ve Mehmet Çetin KAPLAN’ın evine
çağırarak 15/07/2016 tarihinde terörle mücadeleharekâtı olacağını, saat 16.00 sıralarında 141.
Ffilo’da olmaları gerektiğini, gelirken tabancalarını da almalarını söylemiş.
Suç tarihinde saat 19.00 sıralarında Hakan KARAKUŞ kendilerini toplantıya çağırmış ve telefonlarını toplatmış. KARAKUŞ burada teröre yönelik gizli bir operasyon yapılacağını, kendilerine
çeşitli görevler verileceğini söyleyip saat 20.00 de tekrar buluştuklarında ilk uçacak ekibin biri
hava-yer diğerinin ise hava-hava uçacağını, hava-yer görevinde 4 uçak, bir numarada Yüzbaşı
Aydoğdu, arkasında Binbaşı Azimetli, 2 numarada Üsteğmen Mehmet Çetin KAPLAN, arkasında
Ertan KORAL, 3 numarada Mete KAYGUSUZ, 4 numarada kendisinin uçacağını anlatmış.
İfadesinin bu bölümünde, 3 ve 4 numaralı uçakların tek kişilik olduğunu, saat 22:30 sıralarında 1 ve 2 numaralı uçaklara kalkış emri verildiğin, Mete KAYGUSUZ’un desk bölgesinde
koordine görevi olduğundan 3 ve 4 numaralı uçakların uçamadığını, Mehmet ÇAVUR ve Adem
KIRCI’nın 1 numaralı uçuşu yaptıklarını, kendisinin Ahmet TOSUN’a yardımcı olduğunu, Albay
Ahmet ÖZÇETİN’in de aldığı koordinatları telsiz ile uçaklara ilettiğini ve “atış serbest diyerek’’
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bombalama emri verdiğini anlatıyor.
Ahmet TOSUN’un uçacaklar için JEDAM mühimmatlarının atılması için gerekli olan kriptoları dtc’ye yüklemesini istemiş, o da Mustafa KONUR ile 2 dtc’ye yüklemiş. Mehmet ÇAVUR kendisinden Genelkurmay Başkanlığı’nın koordinatlarını istemiş. Kendisinin bu bilgileri vermesinden
sonra Ahmet TOSUN telsiz ile Genelkurmay Başkanlığı’nın üstünden yakın geçiş yapılması emrini
vermiş. Ahmet TOSUN ve Mehmet Fatih ÇAVUR kendisinden TBMM, TÜRKSAT, Külliye, Jandarma Genel Komutanlığı, Kızılay gibi yerlerin koordinatlarını istemiş. Sonra bu şahıslar Diyarbakır’dan gelen 6 tane uçağa koordinatları bildirerek talimatlar vermişler.
İfadesinde Ahmet ÖZÇETİN, Mehmet Fatih ÇAVUR ve Ahmet TOSUN’un uçaklara talimatları
bildirdiklerini, bunlardan bir kısmının “Polis Harekât Noktasına atış serbest, Meclis’e atış serbest, TÜKSAT’taki antenlere atış serbest, Kızılay’dan alçak uçuş serbest, Genelkurmay üzeri ses
uçuşu serbest’’ şeklinde olduğunu anlatıyor.
Tanker uçaklarına yakıt ikmali için havada kalmaları talimatı verildiğini, uçakların talimatı
kuleden Hakan KARAKUŞ’tan aldıklarını, saat 08.30 gibi Üsteğmenlere üssü terketmelerini söylediğini, ancak Mete KAYGUSUZ’un “siz gitmeyin kule civarında bir helikopter var, helikopterde
paketler var onları alıp Yuva Misafirhanesine götürün’’ şeklinde talimat verdiğini söylüyor. Bu
talimat üzerine helikopterin yanına gitmişler. Burada sivil kıyafetli şahıslar olduğunu, bunlardan
8 tanesinin ellerinin bağlı olduğunu, yanlarında MAK timlerinin bulunduğunu, bu şahısları alarak misafirhaneye götürdüklerini ve daha sonra üsten ayrıldıklarını anlatıyor.
Müslim MACİT, 30/09/2016 tarihli savunmasında ise şunları anlatıyor: ”20/07/2016 tarihinde Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nda şüpheli sıfatıyla ifade verdim. O ifademi aynen tekrar ederim. İlk ifademde savcı beye uçmadığımı söylemiştim ancak darbe girişiminden sonra 14
gün süreyle dışarıda kaldım. Dışarıda televizyon izlediğimde haberlerde benim attığım bomba
ile insanların öldüğünü öğrendim bunu kimseye söyleyemedim o nedenle gizlendim. İfademin
ilk bölümünde belirttiğim isimler gerçek isimlerdir. Kod ismi değildir. Bu anlattığım Alparslan,
Razaman Keloğlan ve Mehmet isimli şahıslar 2005 yılında tanıştığım şahıslardır. Soyisimlerini
hatırlamıyorum. Bu şahısların şu anda ne iş yaptıklarını ve nerede olduklarını bilmiyorum. Ben
liseden itibaren bu şekilde Fethullah Gülen cemaatine katıldım. Mehmet isimli şahıs Adanalıydı.
Telefonunu hatırlamıyorum. Soyismini hatırlamıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam Gazi Üniversitesi
otomotiv bölümünde okuyordu. Biz Aralık ayının sonlarından itibaren üniversiteye hazırlık için
Ramazan, Alpaslan ve Tahir ile birlikte ders çalışmak için gittik. Bizi Mehmet ve başka isimler de
çalıştırıyordu ancak diğerlerinin isimlerini hatırlamıyorum.
“Ben kendim Harp Okulu’na gitmeyi istiyordum. Mehmet isimli şahıs da grupta bulunan
herkesin Harp Okulu’na gitmesini istiyordu. Kendileri bize ‘askerimizi namaz kılan, oruç tutan
imanlı insanlardan oluşsun’ diye telkinlerde bulunuyorlardı. Yanlış hatırlamıyorsan 2005 yılında
üniversite sınavına girdim ve 334 puan aldım. Kendi isteğim ve Mehmet’in yönlendirmesiyle
girebileceğim tüm askeri okullara başvurdum ve bütün mülakatlara girdim. Deniz Harp Okulu’nda yedekte kaldım. Hava Harp Okulu, Hava Astsubaylık ve Jandarma Astsubaylık bölümlerini kazandım. Mehmet bana sınava girmeden önce ‘bizim tanıdıklarımız var sana yardımcı olacağız’
diye bir şey söylemedi ancak ben bilmeden böyle bir girişimde bulunmuş ise de onu bilmiyorum.
“Daha sonra 2005 yılında Hava Harp Okulu’na kayıt yaptırdım. (…) Apartmanın ismini hatırlamıyorum. Apartmanın 1 katıydı. Ben Hava Harp Okulu’nu kazandıktan sonra Mehmet ile
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görüşmeye devam ettim. Kendisi beni Mustafa isimli örgüt üyesine devretti. Mustafa da Gazi’de
okuyordu. Soyismini de hatırlamıyorum. Mustafa iki hafta da bir İstanbul’a gelip benimle değişik
adreslerde buluşuyordu. Tamamen Kuran, cevşen ve başka kitaplar okuyup, Fethullah Gülen’in
vaazlarını seyrediyorduk. Biz Mustafa ile örgüt evlerinde ve arkadaşlarının evlerinde buluştuk.
Ancak bu arkadaşlarının isimlerini hatırlamıyorum. Ben Mustafa’nın gerçek ismi diye biliyorum.”
(…)Biz, niçin ima ile namaz kılınması gerektiğini sorduğumuzda ‘Namaz kılan herkese irticacı gözüyle bakıyorlar’ diyorlardı. İma ile namaz kılarken biri bir şey söylerse namazı bozup
sonra tekrar kılıyorduk. Kimsenin olmadığı zamanlara denk getiriyorduk. Daha sonra Akıncı’ya
geldik. 2011 yılının Eylül ayında Akıncı’ya gelince Melih kod isimli şahısla irtibat kurduk. Bunu da
ismini hatırlamadığım bir abi ile yaptık. Melih ile buluşmamızı Altınpark’ta yaptık. Ben bu şahsı
bilgisayar mühendisi olarak biliyorum. Bu şahsın evine de gittik. Kendisi Keçiören’de bir evde
oturuyordu ancak bu evden taşındı. Kendisinin ODTÜ’de mühendis olduğunu biliyorum. Fotoğrafını görsem tanırım. Eve geldiğimizde Kuran, Meal okuyup, vaaz dinliyorduk. Önce Öncel Filo’yu
bitirdik. Daha sonra 142. Filo’ya atandık. Melih ile görüşmeye devam ettik.
“(…) Darbe eyleminden bir gün önce ben gece uçuşumdan saat 23.30 gibi indim. İndikten
sonra devrem olan Adem Kırcı Üsteğmen bana mesaj atarak ‘Çavur Binbaşı not bırakmış; seninle benimle ve Mehmet Çetin Kaplan ile sen indikten sonra görüşmeye gideceğiz’ şeklinde
mesaj çekmiş. (…) İlk başta evde eşi yoktu. Çocukları da uyuyordu. Bize yarın üste çok farklı bir
harekât olacağını üssün kalabalık olacağını söyledi. Konuşmasında ‘merkez burası olacak, dışarı- dan asker olarak katılacak birlikler de olacak, katılmak ister misiniz? Siz bugüne kadar bunlar
için yetiştirildiniz, verdiğimiz emeğin karşılığını ödeyeceksiniz. Ben bugüne kadar savaş vari günler olmasını bekliyordum, Vatan için bunu yapmamız gerekiyor. Bunu bilen 5 kişi var bugün de
siz öğrendiniz, Üs Komutanı’nın da haberi yok’ dedi.
“… Ben bunun üzerine saat 11.30 gibi 15/07/2016 tarihinde üsse gittim. Üsteki depoda bulunan silahımı alıp oradan evime geçtim. Bu arada kimse ile görüşmedim. Saat 16 gibi Mehmet Çetin Kaplan ile görüşüp evden ayrılıp buluşarak 141. Filo’ya gittik. 141. Filo’ya gittiğimde
Hakan Evrim, Hakan Karakuş’un odasında onunla görüşüyordu. Biz filoya vardığımızda Hakan
Karakuş’un odasının önünden geçerken kapı açıktı. Hakan Karakuş, Hakan Evrim ve Çavur odada
konuşuyorlardı. Bizim geçtiğimizi gören Çavur Binbaşı ‘gazinoda bekleyin’ dedi. Biz gazinoya
geçtik o arada devrem Mustafa Erez’i görmek için eğitim odasına gittik. Eğitim odasında Ahmet
Tosun ile Erez vardı ve onlar pazartesi günü yapılacak uçuşu planlıyorlardı.
“Daha sonra Erez ve Mehmet Çetin Kaplan ile gazinoya geçip orada oturduk. Saat 18:00
gibi Karakuş Yarbay’ın toplantı için bizleri beklediği yönünde haber geldi. Anons mu geldi, bir haber mi geldi hatırlamıyorum. Deskin karşısındaki gazinoda toplandık. Toplantıya Pilotlar katıldı.
Toplantıya Çavur, Özgür Ötgün, Kaygusuz, İlker Hazinedar, Ahmet Tosun, Mustafa Konur, Mete
Kaygusuz, İlhami Aygün, Mustafa Özkan, Çetin Kaplan, Adem Kırcı, Oğuz Alper Emrah, Ekrem
Aydoğdu, Uğur Uzunoğlu, Selahattin Yorulmaz gibi isimler katılmıştı. Konuşmayı Karakuş Yarbay
yaptı. Karakuş Yarbay burada, ‘bugün çok gizli bir harekât yapılacak. Terörle Mücadelede Cevdet
Türkeli gibi çok tecrübeli arkadaşlarınız var. Ancak onları çağırmadık. Bu sefer de böyle denenecek. Biz buraya 3 kez dahi uçsak itiraz etmeyecek pilotları çağırdık. Uçuş bölümü 141. Filo’dan
yönetilecek, ancak karargâh olarak 143. Filo kullanılacağından oraya çok gitmemeniz gerekiyor,
143’e gidenler koordinatları belirleyecek, biz ona göre hareket edeceğiz. Hava-hava ve hava-yer
kolları olacak’ dedi ve burada ayrıca bir kaç Yüzbaşıya kursiyer pilotlarla ilgili ‘siz sorumlusunuz’
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diye talimatlar verdi.
“(…) Ben televizyonda Adil Öksüz’ü gördüm. Televizyonda görmeden öne kendisini tanımıyordum. Şu an hatırladığım kadarıyla Adil Öksüz’e benzeyen birini görmüştüm. Darbeden sonra yakalanıp cezaevine gittiğimizde Kaygusuz’la yaptığımız aramızdaki konuşmada, Kaygusuz
bana Adil Öksüz’ün de orada olduğunu söyledi. Sivil kıyafetli 5-10 kişi sürekli ellerindeki telefonlarla irtibat halindeydi. Aynı zamanda beden dillerinden eylemi koordine ettikleri anlaşılıyordu.
“…Ertesi gün 16/07/2016 tarihinde sabah saatlerinde harekât niçin başarısız oldu diye kendi aramızda konuşurken yanlış hatırlamıyorsam Özgür Ötgün ‘karacılar erken başladı, o nedenle
harekâta erken başlandı’ diye söylediğini hatırlıyorum.
“… Bir ara Ahmet Özçetin, Ahmet Tosun’a ‘Cumhurbaşkanı Dalaman’dan veya Antalya’dan
kalkmış olabilir, araştıralım’ dedi. Ahmet Tosun da bana ‘MY sisteminden radar izlerini araştıralım’ dedi ben de araştırdım. Cumhurbaşkanı’nın uçağına dair bir şey bulamadım.
“…Ben Çavur Binbaşı’nın bu konuşmasından sonra olay günü Hasan Hüsnü Balıkçı’nın yukarıda belirttiğim şekilde hükümetin bizleri tek tek görevden uzaklaştıracağını, hatta bir kaç
Generalin alındığını, bu işi yapmamız gerektiğini söylemesi nedeniyle eylemin darbe olduğunu
anlamıştım.
“…Hakan Karakuş ve Ahmet Özçetin’in görevde çizdikleri profile baktığımda hizmet hareketinden olduklarını hiç düşünmemiştim. Ancak olay günü hizmet hareketinden olduklarını düşündüm. Hakan Evrim’in ise çizdiği profil hizmet hareketi mensubiyetini düşündürüyordu. Olay
günü stajyer Teğmenler arasındaki konuşmalarda ‘sizi MAK’cılar durdurursa Yurtta Sulh deyin’
demeleri nedeniyle bunun bir parola olduğunu anladım.
“… Olay günü ben belirttiğim zaman diliminde yaklaşık yarım saat tek başıma uçuş yaptım.
Bu uçuşta da yukarıda belirttiğim noktalara iki adet bomba atışı gerçekleştirdim. Daha sonra
Erzurum’dan gelen 2 adet F-16 uçağının benim uçağıma angaje olduklarını düşündüğüm için
Akıncı üssü’ne inmek zorunda kaldım.
“…Gece boyunca MY sistemi ve filo seviyesi görev planlama modülünde bana verilen Ak
Parti Genel Merkezi, TBMM önündeki bahçe, Genelkurmay, Kızılay Meydanı’nın koordinatlarını
Ahmet Tosun’un istemesi üzerine ben çıkardım. …O gün olacaklardan erken haberim olmasına
rağmen karşı koyacak cesareti gösteremedim. …Olanlar nedeniyle ölen insanların olmasından
dolayı da çok pişmanım. Hala verilecek vatan için her görevi yapmaya hazırım. Başka da bir
diyeceğim yoktur.”
Müsli MACİT’le ligili iddianamede ‘diğer taraf beyanları’na da yer verilmiş. İlk sırada Burhan
BULDUM’un ifadesi var. BULDUM ifadesinde, …O gece saat 23.00 civarında 93-0691 nolu uçağın
arka koltuğunda Yüzbaşı TÜRK ve önde tanımadığı bir Pilotun uçtuğunu, sabaha karşı 05.30 civarlarında 93-0671 nolu uçakta Üsteğmen MACİT’in uçtuğunu, kendisine fotoğraf gösterilmesi
halinde teşhis edebileceğini söylüyor. BULDUM, 02/09/2016 tarihli teşhis tutanağında kendisine gösterilen fotoğraftaki şahısların üssde görevli Pilot Kurmay Yüzbaşı Hüseyin TÜRK ve Hava
Pilot Üsteğmen Müslim MACİT isimli şahıslar olduğunu tespit ediyor.
Yücel CANBOLAT’ın ek ifadesi: “...16/07/2016 günü saat 00.10 sıralarında benim gibi 142.
Filo’da görev yapan Pilot Üsteğmen Müslim MACİT cep telefonumdan beni arayarak ‘uçuş kıyafetlerini al 142’ye gel, Komutanın emri’ dedi. ...Telefonda Müslim MACİT kapının değiştirilen
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şifresini bana söylemişti, bu şifreyi girerek tek başıma 142.Filo’ya girdim. ...Burada, ayrıca kendilerini tanıdığım aynı filoda görev yaptığımız Müslim MACİT ile 141. Filo’da görev yapan Ahmet
TOSUN ve Mustafa Mete KAYGUSUZ’u gördüm, ... Bunun üzerine Ahmet TOSUN, Müslim MACİT’i
görevlendirdi. Bu esnada Müslim MACİT yanımda değildi, bilahare yanımıza gelen Müslim MACİT’e Ahmet TOSUN sözlü olarak bu talimatı verdi. Müslim MACİT’in eylemin darbeye teşebbüs
olduğunu bilip bilmediğinden haberim yok.’’
Mustafa KONUR’un ek ifadesi: “...Yanılmıyorsam saat 18.00 sıralarıydı. Bu toplantıda Hakan Karakuş, Mehmet Fatih Çavur, Hüseyin Türk, Ahmet Tosun, Mete Kaygusuz, Özgür Ötkün,
Mustafa Erez, Adem Kırcı, Müslüm Macit, Ekrem Aydoğdu, Mehmet Çetin Kaplan vardı. Daha
sonra ben TMH olacağı için muhabere merkezine gidip TMH’ta kullanılan, sorumluluğumda olan
Kripto GPS cihazını aldım ve filoya getirdim..’’
Mehmet YURDAKUL’un ek ifadesi: ”...Saat 22.00 gibi diğer pilotlar brifing odasından çıktılar.
Ben Mustafa AZİMETLİ, Ahmet ÖZÇETİN, Mete KAYGUSUZ, İlker HAZİNEDAR, Müslim MACİT, Hasan Hüsnü BALIKÇI, Hüseyin TURK’ü brifing salonundan çıkarken gördüm. …Brifingten çıkarken
Mustafa AZİMETLİ bana ‘uçuş olacak, sen de uçacaksın hazırlan’ dedi..’’
Ertan KORAL’ın ek ifadesi: “...Olay günü olan 15/07/2016 tarihinde gündüzleyin 143. Filo’daydım, akşam olunca da hep beraber 141. Filo’ya geçtik. Olay zamanında Akıncı Üssü’nde
Kubilay Selçuk, Hakan Evrim, Ahmet Özçetin, Mustafa Azimetli, Hakan Karakuş, Hasan Hüsnü
Balıkçı, Mehmet Fatih Çavur, Mustafa Mete Kaygusuz, Çetin Kaplan, Uğur Uzunoğlu, Ekrem Aydoğdu, Ahmet Tosun, İlker Hazinedar, Oğuz Alper Emrah, İlhami Aygül, Müslim Macit, Selahattin
Yorulmaz, Hüseyin Türk’ü gördüm..’’
Adem KIRCI’nın ifadesi: “…14/07/2016 günü saat 15.00’ta uçuştan döndükten sonra yanımda Mehmet Çetin KAPLAN da bulunduğu halde 142. Filo’da uçuşu bulunan Mehmet Fatih
ÇAVUR yanımıza geldi. Mehmet ÇETİN ve bana ‘bu akşam sizi ve Müslim MACİT’i lojmandaki evime bekliyorum’ dedi. Müslim’e iletmesi için Mehmet Çetin’le aramızda konuştuk ben de
cep telefonumdan Müslim MACİT’in kullandığı telefona ya whatsap ya da sms göndererek akşam üçümüzün Mehmet Fatih ÇAVUR’un evinde toplanacağımızı ilettim. Aynı gün saat 23:00
sıra- larında Müslim uçuştan dönünce üçümüz buluştuk. ...ÇAVUR, ‘sınır içi ve sınır dışındaki
Genel- kurmay’dan gelecek hedeflere ve koordinatlara yönelik operasyon olacak Müslim MACİT
ve Mehmet Çetin KAPLAN hava-yer uçacaksınız, Adem sen de üsde beklemede kalacaksın, uçmaya- caksın, görev verildiği takdirde himaye olacaksın, diğer filolardan gelecek olanlarda bu
harekâta katılacak, Akıncı bu üssün merkezi olacak, ben sizi bu nedenle çağırdım, Üs Komutanı
olmaya- cak, çok büyük olaylar olacak, olayların boyutuna göre sıkıyönetim ilan edilebilir, siz
bana ema- netsiniz, sizleri ben iyi takip ediyorum, bizim elimizde yetiştiniz’ dedi.... Bu konuşmalar sıradı- şıydı, içerik ve üslubu görünce diğer arkadaşlarımda ÇAVUR’un cemaate mensubiyetini anladık. Hatta iki saatlik misafirlik bitiminde lojmandan çıkıp KAPLAN, MACİT ve ben
yürürken birbirimize ‘zaten senin iyi çocuk olduğunu tahmin ediyordum’ şeklinde konuşmalarda
bulunduk. …KAPLAN ve MACİT’in de benim gibi cemaat evlerinde yetiştiğini anladım. ...Buradan 141. Filo binasına gittim. 142. Filo’dan arkadaşlarım Mustafa EREZ, Mehmet Çetin KAPLAN
ve Müslim MACİT’in kursiyer Teğmenlerle burada olduğunu görüdüm. Bunların dışında 141. ve
142. Filo pilotları olan Ahmet TOSUN, Mustafa Mete KAYGUSUZ, Ertan KORAL, İlker HAZİNEDAR,
Hüseyin TÜRK, İlha- mi AYGÜN, Oğuz Alper EMRAH, Hasan Hüsnü BALIKÇI, Mustafa AZİMETLİ,
Ekrem AYDOĞDU, Mehmet Fatih ÇAVUR, Mustafa ÖZKAN, Mustafa KONUR ve ismi şu an aklıma
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gelmeyen bazı Pilotlarla filonun DESK bölümü karşısındaki odada toplandık..’’
Uluç Hüseyin HANÇER’in ifadesi: “Uçuşa hazırlanacak hocaları uçağa götürdüm. Bunlardan
Hasan Hüsnü BALIKÇI, AZİMETLİ, Adem KIRCI, Müslim MACİT’in uçtuğunu gördüm.’’
Gökhan YAKUT’un ifadesi: “…Saat 22.00 sıralarında 143. Filo karargâhında filonun elemanı
olmayan Üsteğmen Müslim MACİT, ÇAVUR soyisimli Binbaşı, Tümgeneral Kubilay SELÇUK ve
ayrıca bunların dışında yirmi kişinin daha olduğunu gördüm..’’
Uğur AKYILMAZ’ın ifadesi: “…15/07/2016 günü gece saatlerinde bu Komutanı (Müslim MACİT) 141. Filo’ya girerken ve uçuş hazırlıkları yaparken gördüm..’’
Darbe gecesi diğer uçucularla ilişkisinden dolayısıyla Müsli MACİT’inde dikta kayıtlarındaki
ses analizi iddianamede geniş bir yer buluyor. Ona ait konuşmalardan örnek:
FİLO (MÜSLİM MACİT): Koordinatı tekrar ediyorum, 39 38.3954 kuzey, 32doğu, 3438 irtifa.
ASLAN 2 (M.ÇETİN KAPLAN): 3438 irtifa alındı.
FİLO (MÜSLİM MACİT): Mutabık, bu hedefin güneyinde iki tane daha küçük hedef verilcek
koordinat..
ASLAN 2 (M.ÇETİN KAPLAN): Dinlemede..
FİLO (MÜSLİM MACİT): 39 38.3187 Kuzey, 32 48.3905 Doğu, irtifa aynı 3438.
…
ASLAN 6(MÜSLİM MACİT): Filo, aslan 6..
KULE (HAKAN KARAKUŞ): Aslan 6, filo devam edin.
ASLAN 6(MÜSLİM MACİT): DMPI (istenen vuruş noktaları) tekrar eder misiniz?
KULE (HAKAN KARAKUŞ): Yol kavşağı, camii önü..
ASLAN 6(MÜSLİM MACİT): Bana verilen koordinatın mutabık mıyız? KULE (HAKAN KARAKUŞ): Mutabık.
…
ASLAN 6(MÜSLİM MACİT): Filo, aslan 6, yol kavşağı ve cami önü tamamlandı, koordinatın
Batısında herhangi bir noktaya mı?
KULE (HAKAN KARAKUŞ): Bir şey yoksa atmayın.
ASLAN 6(MÜSLİM MACİT): Koordinata atmıyorum mutabık mıyız? KULE (HAKAN KARAKUŞ):
Mutabık..
Dosyada yer alan MASAK raporundan anlaşıldığına göre Müslim MACİT, hakkında darbeye
teşebbüs faaliyeti kapsamında işlem yapılan şüphelilerden; Mehmet Çetin KAPLAN ile ve hakkında FETÖ/PDY kapsamında işlem yapılan Emrah Sezgin, Mustafa Durak, Abdullah Özen, Bilal
Açıl, Sönmez Küçükispir ve Muhammed Macit ile havale işlemleri gerçekleştirmiş. HTS analiz
raporunda da MACİT’in diğer şüphelilerle yoğun bir telefon trafiğinin olduğu görülüyor.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamenin Müslim MACİT’le
ilgili sonuç bölümünde şunlar yer alıyor: “Müslim MACİT’in FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün
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üyesi olduğu, ayrıca detayları 2016/128386 sayılı Mahrem İmamlar soruşturma dosyasından
anlaşılacağı gibi; Sinan Kurt’un şüphelinin mahrem abiliğini yaptığı, öğrencilik yıllarında örgüt
mensubu kişilerle görüştüğü, onların yönlendirmesiyle askeri liseleri tercih ettiği, örgüt evlerinde
kaldığı, örgüt lideri Fetullah Gülen’in vaazlarını dinlediği, kitaplarını okuduğu, maaşının yüzde
15’ini himmet olarak örgüte verdiği, 2015 yılı Aralık ayında kurmaylık sınavı sorularının şüpheliye örgüt abileri tarafından yemin ettirilmek suretiyle şifreli SD kartta verildiği, şüphelinin bahse
konu karttaki sorulara çalıştığı, sınavda aynı soruların çıktığı ve 88 puan alarak kurmay subay olduğu, suç tarihinde Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda Pilot olarak görev yaptığı, darbe günü
Akıncı Üssü’nde mesainin erken bitirildiği, darbe faaliyetine katılacak subayların Akıncı Üssü’nde
kaldığı, görev verilmeyenlerin erkenden evlerine gönderildiği, asker yönetici şüphelilerden Hakan Karakuş’un katılımıyla Akıncı Üssü’nde brifing salonunda toplantı düzenlendiği, şüphelinin
de bahse konu toplantıya katıldığı, darbe gecesi 141. Filo’da bomba atılacak hedeflerin koordinatlarını tespit ettiği, akıllı mühimmatın atılması için gerekli olan kriptoları uçaklara takılan
DTC’ye yüklediği, şüpheli Müslim Macit’in 16/07/2016 tarihinde saat 06:19’da ASLAN-6 kodunu
kullanan 93-0671 kuyruk numaralı F-16 uçağı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki köprülü
kavşağı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki otoparka toplam 2 adet MK-82 bombası attığı, bombalama sonucunda 15 kişiyi şehit ettiği, 7 kişiyi yaraladığı ve 2 kişinin de malına zarar
verdiği, şüphelinin ayrıca Akıncı Üssü’ne elleri kelepçeli olarak getirilen, zorla alıkonulan 8 kişiyi
kule civarından Mehmet Çetin Kaplan ile birlikte aldığı, Akıncı Üssü’ndeki Yuva-4 misafirhanesine götürdüğü, darbeden bir gün önce Mehmet Fatih Çavur’un lojmandaki evine Adem Kırcı ve
Mehmet Çetin Kaplan’ın da bulunduğu darbeye hazırlık toplantısına katıldığı, şüphelinin darbe
günü Akıncı Üssü’nde bulunduğu, darbe yöneticileri tarafından verilen görevleri yerine getirdiği,
darbe faaliyetlerinin başarılı olabilmesi için gayret sarfettiği, yukarıda açıklandığı üzere F-16
uçağı kullanıp Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin yakınındaki otopark ve köprülü kavşağı bombaladığı, darbe faaliyetine bu şekilde iştirak ettiği.. anlaşılmıştır.’’
İddianamenin talep bölümünde Müslim MACİT de 13 eyleminden dolayı sorumlu bulunuyor ve her birinden ayrı ayrı cezalandırılması isteniyor.
UĞUR UZUNOĞLU
Kendisi, Hava Pilot Kurmay Yüzbaşı. Bandırma’da 6. Ana Jet Üssü 161. Filo’da görevliyken
11.07.2016 tarihinde yeni görev yeri olan 4. Ana Jet Üssü 143. Filo’ya geliyor.
Tayinini kendisi istememiş. Hatta “atama formunda tayin istemediğimi belirttim’’ diyor.
Olaydan önceki Salı ve Çarşamba günleri 4 yıllık muayenelerini yaptırmak için Eskişehir’deymiş.
Kurula çıkıp sağlıklı raporunu aldıktan sonra Çarşamba akşamı Ankara’ya dönmüş ve Perşembe
günü mesaiye başlamış. Cuma günü öğle saatlerinde mesainin saat 14.00’ te biteceği söylenince
kıyafetini değiştiriyor ve servis için beklemeye başlıyor. Bu sırada Filo Komutanı Mustafa Azimetli kendisine akşam TMH (Terörle Mücadele Harekâtı) olacağını söylüyor. Servisle evine gidiyor.
Kendisi evdeyken Filo Program Subayı Yüzbaşı Selahattin Yorulmaz telefonla arayarak “Akşam
maç var kadro dolu bekliyoruz.” demiş. İfadesinde diyor ki, “Bunlar görev deşifre olmasın diye
kullanılan tabirlerdendir.’’
Bu davet üzerine sivil kıyafetlerle Akıncı 4. Ana Jet Üssü’nde 143. Filo’ya gidiyor. Orada Filo
Harekât Subayı Binbaşı Ali Karabulut kendisini görünce herkesin 141. Filo’da olduğunu söylemiş.
Bunun üzerine eşyalarını alıp oraya gidiyor. İfadesinde “Gittiğinde her iki filonun Komutanları
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Binbaşı Mustafa Azimetli ile Yarbay Karakuş oradaydı’’ diyor. Aynı zamanda 143’ün eski Filo Komutanı Hüseyin Balıkçı da oradaymış.
Sonra brifing salonunda toplanmışlar. O da diğerleri gibi şüphelilerin isimlerini sayarak
“bunlar toplantıdaydı’’ diyor. Sadece gördüğü lüzum üzerine “KARAKUŞ diye belirttiğim Yarbay,
YAŞ üyesi Orgeneral Akın ÖZTÜRK’ün damadıdır’’ diye bir ek açıklama yapıyor.
İfadesinde şunları söylüyor: “Daha sonra brifing salonunda, çok önemli TMH görevi olduğu, büyük bir tehlikenin yaşanabileceği, bunun için de önceden sızma olmaması için harekâtın
kısıtlı kişilerle yapılacağı, çok fazla zaman olmadığı söylendi. Filo Komutanlarının hepsi bunu
söylediler. Brifingten sonra benim tesisatlarım 143. Filo’daydı. Ben durumu söylediğimde birileri
tarafından benim teçhizatlarım getirildi. Hedeflerle ilgili soru sorduğumuzda hedeflerin gelmediğini, onların havada bize verileceği söylendi. Ben daha önce Diyarbakır ve Malatya’da bu tür
harekâtlara katıldım. Bu tür harekâtlara aniden çıkılıp talimatlar havada verildiği için herhangi
bir şüphe hissetmedim. Sonra BALIKÇI Yarbay ile kol düzeni oluşturacak şekilde uçuş planlandı.
Ben lider uçakta değildim. Lider uçakta BALIKÇI Yarbay vardı. Benim kullandığım uçak “numara
uçak’’ diye adlandırılır. Ben bu kullandığım uçakta tek başımaydım. Uçakta 2xGBU-10 diye tabir
edilen mühimmat yüklüydü. Oldukça tesirli, öldürücü, yıkıcı, yok edici nitelik taşıyan bu mühimmat tüm görevlerde kullanılmaktadır. Apartopar giyinip uçak başı yapmamız söylendi. Uçağa
bindik. Ben kontrolleri yaparken benim uçağımın farklı olduğu söylendi. Beni yanlış uçağa bırakmışlar. Beni başka bir uçağa bindirdiler.
“Bu uçak da F-16’ydı. Ben daha sonra uçağı havalandırdım. Bu uçakta da 2xGBU-10 diye
tabir edilen mühimmat yüklüydü. Oldukça tesirli, öldürücü, yıkıcı, yok edici nitelik taşıyan bu mühimmat vardı. Uçakta benden başka kimse yoktu. Tek başımaydım. Lider uçak BALIKÇI Yarbay’dı.
Bize Akıncı 4. Ana Jet Üssü Meydanı üzerinde beklememiz telsizle söylendi. Takiben koordinat
verildi. Verilen koordinat dairesinde Ankara’nın Güney tarafına gittim. Burada havada beklerken
lider uçakta arıza meydana geldi. MMC adı verilen bu arızayı gideremediler. Yaklaşık 30-40 dakika kadar bekledikten sonra bulunduğumuz bölgede alçak irtifaya geçmemiz söylendi. Biz bu
bölgede bekledik.
“…Ben Akıncılar Ana Jet Üssü’ne saat 23.30 sıralarında indim. Uçağı park edip filoya geri
döndüm. Filoda karmaşa vardı. Teçhizatlarımı çıkardım. Birşeylerin doğru gitmediğinin farkına
varmaya başladım. Koşuşturmaca vardı. Ben gazinoya geçip dinlendim. Ben eşime komşuya
geçmesini söyledim. Çünkü dönmeyeceğimiz belli olmuştu. Artık zamanla, elinde silahlı askerler
gelmeye başladı. İyice tedirgin olmuştuk. Kursiyer Gazinosu diye ayrı bir gazino daha vardı. Yüzbaşı Ekrem AYDOĞDU ile konuşmaya başladık. Filonun içerisinde silahlı kişiler vardı. Alıkonulan
üçüncü kişilerin olup olmadığını bilmiyorum.
“…Teçhizatımı bırakıyorum bahanesiyle Yüzbaşı AYDOĞDU ile birlikte 143. Filo’ya yine kendi aracımla geçtim. Takiben teçhizatlarımı bırakıp, lojmanlar bölgesinde bekleyen olmadığını
görünce oradaki nizamiyeden çıkış yaptım. Diğer nizamiyede silahlı çatışma sesleri geliyordu.
Aynı zamanda kime ait olduğunu bilmediğim uçaklarda Akıncı 4.Ana Jet Üssü’nde uçuyorlardı
ve pistin olduğu taraflara bomba atıyorlardı. Patlama sesleri geliyordu. Çok korktum. Lojmanlar
bölgesine geçtik. Daha önceden görüştüğüm Özgür ÖTKÜN’ün evinin olduğunu biliyordum. Aynı
zamanda Yüzbaşı AYDOĞDU’da Özgür’ün evinin anahtarının olması nedeniyle oraya gittik. “…
Sadece ‘savcılar soruşturma yapıyor’ sözünü duydum. Korktuğum için gitmedim. Pazartesi ve
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salı günü evdeydim. Sadece hava almaya çıktım. Ben bugün öğleden sonra 15.30’ da kendiliğimden adliyeye gelip teslim oldum. Yurtta Sulh Konseyi şeklinde bir yapılanmadan haberdar
değilim.
“…Hüseyin TÜRK ile birlikte kuyruk numarasını hatırlayamadığım uçağa bindik, tahminime
göre saat 22.15 sıralarında havalandık. Uçakta iki adet GBU-10 tipi mühimmat vardı, ayrıca bindiğim uçağın üzerinde sniper podu bulunmaktaydı. Sniper podunu ben kullanıyordum. Uçağın
arka kısmında Hüseyin TÜRK oturuyordu, uçuş boyunca telsiz konuşmalarını ben yaptım. BALIKÇI Yarbay aynı kolun bir numarası olarak kalktı, ben iki numara olarak kalkacaktım. Kalkış yaptıktan sonra aldığım talimat üzerine Akıncı Üssü’nde 22000 fitte beklemeye başladık. Uçuş öncesi
uçakta kullanacağım DTC’yi filonun DESK bölümünde almıştım. DTC’ye koordinatları kimin yüklediğini bilmiyorum. DESK’e bırakılan DTC’lere standar yükleme yapıldığı için herhangi birisini
alıp filodan çıkmıştım. Yukarıda belirttiğim gibi uçakta benimle birlikte Yüzbaşı Hüseyin TÜRK de
uçmuştu. Bir numara lider uçak ise BALIKÇI Yarbaydı, bize verilen kâğıt üzerindeki koordinatları
uçak üzerinde bekleme esnasında rica etmem üzerine Hüseyin TÜRK’le birlikte girdik. …A9 bölgesinin koordinatlarının neresi olduğunu o anda bilmiyordum. Sonrasında buranın Ankara’nın
güneyinde olan Gölbaşı ilçesi olduğunu anladım. Bu esnada bana verilen koordinata bizden önce
kalkan kol tarafından olduğunu düşündüğüm uçaktan bomba atışı yapıldığını gördüm. Buradaki
alanda pistte podtan bakınca helikopter görmüştüm. Atış sonrası podtan baktığımda aşağıda
patlama olduğunu, helikopterin isabet aldığını gördüm. Bu atışı ben yapmadım, kimin yaptığını bilmiyorum. Bu esnada pistte ikinci bir helikopterin bulunduğunu podtan gördüm. Havada
bulunan Tosun Çağrı kodunu kullanan Gören Uçağından çalışma frekans telsizine anons geçilerek alana yakın bir yerde hareketlilik olduğu söylendi. Ben de uçağın pod cihazını kullanarak
hareketlilik olan noktayı buldum. Ancak şunu da belirteyim bu tespiti bana verilen koordinatan
mı, tarif üzerine mi bulduğumu hatırlamıyorum. Alanı bulduktan sonra bölgeyi tarif ettim, koordinat vermedim. Bu esnada telsizden havada bulunan ASLAN-1 kodlu lider uçaktaki AZİMETLİ
Binbaşı ‘hareketli bölge ve hedeflere ateş olacak’ şeklinde talimat verdi. Filodan da aynı talimat
geldi. Bu esnada havada içinde Hüseyin TÜRK ve benim bulunduğum uçak dışında o bölgede
başka uçak yoktu. Birinci kol uçan AYDOĞDU ve AZİMETLİ’nin içinde bulunduğu uçak üsse geri
dönüyordu. BALIKÇI ile YORULMAZ’ın uçağında ise arıza devam ettiği için onlar bu sorunlarıyla
ilgileniyorlardı. Telsizin başında bulunan ve kim olduğunu bilmediğim kişi, belirttiği hareketlilik
olan bölgeye ateş etme talimatı verdi. O esnada o bölgede uçağımız bulunduğu için o bölgeye
bir adet GBU-10 bomba atışı yaptım. Atıştan sonra bölgede kalmamız ve hareketlilik olup olmadığını kontrol etmemiz istendi. …141. Filo telsizinden söz konusu hedefin TBMM bahçesi olduğu
söylenerek buraya atış yapmamız istendi. Bunun üzerine ben uçtuğumuz bu uçaktada sniper
podu bulunduğu için baktığımda tarif edilen noktanın Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve TBMM’nin
bulunduğu bölge olduğunu, TBMM bahçesinin önünde araçlar bulunduğunu, yanında ağaçlık
ve boş bir alan olduğunu görerek atış istenen alanın burası olduğunu anladım. Yaklaşık 20000
fitten bu alana uçağın önünde oturan Hasan Hüsnü BALIKÇI Yarbay tarafından bir adet GBU-10
bombası atıldı. Atış noktasını kendi aramızda Hasan Hüsnü BALIKÇI Yarbay ile de konuştuk. Bu
bölgenin TBMM’nin bahçesi olduğunu her ikimizde biliyorduk. Sniper poduyla atış öncesi baktığımda sadece araçları gördüm insanları görmedim. Aynı şekilde bir önceki başka uçakla Hüseyin
TÜRK’le birlikte yaptığım uçuşta Gölbaşı ilçesinde yaptığım atış öncesi sniper poduyla baktığımda aşağıda hareketlilik olduğunu görerek bu durumu filoya telsizle bildirmiştim, filodan verilen
talimatta hareketlilik olan bölgeye bomba atışı yapmam istenince nizamiye bölgesine bomba
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atışı yapmıştım. TBMM bahçesine tek atış yaptık. Atış yaptıktan sonra tekrar Akıncı’yla iritbata
geçtik, onlar da bize ‘bölgeden alçak geçiş yapın’ diye talimat verdiler. 2 veya 3 kere ‘atılan bölgeye alçak uçuş yapın’ denildiği için bu şekilde geçtik.
“…Cumhuriyet Başsavcılığımıza 20/07/2016 tarihinde verdiğim ifademde herhangi bir mühimmat kullanmadan iniş yaptığımı belirtmiş isem de, şu an verdiğim ifade daha doğrudur. İlk
ifadem de olayın etkisi ve şokuyla korkumdan o şekilde beyanda bulunmuştum. Olay günü iki kez
ayrı uçakla uçuş yaptım. Gölbaşı ilçesinde bir adet bomba atışı yaptım, ancak TBMM Bahçesine
yapılan atışı bulunduğum uçakta önde oturan Hasan Hüsnü BALIKÇI yaptı. Bu esnada sniper
kodunu ben kullanmaktaydım. Bu nedenle Hasan Hüsnü BALIKÇI atış öncesi benim sağladığım
görüntüyle atış yaptı.
Dava dosyasında Uğur UZUNOĞLU hakkındaki ‘diğer taraf beyanları’ da bulunuyor. İlk sıradaki beyan kendiside davada yargılananlardan Ertan KORAL’a ait. Şunları söylüyor: “...Olay günü
olan 15/07/2016 tarihinde gündüzleyin 143. Filo’daydım. Akşam olunca da hep beraber 141.
Filo’ya geçtik. Olay zamanında Akıncı Üssü’nde Kubilay Selçuk, Hakan Evrim, Ahmet Özçetin,
Mustafa Azimetli, Hakan Karakuş, Hasan Hüsnü Balıkçı, Mehmet Fatih Çavur, Mustafa Mete
Kaygusuz, Çetin Kaplan, Ekrem Aydoğdu, Ahmet Tosun, İlker Hazinedar, Oğuz Alper Emrah, İlhami Aygül,Müslim Macit, Selahattin Yorulmaz, Hüseyin Türk’ü gördüm. ...Toplantıda TMH yapılacağı söylendi.’’
Selahattin YORULMAZ’ın ek ifadesi: “...Uçuşun TMH’a yönelik olduğunu beyan etti. Uçuş planı, hedefler konusunda herhangi birşey söylemedi. Bu toplantıda Hasan Hüsnü Balıkçı, Mustafa
Azimetli, Hakan Karakuş, Mehmet Fatih Çavur, Oğuz Alper Emrah, Özgür Ötkün, İlker Hazinedar,
Uğur Uzunoğlu, Ekrem Aydoğdu, Ertan Koral, Mustafa Mete Kaygusuz, M. Çetin Kaplan, Adem
Kırcı vardı. Bu toplantıda Mehmet Fatih Çavur uçacakların isimlerini söyledi.3. kalkışı yapan ise
Uğur Uzunoğluydu.’’
Oğuz Alper EMRAH’ın ek ifadesi: “...Biz pilot arkadaşlarla beraber 141. Filo’daki gazinoda
otururken Hakan KARAKUŞ geldi ve ‘bugün terörle mücadele harekâtı yapacağız, daha önceden
sızmalar oluyordu, herkese haber verilmeyecek burada bulunanlarda dışarıya haber vermesin’
dedi. Daha önceki ifadem de belirttiğim Mete KAYGUSUZ’la başlayıp Uğur UZUNOĞLU ile biten
pilotların tamamı oradaydı..’’
Ekrem AYDOĞDU’nun ek ifadesi: “....Akşam hava kararıncaya kadar 141 Filo’da bulunmaya
devam ettik. Bu esnada Hasan Hüsnü Balıkçı, Fatih Mehmet Çavur, Uğur Uzun, İlhami Aygün,
Selahattin Yorulmaz, Ertan Koral, Mehmet Çetin Kaplan, Mustafa Azimetli ve başkaca şu an isimlerini hatırlayamadığım ilk ifademde belirttiğim pilotların brifing odasında toplanması istendi.
...Yanımda bulunan Uğur Uzunoğlu’nun aracıyla filodan çıkıp lojman bölgesine gittik. Burada Özgür Ötgün’ün lojmanda evi bulunduğundan bir gece kaldık. Ertesi günü Uğur Uzunoğlu’nun
aracıyla buradan ayrılıp evimize gittik..’’
Müslim MACİT’in ifadesi: “…Toplantıya Çavur, Özgür Ötgün, Kaygusuz, İlker Hazinedar, Ahmet Tosun, Mustafa Konur, Mete Kaygusuz, İlhami Aygün, Mustafa Özkan, Çetin Kaplan, Adem
Kırcı, Oğuz Alper Emrah, Ekrem Aydoğdu, Uğur Uzunoğlu, Selahattin Yorulmaz gibi isimler katılmıştı..’’
Mustafa AZİMETLİ’nin ifadesi: “…Gölbaşı PÖH binasının nizamiyesini bombalayan 2. kol
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uçağının pilotları Uğur Uzunoğlu ve Hasan Hüsnü Balıkçı’ydı..’’
Dosya da yer alan dikta kayıtlarının çözümünde de Uğur UZUNOĞLU ismine rastlanıyor:
FİLO (MÜSLİM MACİT): Mutabık, bu hedefin güneyinde iki tane daha küçük hedef verilcek
koordinat..
ASLAN 1 (EKREM AYDOĞDU): Filo, aslan 1 devam..
FİLO (AHMET TOSUN): Hocam az önceki attığınız hedef başarı ile görüldü. Şimdi Meclis üzerinden MACH geçişi beş defa, beş altı defa MACH geçişi olacak.
ASLAN 5 (UĞUR UZUNOĞLU): Anlaşıldı, daha demin attığımız yer Meclis’in yanı, Meclis’in
önünü müsait bulduk, Meclis’in önüne atmamızı ister misiniz?
FİLO (AHMET TOSUN): Hocam Meclis’in atış yok, sadece MACH geçişi Meclis üzerinden
MACH geçişi..
ASLAN 5 (UĞUR UZUNOĞLU): Anlaşıldı Meclis üzerinden MACH geçişi.. FİLO (AHMET TOSUN): Mütabık, en az 5 defa, 5 defa, Atmaca filo..
….
ASLAN 3(UĞUR UZUNOĞLU): Kurt filo, aslan 3 nizamiyeye 1 adet atış yapıldı, nizamiyeye..
ASLAN 1(MUSTAFA AZİMETLİ) : Hocam tekrar edin, nizamiyeye hareketlilik var mı?
ASLAN 3(UĞUR UZUNOĞLU): Nizamiyede hareketlilik vardı, 1 atış yapıldı. ASLAN 1(MUSTAFA AZİMETLİ) : Anlaşıldı, nizamiyeyi vurduğunuz alındı..
Uğur UZUNOĞLU ile ilgili düzenlenen MASAK raporundan kendisinin darbeye teşebbüs faaliyeti kapsamında hakkında işlem yapılan şüphelilerden; Oğuz Alper Emrah ve Turgay Tendörüz
ile havale işlemi gerçekleştirdiği anlaşılıyor. UZUNOĞLU hakkında düzenlenen HTS kayıtlarından da, kullanmış olduğu 0505 414 … numaralı telefon hattı ile 15/04/2016-15/07/2016 tarih
aralığında, darbeye teşebbüs faaliyeti kapsamında hakkında işlem yapılan şüphelilerden; Erhan
Kıvrak ile 29 kez, Özgür Ötkün ile 11 kez, Mustafa Azimetli ile 6 kez, Mustafa Özbek ile 5 kez,
Emrah Yasin Önder, Melih Döner ile 4 kez, Abdullah Gençay, Selahattin Yorulmaz ile 2 kez, Mehmet Fatih Çavur, Barış Çıracı, Murat Bakıcı, Aziz Ersel Emanet ile 1 kez telefon görüşmesi yaptığı,
ayrıca 15/07/2016 tarihinde Mustafa Özbek ile 2 kez, Selahattin Yorulmaz ile 1 kez, Özgür Ötkün
ile 1 kez, Aziz Ersel Emanet ile 1 kez telefon görüşmesi gerçekleştirdiği anlaşılıyor.
Kendisiyle ilgili olarak iddianamenin sonuç bölümünde şunlar belirtiliyor: “Şüpheli Uğur
Uzunoğlu’nun FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün üyesi olduğu, suç tarihinde Akıncı 4. Ana Jet
Üs Komutanlığı’nda Pilot olarak görev yaptığı, darbe günü Akıncı Üssü’nde mesainin erken bitirildiği, darbe faaliyetine katılacak subayların Akıncı Üssü’nde kaldığı, görev verilmeyenlerin
erkenden evlerine gönderildiği, asker yönetici şüphelilerden Hakan Karakuş’un katılımıyla Akıncı
Üssü’nde brifing salonunda toplantı düzenlendiği, şüphelinin de bahse konu toplantıya katıldığı,
şüpheli Uğur Uzunoğlu’nun 16/07/2016 tarihinde saat 00.00.33’te ASLAN-3 kodunu kullanan
93-0691 kuyruk numaralı F-16 uçağı ile yanında Pilot Hüseyin Türk olduğu halde Emniyet Genel
Müdürlüğü Özel Harekât Daire Başkanlığı’na 1 adet GBU-10 bombası attığı, bombalama sonucunda 44 kişiyi şehit ettiği, 36 kişiyi yaraladığı, , şüphelinin ayrıca 16/07/2016 tarihinde saat
02:35’de ASLAN-5 kodunu kullanan 94-0105 kuyruk numaralı F-16 uçağı ile yanında Pilot Hasan
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Hüsnü Balıkçı olduğu halde TBMM’ye 1 adet GBU-10 bombası bombası attığı, bombalama sonucunda 32 kişiyi yaraladığı, şüphelinin darbe günü Akıncı Üssü’nde bulunduğu, 15/07/2016
tarihinde 143. Filo koridoru güvenlik kamerasında saat 19.45.22¬19.45.28 zaman aralığında
görüntüsünün bulunduğu, darbe yöneticileri tarafından verilen görevleri yerine getirdiği, darbe faaliyetlerinin başarılı olabilmesi için gayret sarfettiği, yukarıda açıklandığı üzere F-16 uçağı
kullanıp TBMM’yi ve Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât Daire Başkanlığı’nı bombaladığı,
darbe faaliyetine bu şekilde iştirak ettiği.. anlaşılmıştır.’’ Bütün bu eylemlerinden dolayı 13 ayrı
suç isnadı yapılan Uzunoğlu’nun da her birinden ayrı ayrı cezalandırılması talep ediliyor. Bunlardan; kasden öldürme suçundan maktul adedince 44 kez, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan
yaralı adedince 68 kez, mala zarar verme suçundan mağdur adedince 49 kez, kamu malına zarar
verme suçundan bombalanan yer adedince 2 kez ceza verilmesi talep ediliyor.
MEHMET ÇETİN KAPLAN
Hazırlık soruşturmasında susma hakkını kullanarak “savunmasını iddianame tanzimi sonrası yargılama aşamasında yapacağını’’ beyan ediyor. ‘Diğer tarafbeyanları’, hakkında düzenlenen
MASAK ve HTS kayıtları, telsiz/telefon görüşmelerinin dikta çözümleri, olay yeri kamera kayıtları
incelenerek iddianame hazırlanıyor. İddianamede ‘diğer taraf beyanları’ önemli bir yer tutuyor.
Selahattin YORULMAZ ve Mustafa KONUR’ın ek ifadeleri: “...Bu toplantıda (Üssde yapılan
toplantı) Hakan Karakuş, Mehmet Fatih Çavur, Hüseyin Türk, Ahmet Tosun, Mete Kaygusuz, Özgür Ötkün, Mustafa Erez, Adem Kırcı, Müslüm Macit, Ekrem Aydoğdu, Mehmet Çetin Kaplan
vardı.”
Ertan KORAL’ın ek ifadesi: “15/07/2016 tarihinde gece vakti tam saatini hatırlayamadığım
bir zamanda Mehmet Çetin Kaplan’ın kullandığı savaş uçağıyla Akıncı Üssü’nden havalandık.
Yanılmıyorsam Mustafa Azimetli ve Ekrem Aydoğdu başka bir uçaktaydılar ve bizim kolun bir numarası olarak lider uçağımızdı. …Bizim uçağımızda o tarafa yöneldi. Benim bulunduğum uçağın
önünde uçan ve uçağı yönlendiren Mehmet Çetin Kaplan geldiğimiz bölgede bir adet bombayı
attı. Bu bombanın atılmasında benim herhangi bir dahlim olmadı. …Ben Mehmet Çetin Kaplan’la birlikte D Grubu uçağı binip ikinci sırada havalandık, ilk kalkan ise Mustafa Azimet’linin
bulunduğu uçaktı. Havada yaklaşık 2 saat kaldıktan sonrabizim bulunduğumuz uçakta Mehmet
Çetin Kaplan bombayı attı. Bombayı nereye attığını bilmiyordum. Daha sonradan haberlerden
öğrendiğim kadarıyla Emniyet Havacılık Dairesi’ne atıldığını öğrendim.’’
Müslim MACİT’inifadesi: “…Darbe eyleminden bir gün önce ben gece uçuşumdan saat 23:30
gibi indim. İndikten sonra devrem olan Adem Kırcı Üsteğmen bana mesaj atarak ‘Çavur Binbaşı
not bırakmış sen, ben ve Mehmet Çetin Kaplan birlikte görüşmeye gideceğiz’ şeklinde mesaj çekmiş. Daha sonra ben Adem Kırcı ile görüştüm. …Saat 16 gibi Mehmet Çetin kaplan ile görüşüp
evden ayrılıp buluşarak 141. Filo’ya gittik. ...Daha sonra Erez ile birlikte Mehmet Çetin Kaplan
ile gazinoya geçtik. Orada oturduk. Saat 18 gibi Karakuş Yarbay’ın toplantı için bizleri beklediği
yönünde haber geldi. Anons mu geldi, bir haber mi geldi hatırlamıyorum. Deskin karşı- sındaki
gazinoda toplandık. Toplantıya Pilotlar katıldı. …Mehmet Çetin Kaplan ile birlikte araçla kuleye
gittik. İki tane helikopter vardı. MK timleri bekliyordu. Bizi durdurdular biz de paket varmış onları
almaya geldik, dedik…’’
Adem KIRCI’nın ifadesi: “14/07/2016 günü benim saat 15.00’ta uçuştan döndükten sonra
yanımda Mehmet Çetin KAPLAN’da bulunduğu halde 142. Filo’da uçuşu bulunan Mehmet Fatih
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ÇAVUR yanımıza geldi. Mehmet Çetin ve bana ‘bu akşam sizi ve Müslim MACİT’i lojmandaki
evime bekliyorum’ dedi. Müslim’e iletmesi için Mehmet Çetin’le aramızda konuştuk ben de cep
telefonumdan Müslim MACİT’in kullandığı telefona ya whatsap ya da sms göndererek akşam
üçümüzün Mehmet Fatih ÇAVUR’un evinde toplanacağımızı ilettim. …Orada bize, ‘sınır içi ve
sınır dışındaki Genelkurmay’dan gelecek hedeflere ve koordinatlara yönelik operasyon olacak
Müslim MACİT ve Mehmet Çetin KAPLAN hava-yer uçacaksınız, Adem sen de üste beklemede
kalacaksın uçmayacaksın, görev verildiği takdirde himaye olacaksın’ dedi. … Mehmet Çetin KAPLAN döndükten sonra bana helikopter pistinden ismini ve sayısını söylemediği Generalleri alarak
Yuva-4 misafirhanesine Müslim’le birlikte bıraktıklarını anlattı..’’
Sebahattin TİGU’nun ifadesi: ’’…Suç tarihinde uçuş hazırlığı yapan Pilotlar arasında Adem
KIRCI ve Çetin KAPLAN’ın da yer aldı.’’
Mustafa Azimetli’nin ifadesi: “Ertan Koral Gölbaşı’ndaki PÖH binasını bombalayan 2. uçakta
pilot olarak bulunuyordu. Benim bulunduğum birinci uçakda helikopterlerin bulunduğu hangar
bölümünü lazerle işaretledik. Ertan Koral’ın Pilot olarak bulunduğu ikinci uçak ise burayı bombaladı. Ertan Koral’ın bulunduğu uçakta aynı zamanda Ütgm. Çetin Kaplanvardı.’’
Mustafa Azimetli’nin ifadesi: “…Çetin Kaplan Gölbaşı’ndaki PÖH binasını bombalayan uçakta l. Pilot olarak bulunuyordu.’’
Müslim MACİT’inifadesi: “…Suç tarihinde uçacaklar arasında 1 numarada Yüzbaşı Aydoğdu
arkasından Binbaşı Azimetli, 2 numarada Mehmet Çetin KAPLAN, arkasında Ertan KORAL, 3 numarada Mete KAYGUSUZ, 4 numarada ben bulunuyordum.’’
Mustafa ÖZKAN’ın ek ifadesi: “... Ben olay günü 141. Filo’ya gittiğimde Hakan Evrim, Ahmet
Özçetin, Mustafa Azimetli, Ahmet Tosun, Hakan Karakuş, Ekrem Aydoğdu, Ali Karabulut, Mustafa Konur, Mehmet Çetin Kaplan’lı gördüm.’’
Ekrem Aydoğdu’nun ek ifadesi: “...Bu esnada Hasan Hüsnü Balıkçı, Fatih Mehmet Çavur,
Uğur Uzun, İlhami Aygün, Selahattin Yorulmaz, Ertan Koral, Mehmet Çetin Kaplan, Mustafa Azimetli ve başkaca şu an isimlerini hatırlayamadığım ilk ifademde belirttiğim Pilotların brifing
odasında toplanması istendi. …Filo Komutanı Hakan Karakuş yanımıza gelerek bizlere ‘hemen
yapılması gereken acil bir harekât var’ diyerek elindeki kâğıtta yazılı koordinatları sehpanın üzerine bıraktı. …Aynı kolun iki nolu uçuşunu yapacak uçağın önünde Mehmet Çetin Kaplan arkasında ise Ertan Koral’ın uçuş yapacağını söyledi. ...Aynı kolun 2 numarası olan uçuşu yapan Mehmet
Çetin Kaplan ve Ertan Koral’ın uçağında da bizim uçağımızda bulunan 2xGBU10 tipi mühimmat
bulunmaktaydı. 2 numara bizden yaklaşık 30 saniye sonra havalandı. …Aslan 2 2 numara çağrı
kodlu Mehmet Çetin Kaplan ve Ertan Koral’ın bulunduğu uçak üzerindeki bir adet GBU10 bombasını attı. ...Bizle beraber aynı kolda 2. uçakta uçan Mehmet Çetin Kaplan da tek başına uçağa
bindi. Aslan 2 2 numara çağrı kodunu kullanıyordu. Bizim bindiğimiz uçakta 2 adet GBU10 bombası yüklüydü. Mehmet Çetin KAPLAN’ın uçağından ise 2 adet GBU38 bombası yüklüydü’’
Akıncı Üssü dikta teyp kayıtlarının incelendiğinde diğer Pilotlar gibi Mehmet Çetin Kaplan’nın konuşmaları da dikkat çekiyor. O kayıtlardan bazıları şöyle:
ASLAN 1 (MUSTAFA AZİMETLİ): Aslan 2, aslan 1, aslan 5’e dahil olabilirsiniz onlar tek uçuyor
çünkü.
FİLO (AHMET TOSUN): Aslan 1, filo..
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ASLAN 2 (M.ÇETİN KAPLAN): Anlaşıldı dahil oldum.
…
FİLO (MÜSLİM MACİT): Koordinatı tekrar ediyorum, 39 38.3954 kuzey, 32 48.3931 doğu,
3438 irtifa.
ASLAN 2 (M.ÇETİN KAPLAN): 3438 irtifa alındı.
FİLO (MÜSLİM MACİT): Mutabık bu hedefin güneyinde iki tane daha küçük hedef verilcek
koordinat..
ASLAN 2 (M.ÇETİN KAPLAN): Dinlemede.
FİLO (MÜSLİM MACİT): 39 38.3187 kuzey, 32 48.3905 doğu irtifa aynı 3438
ASLAN 2 (M.ÇETİN KAPLAN): Kuzey 39 38.3187, doğu 32 48.3905 irtifa 3438
FİLO (AHMET TOSUN): Son koordinat verilecek aslan 2 dinlemede kalın, aslan 1 filo..
Mehmet Çetin Kaplan’la ilgili düzenlenen MASAK raporunda kendisinin darbeye teşebbüs
faaliyeti kapsamında hakkında işlem yapılan şüphelilerden; Müslim Macit, Gürcan Anılırcan,
Sönmez Küçükispir ve Hasan Kaya ile, ayrıca FETÖ/PDY kapsamında hakkında işlem yapılan Erdem Hekimhan, Adem Kırcı, Mustafa Durak ile havale işlemi gerçekleştirdiğinin kayıtlı olduğu
görülüyor.
Mehmet Çetin KAPLAN için iddianamenin sonuç bölümünde şunlar söyleniyor: “Mehmet
Çetin Kaplan’ın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün üyesi olduğu, Sinan Kurt’un dosya kapsa- mında sureti mevcut 09/07/2016 tarihli ifadesi ve ekinde yer alan teşhis tutanağından anla- şılacağı gibi şüphelinin Tarık kod isimli Alper Kütçük isimli FETÖ/PDY mensubu mahrem örgüt
abisine bağlı olarak çalıştığı, suç tarihinde Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda Pilot olarak
görev yaptığı, darbe günü Akıncı Üssü’nde mesainin erken bitirildiği, darbe faaliyetine katılacak
subayların Akıncı Üssü’nde kaldığı, görev verilmeyenlerin erkenden evlerine gönderildiği, asker
yönetici şüphelilerden Hakan Karakuş’un katılımıyla Akıncı Üssü’nde brifing salonunda toplantı düzenlendiği, şüphelinin de bahse konu toplantıya katıldığı, şüpheli Mehmet Çetin Kaplan’ın
16/07/2016 tarihinde saat 23.18’de ASLAN-1-2 numara kodunu kullanan 94-0110 kuyruk numaralı F-16 uçağı ile yanında Pilot Ertan Koral olduğu halde Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık
Daire Başkanlığı’na 1 adet GBU-10 bombası attığı, bombalama sonucunda 7 kişiyi şehit ettiği, 5
kişiyi yaraladığı, bahse konu bombalamadan önce şüpheliler Mustafa Azimetli ile Ekrem Aydoğdu’nun kullandıkları 94-0105 kuyruk numaralı F-16 uçağı ile tam isabetli vurabilmek için lazer
poduyla işaretleme yaptıkları, şüphelinin darbe günü Akıncı Üssü’nde bulunduğu, 15/07/2016
tarihinde 141. Filo koridoru güvenlik kamerasında saat 23.25.05-23.25.12 zaman aralığında
görüntülerinin bulunduğu, darbe yöneticileri tarafından verilen görevleri yerine getirdiği, darbe faaliyetlerinin başarılı olabilmesi için gayret sarfettiği, yukarıda açıklandığı üzere F-16 uçağı
kullanıp Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı’nı bombaladığı, Adem Kırcı’nın
da ifadesinden anlaşılacağı gibi Akıncı Üssü’ne elleri kelepçeli olarak getirilen 8 kişiyi kule bölgesinden aldığı, Müslim Macit ile birlikte Yuva-4 nolu misafirhanesine götürdükleri ve orada
alıkoydukları, darbeden 1 gün önce Mehmet Fatih Çavur’un lojmanındaki evinde Müslim Macit
ve Adem Kırcı ile birlikte darbeye hazırlık toplantısına katıldığı, şüphelinin darbe faaliyetine bu
şekilde iştirak ettiği.. anlaşılmıştır.’’
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Mehmet Çetin Kaplan için, Anayasa’yı ihlal, yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs,
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması silahlı örgüte üye olmak suçlarından ilgili maddeler çerçevesinde ceza talep ediliyor. Ayrıca, kasten öldürme suçu ile ilgili; maktul adedince 7 kez, kasten öldürmeye teşebbüs
suçu ile ilgili; yaralı adedince 66 kez, mala zarar verme suçu ile ilgili; mağdur adedince 48 kez,
kamu malına zarar verme suçu ile ilgili; bombalanan yer adedince 1 kez, kişiyi hürriyetinden
yoksun kılma suçu ile ilgili; mağdur adedince 8 kez cezalandırılması istendi.
ERTAN KORAL
2015 yılında Kurmay olmuş. F-16 savaş uçağı Pilotu. 4. Anajet Üssü 143. Filo Komutanlığı’nda Kurmay Yüzbaşı olarak görev yapıyor. 14.07.2016 tarihinde Filo Komutanı Mustafa Azimetli
kendisine bir sonraki gün havanın çok sıcak olacağından uçuşları gündüz saat 12.00 bitecek şekilde planlamasını söylemiş. O hafta program subayı olmasından dolayı uçuş programlarını o
yapmış. Verilen emir gereği Cuma gününün uçuşlarını saat 12.00 de bitecek şekilde planlamış.
İfadesinde “Filo Komutanımız Mustafa Azimetli, zaten çok yoruluyorsunuz iki sorti uçuyoruz,
Cuma günü 12’de dükkanı kapatıp gidelim dedi’’ şeklinde konuşuyor.
Kalkışmanın olduğu Cuma günü saat 10.00 civarında uçuşlara başlayıp 11.45 civarında sonlandırıyorlar. Daha sonra dibrifingini yapmak için birlikte uçtuğu kursiyer pilotla (soyadı YAKUT)
birlikte dibrifing odasına girerek dibrifing işlemini yapıyor. Dibrifing bittikten sonra saat 15.00’ de
filodan ayrılmak için lojman servisinin hazırlanmasını istiyor. Bu esnada Filo Komutanı Mustafa
Azimetli “siz biraz kalın” diyerek onu ve yanındaki kişiyi bekletiyor. Bu konuda şunları söylüyor:
“Bizim mesleğimizde eğer herhangi bir faaliyet yoksa saat 17.00’den sonra işi olmayanın çıkması
rutindir. Ama Filo Komutanı çıkma derse, bizde çıkmayız. Filo Komutanı bize ‘siz çıkmayın, biraz
kalın’ dedi, kaldık.’’
İfadesinin devamında şunları anlatıyor: “Daha sonra Filo Komutanı bize Terörle Mücadele
Harekâtı yapılacağını söyledi. Ancak biz TMH harekâtının PKK, DEAŞ ve ülkemizin terörist olarak kabul ettiği, yasadışı terörist örgütlerden hangisi olduğunu bilmiyoruz. Bize, ‘TMH harekâtı
ola- cak buralarda kalın, mümkün olduğunca dinlenin, telefonla konuşmayın’ dedi. Genel olarak
TMH faaliyetinde telefonla konuşulmaz, ben daha önce TMH faaliyetine birebir katılmadım. Bu
konuş- madan sonra eşim bana ‘neden hala gelmedin’ deyince servis aracına binip 16.45 gibi
lojmana gittim. Eşime gece uçuşu olacağını belirterek, telefonla seni arayamayabilirim, beni merak etme dedim. 15 - 20 dakika oturup filoya döndüm. Ben filoya geldiğimde kursiyerlerin telefonlarının toplandığını öğrendim. Ben de Kurmay Yüzbaşı olarak diğer rütbeli subaylarla birlikte
telefonu- mu ayrı bir yere koydum. Üzerimde telefon kalmadı.
“Bu sırada kursiyerlerden birtanesi bana gelip, ‘hocam askerlerde yani erbaş ve erlerde telefon var ne yapalım’ dedi. Ben de Filo Komutanımıza soralım dedim ve Komutanımıza yüz yüze
bu hususu sordum. Filo Komutanı da ‘telefonları askerlerden de toplayın’ dedi. Bana bu hususu
soran yanlış hatırlamıyorsam kursiyer, adını hatırlayamadığım AŞIK soyadlı Teğmen bana bir şey
söylemeden Komutanın emrini yerine getirmek için ayrıldı.
“…Daha sonra biz kendi aramızda görevin içeriğinin ne olabileceği hususunda konuşmaya
başladık. Ben daha önce TMH uçuşu yapmadığım için biraz tedirginlik duyumsadım ve oturup
konuyla ilgili döküman okumaya başladım. Biz kurmaylık eğitimi süresince çok az uçtuğumuz
için, muadilimiz kurmay olmayan subaylara göre uçuş saatimiz ve tecrübemiz daha az. Buna
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istinaden Diyarbakır’dan bizim filomuza daha önceki yıllarda atanan subaylar ve bu görevi çok
iyi bilen pilotlar olmasına rağmen neden uçmuyorlar diye kendi kendimize Kurmay Yüzbaşı Selahattin Yorulmaz, Kurmay Binbaşı Ali Karabulut, Kurmay Yüzbaşı İlker Hazinedar konuşuyorduk.
Hatta Selahattin Yorulmaz Yüzbaşı ‘daha tecrübeli olan pilotların bulunduğu diğer ekibe ayıp
olacak, ne diyeceğiz biz onlara’ diye serzenişte bulundu.
“…Aradan 15-20 dakika geçtikten sonra Filo Komutanımız bizim bulunduğumuz odaya geldi. Bu konuyu kendisine de arz ettik. O da bize Hava Kuvvetleri’nin bu sefer bunu denediğini belirterek, ‘yani fazla yayılmadan etrafımızdaki personelle yapabiliyor muyuz, bunun denendiğini
söylersiniz’ dedi. Daha sonra Filo Komutanımız gittikten sonra biz kendi aramızda konuşmaya
devam ettik. Ben Cumhurbaşkanımızın TSK Personel Kanununda yakın bir zamanda bir değişikliği onayladığını ve TMH görevinde görev alanların görevlerinden dolayı sorgulanması için izin
alma şartının getirildiğini, dolayısıyla bu gece daha önce riskli görülüp vurulamayan hedeflerin
vurulabileceğini Selahattin Yorulmaz ve Ali Karabulut’a söyledim. Hatta ‘abi bence şehire yakın
DAEŞ, İŞİD hedefleri var’ diye söyledim. Bunu söylememin sebebi sadece bir çıkarımdır.
“…Daha sonra Filo Komutanımız bizi teçhizat bölgesine soktu. Orada bize gece görüş gözlüğü ve jedam mühimmatının nasıl kullanılacağı hakkında hatırlatmalarda bulundu. Daha sonra bana Jedam mühimmatı kullanımı check listinden çıktı alıp ortaya koymamı söyledi. Çıktıyı
aldım ortaya koydum. Etrafımdaki pilotlara ihtiyacı olan burdan alsın dedim. Bu sırada hava
kararmaya başlamıştı. Filo Komutanımız ile 141. Filo Harekât Subayı soyadı Çavur olan ismini
hatırlayamadığım Kurmay Binbaşı olduğu halde ‘hemen teçhizatlarınızı alıp 141. Filo’ya gidiyorsunuz’ dediler. Filo Komutanımız beni ‘gece görüş gözlüklerini filan alsınalar eksik olmasın’
diye ikaz etti. Ben de etrafımda bulunan bir kaç ismini bilmediğim kursiyer Teğmen’e gözlükleri
alın eksik olmasın diye ikaz ettim. Daha sonra arabayla topluca 141. Filo’ya geçtik. Bizi hemen
brifing için ana brifing salonuna aldılar. Brifing salonunda Filo Komutanı ile 141. Filo Komutanı,
141. Filo Harekât Subayı ve daha birçok pilot vardı. Bize illegal silahlı gruplar olduğunu,
bunlara karşı harekât yapılacağını söylediler. Bana Filo Komutanımız Mustafa Azimetli pod bilgimin nasıl olduğunu sordu. Ben de çok uzun zamandır uçmadığımı kendisine söyledim. O da ‘o
zaman sen arkada uç’ diye ikaz etti.
“…Teçhizatı giydiğimiz sırada Filo Komutanı Mustafa Azimetli ve Yüzbaşı Aydoğdu kol içi
brifingi yapıyordu. Yüzbaşı Aydoğdu bir kaç tane koordinatı not almamızı istedi. Arz etmek istediğim bir husus vardır: Bir uçak bomba atmak isterse kendisi lazerleyerek tek başına atabilir
veya o bombayı atar başka bir uçak lazerler. Dolayısıyla bombanın nereye gideceğine lazerleyen
uçak karar verir. Veya uçak bombayı atar, yerde bir personel tarafından lazerleme işlemi yapılır.
Bizim podbilgimiz iyi olmadığı için Filo Komutanımız lazerlemeyi kendilerinin yapacağını ifade
etti. Bu da bizi açıkçası rahatlattı. Dolayısıyla biz normal uçak başına gittik. Çalıştırdık ve takribi
21.00 civarında ilk biz havaya kalktık. Şunu eklemeliyim ki, lider uçak ‘kalkıştan sonra bizi takip
edersiniz’ dedi. Bunu lider uçakta bulunan Filo Komutanımız mı veya Yüzbaşı Aydoğdu mu söyledi şu an tam hatırlamıyorum. Havaya kalkıştan sonra öndeki uçağa kilit attık ve onu takip ettik.’’
Ertan KORAL 29/09/2016 tarihli savunmasında ise şu bilgiyi veriyor: “Daha önceki ifademde
benim bulduğum uçaktan bomba atılmadığını beyan etmiş isem de; bu husus doğru değildir.
15/07/2016 tarihinde gece vakti tam saatini hatırlayamadığım bir zamanda Mehmet Çetin Kaplan’ın kullandığı savaş uçağıyla ben bu uçağın arka kısmında oturur şekilde Akıncı Üssü’nden
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havalandık. Yanılmıyorsam Mustafa Azimetli ve Ekrem Aydoğdu başka bir uçaktaydılar ve bizim
kolun bir numarası olarak lider uçağımızdı. Mustafa Azimetli bize verilen koordinata dönmemiz
anlamına gelen inbound talimatı verdi. Bizim uçağımızda o tarafa yöneldi. Benim bulun- duğum uçağın önünde uçan ve uçağı yönlendiren Mehmet Çetin Kaplan geldiğimiz bölgede bir
adet bombayı attı. Bu bombanın atılmasında benim herhangi bir dahlim olmadı. Ben darbeciler
tarafından kötü niyetli olarak bombanın atılacağını bilmediğim için herhangi bir engellemede
bulunamadım. …İlk ifademde bomba atıldığını söylemememin nedeni olayın sıcaklığıyla kötü
muameleye maruz kalmamaktı.
“…Ben Mehmet Çetin Kaplan’la birlikte D Grubu uçağı binip ikinci sırada havalandık, ilk
kalkan ise Mustafa Azimet’linin bulunduğu uçaktı. Havada yaklaşık 2 saat kaldıktan sonra bizim
bulunduğumuz uçakta Mehmet Çetin Kaplan bombayı attı. Bombayı nereye attığını bilmiyordum. Daha sonradan haberlerden Emniyet Havacılık Dairesi’ne atıldığını öğrendim.
“… Benim bu güne kadar FETÖ/PDY terör örgütü ile hiç bir bağlantım olmadı. Darbenin yapılacağı konusunda da hiç bir bilgim yoktu. Darbe girişiminde yönetim merkezinin Akıncı Üssü’nün
kullanılmasının sebebini bilmiyorum.’’
Mahkemenin önündeki dosyada yer alan ‘diğer taraf beyanları’ da Ertan KORAL’ın o geceki
faaliyetlerini anlatır nitelikte. Dosyada birinci sırada Uğur UZUNOĞLU’nun beyanlarına yer verilmiş. Şunları söylüyor: “…141. Filo’ya gittim. 141 gazinosunda üzerimi değiştirdim. Gittiğimde
Özgür ÖTKÜN’ü gördüm. Üstümü değiştirdikten sonra filonun brifing salonuna geçtiğimde burada Filo Komutanımız, Mustafa AZİMETLİ, 141. Filo Komutanı Hakan KARAKUŞ, Mehmet Fatih
ÇAVUR, Hasan Hüsnü BALIKÇI, Ekrem AYDOĞDU, İlhami AYGÜN, Oğuz Alper EMRAH, Selahattin
YORULMAZ, İlker HAZİNEDAR, Ertan KORAL, Mustafa Mete KAYGUSUZ ve yeni atanmam nedeniyle tanıyamadığım bir kaç pilotun burada bulunduğunu gördüm.’’
Selahattin YORULMAZ’ın ek ifadesi: “... Bu toplantıda Hasan Hüsnü Balıkçı, Mustafa Azimetli, Hakan Karakuş, Mehmet Fatih Çavur, Oğuz Alper Emrah, Özgür Ötkün, İlker Hazinedar, Uğur
Uzunoğlu, EkremAydoğdu, Ertan Koral, Mustafa Mete Kaygusuz, M. Çetin Kaplan, Adem Kırcı
bulunuyordu. Toplantıda Mehmet Fatih Çavur uçacakların isimlerini söyledi.’’
Ekrem AYDOĞDU’nu ek ifadesi: “...Akşam hava kararıncaya kadar 141. Filo’da bulunmaya
devam ettik. Bu esnada Hasan Hüsnü Balıkçı, Fatih Mehmet Çavur, Uğur Uzun, İlhami Aygün,
Selahattin Yorulmaz, Ertan Koral, Mehmet Çetin Kaplan, Mustafa Azimetli ve başkaca şu an
isim- lerini hatırlayamadığım ilk ifademde belirttiğim pilotların brifing odasında toplanması istendi. … Çavur Binbaşı ‘birinci kolun lideri olarak beni, aynı uçakta arkamda Mustafa Azimetli’yi
aynı kolun iki nolu uçuşunu yapacak uçağın önünde Mehmet Çetin Kaplan arkasında ise Ertan
Koral’ın uçuş yapacağını’ söyledi....Uçuşla ilgili diğer arkadaşlarım aynı kolda bulunduğumuz
Azimetli, Kaplan ve Koral ile brifing yaptım. Filo Komutanı Hakan Karakuş emir verdiği için uçuş
hazırlıkları yaptık.
...Aynı kolun 2 numarası olan uçuşu yapan Mehmet Çetin Kaplan ve Ertan Koral’ın uçağında
da bizim uçağımızda bulunan 2xGBU10 tipi mühimmat bulunmaktaydı. 2 numara bizden yaklaşık 30 saniye sonra havalandı. …Tesisin içinde veya etrafında araç veya insan hareketliliği yoktu.
Bu esnada Azimetli sürekli filo ile temas halindeydi. Bu esnada ben 21,000 fitte 2 nolu uçakta bulunan Kaplan ve Koral da 20,000 fitte bulunuyordu. 45 daika süreyle koordinatlara baktık.
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...Atış talimatı alınca belirtilen koordinatı uçağımızda bulunan lazer podundan lazer işaretlemesi yaparak tespit ettikten sonra 2 nolu uçağı kullanan Aslan 2 2 numara çağrı kodlu Mehmet
Çetin Kaplan ve Ertan Koral’ın bulunduğu uçak bir adet GBU10 bombasını attı. Lazer güdümlü
olan bu bomba lazer ile tespit ettiğimiz noktaya düştü. Bu noktada bulunan helikopter isabet
aldı. Patla- mayı yukarıdan gördük. ...Burada Ertan Koral, İlhami Aygül, Özgür Ötgün vardı.’’
Müslim MACİT’in ifadesi: “…Hatırlamıyorum ancak bir kişi gelerek ‘Ahmet Özçetin‘in emri,
kalkın, kalkın ilk uçuş yapılacak, koordinatlar havada verilecek’ diye söyledi. Bunun üzerine ilk
uçuşa Azimetli, önünde Ekrem Aydoğdu, Ertan Koral ve önünde de Mehmet Çetin Kaplan olmak
üzere havalandılar..’’
Adem KIRCI’nın ek ifadesi: “...142. Filo’dan arkadaşlarım Mustafa EREZ, Mehmet Çetin KAPLAN ve Müslim MACİT’in kursiyer Teğmenlerle burada olduğunu görüdüm. Bunların dışında 141.
ve 142. Filo Pilotları olan Ahmet TOSUN, Mustafa Mete KAYGUSUZ, Ertan KORAL, İlker HAZİNEDAR, Hüseyin TÜRK, İlhami AYGÜN, Oğuz Alper EMRAH, Hasan Hüsnü BALIKÇI, Mustafa AZİMETLİ, Ekrem AYDOĞDU, Mehmet Fatih ÇAVUR, Mustafa ÖZKAN, Mustafa KONUR ve ismi şu an
aklıma gelmeyen bazı Pilotlarla filonun DESK bölümü karşısındaki odada toplandık..’’
İlhami AYGÜL’ün ek ifadesi: “...Hakan KARAKUŞ toplantıda ‘Silahlı Kuvvetler yönetime el koyacak’ diye birşey söylemedi. Toplantıda Özgür ÖTKÜN, Oğuz Alper EMRAH, Hakan KARAKUŞ,
Ali KARABULUT, Ertan KORAL, Ahmet TOSUN, Mete KAYGUSUZ, Hüseyin TÜRK, Mustafa ÖZKAN,
Adem KIRCI, Ekrem AYDOĞDU, Selahattin YORULMAZ gibi ismini hatırladığım pilotlar vardı..’’
Hüseyin TÜRK’ün ifadesi: ”...Ayrıca suç tarihinde Yarbay Hakan KARAKUŞ’un brifing salonunda görevde uçacak olan pilotları toplayarak ve öğretmen gazinosunda Binbaşı Mehmet Fatih ÇAVUR, Binbaşı Mustafa AZİMETLİ, Yüzbaşı Ahmet TOSUN, Yüzbaşı Mete KAYGUSUZ, Yüzbaşı
Ekrem AYDOĞDU, Yüzbaşı İlker HAZİNEDAR, Yüzbaşı Ertan KORAL, Üsteğmen Çetin KAPLAN’ın
da orada bulunduğu halde Hakan KARAKUŞ Yarbay’ın terör örgütlerini önemli kamu kurum ve
binalarına saldırılar planlandığını, bu yönde istihbarat alındığını, görevin nerede ve ne zaman
icra edileceğini kendisinin de bilmediğini, koordinatların havada verilebileceğini, uçuşların da
girildiği sistem olan muhabere yönetimi sistemine şu anda girilmeyeceğini, görev bitimi girileceğini söyledi.’’
Engin Yüksel’in ifadesi: “Ertan KORAL’ı gazinoda istirahat ederken gördüm. Oysa kendisi sabahleyin uçuşa gitmemiş, herhangi bir işle de uğraşmamıştı.’’
Mustafa AZİMETLİ’nin ifadesi: “Ertan Koral’a gündüzleyin filodan ayrılmamasını söyledim.
Ertan Koral Gölbaşı’ndaki PÖH binasını bombalayan 2. uçakta pilot olarak bulundu. Benim bulunduğum birinci uçak helikopterlerin bulunduğu hangar bölümünü lazerle işaretledi, Ertan Koral’ın pilot olarak bulunduğu ikinci uçak ise burayı bombaladı.’’
Mustafa Karadere’nin ifadesi: “Eskişehir’de fizyolojik eğitim kursu için görevlendirilmiştim.
13/07/2016 günü Yüzbaşı Ertan Koral kursun erken bitirilmesini isteyince14/07/2016 günü kursiyerlerle birlikte 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’na döndük.’’
Taner Doğan’ın ifadesi: “Akıncılar Üssü’nde ne olduğunu anlamak için dolaştığım sırada İlhami Aygün, İlker Haznedar, Ertan Koral ve Oğuz Alper Emrah’ı askeri minibüse binerken gör
düm, yanlarında uçuş kıyafetleri vardı.’’
Muhammed Suheyl SERDAROĞLU ve Sinan ALVUR’un ifadeleri: “15/07/2016 tarihi ve ge-
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cesinde Akıncılar Üssü’nde İlker HAZNEDAR, Ertan KORAL, Selahattin YORULMAZ, Oğuz Alper
EMRAH, İlhami AYGÜL ve Mustafa AZİMETLİ’yi uçuş için hazırlanıp minibüsten uçmak için 141.
Filo’ya giderken gördüm.’’
Mehmet Fatih ŞENOL’un ifadesi: “143.Filo’da servis şoförü olarak görev yapıyorum. Suç tarihinde servisi yapıp filoya geldiğimde Mustafa AZİMETLİ, BALIKÇI Yarbay, Ali KARABULUT, Binbaşı
Murat BİCİL, Ertan KORAL, İlker HAZNEDAR, Hakan EVRİM, Hakan KARAKUŞ ve Ahmet ÖZÇETİN’i
filo önünde gördüm. Birbirleri ile konuşuyorlardı. Saat 18:00 civarında da çeşit çeşit sivil insanların filo önünde bulunduğunu, bazılarının elinde telsiz olduğunu gördüm.’’
Habib SARIAHMETOĞLU’nun ifadesi: “Suç tarihinde 141. Filo’ya uçuş yapacak pilotların elbiselerini götürdüğümüz sırada Mustafa Azimetli ile birlikte Koral da arkamızdan geldi. İçlerinde
bulunan Oğuz Alper Emrah şarjörlere mermi basılmasını istedi.’’
Harun Nihat AŞIK’ın ifadesi: “Uçuş teçhizatlarını 141. Filo’ya taşırken, Koral ve arkadaşları
bize yardım etti.’’
Kadir BEKMEZ’in ifadesi: “…Suç tarihinde şüpheli Ertan KORAL’ı teçhizatlı bir şekilde servis
aracı ile 141. Filo’ya giderken gördüm. Yanlarındaki Oğuz Alper Emrah bana bir teçhizat çantası
vererek 141. Filo’daki öğretmen pilotların odasına götümemi söyledi.’’
Uğur AKYILMAZ’ın ifadesi: “…15/07/2016 günü gece saatlerinde Koral Komutanı 141. Filo’ya girerken ve uçuş hazırlıkları yaparken gördüm.’’
Abdullah Berşah KÜL’ün ifadesi: “Yarbay Hakan Karakuş, Yüzbaşı Mete Kaygusuz ve Hüseyin
Türk’ten olay günü emirler aldım. Yüzbaşı Koral, Binbaşı Çavur, Yüzbaşı Ahmet Tosun ve Ahmet
Özçetin’in üsdeydi. Yüzbaşı Koral’ın olay günü uçuş yapmak için hazırlandığını gördüm.’’
Ahmet SARIKAYA’nın ifadesi: ”Mustafa AZIMETLİ bize emirler verdi. …Pilot Yüzbaşılar Oğuz
Alper Emrah, Ertan Koral, Selahattin Yorulmaz, Aygül’ü uçuş malzemesiyle 141. Filo’ya götürdüm..’’
Ertan KORAL’la ilgili düzenlenen MASAK raporunda ilgilinin darbeye teşebbüs kapsamında
hakkında işlem yapılan Hasan Durak ile havale işlemi gerçekleştirdiği, HTS kayıtlarında ise çok
sayıda diğer şüphelilerle görüşme yaptığı belirtiliyor.
İddianamenin sonuç bölümünde şunlar var: “Ertan Koral’ın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün üyesi olduğu, suç tarihinde Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda Pilot olarak görev yaptığı,
darbe günü Akıncı Üssü’nde mesainin erken bitirildiği, darbe faaliyetine katılacak subayların
Akıncı Üssü’nde kaldığı, görev verilmeyenlerin erkenden evlerine gönderildiği... Şüphelinin de
bahse konu toplantıya katıldığı, şüpheli Ertan Koral’ın 16/07/2016 tarihinde saat 23:18’de ASLAN-1-2 numara kodunu kullanan 94-0110 kuyruk numaralı F-16 uçağı ile yanında Pilot Mehmet Çetin Kaplan olduğu halde Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı’na 1 adet
GBU-10 bombası attığı, bombalama sonucunda 7 kişiyi şehit ettiği, 5 kişiyi yaraladığı, bahse
konu bombalamadan önce şüpheliler Mustafa Azimetli ile Ekrem Aydoğdu’nun kullandıkları
94-0105 kuyruk numaralı F-16 uçağı ile tam isabetli vurabilmek için lazer poduyla işaretleme
yaptıkları, şüphelinin darbe günü Akıncı Üssü’nde bulunduğu, 15/07/2016 tarihinde 143.Filo
koridoru güvenlik kamerasında saat 16.23.05¬16.23.10, 17.43.05-17.43.10 zaman aralığında
görüntülerinin bulunduğu, darbe yöneticileri tarafından verilen görevleri yerine getirdiği, kursiyer Teğmenlere elektrik tesisatı ile ilgili emirler verdiği, darbe faaliyetlerinin başarılı olabilmesi
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için gayret sarfettiği, yukarıda açıklandığı üzere F-16 uçağı kullanıp Emniyet Genel Müdürlüğü
Havacılık Daire Başkanlığı’nı bombaladığı, şüphelinin darbe faaliyetine bu şekilde iştirak ettiği..
anlaşılmıştır.’’
İddianamenin talep bölümünde KORAL’ın Anayasa’yı ihlal suçu, yasama organını ortadan
kaldırmaya teşebbüs suçu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçu,
genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçu ve silahlı örgüte üye olmak suçu işlediği gerekçesiyle ayrı ayrı cezalandırılması isteniyor. Ayrıca KORAL’ın, kasten öldürme suçundan maktul
adedince 7 kez, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan yaralı adedince 5 kez, mala zarar verme
suçundan mağdur adedince 48 kez, kamu malına zarar verme suçundan bombalanan yer adedince 1 kez ceazalandırılması isteniyor.
EKREM AYDOĞDU
Elazığ’da doğmuş. Maltepe Askeri Lisesi’ni bitirdikten sonra, 2000 yılında Hava Harp Okulu’na girmiş. 2004 yılında Hava Harp Okulu’ndan mezun olmuş. Daha sonra Çiğli’de uçuş okulunu 2006 yılında bitirmiş ve 2006 yılında Konya’da Harbe Hazırlık Eğitimi’ne katılmış. Burayı
tamamladıktan sonra F-16 Tam Harbe Hazırlık Eğitimi’ne 2006 yılında Akıncılar’da başlamış ve
bu eğitimi 2007 Kasım ayında bitirmiş. 2007 yılında Balıkesir 191. Filo Komutanlığı emrine atanmış. Orada 3,5 yıl görev yapmış. 2010 yılında Akademi sınavını kazanarak 2011 yılında Harp
Akademileri Komutanlığı’na katılmış ve iki sene burada eğitim görmüş. 2013 yılında Diyarbakır
181. Filo Komutanlığı’na atanmış ve burada da 3 sene görev yapmış. 2016 atamalarında
4. Ana Jet Üssü 141. Filo Komutanlığı’na Eğitmen Pilot olarak atanmış. 11 Temmuz 2016 günü
burada göreve başlamış.
AYDOĞDU, ifadesinde şunları anlatıyor: “O gün Filo Komutanı Yarbay Hakan Karakuş bir gün
öncesinden mesainin saat 14:00’da biteceğini planlamıştı. Her ne kadar mesai saat 14:00’da bitse de uçuş eğitim programı hazırlamak zaman aldığından saat 17.00¬-18.00 arası tamamladım.
Bu sırada 143. Filo’dan Yüzbaşı İlhami Aygün, Yüzbaşı Oğuz Alper Emrah, Yüzbaşı Özgür Ötgün
geldi ve bir kaç pilot daha vardı. Kendileri de neden geldiklerini bilmiyorlardı. Filo komutanlarının emrettiğini söylediler. Saat 19:00 civarı hava kararmadan Çavur Binbaşı bizi eğitim odasında
toplayarak TMH olacağını, bizimde uçuş yapabileceğimizi ve görevlendirebileceklerini söyledi.
Çok gizli bir görev olduğundan ”kimseye haber vermeyin’’ dedi.
“Ben uçuş eğitim programını kontrol etmesi için Yarbay Hakan Karakuş’a götürdüm ve kontrol ederek bir kaç düzeltme söyledi. Tekrar gelerek düzeltmeleri kontrol ettim. Hava karardıktan
sonra saat 20.00-21.00 arası Yarbay Hakan Karakuş bizi brifing odasına çağırdı. Elinde koordinatlar vardı. Bu görevin çok önemli bir görev olduğunu, MY sistemine uçuş bilgilerinin girilmeyeceğini, yoksa operasyonun ortaya çıkabileceğini, bilgilerin daha sonradan girileceğini söyledi.
Terör örgütüne yönelik çok önemli operasyon olacağını söyledi. Çavur Binbaşı da uçacak kişileri
belirledi. 1 numara olarak önde ben, arkada ise Binbaşı Mustafa Azimetli ile tek uçakta arkalı
önlü olarak planlandı. 2 numara olarak da önde Üsteğmen Kaplan, arkasında 143. Filo’dan Yüzbaşı Ertan Koral planlandı.
“…Koordinatlar bizim standart olarak kullandığımız CO koordinatı değil MGRS olarak verilmişti. Ben bu koordinatların CO sistemine cevrilmesi gerektiğini söyledim. Onlar da ‘tamam siz
üstünüzü giyin biz çevirtiriz’ dediler. Biz geri geldiğimizde kâğıtta yazılı olarak koordinatları Çavur Binbaşı bize verdi. Koordinatı haritaya bakmadan neresi olduğunu bilemiyiz. Bu durum bana

AKINCI’DA YAŞANANLAR

279

garip gelmedi. Çünkü Diyarbakır’da da görev yaptığmıdan Filo Komutanı acil durumda bize sadece bir not kâğıdında koordinat verirdi. Yazılı emir sadece ona gilir o da bize gereğini söylerdi.
“… İlk kalkan uçak bizdik. Diğer uçakta bizimle birlikte kalktı. Ben liderdim. Bize Aslanl ve
Aslan2 çağrı adı verilmişti. Bu normalde kullanılan bir çağrı adı değildi. Gizlilik nedeniyle Aslan
denildi. …Azimetli Binbaşı koordinatları kontrol ederken hangarın yakınında bir adet helikopter
gördük. Bunu telsizle filoya iletti. …Desk’in içerisinde Kaygusuz Yüzbaşı ile Tosun Yüzbaşı vardı.
Azimetli Binbaşı bu helikoptere binerek kaçabileceklerini söyleyince muhtemelen Ahmet Albay
‘buraya atış yapıbilirsiniz’ dedi. Benim o yükseklikten buranın Polis Özel Hareket olduğunu anlamam mümkün değildi ve emri de sorgulayamazdım. Azimetli Binbaşı helikoptere hedeflemiyi
yaptı. Ben de lazerle işaretlemeyi yaptım. 2 numaralı arkadaki uçakta buraya GBU10 bombasını
attı. Standart konuşmamızı yaptık ve helikopter vuruldu.
“… Bana tekrar koordinat verdiler ve bunun TBMM’nin arka bahçesi olduğunu söylediler
ve buraya bir GBU-10 bombası atılacağını bidirdiler. Ben de buna inanamadım ve orası neresi,
burasımı diye oyalamaya çalıştım. Azimetli Binbaşı da bana ‘galiba şurayı tarif ediyorlar’ diye
söyledi. Ben de uçağın üzerinde TGP’nin arızalı olduğunu ve bombayı atamayacağımı söyledim.
Bu sefer de bana ‘dalışlı görerek at’ dediler. Ben de tam anlamadığımı, ne olduğunu bilmediğimi,
atamayacağımı söyledim. Süratimi de sürekli yüksek tutarak yakıtımın bitmesini sağlıyordum.
…Yine gard kanalından tüm uçaklara ‘yaptığınız yaşa dışıdır bir an evvel üstlerinize dönün’
ta- limatı verildi. Ben de zaten yapamayacağımdan yakıtımın azaldığını söyleyip geri dönmek
is- tedim. Sonra bu sefer hiç bir kontrol olmadan Akıncılara iniş yaptım. Uçağı aldığımız yere, F
havuzuna bıraktık.
“…Telsizden bize hareketlenme olursa müdahale etmemiz söylendi. Beklemeye başladık.
Ancak daha sonra helikopter dışarıya çıkınca atış yapma emri verildi. Ben terörle mücadele harekâtına katıldığımı sanıyordum. Benim gelişmelerden haberim olmadı. Bu nedenle Polis Özel
Hareket Merkezi’ne atış yapılmasında bulundum. Ben bunu terör hedefi sandım. Bunu bilme
şansım da yoktu.’’
Ekrem AYDOĞDU, 30/09/2016 tarihli ifadesinin bir yerinde şunları söylüyor: “… Bizim bindiğimiz uçakta 2 adet GBU10 bombası yüklüydü. Mehmet Çetin KAPLAN’ın uçağından ise 2 adet
GBU38 bombası yüklüydü. Bu şekilde 16/07/2016 günü 01 ya da 01:30 sıralarında havalandık.
Filo telsizinden her iki uçağa yapılan anonsta Ankara üzerinde 15-16.000 bin fitte beklememiz
söylendi. Havadayken yapılan telsiz anonsunda bize koordinat verildi. Bu koordinatı girip yönlendiğimizde telsizin başında bulunan, sesinden Ahmet Tosun ya da Mustafa Mete Kaygusuz
olduğunu düşündüğüm kişi yolda bulunan Tomalara ateş etmemizi istedi. Bu talimatı duyunca
hiçbir şey yapmamaya karar verdim. Atış yapmamak için Tomaları gördüğüm halde telsizle filoya Tomaları göremediğimi söyledim. Azimetli bu sortide çok fazla konuşmadı, zira önde ben
oturduğum için görüş açısına hakimdim. Azimetli uçağın arkasından fiziken aşağıyı gözlemleyemiyordu. Bu uçağın üzerindeki TGP podu arızalıydı. Bu nedenle poddan aşağıya bakamadık.
Atış talimatı gelince 7-8.000 fite indik. Tomaların bulunduğu yerin neresi olduğunu bilemiyorum.
Ancak şehir merkezinde ana cadde üzerindeydi. Daha sonra telsizin başında bulunan aynı kişi
başka bir koordinat verdi. Ben de bu koordinatları sisteme girdim. Koordinatların Ankara şeh- rinin merkezi olduğunu gördüm. Telsizden bu koordinattan machüssü geçiş yapmamız istendi. Ben
uçakta mühimmat yüklü olduğu için güvenlik nedeniyle ses hızının üzerinde geçemeyeceği- mi
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belirttim. Bunun üzerine filo telsizinden başka bir koordinat verildi...’’
Mahkemede şüpheliye Hakan Karakuş’un yaptığı toplantıda MY sistemine girmeden, bilahare girilmek üzere operasyon yapılacağı, ilk ifadesinde Karakuş’un kendilerine gizli bir operasyon olup kamu kurum ve kuruluşlarına saldırı planlandığı, bu saldırıyı önlemek için yapılacak
faaliyetin sızmalara karşı önlem amaçlı MY sistemine girilmeyeceği şeklindeki sözlerine karşılık
TSK İç Hizmet Kanunu’nun 20 ve 23. Maddeleri hatırlatılıp ‘‘bunu neden bunu dikkate almadığı’’
soruluyor. Bu soruya şu cevabı veriyor: “İlk uçuşta bu durumu değerlendirmedim, ancak ikinci
uçuşta bu değerlendirmeyi yaparak verilen talimatları yapmak istemedim.’’
İddianamede Ekrem AYDOĞDU’ya hakkındaki ‘diğer taraf beyanları’ hatırlatılıyor. Bunlardan Adem KIRCI ek ifadesinde şöyle diyor: “... Buradan 141. Filo binasına gittim, 142. Filo’dan
arkadaşlarım Mustafa EREZ, Mehmet Çetin KAPLAN ve Müslim MACİT’in kursiyer Teğmenlerle
burada olduğunu görüdm. Bunların dışında 141. ve 142. Filo Pilotları olan Ahmet TOSUN, Mustafa Mete KAYGUSUZ, Ertan KORAL, İlker HAZİNEDAR, Hüseyin TÜRK, İlhami AYGÜN, Oğuz Alper
EMRAH, Hasan Hüsnü BALIKÇI, Mustafa AZİMETLİ, Ekrem AYDOĞDU, Mehmet Fatih ÇAVUR,
Mustafa ÖZKAN, Mustafa KONUR ve ismi şu an aklıma gelmeyen bazı Pilotlar filonun DESK bölümü karşısındaki odada toplandık.’’
Mustafa KONUR’un ek ifadesi: “15/07/2016 tarihinde hafta sonu izni için Filo Komutanı Hakan Karakuş’a izin kâğıdımı imzalatmak maksadıyla beklediğim sırada kendisi benim de çalışmış
olduğum 141. Filo personelinin ayrılmamasını, öğretmen gazinosunda toplanmasını emretmiş.
Burada toplandık. Bize TMH olacağını söyledi. Yanılmıyorsam saat 18.00 sıralarıydı. Bu toplantıda Hakan Karakuş, Mehmet Fatih Çavur, Hüseyin Türk, Ahmet Tosun, Mete Kaygusuz, Özgür
Ötkün, Mustafa Erez, Adem Kırcı, Müslüm Macit, Ekrem Aydoğdu, Mehmet Çetin Kaplan vardı.’’
Mustafa ÖZKAN’ın ek ifadesi: “Bana darbe yapılacağını olay günü saat 21:30-22:00 arasında 141. Filo’da bulunduğum sırada Mustafa Azimetli söyledi. ..Ben olay günü 141. Filo’ya
gittiğimde Hakan Evrim, Ahmet Özçetin, Mustafa Azimetli, Ahmet Tosun, Hakan Karakuş, Ekrem
Aydoğdu, Ali Karabulut, Mustafa Konur, Mehmet Çetin Kaplan’lı gördüm.. Bunlardan ikisinin ilk
uçuş yapanlardan Mustafa Azimetli ve Ekrem Aydoğdu olduğunu biliyorum. Diğer ikisini hatırlamıyorum.’’
Uğur UZUNOĞLU’nun ek ifadesi: “...Filonun brifing salonuna geçtiğimde burada Filo Komutanımız, Mustafa AZİMETLİ, 141. Filo Komutanı Hakan KARAKUŞ, Mehmet Fatih ÇAVUR, Hasan
Hüsnü BALIKÇI, Ekrem AYDOĞDU, İlhami AYGÜN, Oğuz Alper EMRAH, Selahattin YORULMAZ, İlker HAZİNEDAR, Ertan KORAL, Mustafa Mete KAYGUSUZ ve yeni atanmam nedeniyle tanıyamadığım bir kaç pilotun bulunduğunu gördüm. ...Filodan da aynı talimat geldi. Bu esnada havada
içinde Hüseyin TÜRK ve benim bulunduğum uçak dışında o bölgede başka uçak yoktu. Birinci kol
uçan AYDOĞDU ve AZİMETLİ’nin içinde bulunduğu uçak üsse geri dönüyordu, ...Üzerimi değiştirip birşeyler yemek için gazinoya gittim, daha sonra dinlenmek için kursiyer gazinosuna geçtim
orada yanlış birşeyler olduğunu anlamaya başladım. Bu sırada telefonumu açıp internette haberlere baktığımda ve AYDOĞDU Yüzbaşıyla görüştüğümde o da bir terslik olduğunu söyledi, bu
saatten sonra hiçbir eyleme katılmama kararı aldık.’’
Ilhami AYGÜL’ün ek ifadesi: “...Toplantıda Özgür ÖTKÜN, Oğuz Alper EMRAH, Hakan KARAKUŞ, Ali KARABULUT, Ertan KORAL, Ahmet TOSUN, Mete KAYGUSUZ, Hüseyin TÜRK, Mustafa ÖZKAN, Adem KIRCI, Ekrem AYDOĞDU, Selahattin YORULMAZ ve ismini hatırladığım pilotlar vardı.’’
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Ertan Koral’ın ek ifadesi: “15/07/2016 tarihinde gece vakti tam saatini hatırlayamadığım bir
zamanda Mehmet Çetin Kaplan’ın kullandığı savaş uçağıyla birlikte Akıncı Üssü’nden havalandık. Yanılmıyorsam Mustafa Azimetli ve Ekrem Aydoğdu başka bir uçaktaydılar. Bu uçak bizim
kolun bir numarası olarak lider uçağımızdı. …Bu toplantıda benim dışımda ayrıca İlhami Aygül,
Hasan Hüseyin Balıkçı, Uğur Uzunoğlu, İlhami Aygül vardı. Yanılmıyorsam bu toplantıda Ekrem
Aydoğdu da vardı. Bu toplantı bitince acilen üzerimizi giyindik ve uçak başı yaptık…’’
Selahattin YORULMAZ’ın ek ifadesi: “...Bu toplantıda Hasan Hüsnü Balıkçı, Mustafa Azimetli, Hakan Karakuş, Mehmet Fatih Çavur, Oğuz Alper Emrah, Özgür Ötkün, İlker Hazinedar, Uğur
Uzunoğlu, Ekrem Aydoğdu, Ertan Koral, Mustafa Mete Kaygusuz, M. Çetin Kaplan, Adem Kırcı
vardı. ...Yanılmıyorsam o akşam ilk kalkış yapan Azimetli ve Ekrem Aydoğdu’nun içinde olduğu
uçaktı.’’
Hüseyin TÜRK’ün ifadesi: “...Suç tarihinde Yarbay Hakan KARAKUŞ brifing salonunda görevde uçacak olan pilotları toplayarak ve öğretmen gazinosunda Fatih ÇAVUR, Mustafa AZİMETLİ,
Yüzbaşı Ahmet TOSUN, Yüzbaşı Mete KAYGUSUZ, Yüzbaşı Ekrem AYDOĞDU, Yüzbaşı İlker HAZİNEDAR, Yüzbaşı Ertan KORAL, Üsteğmen Çetin KAPLAN’ın da orada bulunduğu halde Hakan
KARAKUŞ Yarbay terör örgütlerinin önemli kamu kurum ve binalarına saldırılar planlandığını
söyledi.’’
Müslim Macit’in ek ifadesi: “... Toplantıya Çavur, Özgür Ötgün, Kaygusuz, İlker Hazinedar,
Ahmet Tosun, Mustafa Konur, Mete Kaygusuz, İlhami Aygün, Mustafa Özkan, Çetin Kaplan,
Adem Kırcı, Oğuz Alper Emrah, Ekrem Aydoğdu, Uğur Uzunoğlu, Selahattin Yorulmaz gibi isimler
katılmıştı. Konuşmayı Karakuş Yarbay yaptı. Karakuş Yarbay burada ‘bugün çok gizli bir harekât
yapılacak. Terörle Mücadelede Cevdet Türkeli gibi çok tecrübeli arkadaşlarınız var. Ancak onları
çağırmadık. Bu sefer de böyle denenecek’ dedi. … Suç tarihinde uçacaklar arasında 1 numarada
Yüzbaşı Aydoğdu arkasından Binbaşı Azimetli uçuş yaptılar.’’
Mustafa AZİMETLi’nin ifadesi: “…Ekrem Aydoğdu benim bulunduğum birinci uçakta 1. Pilot
olarak görevliydi. Uçağı bu şahs kullandı. Helikopterlerin bulunduğu hangar bölümünü lazerle
işaretledik. Ertan Koral’ın Pilot olarak bulunduğu ikinci uçak ise burayı bombaladı. Kızılay’da
alçaktan uçuş yaparken yine Ekrem Aydoğdu benim bulunduğum uçakta 1. Pilot olarak görev
yaptı.’’
Fatih KILIÇ’ın ifadesi: “…Hakan Karakuş, Özgül Ötkün, Mete Kaygusuz Ahmet Tosun, Hüseyin
Türk, Ekrem Aydoğdu, Mustafa Konur ve Mustafa Erez’in darbe girişimi ile alakalarının olabileceğini düşünüyorum.’’
Dikta kayıtlarının çözümünden Ekrem AYDOĞDU’nun o gece komutlara cevap verdiği anlaşılıyor. Bazı örnek konuşmalar şöyle:
FİLO: Aslan 1, filo.
ASLAN 1 (EKREM AYDOĞDU): Filo, aslan 1 devam edin. FİLO: Tanker havada bilginiz olsun.
ASLAN 1 (EKREM AYDOĞDU): Anlaşıldı.
FİLO: Hareket görürseniz çakın.
ASLAN 1 (EKREM AYDOĞDU): Anlaşıldı.
…
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FİLO (AHMET TOSUN): Aslan 1, filo..
ASLAN 1 (MUSTAFA AZİMETLİ-Aydoğdu’nun kullandığı uçak): Devam.
FİLO (AHMET TOSUN): Hocam beklemeye devam ediyoruz,Harekât Komutanımızın emri
RTB (geri dön) yok, beklemeye devam..
ASLAN 1 (MUSTAFA AZİMETLİ): Okey alındı.
FİLO (AHMET TOSUN): İyi uçuşlar.
ASLAN 1 (MUSTAFA AZİMETLİ): Eyvallah, yalnız yakıt azılıyor şu tankeri bulun.
FİLO (AHMET TOSUN): Anlaşıldı.
ASLAN 1 (MUSTAFA AZİMETLİ): Tankerin gelmesi lazım, tankeri buraya yönlendirin.
FİLO (AHMET TOSUN): Tankerlerle koordine kurmaya çalışıyorum.
ASLAN 1 (MUSTAFA AZİMETLİ): Okey.
…
FİLO (AHMET TOSUN): Bölge neresi bölge, hocam PÖH mü PÖH mü?
ASLAN 1(MUSTAFA AZMİMETLİ-Gündoğdu’nun uçağı): Tamamen PÖH, A9 helikopterli araç,
helikopterli araç hareket ederse vuracam.
FİLO (AHMET TOSUN): Anlaşıldı hocam vurabilirsiniz, Harekât Komutanımız burda vurabilirsiniz.
ASLAN 1(MUSTAFA AZMİMETLİ): Görünüyor..
FİLO (AHMET TOSUN): Mutabık vurun, vurabilirsiniz.
ASLAN 1(MUSTAFA AZMİMETLİ): Okey hocam beklemede kalın bildirecem.
FİLO (AHMET TOSUN): Anlaşıldı bekliyoruz.
ASLAN 1 (MUSTAFA AZMÎMETLİ): Aslan 3, aslan 1 bu kanal mı? Hocam şu an A9’dan bir tane
helikopter çıkardılar skorsky ama araçla itiyor görünüyor pistin ortasına aldılar eğer hareketlilik
görürsek taarruz başlayacak.
ASLAN 1(MUSTAFA AZMİMETLİ): Hocam vuruyoruz belli bunu kaldıracaklar vuruyoruz.
…
FİLO (AHMET TOSUN): Aslan 1, filo.. ASLAN 1 (EKREM AYDOĞDU): Filo, aslan 1..
FİLO (AHMET TOSUN): Özellikle nizamiye bölgelerinde hareketli hedef varsa vurun, nizamiye bölgelerinde..
ASLAN 1 (EKREM AYDOĞDU): Şu an bir helikopter yakıt alıyor muhtemel çalıştıracaklar onu
vuralım mı?
FİLO (AHMET TOSUN): Hareket görürseniz vurun, hareket görürseniz vurun.
ASLAN 1 (EKREM AYDOĞDU): Filo, aslan 1, tek helikopter imha edildi.
FİLO (AHMET TOSUN): Anlaşıldı hocam, elinize sağlık.
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ASLAN 1(EKREM AYDOĞDU): İkinci helikopteri de imha etmek istiyoruz şey için..
FİLO (AHMET TOSUN): Anlaşıldı hocam talimat hareket görürseniz vurun, hareket görürseniz vurun, özellikle nizamiyeyi vurun, Harekât Komutanımızın emri nizamiye bölgesinde hareket
olursa vurun.
ASLAN 1 (MUSTAFA AZİMETLİ): Hocam tekrar ediyorum, Kuzey 3954.9600 Doğu 3250.9200
2894 feet (koordinat genelkurmay tarafı)
FİLO (MUSTAFA METE KAYGUSUZ): Tamamıyla doğru, burda tomalar var, tomalara top taarruzu, tarzı serbest..
ASLAN 1 (MUSTAFA AZİMETLİ): Tomalara top taarruzu alındı.
FİLO (MUSTAFA METE KAYGUSUZ): Orda toma olduğuna emin olun bilgi.. ASLAN 1 (MUSTAFA AZİMETLİ): Anlaşıldı görerek atacağız.
FİLO (MUSTAFA METE KAYGUSUZ): Görerek bakın toma, emin değilseniz atmayın. ASLAN 1
(MUSTAFA AZİMETLİ): Alındı.
…
FİLO (AHMET TOSUN): Aslan 1, filo..
ASLAN 1 (EKREM AYDOĞDU): Devam..
FİLO (AHMET TOSUN): Yeni hedef veriyorum hazır mısınız hocam? ASLAN 1 (EKREM AYDOĞDU): Anlaşıldı dinliyoruz.
FİLO (AHMET TOSUN): Hocam bu hedefe GBU-10 atacaksınız, görerek GBU-10 atacaksınız.
ASLAN 1(EKREM AYDOĞDU): Koordinat hassassa JDAM’da atalım.
FİLO (AHMET TOSUN): Koordinat değil hocam görerek size tarif ediyorum görerek GBU-10
atacaksınız Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ile yanındaki Meclis binası Meclis binasının yola
yakın yeşillik tarafı, Hava Kuvvetleri,Deniz Kuvvetleri tarafında bakıldığında Meclis binasının yola
yakın yeşillik tarafı..
ASLAN 1 (EKREM AYDOĞDU): Koordinatları bulmaya çalışıyoruz size vereceğiz görerek GBU10 atılacak.
FİLO (AHMET TOSUN): Anlaşıldı Meclis binasının yola yakın yeşillik tarafı..
..
FİLO (AHMET TOSUN): Meclis binasının orada bulunduğunuz o yeşillik alana atış serbest
kimsenin olması önemli değil atış serbest..
ASLAN 1(MUSTAFA AZİMETLİ): Hocam alındı, atış serbest..
Ekremaydoğdu ile ilgili düzenlenen MASAK raporu incelendiğinde kendisinin, darbeye teşebbüs faaliyeti kapsamında hakkında işlem yapılan şüphelilerden; Bircan Ermaya, Şükrü Ekmekçi, Özgür Ötkün, İlhami Aygül, Mustafa Çınar, Ekrem Kurt, Yusuf Küçükbatan, Müfit Küçük
ile, ayrıca hakkında FETÖ/PDY kapsamında işlem yapılan Muhammed Aydoğdu, İlhami Aygül,
Turan Boztepe, Niyazi Küçük ile havale işlemi gerçekleştirdiği görülüyor. KOM Daire tarafından
hazırlanan rapordan da AYDOĞDU’nun kardeşi Muhammed Aydoğdu’nun hakkında FETÖ/PDY
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kapsamında işlem yapılan İzmir İş Adamları Derneği’nde denetim kurulu üyesi olduğu, aynı zamanda Bylock kullananlar listesinde isminin bulunduğu, diğer kardeşi Meltem Gültürk’ün Bank
Asya katılım bankasına 17/02/2014 tarihinde hesap açtırdığı anlaşılıyor.
Hazırlanan iddianamenin sonuç bölümünde Ekrem AYDOĞDU hakkında şunlar var: “Ekrem
Aydoğdu’nun FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün üyesi olduğu, Sinan Kurt’un 07/09/2016 tarihli
ifadesinden ve ekinde yer alan fotoğraflı teşhis tutanağından anlaşılacağı gibi; Musa kod isimli
örgüt mahrem abisinin şüpheliden sorumlu olduğu ve şüphelinin abiliğini yaptığı, suç tarihinde
Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda Pilot olarak görev yaptığı, darbe günü Akıncı Üssü’nde mesainin erken bitirildiği… şüphelinin de bahse konu toplantıya katıldığı, şüpheli Ekrem Aydoğdu ile
Mustafa Azimetli’nin kullandıkları 94-0105 kuyruk numaralı F-16 uçağı ile tam isabetli vurabilmek için lazer poduyla işaretleme yaptıkları, bu işaretleme sonunda Ertan Koral’ın 16/07/2016
tarihinde saat 23:18’de ASLAN-1-2 numara kodunu kullanan 94-0110 kuyruk numaralı F-16
uçağı ile yanında Pilot Mehmet Çetin Kaplan olduğu halde Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık
Daire Başkanlığı’na 1 adet GBU- 10 bombası attığı, bombalama sonucunda 7 kişiyi şehit ettiği, 5
kişiyi yaraladığı, şüphelinin bahse konu bombalama eylemine kullandığı uçaktaki lazer poduyla
işaretleme yapmak suretiyle iştirak ettiği, şüphelinin darbe günü Akıncı Üssü’nde bulunduğu,
15/07/2016 tarihinde 143. Filo koridoru güvenlik kamerasında saat 16.13-16.18 zaman aralığında görüntülerinin bulunduğu, darbe yöneticileri tarafından verilen görevleri yerine getirdiği,
darbe faaliyetlerinin başarılı olabilmesi için gayret sarfettiği, yukarıda açıklandığı üzere F-16
uçağı kullanıp Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı’nı bombaladığı, şüphelinin
darbe faaliyetine bu şekilde iştirak ettiği.. anlaşılmıştır.’’
AYDOĞDU’nun bu eylemleri nedeniyle; Anayasa’yı ihlal suçu, yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs suçu,Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçu, silahlı örgüte üye olmak suçu ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçu işlediyi düşünülerek her eylemden ayrı ayrı cezalandırılması istendi. Bunun dışında kasten öldürme suçundan
maktul adedince 7 kez, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan yaralı adedince 5 kez, mala zarar
verme suçundan mağdur adedince 48 kez, kamu malına zarar verme suçundan bombalanan yer
adedince 1 kez cezalandırılması talep edildi.
İLHAMİ AYGÜL
İsmi Akıncı davasında 42’nci sırasında kayıtlı. Havacı Pilot Kurmay Yüzbaşı rütbesinde. Olay
yaşanırken Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı 143. Filo Komutanlığı’da görevliydi. Genel Kurmay
Başkanlığı’nın 29/01/2016 tarihli atama emri ile Napoli’de NATO kadrosuna atanmış. Nisan-Mayıs-Haziran ve Temmuz başlarına kadar aralıklarla iki hafta Napoli’de kalmış, diğer dönemlerde
de İstanbul ve Ankara’da yurtdışı hazırlık kurslarına katılmış.
Atama ile ilgili olarak 15/07/2016 tarihinde, yani olay günü Genel Kurmay Başkanlığı’nın
emriyle ilişik kesmesi gerekiyormuş. Bu işlemleri başlatmak için 11/07/2016 Pazartesi günü
Akıncı’daki görev yerine geliyor. İlişik kesme işlemlerini başlatıyor, fakat Filo Komutanı Mustafa
AZİMETLİ ilişik kesmemesi konusunda emir veriyor. AYGÜL bunun sebebini sorduğunda “soru
sormayın, ilişik kesmeyeceksiniz’’ diyor. “Bu konuda Genel Kurmay Başkanlığı’nın yazılı emri var,
15/07/2016 günü ilişik kesmek zorundayım’’ dese de AZİMETLİ kabul etmiyor. Kendi ifadesine göre ilişik kesme talebini kabul etmeyen AZİMETLİ ona 11/07/2016 tarihinden 15/07/2016
tarihine kadar uçuşlara destek vermesi konusunda emir vermiş. Olay günü akşam saat 19.00
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sıralarında Mustafa AZİMETLİ, AYGÜL’ün de içinde bulunduğu uçuş ekibine “uçuş teçhizatlarınızı
alın ve 141. Filo’ya gidin’’ emrini veriyor. “Biz 141. Filo’ya gittik ve orada beklemeye başladık, bu
sıra kimse bize herhangi bir açıklama yapmadı’’ diyor.
Bundan sonrasını şöyle anlatıyor: “Akşam saat 21.00’den sonra bildiğim kadarıyla Hava
Kuvvetleri eski Komutanı Akın ÖZTURK’ün damadı olan ve 141. Filo Komutanı olan Hava Pilot
Kurmay Yarbay Hakan KARAKUŞ bizi topladı ve ‘arkadaşlar bu çok özel bir görev, bundan önceki
TMH’lerde bilgi sızmaları olduğu için bu görev kısıtlı insanlarla yapılacak, kesinlikle soru sormayın, ilerleyen saatlerde size detaylı bilgi vereceğiz, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın emri ile görev gizlilik derecesinde yürütülecek’ dedi. …Bize bu konuda başkaca bir detay verilmedi. Bir süre
daha beklemeye devam ettik. Gecenin ilerleyen saatlerinde belki 22.00-23.00 sıralarında tekrar
bir toplantı daha yapıldı, toplantı da konuşmayı ismini hatırlamıyorum ama soyismi ÇAVUR olan
Hava Pilot Kurmay Binbaşı yaptı ve bize ilk sortide uçulacak olan kolları ve Pilotları söyledi. …Bu
toplantıda kullanılacak mühimmatları da Binbaşı Çavur bize söyledi ve bu mühimmatların JDAM
ve GBU olduğunu belirtti.
“Ben de açıkçası bu mühimmatların ne olduğunu tam olarak bilmiyorum, hatta bunu da
Çavur Binbaşıya söylemiştim. Bu mühimmatlarla uçamayacağımı da kendisine belirttim. O da
bana ‘o zaman önünden başka bir pilot uçağı uçursun, sen de arkasında otur’ dedi. Ben de telsiz
konuşmaları yaparak faydalı olabileceğimi düşünüp kabul ettim. Bu süreçte birkaç uçak havalandı. Daha sonra bizim uçacağımız olan F-16’nın ön koltuğuna Hava Pilot Üst Teğmen ismini bilmediğim YURDAKUL isimli Pilot oturdu, ben de uçağın arka koltuğuna oturdum. …143. Filo’nun
komuta kontrolünden biz havadayken bize bir koordinat verildi ve orada tur atarak beklememiz
söylendi. Ardından bize bir koordinat daha verildi. Verilen koordinata gittiğimizde bu koordinatın
Ankara Emniyet Müdürlüğü arkası olduğu söylendi. …Bir müddet sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün ön tarafındaki boşluk bir alandan, Emniyet Müdürlüğü’ne doğru silahla ateş edildiğini
gördük. …Bunun üzerine biz Emniyet Müdürlüğü’ne ateş edildiğini tespit ettik ve terörist bir grubun Emniyet Müdürlüğü’ne ateş ettiğini düşündük ve bir çatışma olduğunu Akıncı’daki komuta
kontrol merkezine rapor ettik. …Çatışmanın tam merkezini de tespit edemediğimiz için Emniyet
Müdürlüğü’nün karşısından ateş edilen yere bomba atalım diye düşündük. Akıncı 141. Filo’daki
komuta merkezinden ateş emri verilmişti. Bunun üzerine Üsteğmen Yurdakul 2 adet bildiğim
kadarıyla GBO denen mühimmatı ateş edilen yere attı. Ardından komuta merkezinden ‘iniş serbest’ emri geldi ve Akıncı Üssü’ne iniş yaptık.
“…Dinlenme odasına tekrar girdiğimde oda karanlıktı. Odada dinlenen başka biri ki, şu an
kim olduğunu hatırlamıyorum, o kişi cep telefonuyla internete baktı ve ‘darbe girişimi varmış’
dedi. …Yanımdaki Yüzbaşı Oğuz Alper EMRAH’a buradan kaçalım dedim. O da kabul etti. Etrafımıza baktığımızda silahlı askerler vardı ve bu askerler duruşları itibariyle çok kararlı bir imaj
çiziyorlardı. Kaçarsak bu askerlerin bizi vuracağını düşündük ve olduğumuz yerde kaldık. Oğuz
Alper ve ben, bir daha uçmamak için karar aldık. O ara yanımıza Yüzbaşı Ekrem AYDOĞDU da
geldi, o da bir kaygı içerisindeydi. …Daha sonra Oğuz Alper Emrah ve Binbaşı Ali Karabulut ile
sivil elbiselerimizi giyip benim ve Oğuz Alper’in otomobiliyle Akıncı içindeki lojmanlara gittik. Ali
Karabulut’un evi lojmandaydı, onun evine gittik ve orada beklemeye başladık. Kimseyi arayamadık, çünkü aradığımızda bizi gelip vurabilecekleri korkusuna kapıldık. Nizamiyeden gitmeyi düşündük ama o taraftan sürekli silah sesi geldiği için korktuk, o gün lojmanda kaldık. Pazar günü
yani 17/07/2016 tarihinde sabah ortalık sakinleşince lojmandan çıktık.…Biz de Oğuz Alper ile
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birlikte 20/07/2016 günü doğrudan Ankara Batı Adliyesi’ne geldik. Olay bu şekilde gerçekleşti.’’
AYGÜL isimi de ‘diğer taraf beyanları’nda sık geçenlerden. Ertan Koral verdiği ek ifadesinde,
“...Olay günü olan 15/07/2016 tarihinde gündüzleyin 143. Filo’daydım, akşam olunca da hep beraber 141. Filo’ya geçtik. Olay zamanında Akıncı Üssü’nde Kubilay Selçuk, Hakan Evrim, Ahmet
Özçetin (…) İlhami Aygül’ü… gördüm. ...Bu toplantıda ben, İlhami Aygül, (…) vardı. Bu toplantı
bitince acilen üzerimizi giyindik ve uçak başı yaptık..’’ sözleriyle AYGÜL’ün olayların içinde olduğunu anlatıyor.
Mehmet YURDAKUL’un ek ifadesi: “…İlhami AYGÜL ile birlikte ilk defa geldiğim için bilmediğim bir cepten F-16 uçağına bindik. İlhami AYGÜL koordinatın kendinde olduğunu söyledi. Uçak
başı yaptık. Saat 00.00 gibi havalandık. Ben uçağın ön tarafında Aygül de arka tarafındaki koltukta havalandık. ...Ben Doğu’ya doğru gideriz diye düşünürken koordinatı AYGÜL Yüzbaşı girdi
ve Ankara’nın şehir merkezi üzerinde olduğumuzu gördüm ve belirtilen koordinatta beklemeye
başladık..’’
Uğur UZUNOĞLU’nun ek ifadesi: “…Filonun brifing salonuna geçtiğimde burada Filo Komutanımız, Mustafa AZİMETLİ, 141. Filo Komutanı Hakan KARAKUŞ, Mehmet Fatih ÇAVUR, Hasan
Hüsnü BALIKÇI, Ekrem AYDOĞDU, İlhami AYGÜL, Oğuz Alper EMRAH, Selahattin YORULMAZ,
İlker HAZİNEDAR, Ertan KORAL, Mustafa Mete KAYGUSUZ ve yeni atanmam nedeniyle tanıyamadığım bir kaç pilotun burada bulunduğunu gördüm.’’
Oğuz Alper EMRAH’ın ek ifadesi: “15/07/2016 tarihinde de ben ve İlhami AYGÜL ilişik ke- secektik. …AZİMETLİ öğlenden sonra bize görev verilebileceğini ve beklememizi söyledi. Kendisi ‘bu
gün terörle mücadele harekâtı yapılacak’ dedi, ancak bir saat belirtmedi. İlhami ile beraber bu
şekilde beklemeye devam ettik. …Daha sonra sabaha doğru İlhami AYGÜL yanıma gelerek ‘beni
bir yere gönderiyorlar, korkuyorum benimle gelir misin’ dedi. …oradan tanımadığım biri- nin
aracına binerek 143. Filo’ya gittim, yanımda İlhami AYGÜL ve Ali KARABULUT vardı. Daha sonra ben kendi aracıma tek başıma binerek nizamiyeden çıkıp lojman tarafına geçtim. Orada Ali
KARABULUT ile karşılaştım. Kendisi ‘benim eve gelin’ deyince Ali KARABULUT’un evine geç- tim,
İlhami de oradaydı. Ailelerimizi aradık, sonra da kendi aramızda ne oluyor, neyin içine düş- tük
diye konuşmaya başladık.”
Ekrem Aydoğdu’nun ek ifadesi: “…Çıktıktan sonra Fatih Mehmet Çavur Binbaşı filo içinde
Özgür Ötgün, Oğuz Alper Emrah, Ahmet Tosun, İlhami Aygül ve bir kaç pilotu çağırarak akşama
önemli bir TMH faaliyeti olabileceğini ve istirahat etmemizi söyledi. ...Bu esnada Hasan Hüsnü
Balıkçı, Fatih Mehmet Çavur, Uğur Uzun, İlhami Aygül, Selahattin Yorulmaz, Ertan Koral, Mehmet Çetin Kaplan, Mustafa Azimetli ve başkaca şu an isimlerini hatırlayamadığım ilk ifademde
belirttiğim pilotların brifing odasında toplanması istendi. …Burada Ertan Koral, İlhami Aygül, Özgür Ötgün vardı.“ Müslim Macit ve Adem KIRCI da ifadelerinde benzer şeyleri belirtip AYGÜL’ün
de bu toplantıya iştirak ettiğini söylüyorlar.
Dosya da ifadesi bulunan Taner Doğan, Akıncılar Üssü’nde ne olduğunu anlamak için dolaşırken İlhami Aygül, İlker Hazinedar, Ertan Koral ve Oğuz Alper Emrah’ı askeri minibüse binerken
gördüğünü, yanlarında uçuş kıyafetleri olduğunu anlatıyor.
Uğur Akyılmaz, Muhammed Suheyl Serdaroğlu ve Sinan Alvur da ifadelerinde aynı minibüsü gördüklerini belirtiyorlar. Harun Nihat Aşık ise ifadesinde, AYGÜL’ün uçuş teçhizatlarını 141.
Filo’ya taşırlarken, kendilerine yardım ettiklerini, Oğuz Alper Emrah’ın isteği üzerine şarjörlerine
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mermi bastıklarını söylüyor. Ahmet SARIKAYA da ifadesinde olay gecesi üsde AYGÜL’ü uçuş malzemesiyle gördüğünü belirtiyor.
İlhami AYGÜL ismi dikta kayıtlarında da geçiyor. Bunlardan birkaç örnek şöyle:
ASLAN 4 (İLHAMİ AYGÜL): Kurt filo, aslan 4..
KURT FİLO (METE KAYGUSUZ): Aslan 4, devam edin..
ASLAN 4 (İLHAMÎ AYGÜL): Anlaşıldı koordinatın eee resimin resim tarifi nedir ne hedefi bu?
KURT FİLO (METE KAYGUSUZ): Resim koordinatı için beklemede kalın.
ASLAN 4 (İLHAMİ AYGÜL): Negatif atış izni verilen koordinatı biliyor musunuz ne olduğunu?
KURT FİLO (METE KAYGUSUZ): Emniyet binasının arkası, emniyet binasının arkası..
ASLAN 4 (İLHAMİ AYGÜL): Anlaşıldı binanın kuzeyine mi atıcaz, var mı bir bilgi?
KURT FİLO (METE KAYGUSUZ): Arkası dendi, beklemede kalın tekrar ikaz edicem.. ASLAN
4(İLHAMİ AYGÜL): Beklemedeyiz.
…
ASLAN 4-1 NUMARA (İLHAMİ AYGÜL): Kurt filo, aslan 4 Emniyet binasının önünde çatışma
takip ediyoruz çatışma..
MUSTAFA METE KAYGUSUZ: Emniyet binasını vurun, emniyet binasını tahrip edin.
ASLAN 4-1 NUMARA (İLHAMİ AYGÜL): Anlaşıldı çatışma olan bölgeye atış yapıyoruz mütabık
mıyız?
ASLAN 4-1 NUMARA (İLHAMİ AYGÜL): Tamamen mütabıkız, Emniyet binasına atış yapın,
Emniyet binasına..
..
ASLAN 4-1 NUMARA (İLHAMİ AYGÜL): Anlaşıldı, Emniyet binası Ankamall’ın yanındaki ilk
bina mı ikinci bina mı? Biz çatışmayı takip ediyoruz, çatışma olan bölgeye atış edebiliriz.
MUSTAFA METE KAYGUSUZ: Yoğun ateş edilen yere ateş yapın, yoğun ateş edilen yere çatışmanın olduğu yere aslan 4..
ASLAN 4-1 NUMARA (İLHAMİ AYGÜL): Anlaşıldı çatışma olan bölgeye atış yapıyoruz mütabık
mıyız?
FİLO(M. METE KAYGUSUZ): Tamamen mütabıkız. Emniyet binasına atış yapın..
KURT FİLO (MUSTAFA METE KAYGUSUZ): Emniyet binasını tahrip serbest..
ASLAN4 (İLHAMİ AYGÜL): Anlaşıldı, çatışmanın olduğu bölgede Emniyet binası tarafına ateş
ediyoruz.
…
FİLO (MUSTAFA METE KAYGUSUZ): Emniyet binasına atış yaptınız mı? ASLAN4 (İLHAMİ AYGÜL): İki dakika sonra taarruz olacak.
FİLO (MUSTAFA METE KAYGUSUZ): Biraz acele edelim 1 bomba daha iki bomba..
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ASLAN4 (İLHAMİ AYGÜL): Emniyet çatışma bölgesine iki bomba atıldı, MACK üstü geçiş için
koordinat alabiliriz.
İlhami AYGÜL’le ilgili düzenlenen MASAK raporunda, kendisinin darbeye teşebbüs faaliyeti kapsamında hakkında işlem yapılan şüphelilerden; Şükrü Ekmekçi, Ekrem Aydoğdu, Ertuğrul
Kaynar, Nahsen Fıstıkçı ve hakkındaFETÖ/PDY kapsamında işlem yapılan Devrim Ağırağaç ve
Mehmet Hanifi Acar ile havale işlemi gerçekleştirdiği kayıtlı.
İddianamenin sonuç bölümünde kendisiyle ilgili şunlar var: “İlhami Aygül’ün FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün üyesi olduğu, suç tarihinde Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda Pilot olarak görev yaptığı, darbe günü Akıncı Üssü’nde mesainin erken bitirildiği… şüphelinin de bahse
konu toplantıya katıldığı, şüpheli İlhami Aygül’ün 16/07/2016 tarihinde saat 00:56’da ASLAN-4
1 numara kodunu kullanan 94-1562 kuyruk numaralı F-16 uçağı ile Pilot Mehmet Yurdakul ile
birlikte Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binasına toplam 2 adet GBU-10 bombası attığı, Ankara
üzerinde MACH üzeri geçiş yaptığı, bombalama sonucunda 2 kişiyi şehit ettiği, 39 kişiyi yaraladığı, 1 kişinin malına zarar verdiği, saat 01:37’de Akıncı Üssü’ne iniş yaptığı, şüphelinin darbe günü
Akıncı Üssü’nde bulunduğu, 15/07/2016 tarihinde 143. Filo koridoru güvenlik kamerasında saat
18.47.34-18.47.37 zaman aralığında görüntülerinin bulunduğu, darbe yöneticileri tarafından
verilen görevleri yerine getirdiği, darbe faaliyetlerinin başarılı olabilmesi için gayret sarfettiği,
yukarıda açıklandığı üzere F-16 uçağı kullanıp Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binasını bombaladığı, darbe faaliyetine bu şekilde iştirak ettiği.. anlaşılmıştır.’’
Bu değerlendirmelerden sonra AYGÜL’ün, Anayasa’yı ihlal suçu, yasama organını ortadan
kaldırmaya teşebbüs suçu, Türkiye Cumhuriyeti Hukümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçu,
silahlı örgüte üye olmak suçu ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan dolayı
ayrı ayrı cezalandırılması talep ediliyor. Ayrca, kasten öldürme suçundan dolayı maktul adedince 3 kez kasten öldürmeye teşebbüs suçundan dolayı yaralı adedince 39 kez, mala zarar verme
suçundan dolayı mağdur adedince 43 kez ve kamu malına zarar verme suçundan dolayı da bombalanan yer adedince 1 kez cezalandırılması istendi.
MEHMET YURDAKUL
Dosyada 43’üncü sırada kayıtlı. 2005 yılında Hava Harp Okulu’na giriyor. 2009 yılında mezun
oluyor. Aynı yıl İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssü’ne atanıyor. Burada sırasıyla 123. 122. ve 121. filolarda
Pilotaj Eğitimi alıyor. 2011 yılında Konya 3. Ana Jet Üssü’nde 133. Filo’ya atanıyor ve yaklaşık 6
ay kaldıktan sonra 4. Ana Jet Üssü 143. Filo’ya ataması yapılıyor. Buradaki kursu bitirdikten sonra
Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü’nde 182. Filo’ya gönderiliyor ve orada fiili olarak uçuş yapıyor. 2016
yılı Mayıs ayı atamalarında tekrar 143. Filo’ya atanıyor.
15/07/2016 tarihinde şehir dışındaki rutin sağlık muayenesi işlerini tamamlayıp Ankara’ya
dönmüş. Aynı gün 13.30 -14.00 sıralarında üsse gelerek 143. Filo’ya gidiyor. Filo kapısında karşılaştığı Azimetli kendisine akşam saatlerinde terörle mücadele harekâtı olacağını, gizliliğinin çok
önemli olduğunu eşi dahil kimseye söylememesi gerektiğini belirterek çağrılınca gelmek üzere
eve gitmesini söylüyor. O da eve gidiyor. O akşam kız kardeşinin kına gecesi varmış. Oraya gitmek için yola çıkıyor ama yolda kendisini İlker Hazinedar arayarak “akşamleyin maç var hemen
gel, gelirken Mustafa ÖZKAN’ı da getir’’ diyor. YURDAKUL gizlilik olduğu için böyle söylendiğini
düşünüyor. İfadesinde “Ben zaten üsse çağırılacağımı bildiğim için uçuş tulumlarımı yanıma almıştım. Etimesgut taraflarında Mustafa ÖZKAN Üsteğmen’i alıp saat 21.30 sıralarında üsse git-
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tik. Ana nizamiyeye girerken kayıt yaptırmadık, ama üs nizamiyesine kart okutarak giriş yaptık’’
diyor. Onlar yoldayken Binbaşı Ali Karabulut, Mustafa Özkan’ı arayıp nerede olduklarını sormuş
ve uçuş kıyafetlerinin 141. Filo’da olduğunu söyleyerek onları da oraya çağırmış. Ana nizamiyede
bu yüzden kayıt yapmayıp, doğrudan 141. Filo’ya gitmişler. Onlar filoya vardığında oradakiler
meşhur brifingteymiş. Brifing bitince Filo Komutanı Azimetli’nin yanına gitmiş. Azimetli kendisine uçuş olduğunu, onun da uçma ihtimalinin bulunduğunu, teçhizatını hazırlayıp beklemede
kalmasını söylüyor.
Saat 22.30-23.00 sıralarında uçakların havalandığını duyuyor ve bu arada saat 0230’a kadar dinlenme odasında uyuyor. “Akabinde tivıtırda darbe girişimi yapıldığını öğrendim, o saate
kadar darbe girişiminden haberim yoktu’’ diyor. Odadan çıkınca Ali Karabulut, İlker Hazinedar,
Kaygusuz Yüzbaşı ve Adem Kırcı’yı görmüş. İfadesinde, “Silahlı karacı askerler vardı, kursiyer
olduğunu sonradan öğrendiğim Teğmen ve Üsteğmenler vardı, kursiyerlerin de silahlı olduğunu
görünce darbe yapıldığını anladım’’ diyor.
İddiasına göre korktuğu için odaya geri dönüp beklemiş ve hava aydınlanınca dışarıya çıkmış. Dışarıda Diyarbakır’dan tanıdığı ibrahim Yozgat, Yavuz istek, Erdem Erdoğan, Ahmet Özdemir, Aziz Ersel Emanet’in olduğunu görmüş. İfadesine göre onların Eskişehir’den gelen bir
talimatla geldiklerini öğrenmiş ama kim darbeci kim değil, bilmediği için bu konulara girmemiş.
Saat 10.00 sıralarında F-4 uçaklarının pisti bombaladığını duyduğu için kaçmaya başladığını
söylüyor. Çantasını almış, bu arada Erdem Erdoğan ve Yuvaz istek yanına gelmiş. Onları da arabasına alarak lojman bölgesine gitmiş. Halkın üs bölgesinde toplandığını öğrendiği için üzerini
değiştirip yürüyerek üssü tek etmiş. Bu arada kayınbiraderini çağırmış. O da gelip kendisini arabayla almış. Daha sonra Mustafa Özkan arayıp ifadeye gideceklerini söyleyince üsse gelip teslim
olmuş.. Bütün bunlar kendi anlattıkları. Mehmet YURDAKUL, 05/10/2016 tarihinde alınan savunmasında ise şunları söylüyor:
“…AZİMETLİ Binbaşı ‘sen AYGÜL Yüzbaşı’yla uçacaksın’ dedi. Ben de Aygül Yüzbaşı’yı buldum. Kendisi de bana birşey söylemedi. Bu şekilde beklemeye başladım. Dışarıda çardakta bekliyordum, saat 23.30 gibi Yurdakul diye seslendiler. Beklediğim süre içerisinde televizyon seyretmedim, telefonumunda şarjı az olduğu için cep telefonumdan internete girmedim. Bu arada
bana birşey söyleyen olmadı. Çardakta benimle birlikte İlhami AYGÜL, İlker HAZİNEDAR ve tanımadığım diğer şahıslar vardı. İsmim bağırılınca kimin bağırdığını karanlıkta görmedim, teçhizata gittim ve uçuş teçhizatımı aldım. İlhami AYGÜL ile birlikte ilk defa geldiğim için bilmediğim bir
cepten F-16 uçağına bindik. Deskte şu anda kimin söylediğini hatırlamıyorum, ancak KAYGUSUZ
veya Ahmet TOSUN, ‘A9 bölgesine uçacaksınız’ dediler. İlhami AYGÜL de koordinatın kendinde
olduğunu söyledi. Uçak başı yaptık. Saat 20000 gibi havalandık. Ben uçağın ön tarafında Aygül
Yüzbaşı da arka tarafındaki koltukta aynı uçakla havalandık. Uçağın kuyruk numarasını hatırlamıyorum, yanlış hatırlamıyorsam Aslan-4 kod ismiyle uçtuk. Normalde bizim filonun kod ismi
Öncel olması gerekiyor, sebebini bilmiyorum, ancak normal çağrı ismi dışında Aslan-4 çağrı ismini kullandık. Biz İlhami ile birlikte 1 numara olacaktık, Mustafa ÖZKAN da tek başına kullandığı
uçakta 2 numara olacaktı, bu şekilde havalandık.
“Biz havalandıktan sonra başka bir kanaldan bize herhangi bir şekilde uçuşunuz yasal değil, kalktığınız üsse geri dönün şeklinde bir yasal uyarı gelmedi. Ben Doğu’ya doğru gideriz diye
düşünürken koordinatı AYGÜL Yüzbaşı girdi ve Ankara’nın şehir merkezi üzerinde olduğumuzu
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gördüm ve belirtilen koordinatta beklemeye başladık. Yanlış hatırlamıyorsam 23000-24000 fitte
bekliyorduk. Uçağımızda 2 tane GBU-10 mühimmatı vardı. Biz de sniper pod değil onun bir alt
versiyonu TGP pod vardı. Onunla aşağıya baktık. Telsizden bize aynı bölgede daha önce nizamiyeye bomba atıldığı söylendi. Ben ilk defa uçtuğum için sesleri tanıyamadım, nizamiyeyi aradık
bulamadık. Bize telsizden ‘o bölgede hareketli birşey olursa bildirin’ dediler. Telsizde konuşmaları İlhami yaptı. Sadece bomba uçaktan ayrıldığında bu işlemi de önden ben yaptığım için kule
bize ‘bomba attınız mı’ diye birkaç kez sorduğu için ben de atışın birkaç saniye sonra gerçekleşeceğini söyledim. Onun dışında başka birşey söylemedim. Şu anda tam olarak hatırlamıyorum,
ancak bir müddet verilen koordinatta havada bekledikten sonra bize ‘Emniyet binasının otoparkına atış yapacaksınız’ dediler. Ben emniyet binasına niçin atış yaptığımızı sormadım. Ancak bir ara TGP’den Emniyet binasının ön tarafında çatışmalar olduğunu gördüm. Ben uçaktan
baktığımda herhangi bir askeri araç görmedim. Verdikleri koordinat boş bir yeri gösteriyordu,
yakınında Emniyet binası vardı, yakınında kimse gözükmüyordu. Uçakla paten kurup hedefin
üzerinde dolaşmaya başladık. Normalde poda hedefi gösterdikten sonra lazerli işaretleme yapıldığından podun sonraki girişlerde oraya otomatik olarak kilitlenmesi gerekiyordu, ancak ne
hikmetse kilitlenmiyordu. Ben İlhami AYGÜL’e hocam kilitlenmiyor birşeyler oldu dedim. Onun ne
dediğini hatırlamıyorum. Filodan telsizle sürekli bize ‘atış yapıldı mı? Ne zaman yapılacak?’ diye
soruyorlardı. Biz de ilk başta arıza olduğunu söyledik. Birkaç denemeden sonra hedefe kilitlenebildik. Daha önce çatışma yapıldığını bildirdiğim hedefe son baktığımızda herhangi bir çatışma
yoktu, çevrede boştu. Ben de bunun üzerine söz konusu yere aynı anda iki tane GBU-10 bombayı
attım. Aynı bölgede beklemeye devam ettik, bu sırada filodan Mustafa ÖZKAN’a da aynı bölgeye
bomba atmalarını söylediler, o da aynı bölgeye bomba attı.
“Biz sabit irtifada beklemeye devam ettik, diğer kollara ‘alçak ses üstü uçuş serbest’ şeklinde filodan telsizle emir veriliyordu, bize böyle bir emir gelmedi. Biz başka bir yere bomba atmadık. Başka bir hedefi de işaretlemedik, yakıtımız azalınca yaklaşık saat 01:40 gibi üsse indik.
Filoya indikten sonra bizi araçla 141. Filo’ya götürdüler. 141. Filo’nun önünde SAT’çı veya MAK’çı
olabilir, silahlı askerler vardı. Takiben lavaboya gittim, teçhizatımı çıkarttım, telefonumu şarj
ettim, twitere girdiğimde darbe olduğunu öğrendim. Bizim de bu şekilde darbeye katıldığımızı
öğrendim.’’
Mahkemede kendisine Emniyet binasına yapılan atışlarla ilgili görüntüler gösteriliyor ve telsiz telefon görüşme kayıtları dinletiliyor. Görüntülerde yolda Tomaların ve araçların gözüktüğü
kendisine hatırlatılınca, “ben önceki ifadelerimi tekrar ederim, poddan insan ve araç görülebilir,
bomba attığımız yerde insan ve araç yoktu. Ben o şekilde görmüştüm. Görüntülerde ise insan ve
araç gözüküyor’’ demekle yetiniyor.
İddianamede Mehmet YURDAKUL ismi ‘diğer taraf beyanları’nda da geçiyor. Bunlardan
Mehmet ALTUNDAĞ ifadesinde, gece boyunca uçan uçaklardan birisinde Üsteğmen Mehmet
Yurdakul’un uçtuğunu, 94-1563 numaralı uçağın başında Yarbay Balıkçı’yı gördüğünü, kendisine
fotoğraf gösterilmesi halinde teşhis edebileceğini söylüyor. Daha sonra 02/09/2016 tarihli teşhis
tutanağında kendisine gösterilen fotoğraflardaki şahısların Mehmet YURDAKUL ve Hasan Hüsnü
BALIKÇI olduğunu belirtiyor.
İlker HAZİNEDAR’ın ek ifadesi: “...141. Filo’da kozmik odanın kapısının açılması olayına şahit
olmadım. Kozmik odanın yerini bilmiyorum. Filo Komutanı Mustafa Azimetli bana ‘Mehmet Yurdakul’u ara, Mustafa Özkan’ı da alıp filoya gelsin’ dediği için ben de Mehmet Yurdakul’u aradım.
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Onlar da sonradan filoya geldiler.’’
İbrahim KURAL ÖZKAN’ın ifadesi: “Üsteğmen Mehmet YURDAKUL, Binbaşı AZİMETLİ tarafından olay günü göreve çağırıldı.’’
Halit OKTAY’ın ifadesi: “Mehmet Yurdakul ile görüştüğümde bana olay gecesi kendisimnin
de üsse çağrıldığını söyledi.’’
Mehmet YURDAKUL ile ilgili düzenlenen MASAK raporunda kendisinin darbeye teşebbüs
faaliyeti kapsamında hakkında işlem yapılan şüphelilerden; Müslim Macit, Emrah Sezgin, ayrıca
hakkında FETÖ/PDY kapsamında işlem yapılan Muhammed Aydoğdu, İlhami Aygül, Turan Boztepe ve Niyazi Küçük ile havale işlemi gerçekleştirdiği görülüyor.
KOM Daire tarafından düzenlenen analiz raporunda da Mehmet YURDAKUL’un kardeşi Hüsna Yurdakul hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 2010 yılında yapılan KPSS sınavı soruşturması nedeniyle, 2010/100074 sayılı soruşturma kapsamında işlem yapıldığı, ayrıca Hüsna
Yurdakul’un FETÖ/PDY örgüt lideri tarafından Bank Asya’nın kurtarılması için para yatırılması
çağrısına uyup Bank Asya’ya para yatırdığı ve 667 KHK ile kapatılan Turgut Özal Üniversitesi’nde
SGK kaydının bulunduğu anlaşılıyor.
Düzenlenen HTS kayıtlarında da Mehmet YURDAKUL’un kullanmış olduğu 0506 613 … numaralı telefon hattı ile 15/04/2016-15/07/2016 tarih aralığında, darbeye teşebbüs faaliyeti kapsamında hakkında işlem yapılan şüphelilerden; İbrahim Kural Özkan ile 16 kez, Mustafa Azimetli
ile 6 kez, Mustafa Özkan ile 4 kez, Erdem Erdoğan, Bahattin Taştan, Ertan Koral, İlker Hazinedar
ile 3 kez, Hüseyin Türk, Yıldıray Korkmaz, İbrahim Yozgat, Mustafa Karadere, Müslim Macit ile 2
kez, Halit Oktay, Yavuz İstek ile 1 kez telefon görüşmesi yaptığı anlaşılıyor.
Hakkında düzenlenen iddianamenin sonuç bölümü şöyle: “Mehmet Yurdakul’un FETÖ/PDY
Silahlı Terör Örgütünün üyesi olduğu, ayrıca detayları 2016/128386 sayılı Mahrem İmamlar
soruşturma dosyasından anlaşılacağı gibi; Ufuk Işık’ın şüphelinin mahrem abiliğini yaptığı, suç
tarihinde Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda Pilot olarak görev yaptığı, darbe günü Akıncı Üssü’nde mesainin erken bitirildiği… şüphelinin de bahse konu toplantıya katıldığı, şüpheli Mehmet
Yurdakul’un 16/07/2016 tarihinde saat 00.56’da ASLAN-4 1 numara kodunu kullanan 94-1562
kuyruk numaralı F-16 uçağı ile Pilot İlhami Aygül ile birlikte Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binasına toplam 2 adet GBU-10 bombası attığı, Ankara üzerinde MACH üzeri geçiş yaptığı, bombalama sonucunda 2 kişiyi şehit ettiği, 39 kişiyi yaraladığı, 1 kişinin malına zarar verdiği, ..şüphelinin
darbe günü Akıncı Üssü’nde bulunduğu, 15/07/2016 tarihinde 141. Filo Harekât İcra Odası güvenlik kamerasında saat 20.17.16-20.20.11 zaman aralığında görüntülerinin bulunduğu, darbe
yöneticileri tarafından verilen görevleri yerine getirdiği, darbe faaliyetlerinin başarılı olabilmesi
için gayret sarf ettiği, yukarıda açıklandığı üzere F-16 uçağı kullanıp Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binasını bombaladığı, darbe faaliyetine bu şekilde iştirak ettiği… anlaşılmıştır.’’
Mehmet YURDAKUL için Anayasa’yı ihlal, Yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs,
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı örgüte üye olmak ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokma suçlarından ayrı ayrı ceza verilmesi isteniyor. Ayrıca kasten
öldürme suçundan maktul adedince 3 kez, kasten öldürmeye teşebbüs suçudan yaralı adedince
39 kez, mala zarar verme suçudan mağdur adedince 43 kez, kamu malına zarar verme suçundan
bombalanan yer adedince 1 kez ceza verilmesi talep ediliyor.
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MUSTAFA ÖZKAN
4. Ana jet Üs Komutanlığı 143. Filoda Hava Pilot Üsteğmen olarak görev yapıyordu. 1 Temmuz 2016 Cuma günü izne ayrılarak Gaziantep’e gitmiş. 13 Temmuz 2016 tarihinde Hava Pilot
Binbaşı Ali Karabulut kendisini arayarak “Beni dahili hattan beni ara’’ diyor. O da aramak için
Gaziantep Orduevi’ne gidiyor. Giderken yolda Halil İbrahim Yurdusev isimli Üsteğmen arkadaşını
arayıp “Filoda bir hareketlilik var mı’’ diye soruyor. Yurdasev herhangi birşey olmadığını söylüyor. Orduevi’ne gidince dahili bir telefondan 143. Filo Komutanlığı dahili hattını arıyor. Kendisine
“Ankara’da terörle mücadeleharekâtı var, Ankara’ya gel’’ diyorlar. 14 Temmuz 2016 tarihinde
uçakla Gaziantep’ten Ankara’ya geliyor. 15 Temmuz 2016 tarihinde saat 20:00 sıralarında Ali
Karabulut cep telefonundan kendisini arayarak filoya gelmesini söylemiş. Ona arabasının olmadığını söyleyince, “bir şekilde çözeceğiz’’ deyip, telefonu kapatmış. Bir müddet sonra tekrar arayarak “Mehmet Yurdakul Üsteğmen seni alıp filoya getirecek’’ demiş. Mehmet Yurdakul Üsteğmen kendi aracıyla onu almış. Normalde 143. Filo’ya gideceklermiş ama yoldayken Ali Karabulut
Binbaşı kendisini arayıp “141. Filo’ya gel’’ demiş. Onlar da 141. Filo’ya gitmişler.
141. Filo’ya vardıktan sonra sivil kıyafetlerini çıkarıp uçuş kıyafetlerini giyiniyor. Bu arada
Mustafa Azimetli kendisine “ilk etapta uçuş yapacak Pilotların yeleklerine silahlarını koy’’ diye
talimat verince o da bu emri yerine getiriyor. Kendisi diyor ki, “Normalde pilotlar terörle mücadele için uçuşa giderken giydikleri yeleğin cebine silah konur, bu işi techizat Astsubayları yapar,
ancak o sırada Mustafa Azimetli Binbaşı bana söyledi. Ben ilk etapta uçan 4 savaş uçağının
pilotunun yeleklerinin cebine silah koydum.’’
Daha sonra Mustafa Azimetli uçuş için filodan çıkarken ona yaşanan olayın bir darbe olduğunu söylemiş. Yine ifadesinde diyor ki, “ben ilk kez o zaman darbe girişiminin olduğunu öğrendim.’’ Bu esnada saat 21.30 -22.00 sıralarıymış.
Yine kendi ifadesine göre işin bir darbe girişimi olduğunu öğrendikten sonra korkarak bir
şeye karışmamak istemiş. Sabaha kadar sağa sola kaçarak idare etmiş. 16 Temmuz 2016 tarihinde sabah saat 06:00 sıralarında başka birliklerden bulundukları üsse doğru uçaklardan top atışı
yapıldığını görmüş. Şunları söylüyor: “Ben canımdan endişe ettiğim için o ortamdan çıkmanın
yolunu aramaya başladım, saat 10.00 gibi bir ekibin 143. Filo’ya gittiğini gördüm, ben onlarla
gitmedim, ben lojman bölgesine bekâr olarak bildiğim Üsteğmen Mustafa Konur’un evine gittim. Mustafa Konur da benim gibi gelmişti ve gazinodaydı. Onun aracıyla birlikte onun evine
gidip bir gün orada kaldım. 17 Temmuz 2016 tarihinde Mustafa Konur’un evinden ayrılıp kendi
evime gittim.’’
İfadesinde şunları söylüyor: “..Pilotların yeleklerine silah koyma işinden başka, iki kez uçak
bakım bölümüne personel olup olmadığına bakmaya gittim. Beni Mete KAYGUSUZ Yüzbaşı gönderdi. Filonun dahili hattı vardır, Mete Yüzbaşı dahiliden ulaşamayınca beni gönderdi, ‘orada
kimse var mı, eğer varsa beni telefonla arasınlar’ dedi. Bn de bunu söylemek için gittim, başka
birşey yapmadım. Ben o gece ve devamında hiç silah kullanmadım, kimseye ateş etmedim, ateş
edeni görmedim, emir vereni görmedim, toplanan vatandaşı görmedim..’’
Kendisine fotoğrafların olduğu bilgisayar çıktıları gösterilince, “Bu fotoğraflarda Mustafa Özkan olarak belirtilen kişi benim. Bir fotoğrafta elimde soda şişesi vardır, diğer fotoğrafta
elimde beyaz kâğıt parçası gözükmektedir. Bu kâğıt parçası muhtemelen filoların manuel frekanslarının olduğu tablodur. Bu tabloyu filodaki desk bölgesinde masa üzerine koymuşlardı, ben
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oradan aldım. Tüm pilotların oradan bu belgeyi alması söylenmişti, ancak kimin söylediğini hatırlamıyorum. Ben terörle mücadele hareketi için filoya gittiğim için filonun manuel frekanslarını
almam gerekiyordu, bu nedenle aldım. Başka herhangi birşey taşımadım, 15/07/2016 tarihli
21.16.58 saatli fotoğrafta sanki birşey taşıdığım gibi birgörüntü var ise de ben orada herhangi birşey taşımıyorum, görüntünün net olmamasından kaynaklandığını düşünüyorum’’ şeklinde
açıklamalarda bulunuyor.
Mustafa ÖZKAN, 29/09/2016 tarihli savunmasında ise şunları söylüyor: “…Bana darbe yapılacağını 15/07/2016 tarihinde saat 21.30-22.00 arasında 141. Filo’da bulunduğum sırada Mustafa Azimetli söyledi. Ben de bunun karşılığında direnemedim. Neden direnemediğim konusunda şu anda bir açıklamada bulanamayacağım. …141. Filo’da olay günü saat 16.30 sıralarında
Mehmet Fatih Çavur’un yaptığı toplantıya katılmadım. …Ben olay günü saat 21.00 sıralarında
Akıncı Üssü’ne giriş yaptım. Daha evveliyatından haberim yoktur. Ben Akıncı Üssü’ne harekât
subayı Ali Karabulut’un ‘TMH var gel’ demesi üzerine gittim.
‘‘…Ben olay günü 141. Filo’ya gittiğimde Hakan Evrim, Ahmet Özçetin, Mustafa Azimetli, Ahmet Tosun, Hakan Karakuş, Ekrem Aydoğdu, Ali Karabulut, Mustafa Konur, Mehmet Çetin Kaplan’ı gördüm. Bir de filoda tanımadığım özel kıyafetli askerler gördüm. …Dikta teybinde
16/07/2016 tarihindeki 01.08’deki kaydı dinledim. Burada ‘Aslan4-2 numara birinci bomba ayrıl- dı, ikinci bomba için tekrar açılıyor’ diyen kişi ben değilim. Ben herhangi bir şekilde o gece
uçup bomba atmadım. Suçlamayı kabul etmiyorum..’’
Mustafa ÖZKAN’ın adının geçtiği ‘diğer taraf beyanları’ arasında yer alan Mustafa EKİZLER
ifadesinde, tek kişilik uçakta Mustafa Özkan isimli pilota bağlandığını, kendisine fotoğraf gösterilmesi halinde teşhis edebileceğini sölüyor. Mahkemede kendisine 02/09/2016 tarihli teşhis tutanağında yer alan fotoğrafı gösterince “gösterilen fotoğraftaki şahıs Mustafa ÖZKAN’dır diyor.
Adem KIRCI’nın ek ifadesi: “...Bunların dışında 141. ve 142.Filo Pilotları olan Ahmet TOSUN,
(…), Mustafa ÖZKAN ve ismi şu an aklıma gelmeyen bazı Pilotlar vardı. …MACİT, ben, KAPLAN,
Mustafa KONUR, Mustafa EREZ, Mustafa ÖZKAN ve diğerleri şifreyi girmemize rağmen kapıyı
açamadık. Bilahare Müslim MACİT şifreli kapıyı şifreleri girip anahtarı sağa sola çevirerek açtı.”
İlker HAZİNEDAR’ın ek ifadesi: “…Uçuşa giderken yanımıza filonun tabancasını almıştık. Fakat kursiyer Teğmenlerde tabanca olup olmadığına dikkat etmedim. 141. Filo’da kozmik odanın
kapısının açılması olayına şahit olmadım. Kozmik odanın yerini bilmiyorum. Filo Komutanı Mustafa Azimetli bana ‘Mehmet Yurdakul’u ara, Mustafa Özkan’ı da alıp filoya gelsin’ dediği için ben
de Mehmet Yurdakul’u aradım. Onlar da sonradan filoya geldiler.”
Müslim Macit’in Ek ifadesi: “...Toplantıya Çavur, (…) Mustafa Özkan, (…) gibi isimler katılmıştı.”
Telefon/telsiz konuşma tapelerinde de Mustafa ÖZKAN’la ilgili bölümler var. ÖZKAN mahkemede kendisine dinletilen bu kayıtlar için “ben değilim’’ diyor. Söz konusu kayıtlardan bir iki
örnek:
MUSTAFA METE KAYGUSUZ: 3247.9125 de dinlemedeyiz 2250 feet..
ASLAN 4-2 NUMARASI (M. ÖZKAN): Aslan 4 -2 numara için koordinatı tekrar eder misiniz?
MUSTAFA METE KAYGUSUZ: 3955.8473 Kuzey 3247.9125 Doğu 2250 feet..
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ASLAN 4-2 NUMARASI (MUSTAFA ÖZKAN): Aslan 4 -2 aldı..
MUSTAFA METE KAYGUSUZ: Kaçak saray üzeri MACH üstü geçiş her iki koordinatta MACH
üstü geçiş üçüncü koordinatı da veriyorum..
ASLAN 4-2 NUMARASI (MUSTAFA ÖZKAN): Aslan 4 -2 dinlemede.. MUSTAFA METE KAYGUSUZ: Kuzey 3954.8496
MUSTAFA METE KAYGUSUZ: 3248.1907 irtifa negatif, MACH üstü geçiş camlar kırılacak..
ASLAN 4-2 NUMARASI (M. ÖZKAN): Anlaşıldı.. Kuzey koordinatı tekrar eder misiniz?
MUSTAFA METE KAYGUSUZ: 3954.8496
ASLAN 4-2 NUMARASI( MUSTAFA ÖZKAN): Anlaşıldı bu irtifada 240 da mutabık mıyız? MUSTAFA METE KAYGUSUZ: Negatif alçalabilirsiniz hedefin irtifası bilinmiyor.
ASLAN 4-2 NUMARASI (MUSTAFA ÖZKAN): 240 seviyeden giriş yapacağız mütabık mıyız?
MUSTAFA METE KAYGUSUZ: Negatif negatif alçalabilirsiniz, alçak irtifa MACH üstü geçiş..
ASLAN 4-2 NUMARASI (MUSTAFA ÖZKAN): Anlaşıldı aslan 4-2 alçalacak (verilen koordinat
AK Parti Genel Merkezi)
FİLO (MUSTAFA METE KAYGUSUZ): Aslan 4-2 numara kaçak sarayın koordinatını şahin 2’ye
iletin yakıt bitene kadar MACK üstü geç üzerinden..
ASLAN4-2 (MUSTAFA ÖZKAN): Aslan 4-2 numara şahin 2 ye kaçak saray koordinatını ikaz
edecek mutabık mıyız?
FİLO (M. METE KAYGUSUZ): Mutabık, yakıt bitene kadar MACK üstü geçiş serbest şahin
2’ye..
ASLAN4-2 (MUSTAFA ÖZKAN) : Anlaşıldı koordinatı ikaz eder misiniz?
FİLO (MUSTAFA METE KAYGUSUZ): 3955.8473 Kuzey 3247.9125 Doğu 2250 feet (kordinat
Cumhurbaşkanlığı külliyesi)
ASLAN4-2 (MUSTAFA ÖZKAN) : Anlaşıldı ikaz ediyorum şahin 2’ye..
…
FİLO (MUSTAFA METE KAYGUSUZ): Aslan 4-2 numara..
ASLAN 4 (İLHAMİ AYGÜL): Filo, aslan 4 irtifada, filo..
ASLAN 4-2 (MUSTAFA ÖZKAN): Aslan 4-2 numarada devam edin.
FİLO (MUSTAFA METE KAYGUSUZ): Aslan 4-1 numaranın attığı yere iki bomba serbest GBU10 serbest.
ASLAN 4-2 (M. ÖZKAN): Aslan 4-2 numarada GBU-10 yok negatif negatif JDAM var sadece..
FİLO (MUSTAFA METE KAYGUSUZ): Tamam JDAM serbest.
ASLAN 4-2 (MUSTAFA ÖZKAN):JDAM serbest tamamdır. ASLAN 4-2 (MUSTAFA ÖZKAN): filo
aslan 4-2, filo aslan 4-2..
…
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ASLAN 4-2 (MUSTAFA ÖZKAN): Anlaşıldı atış irtifasını alabilir miyim atış irtifasını?..
FİLO (MUSTAFA METE KAYGUSUZ): İkaz edecem..
FİLO (MUSTAFA METE KAYGUSUZ): Aslan4-2 numara devam edin..
ASLAN 4-2 (M. ÖZKAN): Anlaşıldı şu an aslan 1 attığı koordinata JDAM serbest mutabık
mıyız?
FİLO (MUSTAFA METE KAYGUSUZ): Serbest serbest..
ASLAN 4-2 (MUSTAFA ÖZKAN): Her hangi bir taarruz başı var mı?
FİLO (MUSTAFA METE KAYGUSUZ): Her hangi bir taarruz başı yok sersbestsiniz. ASLAN 4-2
(MUSTAFA ÖZKAN): Anlaşıldı, iki bomba mutabık mıyız iki bomba?
FİLO (MUSTAFA METE KAYGUSUZ): Bir bir sırayla atabilirsiniz.
ASLAN 4-2 (MUSTAFA ÖZKAN): Anlaşıldı.
…
MUSTAFA ÖZKAN: Tüm kolların dikkatine aslan 4-2 şuan 240 seviyeden atış yapıyor atış yapacak yakalaşık bir dakika sonra bilgi..
FİLO (MUSTAFA METE KAYGUSUZ): Şahin 1 ve şahin 2’ler bölgeden uzaklaşın bölgeye yaklaşmayın atışı takiben serbest olacaksınız.
ŞAHİN 1 (ADEM KIRCI): Bölge neresi, bölge neresi?
ASLAN 4-2 (MUSTAFA ÖZKAN): A9 üzeri A9 üzeri Ankamall üzeri yaklaşık.. ŞAHİN 1 (ADEM
KIRCI): Anlaşıldı bölgeden uzaklaşıyor şahin 1’ler..
ASLAN 4-2 (M. ÖZKAN): Aslan 4-2 numara birinci bomba ayrıldı ikinci bomba için tekrar
açılıyor.
Mustafa ÖZKAN’la iligili düzenlenen MASAK raporunda kendisinin, darbeye teşebbüs faaliyeti kapsamında hakkında işlem yapılan şüphelilerden; Ali Karabulut, Emrah Özbağdatlı, Fatih
Kılıç, Ömer Dolay, Zayit Kasabalı, Hasan Hüsnü Balıkçı, Mustafa Azimetli, Özgür Ötkün, İlker Hazinedar, Hüseyin Türk ve Faruk Bolat ile ihavale işlemi gerçekleştirdiği görülüyor. Yine kendisi
hakkında hazırlanan HTS analiz raporunda kullanmış olduğu 0544 201 … numaralı telefon hattı
ile 15/04/2016-15/07/2016 tarih aralığında, darbeye teşebbüs faaliyeti kapsamında hakkında
işlem yapılan şüphelilerden; Halil İbrahim Yurdusev ile 21 kez, Ahmet Tosun ile 20 kez, İlker
Hazinedar ile 18 kez, Mustafa Erez ile 9 kez, Serdar Nergiz ile 7 kez, Mustafa Azimetli, Ali Toktay,
Adem Kırcı ile 6 kez, Fatih Şen, Selahattin Yorulmaz, Hüseyin Türk ile 5 kez, Mustafa Konur, Hasan Hüsnü Balıkçı, Müslim Macit, Ali Karabulut ile 4 kez, Mustafa Mete Kaygusuz, Ertan Koral,
Mehmet Yurdakul ile 3 kez, İbrahim Kural Özkan ile 2 kez, Caner Çamoğlu, Muhammed Suheyl
Serdaroğlu, Anıl Aydemir, Murat Bicil ile 1 kez telefon görüşmesi yaptığı anlaşılıyor.
Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamenin sonuç bölümünde Mustafa ÖZKAN için şu
değerlendirme yapılıyor: “Mustafa Özkan’ın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün üyesi olduğu,
ayrıca detayları 2016/128386 sayılı Mahrem İmamlar soruşturma dosyasından anlaşılacağı
gibi; Haluk Yıldız ve Ali Korkmaz’ın şüphelinin mahrem abiliğini yaptıkları, suç tarihinde Akıncı
4. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda Pilot olarak görev yaptığı, darbe günü Akıncı Üssü’nde mesainin
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erken bitirildiği, darbe faaliyetine katılacak subayların Akıncı Üssü’nde kaldığı... şüphelinin de
bahse konu toplantıya katıldığı, şüpheli Mustafa Özkan’ın 16/07/2016 tarihinde saat 01:08’de
ASLAN-4 2 numara kodunu kullanan 94-0091 kuyruk numaralı F-16 uçağı ile Ankara İl Emniyet
Müdürlüğü binasına 1 adet GBU-10 bombası attığı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binası ve yakınına yukarıda açıklandığı üzere Mehmet Yurdakul ve İlhami Aygül’ün kullandığı F-16 uçağından
da saat 00:56’da 2 adet GBU-10 bombası atıldığı, bombalama sonucunda 2 kişiyi şehit ettiği, 39
kişiyi yaraladığı, 1 kişinin malına zarar verdiği, saat 01:37’de Akıncı Üssü’ne iniş yaptığı, şüphelinin darbe günü Akıncı Üssü’nde bulunduğu, 16/07/2016 tarihinde 143. Filo koridoru güvenlik
kamerasında saat 11.26.51-11.27.05 zaman aralığında görüntülerinin bulunduğu, darbe yöneticileri tarafından verilen görevleri yerine getirdiği, darbe faaliyetlerinin başarılı olabilmesi için
gayret sarfettiği, yukarıda açıklandığı üzere F-16 uçağı kullanıp Ankara İl Emniyet Müdürlüğü
binasını bombaladığı, darbe faaliyetine bu şekilde iştirak ettiği… anlaşılmıştır.’’
ÖZKAN hakkında Anayasa’yı ihlal suçu, yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs suçu,
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçu, silahlı örgüte üye olmak
suçu ve genel güvenliğin kasten tehlikeye atılması suçu nedeniyle her birinden ayrı ayrı ceza talebinde bulunuluyor. Ayrıca, kasten öldürme suçundan maktul adedince 3 kez, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan yaralı adedince 39 kez, mala zarar verme suçundan mağdur adedince 43
kez ve kamu malına zarar verme suçundan da bombalanan yer adedince 1 kez cezalandırılması
istendi.
OĞUZ ALPER EMRAH
İstanbul Hava Harp Okulu’nda okuyor. Mezun olduktan sonra da Teğmen rütbesiyle İzmir
Çiğli’de uçuş eğitimi alıyor. İddianamede 45’inci sırada kayıtlı olan Oğuz Alper EMRAH, Akıncı 4.
Ana Jet Üssü Komutanlığı 143. Filo Komutanlığı’nda Hava Pilot Kurmay Yüzbaşı olarak görev yapıyor. Genelkurmay Başkanlığı’nın 29/01/2016 tarihli atama emri ile Hollanda’daki CFS Brunsun
Müşterek Komutanlığı’na atanmış. Hollanda’dan ev kiralayıp eşyalarını Hollanda’ya göndermiş.
Kızını Hollanda’daki bir okula kaydettirmiş. 26/07/2016 tarihinde de Hollanda’ya gideceği için
hazırlık yapmaya başlamış. Yapılan bu atama ile ilgili olarak 15/07/2016 tarihinde Genel Kurmay
Başkanlığı’nın emriyle ilişik kesmesi gerekiyormuş. O da İlhami AYGÜL gibi bununla ilgili işlemleri
başlatıyor ama Mustafa AZİMETLİ ilişik kesmemesi konusunda emir veriyor. Sebebini sorunca da
kendisine “soru sorma, ilişik kesmeyeceksin, sebebini ben de bilmiyorum, yukarıdan öyle emir
var’’ diye cevap veriyor. Hatta elindeki yazılı emri “üslerimize göstereyim’’ diye alıyor. Ertesi gün
durumu AZİMETLİ’ye sorduğunda AZİMETLİ kendisine “bir değişiklik yok, beklemedesin’’ diyor
ve kendisinden 11-15 Temmuz tarihleri arasında uçuşlara destek vermesini istiyor.
15/07/2016 tarihinde akşam saat 19.00 sıralarında Mustafa AZİMETLİ kendisinin de içinde
bulunduğu uçuş ekibine “uçuş teçhizatlarınızı alın ve 141. Filo’ya gidin’’ diye emir vermiş. Oraya
giderek beklemeye başlamış. Kendilerine kimse bir şey söylememiş ama “genel olarak benim
beklentim TMH göreviydi, bütün ekip TMH görevi bekliyordu’’ diyor.
O gün saat 16.00-17.00 sıralarında bir toplantı yapılıyor. 141. Filo’dan Mehmet Fatih ÇAVUR
kendisini görevlendirip 143. Filo’dan seri numaralarını kaydederek 10 tane tabanca getirmesini
emrediyor. Durumu Mustafa AZİMETLİ’ye anlatıyor, o da almasını söylüyor. Bunu üzerine istihbarat odasında Teğmenlerden 10 tane tabancayı ayırmaları ve 141. Filo’ya getirmelerini emrediyor ve gelen tabancaları ekibe teslim ediyorlar.
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Akşam saat 22.00 sıralarında Hakan KARAKUŞ kendilerini topluyor ve “arkadaşlar bu çok
özel bir görev, bundan önceki TMH’de bilgi sızmaları olduğu için bu görev kısıtlı insanlarla yapılacak, kesinlikle soru sormayın, ilerleyen saatlerde size detaylı bilgi vereceğiz. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın emri ile görev gizlilik derecesinde yürütülecek” diyor. Toplantıda Mete KAYGUSUZ,
Ahmet TOSUN, Ekrem AYDOĞDU, İlhami AYGÜL, Özgür ÖTKÜN, Selahattin YORULMAZ, Hasan
BALIKÇI, Mehmet Fatih ÇAVUR, İlker HAZNEDAR ve Uğur UZUNOĞLU’nun da aralarında olduğu
10-15 civarında Pilot varmış.
Bu toplantıda kendisine Mehmet Fatih ÇAVUR tarafından Hava-Hava uçuş görevi veriliyor.
Uçuşa Oğuz Alper EMRAH ile çıkacağı söyleniyor. Bu görevi aldıktan sonra Mehmet Fatih ÇAVUR’un yanına giderek görevinin detayını soruyor; o da kendisine “acele etme, bekle’’ diyor.
Bu sırada filonun deskinde 4. Ana Jet Üs Harekât Komutanı olan Ahmet ÖZÇETİN’in bir telefon
görüşmesi yaptığını görüyor. ÖZÇETİN, “hava-hava kolları hemen kalkış yapsın’’ diye talimat veriyor. Ahmet ÖZÇETİN’e detay sorunca kendisine “siz kalkın uçuşa geçin, havada bilgi vereceğiz’’
diyor.
14 ve 15. sığınaklardan İlker HAZİNADAR’la birlikte hava-hava yüklü F-16 uçaklarını alıyorlar.
Bu iki F-16’da da ikişer M9 ve ikişer de AİM120 mühimmatı varmış. Uçakları aldıktan sonra arka
arkaya pistten havalanıyorlar. O havadayken kendisine bir koordinat veriliyor ve bu koordinattan
alçak irtifada geçmesi isteniyor. O koordinata yaklaştığında Ankara üstünde olduğunu fark ediyor. Aklına gelen “şehirde bir terör olayı olabileceği.’’ Diyor ki, “bizim görevimizden biri de dosta
güven, düşmana korku vermektir ve bu koordinattan geçiş yaptık, ben o an için Ankara’ya büyük
bir terör olayı olmuş olabileceğini ve bu sebeple caydırıcılık amacıyla alçak uçuş yaptığımızı düşündüm.’’
Bu alçak geçişten sonra Akıncı Üssü’ne iniş yapıyor. Filoya geldiğinde ortalıkta silahlı askerlerin olduğunu görüyor. Bu askerler daha önceden görmediği, özel teçhizatlı askerlermiş. İnternetten yaptığı görevle ilgili haber var mı diye kontrol ederken Ankara’da bombalama haberleri olduğunu okumuş ve normal bir durum olmadığını anlamış. Bununla ilgili olarak şunları söylüyor:
“Zaten iniş yaptığımızda orada bize dinlenmemiz, tekrar uçuş yapabileceğimiz söylendi. Sonra
gazinoya geçtim, orada dinlenen diğer Pilotlar da vardı, ben de dinlemek için orada bekledim.
Korkmuştum, yeniden bir uçuş görevi gelse ne yapamayabileceğimi düşünmeye başladım. Arada görev belirtilerek Pilot çağırılıyordu, bense uyuyor numarası yaparak göreve gitmedim. Zaten
internetten o haberleri okuduktan sonra kimse beni göreve gönderemezdi, bu şekilde kendimce
karar almıştım.’’
Gün ağırdığında yanına İlhami Aygül geliyor ve kendisine arabayla kulenin oraya gitmesinin
söylendiğini belirterek korktuğunu, kendisiyle gelip gelemeyeceğini soruyor. Birlikte minibüsle kuleye doğru gidiyorlar. Orada özel teçhizatlı askerler silahlarını onlara doğrultuyor. O anı
şöyle anlatıyor: “Biz de durduk, panik olduk ve ellerimizi kaldırarak minibüsten dışarıya çıktık,
yavaş yavaş kuleye yaklaştık. Bizden 143. Filo’ya kendilerini götürmemizi istediler. Bu teçhizatlı
ve silahlı askerler içerisinde hiç tanıdığım yoktu fakat bu askerlerin arka tarafında akademiden
tanıdığım Gökhan MALDAR’ın olduğunu gördüm ve askerlerin bize zarar vermemesi için ona
seslendik. Bunun üzerine bu askerleri ve Gökhan MALDAR’ı 143. Filo’ya götürdük. 143. Filo’nun
gazinosunda göz ucuyla gördüğüm kadarıyla Akıncı Hava Üssü Komutanı Hakan EVRİM ve Kubilay SELÇUK vardı.
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“Bu ortamdan iyice tedirgin oldum. 141. Filo’ya gitmek için tekrar çıktık, orada biraz vakit
geçirdik, iyice tedirgindik. Daha sonra İlhami AYGÜL ve Binbaşı Ali KARABULUT ile sivil elbiselerimizi giyip Akıncı içindeki lojmanlara gittik. Ali Karabulut’un evi lojmandaydı, onun evine gittik
ve orada beklemeye başladık. Kimseyi arayamadık, çünkü aradığımızda bizi gelip vurabilecekleri korkusuna kapıldık. Nizamiyeden gitmeyi düşündük ama o taraftan sürekli silah sesi geldiği
için korktuk, o gün lojmanda kaldık. Pazar günü yani 17/07/2016 tarihinde sabah ortalık sakinleşince lojmandan çıktık, ortalıkta kimse yoktu. Nizamiyeden İlhami AYGÜL ile birlikte onun
otomobiliyle çıkıp gittik, beni evime bıraktı. Ortam karışık olduğu için nereye gidip nasıl başvuru
yapacağımızı bile bilemedim.
“İlhami AYGÜL ile telefonla sık sık konuştuk ve 18/07/2016 günü Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na gidip ne yapabileceğimizi sormak amacıyla Kızılay’da buluştuk ve üsten birini arayalım dedik. Ben Binbaşı Emrah ÖZBAĞDATLI ile telefonda konuştum, o da şu an koordinatörün Zeki ASLAN Yarbay olduğunu söyledi. Zeki Yarbay’ı aradım, ona da biz burdayız, birilerine durumumuzu
anlatmak istiyoruz dedik. Zeki ASLAN Yarbay da savcının üste inceleme yaptığını, zaten herkesi
çağıracağını söyledi. Bu tarihten sonra bizi kimse çağırmadığı için ve bildiklerimizi anlatmak
amacıyla İlhami Aygül ile birlikte 20/07/2016 günü doğrudan Ankara Batı Adliyesi’ne geldik.’’
Oğuz ALper EMRAH, 04/10/2016 tarihli savunmasında ise, “…Muhtemelen benim alçık uçuş
yaptığım yer Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ydi. İlker HAZINEDAR da benimle birlikte aynı yerde kullandığı diğer uçakla alçak geçiş yaptı. …Filo içerisindeki diğer gazinoya gittim, orada televizyon
vardı, basından haberleri izledim ve darbe olduğunu anladım, önceden bilmiyordum’’ diyor.
Mahkemede kendisine filoyla yapmış olduğu telsiz görüşmeleri dinletiliyor, “Aslan kollardan
kaçaksarayı bilen varsa biri verebilir mi?” şeklinde konuşanın kendisi olup olmadığı sorulunca
şu cevabı veriyor: “Benden önceki Mete KAYGUSUZ ‘kaçak sarayın koordinatını Şahin-2’ye iletin
yakıt bitene kadar MAK üstü geçsin’ şeklindeki talimatı üzerine ben de o şekilde telsizde konuştum. Bu da benim yanımda koordinat olmadığını, görevden haberdar olmadığımı gösterir. O
geceninin heyecanıyla bu şekilde konuştuğumu düşünüyorum, özel bir amacı yoktur’’ diye cevap
veriyor.
Kendisine dikta kayıtlarından, Ahmet TOSUN’la yapmış olduğu telsiz görüşmesi okunuyor.
Bu konuşmada Ahmet TOSUN, “gözlük var mı, varsa vereceğimiz uçak muhtemelen Cumhurbaşkanlığı uçağı forsu olacak, kocaman bir uçak Cumhurbaşkanlığı forsu olan bir uçak önleyeceğiniz uçağı tarif edeceğiz’’ diyor. Kendisi de gözlüğünün olduğunu ve tarif sonrasında mutabık
olduğu cevabını veriyor. Bu konuşma hatırlatıldıktan sonra, kendisine, Cumhurbaşkanlığı forsu
olan uçağı önleme göreve ve yetkisinin olmadığı, verilen emrin kanunsuz emir olup olmadığını
bilip bilmediği, kanunsuz ise niçin kanunsuz olduğu soruluyor. Bu soruya da şu cevabı veriyor:
“Tamam anlaşıldı şeklindeki beyanlar bana aittir, bu da benim olaydan haberdar olmadığımı
gösterir. Önleme tabiri biz de tanker uçağından yakıt alınacağı zamanda önlenerek yakıt alınır,
burada bizim uçağa birşey yağacağımız manası çıkmaz, bana sadece emir ve bilgi veriliyor bunun ne niyetle yapıldığını ben bilemem.’’
Oğuz Alper EMRAH hakkında ‘diğer taraf beyanları’ da dosya da önemli yer tutuyor. Bunlardan Adem KIRCI ifadesinde şunları söylüyor: “...Saat 17.30 sıralarında özel aracımla Akıncı lojmanlarına eşim ve altı aylık çocuğumla gittik. …Buradan 141. Filo binasına gittim. 142. Filo’dan
arkadaşlarım Mustafa EREZ, Mehmet Çetin KAPLAN ve Müslim MACİT’in kursiyer Teğmenlerle
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burada olduğunu görüdüm. Bunların dışında 141. ve 142. Filo Pilotları olan Ahmet TOSUN, Mustafa Mete KAYGUSUZ, Ertan KORAL, İlker HAZİNEDAR, Hüseyin TÜRK, İlhami AYGÜL, Oğuz Alper
EMRAH, Hasan Hüsnü BALIKÇI, Mustafa AZİMETLİ, Ekrem AYDOĞDU, Mehmet Fatih ÇAVUR,
Mustafa ÖZKAN, Mustafa KONUR ve ismi şu an aklıma gelmeyen bazı Pilotlar filonun desk bölümü karşısındaki odada toplandık.’’
İlker HAZİNEDAR’ın ek ifadesi: “..Toplantıda Karakuş ve Çavur kimin hava-hava, kimin hava-yer uçacağı konusundaki bilgileri içeren kağıdı okuyarak bilgi verdi. Benim hava-hava görevim vardı. Ancak nereye uçacağımız konusunda ve görevin içeriği hakkında bilgi verilmedi. Bu
toplantıda Oğuz Alper Emrah, (…) vardı. ..16/07/2016 tarihinde saat 00.20 civarında öndeki
uçakta Oğuz Alper Emrah, arkadaki uçakta da ben olacak şekilde ikili kol halinde Akıncı’dan kalkış yaptık. Benim uçağımda 2 adet AIM 120 füze ile 2 adet AIM 9LM füze vardı.’’
Ertan KORAL ve Uğur UZUNOĞLU’nun ek ifadeleri: “...Burada filo Komutanımız, Mustafa
AZİMETLİ, 141. Filo Komutanı Hakan KARAKUŞ, Mehmet Fatih ÇAVUR, Hasan Hüsnü BALIKÇI,
Ekrem AYDOĞDU, İlhami AYGÜN, Oğuz Alper EMRAH, Selahattin YORULMAZ, İlker HAZİNEDAR,
Ertan KORAL, Mustafa Mete KAYGUSUZ ve yeni atanmam nedeniyle tanıyamadığım bir kaç Pilotun bulunduğunu gördüm.”
Müslim MACİT’in Ek ifadesi: “...Toplantıya Pilotlar katıldı. Toplantıya Çavur, (…) Oğuz Alper Emrah, (…) gibi isimler katılmıştı. Konuşmayı Karakuş Yarbay yaptı. Karakuş Yarbay ‘burada
bugün çok gizli bir harekât yapılacak. Terörle Mücadelede Cevdet Türkeli gibi çok tecrübeli arkadaşlarınız var. Ancak onları çağırmadık. Bu sefer de böyle denenecek. Biz buraya 3 kez dahi
uçsak itiraz etmeyecek Pilotları çağırdık’ dediğini duydum.’’
Diğer şüphelilerden Selahattin YORULMAZ ve İlhami AYGÜL de benzer ifadelerle bu toplan- tıyı ve orada yaşananları doğruluyor. Mustafa Azimetli ifadesinde, Oğuz Alper EMRAH’ın
sabah- leyin kendilerine filoda kalmalarını tembihlediğini, Ali Karabulut’u 143. Filo’da bırakarak
diğerleri ile birlikte 141. Filo’ya gittiklerini anlatırken; Taner Doğan da Akıncılar Üssü’nde ne olduğunu anlamak için dolaşırken İlhami Aygül, İlker Hazinedar, Ertan Koral ve Oğuz Alper Emrah’ı
askeri minibüse binerken gördüğünü ve yanlarında uçuş kıyafetleri olduğunu söylüyor. Burak
KURU ise ifadesinde, suç tarihinde Oğuz Alper Emrah’ın sığınağa gelerek 10 adet tabanca ve 150
adet mermi aldığını anlatıyor.
Habib SARIAHMETOĞLU savunmasında, suç tarihinde 141. Filo’ya uçuş yapacak Pilotların
elbiselerini götürdükleri sırada Mustafa Azimetli ile birlikte bazı şahısların da arkalarından geldiğini, içlerinde bulunan Oğuz Alper Emrah’ın şarjörlere mermi basmalarını istediğini belirtiyor.
Harun Nihat AŞIK da, EMRAH’ın uçuş teçhizatlarını 141. Filo’ya taşırlarken kendilerine yardım
ettiğini, yine Oğuz Alper Emrah’ın isteği üzerine şarjörlerine mermi bastıklarını söylüyor. Kadir
BEKMEZ ise ifadesinde, suç tarihinde EMRAH’ı teçhizatlı bir şekilde servis aracı ile 141. Filo’ya
giderken gördüğünü, Emrah’ın kendisine bir teçhizat çantası vererek 141. Filo’daki öğretmen
Pilotların odasına götürülmesi gerektiğini söylediğini, yine onun isteği üzerine çantada bulunan
şarjörlere mermi bastığını anlatıyor.
Ekrem KANDUR ifadesinde, Ali KARABULUT ve Mustafa AZİMETLİ’nin kendilerine emirler
verdiğini, Kubilay SELÇUK, Hakan EVRİM ve Ahmet ÖZÇETİN’in üsde olduğunu, Selahattin YORULMAZ, İlker HAZİNEDAR, Oğuz Alper EMRAH ve Mustafa AZİMETLİ’nin olay günü uçuş yaptığını söylüyor. Şüphelilerden Ahmet SARIKAYA’nın ifadesi de bu ifadelerle örtüşüyor.
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Bir başka soruşurma dosyası kapsamında ifadesi alınan Sinan Kurt ise 05/09/2016 tarihli
ifadesinde şunları anlatıyor: “…Benim birebir mahrem abisi olarak ilgilendiğim askeri personel
ise Akıncı Üssü’nde Pilot olarak göre yapan soyisimlerini bilmediğim Oğuz Alper, Özgür ve İlker
isimli Pilotlardır. Bana resmini gösterdiğiniz Oğuz Alper olarak bildiğim şahsın son dönemde örgüt içerisinde mahrem abiliğini ben yapmaktaydım. İsmini sizden tam olarak Oğuz Alper Emrah
olarak öğrendiğim şahsı teşhis ettim.”
Diğer Pilotların olduğu gibi, Oğuz Alper EMRAH ile ilgili telefon ve telsiz konuşma tapelerinin dökümleri de dosya da yerini almış. İşte bunlardan birkaç örnek:
FİLO (AHMET TOSUN): Şahin 2, filo.. ŞAHİN 2 (OĞUZ ALPER EMRAH): Devam..
FİLO (AHMET TOSUN): Hocam ee vereceğimiz uçak muhtemelen Cumhurbaşkanlığı uçağı
forsu olacak kocaman bir uçak Cumhurbaşkanlığı forsu olan bir uçak..
ŞAHİN 2 (OĞUZ ALPER EMRAH): Mutabık.
…
FİLO (M.METE KAYGUSUZ): Şahin 2 filo koordinat veriyorum Kuzey 3955.8238
ŞAHİN 2 (OĞUZ ALPER EMRAH): Devam..
FİLO (M.METE KAYGUSUZ): Doğu 3247.8515
ŞAHİN 2 (OĞUZ ALPER EMRAH): Kuzey 3955.8238 doğu 3247.8515
FİLO (M.METE KAYGUSUZ): Doğu 3247 47 47.8515
ŞAHİN 2 (OĞUZ ALPER EMRAH): Mutabıkız 3247.8515 taaruzlar bu turu takiben ikaz ederseniz devam edeceğiz bölgeye..
FİLO (KAYGUSUZ): İrtifa 5623 feet taarruz sonunda bölgeye serbest kılınacaksınız ikaz edecem..
ŞAHİN 2(OĞUZ ALPER EMRAH): Anlaşıldı.
…
ŞAHİN 2 (OĞUZ ALPER EMRAH): Filo, şahin 2 radıo..
ASLAN 4-2 (M. ÖZKAN): Aslan 4-2 numara birinci bomba ayrıldı ikinci bomba için tekrar
açılıyor.
ŞAHİN 2 (OĞUZ ALPER EMRAH): Aslan kollardan kaçak sarayı alan varsa biri verebilir mi?
Oğuz Alper EMRAH ile ilgili olarak düzenlenen MASAK raporundan kendisinin darbeye teşebbüs faaliyeti kapsamında hakkında işlem yapılan şüphelilerden; Şükrü Ekmekçi, Serdar
Ner- giz, Aziz Ersel Emanet, Hüseyin Türk, Uğur Uzunoğlu, Sabahattin Tigu, Ali Mert Tüfekçi,
Ertuğrul Kaynar, Tolga Tıknaz, Mustafa Alper ve hakkında FETÖ/PDY kapsamında işlem yapılan
Fatih Parla ile havale işlemi gerçekleştirdiği anlaşılıyor. Kendisiyle ilgili düzenlenen HTS analiz
raporundan da kullanmış olduğu 0507 471 … numaralı telefon hattı ile 15/04/2016-15/07/2016
tarih aralı- ğında, darbeye teşebbüs faaliyeti kapsamında hakkında işlem yapılan şüphelilerden;
Özgür Öt- gün ile 42 kez, Mustafa Azimetli ile 15 kez, İlker Hazinedar ile 9 kez, Serdar Nergiz,
Sinan Öztürk ile 6 kez, Ekrem Kandur ile 5 kez, Ertan Koral ile 4 kez, Hasan Hüsnü Balıkçı ile 3
kez, Erhan Kıvrak, Hakan Karakuş ile 2 kez, Mahmut Açıkbaş, Uğur Uzunoğlu, Muhammet Çağrı
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Şener, Mustafa Mete Kaygusuz, Samet Avşar, Barış Çıracı, Ahmet Tosun, Ali Toktay ile 1 kez, telefon görüşmesi yaptığı anlaşılıyor.
İddianamede Oğuz Alper EMRAH’la ilgili olarak şu tespitler yer alıyor: ”Şüpheli Oğuz Alper
Emrah’ın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün üyesi olduğu, mahrem abisi Sinan Kurt tarafından
teşhis edildiği, suç tarihinde Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda Pilot olarak görev yaptığı,
darbe günü Akıncı Üssü’nde mesainin erken bitirildiği.. şüphelinin de bahse konu toplantıya katıldığı, şüpheli Oğuz Alper Emrah’ın 93-0661 kuyruk numaralı mühimmat yüklü F-16 uçağı ile ŞAHİN-2 1 numara çağrı koduyla 16/07/2016 tarihinde saat 00.20’de Akıncı 4. Ana Jet Üssü’nden
kalkış yaptığı ve Cumhurbaşkanlığı uçağını önleme eylemini gerçekleştirmek için uçuş yaptığı,
dönüşte Ankara üzerinden alçak uçuş yaptığı ve saat 01.38’de Akıncı Üssü’ne iniş yaptığı, şüphelinin darbe günü Akıncı Üssü’nde bulunduğu, 15/07/2016 tarihinde 141. Filo koridoru güvenlik
kamerasında saat 16.00.36¬16.08.18,16:43:36-16:43:53 zaman aralığında, ayrıca 143. Filo İstihbarat koridoru kamera görüntülerinde 15/07/2016 tarihinde saat 18:06:51-18:06:57 zaman
aralığında, ayrıca 143. Filo koridoru güvenlik kamerasında saat 11.26.42-11..26.43 zaman aralığında görüntülerinin bulunduğu, darbe yöneticileri tarafından verilen görevleri yerine getirdiği,
darbe faaliyetlerinin başarılı olabilmesi için gayret sarfettiği, yukarıda açıklandığı üzere F-16
uçağı kullanıp Cumhurbaşkanlığı uçağını önleme uçuşu yaptığı, ayrıca Ankara üzerinden alçak
uçuş yaptığı, darbe faaliyetine bu şekilde iştirak ettiği.. anlaşılmıştır.’’
Oğuz Alper EMRAH’ın, Anayasa’yı ihlal suçu, yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs
suçu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçu, Cumhurbaşkanı’na
suikast suçu ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçu işlediği gerekçesiyle her birinden ayrı ayrı cezalandırılması isteniyor. Ayrıca mala zarar verme suçundan iligili kanun maddeleri çerçevesinde mağdur adedince 42 kez cezalandırılması talep ediliyor.
İLKER HAZİNEDAR
Kanlı girişimin gerçekleştiği dönemde Akıncı Ana Jet Üs Komutanlığı’nda 143. Filo’da eğitmen Pilot Yüzbaşı olarak görev yapıyordu. Olay günü saat 14:00’dan sonra filoda işi olmayanların evlerine gidebilecekleri söyleniyor. İşi olmayanlar çıkıyor. Filo Komutanı Kurmay Binbaşı
Mustafa Azimetli, kendisiyle birlikte Ali Karabulut, Selahattin Yorulmaz, Oğuz Alper Emrah, Ertan
Koral ve İlhami Aygül’e “buradan ayrılmayın ben mesai bitiminde ikaz edeceğim’’ diye talimat
veriyor, onlar da mesainin bitimine kadar boş bir şekilde bekliyorlar.
Eğitim verdiği kursiyerlere saat 13.30 sıralarında filoda işi olmayanların ayrılabileceklerini
söylemiş. Fakat ilerleyen zamanda onları üsde görünce şaşırmış. İlker HAZİNEDAR, daha sonra
kursiyerlerin “16:00’da çay partisi yapılacak’’ denilerek çağrıldıklarını duymuş.
Bu arada uçaklara yüklenecek olan mühimmatlar filo önünden araçla taşınıyor, kendisi de
bu durumu görüyor. Daha sonra kendisine TMH uçuşu yapacağı söyleniyor. Tabi bu emri iletirken teröristlerin MY sisteminden bilgi alabilecekleri düşünülerek bu görevin MY sistemine
kayıt edilmeyeceği belirtiliyor. Filoda kalan subaylarla birlikte kendisine 141. Filo’ya geçmeleri
emrediliyor. Bunu onlara Mustafa Azimetli söylemiş. 141. Filo Komutanı Hakan Karakuş, Hazinadar ve Oğuz Alper Emrah’a “sizin uçaklarınız 14 ve 15. sığınaklarda’’ demiş. Bu uçakların kanatlarındada füze varmış. Daha sonra gazinoya geçerek TMH görevi kapsamında verilecek görevi
beklemeye başlamış.
Saat 23:00 sıralarında kendilerine “siz kalkın size sonra talimat vereceğiz’’ demişler. Araçla
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143. Filo’ya gidip uçağa binerek kontrollerini yapıp uçağı kalkışa hazır hale getiriyor. Gece
saat 00:00’ı geçerken uçakta tek başına kalkış yapıyor. Ancak iki uçak birlikte uçuyorlar. Oğuz
Alper Yüzbaşı lider uçak, kendisi ise numara uçakmış.
Havalanıp söylenilen yönlerde biraz dolaştıktan sonra kendilerine Ankara merkezde bir koordinat verilerek oraya yönelmeleri isteniyor. 2.000 AGL seviyesinden verilen hedefin üzerinden
geçiyor. Sonra “tekrar geçin’’ diye komut gelince tekrar geçiyor. İfadsinde “TMH kapsamında
böyle bir alçaktan uçuşun neden olduğuna anlam veremediğini’’ söylüyor.
İndikten sonra cep telefonundan whatshapp grubundan ve medyadan şehirde tankların
olduğunu, çatışma çıktığını öğrenmiş. Diyor ki, “Bunu öğrendiğimde taşları oturtmaya başladım.
Olayın TMH operasyonu olmadığını anladım. Bu whatshapp grubu bizim filonun üye olduğu
gruptu. Ben gazinoya gelip köşe bir yere geçip gözümü kapattım, gelen olduğunda da uyuyor
numarası yaptım. Gelip görev var uçacak var mı diye soruyorlardı. Ancak ben uyuyor gibi yaptım
ve hiç bir uçuşa katılmadım.’’
TMH kapsamındaki bir göreve gidecekleri söylenerek kandırıldıklarını ve ‘vatanperlik’lerinin
kullanıldığını iddia ediyor. Şunları söylüyor: “Olayın detayını öğrendiğimde hiç bir uçuşta yer
almadım. Bomba atmadım, kimsenin burnunun kanamasına neden olmadım. Kurmay Binbaşı
Mustafa Azimetli öğlen saatlerinde ‘akşam misafirler gelecek tuvalet ve diğer yerlerin temizliğini yaptır’ diye söyledi. Ben de kantinde çalışan ismini bilmediğim askere söyledim. Filo Komutanı
bunu bana söylediği için söyledim. Misafirlerin kim olduğunu bilmiyordum.’’
Kendi ifadesine göre sabah olduğunda ilk fırsatta lojmandaki evine gidip orada beklemeye
başlamış. Suçlamaları kabul etmediğini, TMH görevi kapsamında kandırıldığını, hiç bir planda ve
yapılanmada görev almadığını söylüyor.
HAZİNEDAR, 04/10/2016 tarihli ek ifadesinde ise şunları anlatıyor: “Benim olay tarihinde
darbe yapılacağından herhangi bir bilgim yoktu. 15/07/2016 tarihinde saat 17:30 sıralarında
Azimetli bana TMH kapsamında 2 tane nakliye uçağının geleceğini söyledi. ‘Kuleye git bak uçaklar gelince haber ver’ dedi. Ben de kuleye gittim. Gittikten 15 dakika veya yarım saat sonra
nakliye uçakları geldi. Kuleden uçağın geldiği yer uzak olduğu için kimlerin geldiğini ve ne getirdiklerini görmedim. Akabinde uçakların geldiği konusunda filoya geçip Mustafa Azimetli’ye bilgi
verdim.
“143. Filo’da bir müddet bekledikten sonra uçuş kıyafetlerimizle hava kararmak üzereyken
141. Filo’ya geçtik. Burada mini bir toplantı yapıldı. Toplantıda Karakuş ve Çavur kimin hava-hava, kimin hava-yer uçacağı konusundaki bilgileri içeren kâğıdı okuyarak bilgi verdi. Benim hava-hava görevim vardı. Ancak nereye uçacağımız konusunda ve görevin içeriği hakkında bilgi
verilmedi. Bu toplantıda Oğuz Alper Emrah, Hasan Hüsnü Balıkçı, Özgür Ötkün, Selahattin Yorulmaz vardı. Başkaları da vardı ama kim olduklarını şu anda hatırlamıyorum. 16/07/2016 tarihinde saat 00:20 civarında öndeki uçakta Oğuz Alper Emrah, arkadaki uçakta da ben olacak şekilde
ikili kol halinde Akıncı’dan kalkış yaptık. Benim uçağımda 2 adet AIM 120 füze ile 2 adet AIM
9LM füze vardı. Kalkış emrini yanlış hatırlamıyorsam Harekât Komutanı Ahmet Özçetin verdi. …
Aslında koordinat verilmeden ve görev anlatılmadan alelacele uçağa binip havalanmamızın istenmesi beni biraz tereddütte bırakmıştı. Çünkü her zamanki rutin bir olay değildi. Ayrıca Ankara
üzerinde uçuş yapmamızın istenmesi de beni şüphelendirdi.
“…Filo Komutanı Mustafa Azimetli bana ‘Mehmet Yurdakul’u ara, Mustafa Özkan’ı da alıp
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filoya gelsin’ dediği için ben de Mehmet Yurdakul’u aradım. Onlar da sonradan filoya geldiler.
Ben 14/07/2016 tarihinde yanılmıyorsam yazılı emir üzerine tek BLOK50 D uçağı ile önde Ahmet
Pala arkada ben olacak şekilde Balıkesir 9. Ana Jet Üssü’ne gittik. Burada gittiğimiz uçağa gelişmiş hava hedefleme sistemi yani lazerpod yüklendi. Bu yüklemeyi Balıkesir üssünde bulunan
bakım ekibi yaptı. Daha sonra aynı gün geri Akıncı Üssü’ne döndük..’’
İlker HAZİNEDAR’la ilgili ‘diğer taraf beyanları’da dosya da yer alıyor. Bunların ilki Okan ÇALIŞKAN’ın ifadesi. ÇALIŞKAN ifadesinde, uçakların kalkışları başladıktan sonra 14. sığınakta F-16
C uçağında Yüzbaşı Hazinedar’ın uçak bağlantılarını yaptığını ve yaklaşık 1,5 saat sonra aynı uçağı
karşıladığını, kendisine fotoğraf gösterilmesi halinde teşhis edebileceğini söylüyor. 02/09/2016
tarihli teşhis tutanağında kendisine gösterilen fotoğraftaki şahsın HAZİNEDAR olduğunu teşhis
ediyor.
Adem KIRCI’nın ek ifadesi: “...Buradan 141. Filo binasına gittim, 142. Filo’dan arkadaşlarım
Mustafa EREZ, Mehmet Çetin KAPLAN ve Müslim MACİT’in kursiyer Teğmenlerle burada olduğunu görüdüm. Bunların dışında 141. ve 142. Filo Pilotları olan Ahmet TOSUN, Mustafa Mete
KAYGUSUZ, Ertan KORAL, İlker HAZİNEDAR, Hüseyin TÜRK, İlhami AYGÜN, Oğuz Alper EMRAH,
Hasan Hüsnü BALIKÇI, Mustafa AZİMETLİ, Ekrem AYDOĞDU, M. Fatih ÇAVUR, Mustafa ÖZKAN,
Mustafa KONUR ve ismi şu an aklıma gelmeyen bazı Pilotlarla filonun desk bölümü karşısındaki
odada toplandık.”
Mehmet YURDAKUL’un ek ifadesi: “...Akşam saat 19:00 gibi biz Yakacık’ta bulunan babamların evine giderken saat 20.00 gibi daha önceden tanıdığım İlker HAZİNEDAR beni yukarıda
belirttiğim cep telefonundan arayarak ‘akşama halı saha maçı olacak sen de gel, Mustafa ÖZKAN’da katılacak onun arabası yok onu da getir’ dedi....Ben, Mustafa AZİMETLİ, Ahmet ÖZÇETİN, Mete KAYGUSUZ, İlker HAZİNEDAR, Müslim MACİT, Hasan Hüsnü BALIKÇI, Hüseyin TÜRK’Ü
bri- fing salonundan çıkarken gördüm. ...Bu arada bana birşey söyleyen olmadı. Çardakta benimle birlikte İlhami AYGÜL, İlker HAZİNEDAR ve tanımadığım diğer şahıslar vardı.”
Uğur UZUNOĞLU’nun ek ifadesi: “...Sonra filonun brifing salonuna geçtiğimde burada Filo
Komutanımız, Mustafa AZİMETLİ, 141. Filo Komutanı Hakan KARAKUŞ, Mehmet Fatih ÇAVUR,
Hasan Hüsnü BALIKÇI, Ekrem AYDOĞDU, İlhami AYGÜN, Oğuz Alper EMRAH, Selahattin YORULMAZ, İlker HAZİNEDAR, Ertan KORAL, Mustafa Mete KAYGUSUZ ve yeni atanmam nedeniyle
tanıyamadığım bir kaç Pilotun bulunduğunu gördüm.”
Ertan KORAL’ın ek ifadesi: “...Olay günü olan 15/07/2016 tarihinde gündüzleyin 143. Filo’daydım, akşam olunca da hep beraber 141. Filo’ya geçtik. Olay zamanında Akıncı Üssü’nde
Kubilay Selçuk, Hakan Evrim, Ahmet Özçetin, Mustafa Azimetli, Hakan Karakuş, Hasan Hüsnü
Balıkçı, Mehmet Fatih Çavur, Mustafa Mete Kaygusuz, Çetin Kaplan, Uğur Uzunoğlu, Ekrem Aydoğdu, Ahmet Tosun, İlker Hazinedar, Oğuz Alper Emrah, İlhami Aygül, Müslim Macit, Selahattin
Yorulmaz, Hüseyin Türk’ü gördüm.”
Selahattin YORULMAZ’ın ek ifadesi: “...Bu toplantıda Hasan Hüsnü Balıkçı, Mustafa Azimet- li,
Hakan Karakuş, Mehmet Fatih Çavur, Oğuz Alper Emrah, Özgür Ötkün, İlker Hazinedar, Uğur Uzunoğlu, Ekrem Aydoğdu, Ertan Koral, Mustafa Mete Kaygusuz, M. Çetin Kaplan, Adem Kırcı vardı.’’
Oğuz Alper EMRAH’ın ek ifadesi: “...Muhtemelen benim alçak uçuş yaptığım yer Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ydi. İlker HAZİNEDAR da benimle birlikte aynı yerde kullandığı diğer uçakla
alçak geçiş yaptı.’’
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Recep ULU’nun ifadesi: “…Suç tarihinde 143.Filo’da askerlik görevimi yaparken 14:00 gibi
Ali Asteğmen törene katılmamı istedi. Ben de kıdemli Başçavuş Mustafa ÖZBEK’in odasına gidip
izin istediğimde Mustafa ÖZBEK, ‘İlker HAZİNEDAR’ın akşam misafirleri gelecek, tuvalet ve diğer
yerlerin temizliği yapılacak kimse ayrılmasın’ dedi. Normal şartlarda cuma günleri hiç temizlik
yapmıyorduk, ayrıca Mustafa Başçavuş mutfakta gelecek misafirlere ilişkin eksikliklerin neler olduğunu sordu. Daha sonra İlker HAZİNEDAR gelerek temizliğe başlayıp başlamadığımızı sordu,
biz de öğleden sonra temizlik yapacağımızı söyledik.’’
Müslim MACİT’in ifadesi: “…Saat 18 gibi Karakuş Yarbay’ın toplantı için bizleri beklediği
yönünde haber geldi. Anons mu geldi, bir haber mi geldi hatırlamıyorum. Deskin karşısındaki
gazinoda toplandık. Toplantıya Pilotlar katıldı. Toplantıda Çavur, Özgür Ötgün, Kaygusuz, İlker
Hazinedar, Ahmet Tosun, Mustafa Konur, Mete Kaygusuz ve diğer isimlerini saydıklarım vardı.
Konuşmayı Karakuş Yarbay yaptı.’’
Mehmet BOZKURT, 20/07/2016 tarihli ifadesinde; bazı komutanların telefonlarını bırakıp
içeriye girerek toplanmaları üzerine Teğmen F. Suat KARADAĞ’a sebebini sorduğunda “sosyal
etkinlik var bunu kaçırma perdelerin inmesini bekle’’ dediğini, sivil bir şahsın kendisini Albay
olarak tanıtarak Özçetin Albay’ın Azimetli Binbaşı’nın çağrılmasıyla deske geçtiklerini, akabinde
füzelerin çıkarıldığını, Ergül Teğmen’in yanına gelerek telefonunu aldığını, Selahattin Yorulmaz’a
teslim ettiğini, Harekât Astsubayı Ali KARABULUT, Koral Yüzbaşı ve İlker HAZNEDAR’ın orada bulunan Teğmenlere elektrik tesisatıyla ilgili talimatlar verdiğini beyan ediyor.
Hüseyin TÜRK ise Emniyetteki 01/08/2016 tarihli ifadesinde, suç tarihinde Yarbay Hakan
KARAKUŞ’un brifing salonunda görevde uçacak olan Pilotları toplayarak ve öğretmen gazinosunda Binbaşı M. Mehmet Fatih ÇAVUR, Binbaşı Mustafa AZİMETLİ, Yüzbaşı Ahmet TOSUN, Yüzbaşı
Mete KAYGUSUZ, Yüzbaşı Ekrem AYDOĞDU, Yüzbaşı İlker HAZİNEDAR, Yüzbaşı Ertan KORAL, Üsteğmen Çetin KAPLAN’ın da orada bulunduğu halde Hakan KARAKUŞ Yarbayın terör örgütlerinin
önemli kamu kurum ve binalarına saldırılar planlandığını anlattığını söylüyor. Mustafa AZİMETLİ
de ifadesinde, HAZİNEDAR’ın sabahleyin, filoda kalmalarını tembihlediğini anlatıyor. Taner DOĞAN da ifadesinde, Akıncılar Üssü’nde ne olduğunu anlamak için dolaşırken Yüzbaşılar İlhami
Aygül, İlker Hazinedar, Ertan Koral ve Oğuz Alper Emrah’ı askeri minibüse binerken gördüğünü
anlatıyor.
Muhammed Suheyl Serdaroğlu’nun ve Sinan ALVUR’un ifadelerinde de, 15/07/2016 tarihi
ve gecesinde Akıncılar Üssü’nde şüpheliler İlker HAZNEDAR, Ertan KORAL, Selahattin YORULMAZ, Oğuz Alper EMRAH, İlhami AYGÜL ve Mustafa AZİMETLİ’nin uçuş için hazırlanıp minibüsten uçmak için 141. Filo’ya giderken gördüklerine dair beyanlar var.
Mehmet Fatih ŞENOL, Habib SARIAHMETOĞLU, Harun Nihat AŞIK, Rasim GÜÇLÜ, Halit
OKTAY isimli şahışlar da ifadelerinde, Diyarbakır ve Balıkesir üslerinden 14 Temmuz günü üsse
gelişmiş hedefleme sistemi (sniper pod) getirildiğini, bu sniper podlarını, Diyarbakır üssünden
Ahmet Tosun ve Hakan Evrim’in, Balıkesir üssünden de Ahmet Pala ve İlker Hazinedar’ın F-16
uçaklarıyla getirdiklerini, bu sistem gelir gelmez de Hakan Karakuş ve Hasan Balıkçı tarafından
15.30-16.00 sıralarında eğitim amacıyla Kapadokya bölgesine eğitim uçuşu yapıldığını belitiyor.
Ekrem KANDUR ifadesinde, Binbaşı Ali KARABULUT ve Mustafa AZİMETLİ’nin kendilerine
emirler verdiğini, Kubilay SELÇUK, Hakan EVRİM ve Ahmet ÖZÇETİN’in üsde olduğunu, Yüzbaşı
Selahattin YORULMAZ, İlker HAZNEDAR, Oğuz Alper EMRAH ve Binbaşı Mustafa AZİMETLİ’nin
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olay günü uçuş yaptığını anlatıyor. Sinan KURT ise bir başka soruşturma dosyasındaki ifadesinde,
kendisinin mahrem abiliğini yaptığı kişiler arasında kursiyerlik döneminde tanıdığı İlker Hazinedar’ın da olduğunu, İlker Hazinedar’ın son dönemde örgüt içerisinde mahrem abiliğini kendisinin yaptığını söylüyor ve yaptırılan fotoğraf teşhisinde İlker Hazinedar’ı teşhis ediyor.
İlker HAZİNEDAR’la ilgili düzenlenen MASAK raporundan kendisinin, darbeye teşebbüs faaliyeti kapsamında hakkında işlem yapılan şüphelilerden; Mustafa Özbek, Selahattin Yorulmaz,
Ahmet Tosun, Hasan Hüsnü Balıkçı, Hüseyin Türk, Mustafa Azimetli, Emine Savaş, Necip Dirik,
İlhami Aygül, Ekrem Kurt, Şükrü Ekmekçi, Devrim Ağırağaç, ayrıca hakkında FETÖ/PDY kapsamında işlem yapılan Bülent Yapanel, Emrah Özbağdatlı, Kenan Baştuğ, Serdar Nergiz ile havale
işlemi gerçekleştirdiği anlaşılıyor. Hakkında düzenlenen HTS analiz raporunda da kullanmış olduğu 0507 948 … ve 0543 212 … nolu telefon hatları ile 15/04/2016-15/07/2016 tarih aralığında,
darbeye teşebbüs faaliyeti kapsamında hakkında işlem yapılan şüphelilerden; Ertan Koral ile 33
kez, Mustafa Azimetli ile 21 kez, Mustafa Özkan ile 20 kez, Hüseyin Türk ile 17 kez, Mustafa Mete
Kaygusuz ile 15 kez, Ahmet Tosun ile 15 kez, Ali Karabulut ile 11 kez, Ali Toktay, Oğuz Alper Emrah ile 9 kez, Murat Bicil, Halil İbrahim Yurdusev, Mustafa Özbek ile 8 kez, Hasan Hüsnü Balıkçı
ile 7 kez, Muzaffer Durmaz, Serdar Nergiz, Selahattin Yorulmaz ile 6 kez, Mustafa Erez, Mustafa
Karadere ile 5 kez, Mustafa Konur, Habib Sarıahmetoğlu, Mehmet Yurdakul ile 3 kez, Emrah
Yasin Önder, Kadir Bekmez, Hasan Kepez ile 2 kez, Yücel Canbolat, Ömer Dolay, Sinan Öztürk,
İbrahim Yozgat, Anıl Aydemir, Fahri Yavuz, Özgür Ötgün, Mehmet Fatih Çavur, Hakan Karakuş,
Buğra Baldan, Mustafa Bağatur, Fikri Özgür ile 1 kez telefon görüşmesi yaptığı görülüyor.
Mahkeme dosyasındaki iddianamede HAZİNEDAR’la ilgili olarak şu değerlendirmeler yer
alıyor: “İlker Hazinedar’ın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün üyesi olduğu, mahrem abisi Sinan Kurt tarafından fotoğrafından teşhis edildiği, suç tarihinde Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’n- da 143. Filo’da eğitmen Pilot Yüzbaşı olarak görev yaptığı, darbe günü Akıncı Üssü’nde
mesa- inin erken bitirildiği, darbe faaliyetine katılacak subayların Akıncı Üssü’nde kaldığı, görev
ve- rilmeyenlerin erkenden evlerine gönderildiği, asker yönetici şüphelilerden Hakan Karakuş’un
katılımıyla Akıncı Üssü’nde brifing salonunda toplantı düzenlendiği, 10/07/2016 tarihinde Halit
Oktay’ı telefonla aradığı, kendi iznini iptal ettirdiğini, kendisi yerine izne ayrılabileceğini beyan
ettiği, darbe faaliyeti nedeniyle izne çıkmaktan vazgeçtiği, şüphelinin de bahse konu toplantıya
katıldığı, şüpheli İlker Hazinedar’ın 94-0080 kuyruk numaralı mühimmat yüklü F-16 uçağı ile ŞAHİN-2 2 numara çağrı koduyla 16/07/2016 tarihinde saat 00:20’de Akıncı 4. Ana Jet Üssü’nden
kalkış yaptığı, kalktıktan sonra Ahmet Özçetin tarafından şüpheliye telsizle 210 baş 15 bin fitte
devam etmesi talimatı verildiği, şüphelinin Polatlı üzerinden Afyon istikametine doğru uçtuğu
ve Cumhurbaşkanlığı uçağını önleme eylemini gerçekleştirmek için uçuş yaptığı, dönüşte Ankara üzerinden alçaktan uçtuğu ve saat 01.38’de Akıncı Üssü’ne iniş yaptığı, şüphelinin darbe
günü Akıncı Üssü’nde bulunduğu, 15/07/2016 tarihinde 143. Filo koridoru güvenlik kamerasında
saat 17:27:19-17:27:23 zaman aralığında, ayrıca 141. Filo Harekât İcra Güvenlik kamerasında 16/07/2016 tarihinde saat 01.29.19-01.32.41 zaman aralığında görüntülerinin bulunduğu,
darbe yöneticileri tarafından verilen görevleri yerine getirdiği, darbe faaliyetlerinin başarılı olabilmesi için gayret sarfettiği, yukarıda açıklandığı üzere F-16 uçağı kullanıp Cumhurbaşkanlığı
uçağını önleme uçuşu yaptığı, ayrıca Ankara üzerinden alçak uçuş yaptığı, darbe faaliyetine bu
şekilde iştirak ettiği… anlaşılmıştır.’’
HAZİNEDAR’ın, Anayasa’yı ihlal suçu, yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs suçu,
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçu, Cumhurbaşkanı’na suikast
suçu, sİlahlı örgüte üye olmak suçu ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçu işlemesi
dolayısıyla ayrı ayrı; ayrıca mala zarar verme suçu ile ilgilide mağdur adedince 42 kez cezalandırılması talep edildi.
SELAHATTİN YORULMAZ
Olay esnasına Akıncı Ana jet Üssü’nde 143. Filo’da Kurmay Pilot Yüzbaşı olarak görev yapıyordu. O da olay günü mesai erken bitirilince bir kısım arkadaşları gibi üste tutulmuş. Yani
“Siz gitmeyin, bekleyin’’ denilenlerden biri de o. Kendisine bir yere ayrılmamasını söyleyen kişi
Mustafa Azimetli. Hatta o, “ Murat Bakıcı Yüzbaşı arkadaşım misafirim’’ demesine rağmen, Azimetli kendisine, TMH’ın çok önemli olduğunu belirterek gitmemesini istemiş. Olay günü öğlende mesai bitiyor ama nedenini bilmedikleri halde akşama kadar bekliyorlar. Bu bekleme sürecinde filonun önünden uçaklara mühimmat götürüldüğünü görüyor. Nihayet akşam saat 18:30
sıralarında kursiyer Teğmenlerin cep telefonları toplanıyor. Filo Komutanı Mustafa Azimetli bir
çanta içerisinde bu telefonları getirerek kilitli bir yer olup olmadığını soruyor. YORULMAZ, içinde
telefonların bulunduğu çantayı ‘sosyal odası’ dediği yere koyuyor. Saat 20:00 civarlarında kendilerine uçuş teçhizatlarını da alınarak 141. Filo’ya gitmeleri söyleniyor. Saat 21:00 sıralarında
da burada Hakan Karakuş ekibi toplayarak uçuş olacağını bildiriyor. Bu toplantıda onlara TMH
görevi olacağını söylemişler. Çavur’un açıkladığı uçacaklar listesinde YORULMAZ’ın da ismi var.
O gün bir yere çarpmadan dolayı sağ gözünün üzerinde şişlik olduğundan uçuş yapamayacağını
söyleyince kendisinin ikili uçağın arkasında uçması yönünde karar almışlar. Açık havuzda bulunan 4563 kuyruk numaralı uçakla önde Hasan Hüsnü Yarbay, arkada YORULMAZ, 21.45 civarında talimatla kalkıyorlar. Kalktıktan sonra uçak üzerindeki computer sistemi çöküyor. İfadesinde
arızayı gideremeyince tekrar Akıncı’ya indiklerini söylüyor. Alana indiğinde modelini bilmediği
3-5 tane helikopter ver hangi kuvvetten olduklarını bilmediği silahlı askerler olduğunu görüyor.
İfadesinde şunları söylüyor: “…İndikten sonra uçuş emniyet odasına gittim ve sabaha kadar
orada bekledim. Çünkü korktum. Normalde bir TMH uçuşunda olmaması gereken şeyler vardı.
Ben de bir daha uçmadım ve orada bekledim. Ben orada oturduğum için her hangi bir kimse
benden bir şey talep etmedi. Sabah oldu, telefonumun şarjı yoktu, sabaha karşı gelişmeleri öğrendim ve eşimi telefonla arayarak annesinin evine gitmesini söyledim. Öğlen saatlerinde 143.
Filo’ya teçhizatlarımı bıraktım ve eve gittim. Olaydan bir gün sonra evde beklediğimi Halit Oktay
Binbaşı’ya söyledim. Sonra ekip geldi ve Ali Karabulut ile birlikteyken bizi gözaltına aldılar.
“Yurtta Sulh Konseyi yapılanmasından haberim yoktur. Bu yapılanmanın içinde yer almadım. Kimlerin üye olduğunu bilmem. Olay günü her hangi bir mühimmat atışında bulunmadık.
Belirttiğim bütün kurmay ekip uçuştaydı. Ancak kimin hangi uçağı kullanıp hangi mühimmatı
nereye attığını bilmiyorum. Sadece Ali Karabulut Binbaşı’nın uçmadığını biliyorum.’’
YORULMAZ, 03/10/2016 tarihli savunmasında da yukarda anlatılanlara benzer şeyler söylüyor ve “…Ben dediğim gibi hayatım boyunca hiçbir zaman Fetullahçı terör örgütü içerisinde
olmadım ve F. Gülen’e de herhangi bir sempatim yoktur. 15/07/2016 tarihine kadar Fetullah
Gülen’e herhangi bir nefretim de yoktu. Ancak bu darbe girişiminden sonra kendisinden nefret
ediyorum’’ diyor.
Aynı dosya kapsamında tanık olarak ifade verenlerden Muhammet Recep ULU, suç tarihinde Akıncı Üssü’ne dışarıdan pekçok askeri ve sivil şahsın darbe eylemini gerçekleştirmek için
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geldiğini söylüyor. ULU ifadesinde İlker HAZİNEDAR, Mustafa ÖZBEK, Hasan Hüsnü BALIKÇI, Ali
KARABULUT, Mustafa AZIMETLİ, Ekrem KANDUR, Selahattin YORULMAZ’ın darbeye teşebbüs
eylemine katıldıklarını, bu yönde askerlere emir ve talimat verdiklerini anlatıyor. Tanık ULU, bu
isimleri sayarken Selahattin’in soyismini Yılmaz olarak söylüyor ama üsste Yüzbaşı rütbesinde
olup Selahattin isminde olan kişinin sadece Selahattin YORULMAZ olduğu mahkeme kayıtlarına
giriyor. YORULMAZ’ın ismine başka ‘diğe taraf beyanları’nda da rastlanıyor.
İlker HAZİNEDAR’ın ek ifadesi: “...Bu toplantıda Oğuz Alper Emrah, Hasan Hüsnü Balıkçı,
Özgür Ötkün, Selahattin Yorulmaz vardı.’’
Uğur UZUNOĞLU’nun ek ifadesi: “... 143. Filo’nun Program Subayı Selahattin YORULMAZ
kullandığım 05050 414 … numaralı hattımı şu an hatırlayamadığım cep telefonu numarasından
arayarak ‘bu akşam futbol maçı var kadro dolu bekliyoruz’ dedi.…Mustafa AZİMETLİ, Hakan
KARAKUŞ, Mehmet Fatih ÇAVUR, Hasan Hüsnü BALIKÇI, Ekrem AYDOĞDU, İlhami AYGÜN, Oğuz
Alper EMRAH, Selahattin YORULMAZ, İlker HAZİNEDAR, Ertan KORAL, Mustafa Mete KAYGUSUZ’un burada bulunduğunu gördüm. ...Bu esnada havada içinde Hüseyin TÜRK ve benim bulunduğum uçak dışında o bölgede başka uçak yoktu, birinci kol uçan AYDOĞDU ve AZİMETLİ’nin
içinde bulunduğu uçak üsse geri dönüyordu, BALIKÇI ile YORULMAZ’ın uçağında ise arıza devam
ettiği için onlarda bu sorunlarıyla ilgileniyorlardı.’’
İlhami AYGÜL’ün ek ifadesi: “...Toplantıda Özgür ÖTKÜN, Oğuz Alper EMRAH, Hakan KARAKUŞ, Ali KARABULUT, Ertan KORAL, Ahmet TOSUN, Mete KAYGUSUZ, Hüseyin TÜRK, Mustafa
ÖZKAN, Adem KIRCI, Ekrem AYDOĞDU, Selahattin YORULMAZ gibi ismini hatırladığım Pilotlar
vardı.’’ Ertan Koral, Ekrem Aydoğdu, Müslim Macit, Ekrem Kandur gibi isimler de olay gecesi
YORULMAZ’ın üssde olduğunu ve yapılan toplantıya katıldığını söylüyorlar. Hakan Evrim ise ifadesinde, 143. Filo’da bulunduğu süre zarfında Filo Komutanı Mustafa Azimetli’yi, Filo Harekât
Subayı Ali Karabulut’u, Hasan Hüsnü Balıkçı ve Selahattin Yorulmaz’ı gördüğünü belirtiyor.
Mehmet Bozkurt’un 20/07/2016 tarihli ifadesinde, bazı komutanların telefonlarını bırakıp
içeriye girerek toplanmaları üzerine Teğmen F. Suat KARADAĞ’a sebebini sorduğunda “sosyal etkinlik var bunu kaçırma perdelerin inmesini’’ bekle dediği, sivil bir şahsın kendisini Albay olarak
tanıtarak Özçetin Albay’ın Azimetli Binbaşı’yı çağrılmasıyla deske geçtiklerini, akabinde füzelerin
çıkarıldığını, Ergül Teğmen’in yanına gelerek telefonunu aldığını, Selahattin Yorulmaz’a teslim
ettiğini beyan ettiği anlaşılıyor.
Mustafa Azimetli ise ifadesinde, YORULMAZ’a sabahleyin, filoda kalmalarını tembihlediğini,
Ali Karabulut’u 143. Filo’da bırakarak diğerleri ile birlikte 141. Filo’ya gittiklerini söylüyor. Taner
Doğan da ifadesinde, Mustafa Azimetli ve Selahattin Yorulmaz’ın, olay günüs aat 17.00 sıralarında terör operasyonu yapılacağı gerekçesiyle kursiyer Pilotlara görev dağılımı yaptıklarını,
telefonlarını topladıklarını, kendisine de filo girişinde bekleme görevi verildiğini, yanında Samet
Avşar’ın da olduğunu, filo içindeki ek binadan tam teçhizatlı Özel Kuvvet askerlerinin mühimmat
yüklemesi yaparak filodan çıkartıldığını, uçuş teçhizatını alarak 141 nolu filoya gittiğini gördüğünü anlatıyor.
Muhammed Suheyl Serdaroğlu ve Sinan ALVUR’un ifadelerinde, 15/07/2016 tarihi ve gecesinde Akıncılar Üssü’nde İlker HAZNİEDAR, Ertan KORAL, Selahattin YORULMAZ, Oğuz Alper
EMRAH, İlhami AYGÜL ve Mustafa AZİMETLİ’nin uçuş için hazırlanıp minibüsten uçmak için 141.
Filo’ya giderken gördüklerini belirtiyorlar. Harun Nihat Aşık ise ifadesinde, YORULMAZ’ın uçuş
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teçhizatlarını 141. Filo’ya taşırlarken, kendilerine yardım ettiğini, Oğuz Alper Emrah’ın isteği üzerine şarjörlerine mermi bastıklarını söylüyor.
Kadir Bekmez ifadesinde, suç tarihinde bu şüpheliyi teçhizatlı bir şekilde servis aracı ile
141. Filo’ya giderken gördüğünü, içlerinden Oğuz Alper Emrah’ın kendisine bir teçhizat
çanta- sı vererek 141. Filo’daki öğretmen Pilotların odasına götürülmesi gerektiğini söylediğini,
Oğuz Alper Emrah’ın istemi üzerine çantada bulunan şarjörlere mermi bastığını anlatıyor. Uğur
Akyıl- maz da 15/07/2016 günü gece saatlerinde YORULMAZ’ı 141. Filo’ya girerken ve uçuş hazırlıkları yaparken gördüğünü söyleyen bir başka isim. Bir başka soruşturma kapsamında ifade
veren Sinan Kurt ise ifadesinde, fotoğrafından teşhis edip isminin Selahattin Yorulmaz olarak
öğrendiği şahsın muhtemelen 2014 yılında İstanbul’da tanışarak Ankara’da ismini hatırlamadığı
mahrem abisiyle tanıştırdığını ve Selahattin Yorulmaz’ı fotoğrafından teşhis ettiğini söylüyor.
MASAK tarafından Selahattin YORULMAZ hakkında düzenlenen rapordan, kendisinin darbeye teşebbüs faaliyeti kapsamında hakkında işlem yapılan şüphelilerden; Özgür Ötkün, Mustafa
Mete Kayfusuz, Erdem Erdoğan, Erhan Kıvrak, Ömer Dolay, Hasan Hüsnü Balıkçı, İlker Hazinedar,
Mustafa Erhan Aydemir, Bayram Turgan, Mustafa Çevik, Mehmet Cevat Özdemir, ayrıca hakkında FETÖ/PDY kapsamında işlem yapılan Abdurrahman Yıldırım’la havale işlemi gerçekleştirdiği
anlaşılıyor. Düzenlenen HTS analiz raporunda ise YORULMAZ’ın kullanmış olduğu 0505 633 ….
numaralı telefon hattı ile 15/04/2016-15/07/2016 tarih aralığında, darbeye teşebbüs faaliyeti
kapsamında hakkında işlem yapılan şüphelilerden; Bülent Yapanel ile 28, Ali Karabulut ile 15,
Mustafa Mete Kaygusuz ile 15, Ali Toktay ile 9, Mustafa Azimetli ile 8, Serdar Nergiz ile 7,
İlker Hazinedar, Mehmet Köse ile 6, Mustafa Özkan ile 5, Murat Bakıcı ile 3, Erhan Kıvrak, Harun
Nihat Aşık, Halil İbrahim Yurdusev, Murat Bicil, Uğur Uzunoğlu, Özgür Ötgün, Ertan Koral ile 2,
Hasan Kepez, Barış Çıracı, Mehmet Ali Taşkıran, Özgür Çelikkut, Hasan Hüsnü Balıkçı, Emrah
Yasin Ön- der ile 1 kez telefon görüşmesi yaptığı görülüyor.
Mahkeme dosyasında, YORULMAZ hakkında yapılan şu değerlendirme yer alıyor: “Selahattin Yorulmaz’ın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün üyesi olduğu, örgütte mahrem abilik yapan
Sinan Kurt tarafından teşhis edildiği, ayrıca detayları 2016/128386 sayılı Mahrem İmamlar soruşturma dosyasından anlaşılacağı gibi; Ufuk Işık ve Murat Kara’nın şüphelinin mahrem abiliğini
yaptıkları, suç tarihinde Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda Pilot olarak görev yaptığı, darbe
günü Akıncı Üssü’nde mesainin erken bitirildiği.. Şüphelinin de bahse konu toplantıya katıldığı,
şüphelinin 15/07/2016 tarihinde saat 22.42’de 94-1563 kuyruk numaralı mühimmat yüklü F-16
uçağı ile yanında Pilot Hasan Hüsnü Balıkçı olduğu halde Akıncı Üssü’nden kalkış yaptığı, Ankara üzerinde alçak uçuş yaptığı ve saat 00.01’de Akıncı Üssü’ne indiği, şüphelinin darbe günü
Akıncı Üssü’nde bulunduğu, 15/07/2016 tarihinde 143. Filo koridoru güvenlik kamerasında saat
16.49.04-19.49.07 zaman aralığında, ayrıca 16/07/2016 tarihinde saat 08.36.06-08.36.44 zaman aralığında görüntülerinin bulunduğu, darbe yöneticileri tarafından verilen görevleri yerine
getirdiği, darbe faaliyetlerinin başarılı olabilmesi için gayret sarfettiği, yukarıda açıklandığı üzere F-16 uçağı kullanıp Ankara üzerinden alçak uçuş yaptığı, darbe faaliyetine bu şekilde iştirak
ettiği… anlaşılmıştır.’’
İddianamenin talep bölümünde YORULMAZ’ın; Anayasa’yı ihlal suçu, yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs suçu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs
suçu, silahlı örgüte üye olmak suçu ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçu ile ilgili
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olarak ayrı ayrı, ayrıca mala zarar verme suçu ile ilgili olarak da mağdur adedince 42 kez cezalandırılması isteniyor.
MUSTAFA KONUR
1987 yılında Karaman’da doğuyor. Liseyi bitirene kadar orada yaşıyor. 2006 yılında Hava
Harp Okulu’nu kazanıyor. 2010 yılında mezun olduktan sonra İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssü’ne Teğmen olarak atanıyor. 2012 yılında Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığ’ına atanıyor. 2013 yılında F-16
kursu için Akıncı 4. Ana Jet Üssü 141. Filo’ya katılıyor. 2015 yılının Ekim ayında 2 hafta süreliğine
Pakistan’a tatbikat için gidiyor. 2016’da da kurs için İtalya’da bulunuyor. 14 Temmuz tarihinde
izine ayrılmak için dilekçe vermiş. Olay günü de bunun takibi için üsse gitmiş.
O gün üste sıcaktan dolayı mesainin erken bittiği söylenmiş. Kendisi o gün kursiyerler için sınav yapmış. Sonra sınav kâğıtlarını okuyarak vakit geçirip Hakan Karakuş’un kursiyerlere brifing
salonunda yaptığı konuşmanın bitmesini beklemiş. Toplantıdan çıkan Karakuş filoda bulunan
personelin öğretmen gazinosunda toplanmasını isteyince, o da diğerleriyle birlikte toplantı yerine gitmiş.
İfadesinde diyorki, “burada Hakan Karakuş ‘bugün terörle mücadele hakeratı yapılacak, terörün beli kırılacak, yeni bir yöntem denenecek, 143. Filo’dan hedefler hazırlanıp bize gelecek,
141. Filo’dan uçuşlar yapılacak’ dedi ve bana da bu yüzden izin vermediğini söyledi. Ayrıca herkese ‘uçuşla ilgili eksiği olanlar tamamlasın’ dedi.’’
İfadesinin devamında şunlar var: “Bunun üzerine ben de hazırlığımı yaptım. …GPS anah- tar
cihazını almak için muhabere merkezine gittim ve 22:30 civarında cihazı alıp 141. Filo’ya geldim. GPS cihazı çalışmadı. Ben sadece GPS cihazının çalışıp çalışmadığını denemek istemiş- tim.
Çalışmayınca da her Pilot kendi sorumluluğundaki GPS ile ilgilensin diye düşündüm. Saat 02:40
sıralarında bir şeyler yemek için çardak bölgesine geçtim. Çardak bölgesinde otururken hat bölgesinden birinin bağırarak ‘silahçılar silah yüklemiyor, bu yaptığımız yasa dışı diyorlar, adam
gönderin onlara yaptırayım’ diyordu. Bu kişinin kim olduğunu görmedim. Bu durum bende şüphe uyandırmaya başladı. Telefonumu almak amacıyla teçhizat bölgesine gittim. Telefonumu aldım ve saat 03:00 sıralarında internetten haberlere baktığımda darbe girişimi olduğuna dair
haberler olduğunu gördüm. Bu sıra Kara Kuvvetleri’nin kamuflajını giymiş ağır silahlı askerlerin
filonun içinde ve dışında dolaştığını gördüm. Telaşlandım ve filodan çıkmak için Pilot çıkış kapısına yöneldim. Bu kamuflajlı askerler çıkış kapısını kapattıkları için çıkışıma izin vermediler. Ben
de bu durum karşısında bana görev verilmesin diye filonun çeşitli yerlerinde ve yeni yapılan spor
salonunun oralarda karanlık yerlerde sabaha kadar saklandım.
“Sabah saat 07.00 sıralarında F-16 uçağı pisti taramaya başladı. Ben aldığım GPS cihazını
darbecilerin eline geçmemesi için eğitim odasındaki dolaba sakladım. Saat 10:00 sıralarında F-4
uçağı pisti bombalamaya başlayınca her şeyi göze alarak özel otomobilime binip nizamiyeden
çıkarak Akıncı Üssü’ndeki lojmanıma gittim. 2 gün boyunca evde bekledim. …Daha sonra da
kendim ifade vermek amacıyla Emniyet Müdürlüğü’ne gittim.’’
Mustafa KONUR 03/10/2016 tarihli savunmasında ise şunları söylüyor: “…O arada telefonda abim ile görüştüm. O da bir hareketlilikten bahsetti. ‘Ne oluyor’ diye bana sordu. Ben de TMH
gizli olduğu için fazla ayrıntı vermedim. Akabinde Mehmet Fatih Çavur bana ‘hava-hava görevin
var hemen uçak başına çık’ dedi. 2’li kol halinde çıkış yaptım. Benim uçakta hava-hava mühimmatı olan füze yüklüydü. Yanılmıyorsam gece saat 00:55 sıralarında önce Adem Kırcı kalkış yap-
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tı, arkasından da aynı dakikada ben tek başıma başka bir uçakla kalkış yaptım. Havada iken telsizden Ahmet Tosun bize Genelkurmay’ın üzerinde ve Kızılay’da ses üstü MACH geçişi yapmamızı
söyledi. Ancak ben Genelkurmay’ın üzerinde yaklaşık 6.000 fit’te uçtum. Herhangi bir şekilde
mühimmat kullanmadım. MACH geçişi yapmadım. Adem Kırcı’nın yapıp yapmadığını bilmiyorum. Genelkurmay’ın üzerinde olduğum sırada yaklaşık 6 G (ci) çektim. Yani dönüş yaptım. Ben
kolda 2 numaraydım. Kol lideri Adem Kırcı idi. Bana Ankara’nın göbeğinde bu şekilde uçmam
pek normal gelmediğinden yakıtı daha çabuk bitirme ve bir an önce üsse dönme düşüncesi ile
AB moduna (uçağın daha fazla yakıt yaktığı mod) geçtim. Akabinde saat 02:00 civarında önce
Adem Kırcı olmak üzere arkasından 2. olarak ben Akıncı Üssü’ne iniş yaptık. Daha önceki ifademde olayın sıcağı sıcağı ile çekindiğimden uçtuğumu söylememiştim. Doğru olan hava-hava
görevi uçtuğumdur. (…) Olay akşamında 141. deskte bulunan Tosun ve Kaygusuz 143. Filo’dan
telefon ile aldıkları talimatları telsizden uçuculara iletiyorlardı. Bir ara 141. deske Ahmet Özçetin
de geldi ve burada Mehmet Fatih Çavur ile konuştu, ancak ne konuştuklarını duymadım.’’
Mahkemede kendisiyle ilgili ses kaydı dinletiliyor ve ne diyeceği soruluyor. O da “Dikta teybinin 15/07/2016 tarihindeki 20.57’deki kaydında kulede bulunan Mustafa Erez ile konuştuğum
sırada Mustafa Erez’e ‘şeye gittiler, sivil polisler ile konuşuyorlar’ dediğim yönündeki kaydı dinledim. Burada Mustafa Erez bana Mehmet Fatih Çavur’u telefon ile sormaktadır. Ben de o sırada
Çavur’un 5-6 tane sivil giyinimli kişilerle 141. Filo’nun önünde konuştuğunu gördüm. Bu nedenle
telefonda Mustafa Erez’e bu şekilde söyledim. Bunların sivil polis olduğunu yanılmıyorsam Mehmet Fatih Çavur bana söyledi. Ancak bu konuda tam emin değilim. Mehmet Fatih Çavur’un bu
kişiler ile ne konuştuğunu bilmiyorum’’ diyor.
Dosyada yer alan ‘diğer taraf beyanları’nda Aydın ÖZDEMİR, suç tarihinde saat 13.30’ da
mesai bitiminden sonra Üsteğmen Konur’un da (Mustafa Konur) 141. Filo’da bulunduğunu ve
saat 15:00ten sonra rütbeli personel ve Teğmenler ile telefonları dışarıda bırakarak toplantı
yaptıklarını belirtiyor. Hakan Karakuş ise ifadesinde, filoya gittiğinde KONUR’u filoda gördüğünü
söylüyor.
Müslim MACİT ve Ahmet TOSUN ifadelerinde KONUR’un diğer kişilerle birlikte uçacaklar
için Jedam mühimmatlarının atılması için gerekli olan kriptoları iki adet dtc’ye yüklediklerini
anlatıyorlar. Davut ÇALIŞ ise ifadesinde, 141. Filo’da garson olarak çalıştığını, Hakan KARAKUŞ’un
odasını temizledikten sonra pek çok tanımadığı yabancı pilotların Ötkün, Kaygusuz, Tosun Yüzbaşılar ile Erez ve Konur Üsteğmenin ve Çavur Binbaşının Çakır ve Yüksel Üsteğmenin orada
bulunduğunu, olay günü filoya daha önce hiç olmadığı kadar 3.000 TL’lik erzak aldıklarını, kendilerinin telefonlarının toplandığını anlatıyor.
Mithat GÖBEK, olay günü saat 21.00 sıralarında 141.Filo’da görevli Pilot Üsteğmen Mustafa
KONUR’un gelerek Pazartesi eğitim uçuşlarının olduğunu, bugünden hazırlıklara başlandığını,
bu nedenle uçaklara kripto yüklemesi yapan akıllı mühimmat anahtarı olarak geçen cihazı istediğini söylüyor. Erhan Kıvrak da 15/07/2016 günü Hakan Karakuş’un kendisinden uçuşları erken
bitirip mesaiye son vermesini, işini bitirir bitirmez ayrılmasını istediğini, oysa Üsteğmen Mustafa
Konur’a izin vermediğini onu üssde tuttuğunu belirtiyor.
Fatih Kılıç ifadesinde, Hakan Karakuş, Özgül Ötkün, Mete Kaygusuz, Ahmet Tosun, Hüseyin
Türk, Ekrem Aydoğdu, Mustafa Konur ve Mustafa Erez’in darbe girişimi ile alakalarının olabileceğini, bu kişilerin olay günü whatsapp grubundan görüşme yapmamaları ve telefonlara yanıt
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verme- melerinin kanaatini güçlendirdiğini anlatıyor. Adem KIRCI ise ek ifadesinde şunları söylüyor: “... Buradan 141. Filo binasına gittim, 141. ve 142. Filo Pilotları olan Ahmet TOSUN, Mustafa
Mete KAYGUSUZ, Ertan KORAL, İlker HAZİNEDAR, Hüseyin TÜRK, İlhami AYGÜL, Oğuz Alper EMRAH, Hasan Hüsnü BALIKÇI, Mustafa AZİMETLİ, Ekrem AYDOĞDU, Mehmet Fatih ÇAVUR, Mustafa ÖZKAN, Mustafa KONUR ve ismi şu an aklıma gelmeyen bazı Pilotlar filonun DESK bölümü
karşı- sındaki odada toplandık. ..Mehmet Çetin KAPLAN ve ben kursiyer Teğmenlerle yanımızda
Mustafa KONUR da olduğu halde gazinoda televizyon izlemeye devam ettik. Bu sırada ÇAVUR
tekrar gelerek yanımızda bulunan Mustafa KONUR’a ‘harekât icra odasında KEYLOADER var onu
al gel’ diyerek şifresini söyledi....Saat 20.45 sıralarında Mustafa KONUR benim yanıma gelerek
‘hadi uçuşa gidiyorsun’ dedi. ...Saat 0000 sıralarında Mustafa KONUR koşarak yanıma geldi,
‘Adem abi uçuşa gidiyoruz’ diye bağırmaya başladı. (…) Ben 21 nolu şeltırda bulunan F-16 uçağına yine makinistler yardımıyla bindim, uçağın üzerinde 2XAIM-120 - 2XAIM-9 tipi mühimmat
vardı. Mustafa KONUR da 23 nolu şeltırda üzerinde aynı tip mühimmat bulunan F-16 uçağına
bindi. (…) Tekrar belirtilen koordinata MACH üstü geçiş talimatı verildi, ben de Mustafa KONUR’a
beni takip etmesi talimatı verdim. 3000 fitin altına düşmeyip insanları rahatsız edecek sese ulaşma- yacak şekilde uçuşa yaklaşık bir saat devam ettik. Bu esnada filo dışında guard kanalından
bir yayın duymadım. Ayrıca KONUR ile yaptığım konuşma dikta kayıtlarına yansımamıştır, çünkü
bu konuşmalar kol içindeki konuşmalardır. Uçakta DTC ve DVR bulunmadığından konuşmalar
kaydedilmemiş olabilir. Ancak KONUR’un uçağında DVR olup olmadığını bilmiyorum.’’
Mustafa ÖZKAN’ın ek ifadesi: “…Ben olay günü 141. Filo’ya gittiğimde Hakan Evrim, Ahmet
Özçetin, Mustafa Azimetli, Ahmet Tosun, Hakan Karakuş, Ekrem Aydoğdu, Ali Karabulut, Mustafa Konur, Mehmet Çetin Kaplan’lı gördüm.’’
Müslim MACİT’in ek ifadesi: “…Toplantıya Çavur, Özgür Ötgün, Kaygusuz, İlker Hazinedar,
Ahmet Tosun, Mustafa Konur, İlhami Aygül, Mustafa Özkan, Çetin Kaplan, Adem Kırcı, Oğuz Alper Emrah, Ekrem Aydoğdu, Uğur Uzunoğlu, Selahattin Yorulmaz gibi isimler katılmıştı.’’
O gece üste yapılan telefon konuşmaları arasında KONUR’la ilgili olanlar da var. Bu konuşmaların çözüm dökümanları da dosya içeriğinde bulunuyor. Ayrıca MASAK raporunda da KONUR’un, hakkında FETÖ/PDY kapsamında işlem yapılan Bilal Açıl, Cevdet Türkeli, Mesut Baykal,
Resul Güldüren ile havale işlemi gerçekleştirdiği belirtilmiş. Bu kişi hakkındaki HTS analiz raporunda ise kullanmış olduğu 0553 324 …. numaralı telefon hattı ile 15/04/2016-15/07/2016 tarih
aralığında, darbeye teşebbüs faaliyeti kapsamında hakkında işlem yapılan şüphelilerden; Halil
İbrahim Yurdusev ile 21, Mustafa Mete Kaygusuz ile 12, Ahmet Tosun ile 10, Hasan Karakuş ile 9,
Mustafa Erez, Mehmet Fatih Çavur ile 8, Bülent Yapanel ile 5, Mustafa Özkan ile 4, Serdar Nergiz, İlker Hazinedar, Fatih Kılıç ile 3, Emrah Özbağdatlı, Gürcan Coşkun, İbrahim Kural Özkan ile
2, Mahmut Açıkbaş, Mehmet Köse, Mustafa Azimetli, Ertuğrul Güven Birlik, Hüseyin Türk, Erhan
Kıvrak, Resül Metin, Alper Kalın, Murat Bicil, Muhammet Çağrı Şener ile 1 kez telefon görüşmesi
yaptığı yazılı.
Mustafa KONUR’la ilgili olarak iddianamenin sonuç bölümünde şu değerlendirmeler yapılıyor: “Mustafa Konur’un FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün üyesi olduğu, örgütte mahrem abilik
yapan Sinan Kurt’un 04/09/2016 tarihli teşhis tutanağından anlaşılacağı gibi, şüphelinin Şükrü kod isimli mahrem abiye bağlı olarak çalıştığı, ayrıca detayları 2016/128386 sayılı Mahrem
İmamlar soruşturma dosyasından anlaşılacağı gibi; Ufuk Işık ve Samet Özmekik’in de şüphelinin
mahrem abiliğini yaptığı, lojmandaki evinde yapılan aramada örgüt hiyerarşisi içerisindeki ko-
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numunu temsil ettiği değerlendirilen 13 adet 1 ABD doları bulunduğu, suç tarihinde Akıncı 4. Ana
Jet Üs Komutanlığı’nda Pilot olarak görev yaptığı, darbe günü Akıncı Üssü’nde mesainin erken
bitirildiği… şüphelinin de bahse konu toplantıya katıldığı, şüphelinin 15/07/2016 tarihinde saat
00:54’de 93-0670 kuyruk numaralı mühimmat yüklü F- 16 uçağı ile Akıncı Üssü’nden kalkış yaptığı, havada önleme görevi icra ettiği, Ankara üzerinde uçuş yaptığı, aynı gün saat 01.58’de Akıncı
Üssü’ne indiği, şüphelinin darbe günü Akıncı Üssü’nde bulunduğu, 15/07/2016 tarihinde 141.
Filo koridoru güvenlik kamerasında saat 16.01.35-16.09.30 zaman aralığında, ayrıca 141.Filo
Harekât İcra Odası’ndaki güvenlik kamerasında 15/07/2016 tarihinde saat 19.44.35-19.46.22,
19.47.22-19.59.20 zaman aralığında görüntülerinin bulunduğu, şüphelinin Jedam mühimmatlarının atılması için gerekli olan kriptoları 2 DTC ‘ye yüklediği, darbe yöneticileri tarafından verilen
görevleri yerine getirdiği, darbe faaliyetlerinin başarılı olabilmesi için gayret sarfettiği, yukarıda
açıklandığı üzere F-16 uçağı kullanıp Ankara üzerinde önleme uçuşu yaptığı, darbe faaliyetine
bu şekilde iştirak ettiği… anlaşılmıştır.’’
KONUR’un isnat edilen Anayasa’yı ihlal suçu, yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs
suçu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçu, silahlı örgüte üye olmak suçu ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçu ile ilgili olarak ayrı ayrı cezalandırılması, ayrıca mala zarar verme suçu ile ilgili olarak da mağdur adedince 42 kez cezalandırılması
talep ediliyor.
YÜCEL CANBOLAT
Kendisi Yozgat Çekerek’li. Olay tarihinde Kurmay Yüzbaşı rütbesinde, Akıncı Üssü 142. Filo’da Kol Komutanı olarak görev yapıyor. Normalde Bayrak merasiminin saat 16:45’te yapıldığını, o gün neden mesainin erken bitirilip saat 14:00’te Bayrak töreni yapıldığını bilmediğini söylüyor. Akıncı Üssü’nde kendilerine yakın olmayanların üsden ayrılmasını sağlamak için Bayrak
merasimini o gün erkene aldıklarını olaylardan sonra anlamış. Bayrak merasiminden sonra evine
gitmiş. Eşi hamile olduğu için onu doktota götürmüş, sonra rutin işlerini yapmış. Evdeyken saat
23.10 sıralarında 142. Filo’dan Pilot arkadaşı Abdullah Özen cepten arıyor ve ”Akıncı’dan uçaklar
kalkıyor mu’’ diye soruyor; o da kalktığını söylüyor. Özen, “Ankara’da patlamalar oluyor bilgin
var mı’’ demiş, o da bilgisinin olmadığını söylemiş.
Bu görüşmeden sonra kendi komutanları Naim Bülbül Bodrum’da tatilde olduğu için onun
yerine vekâlet eden Ömer Dolay’ı aramış ve neler olduğunu sormuş. Dolay da ona, “bilgim yok,
sen git filoyu aç ben geliyorum’’ diyor. Bu talimat üzerine kalkıp sivil kıyafetiyle filoya gidiyor.
Önce giremiyor ve şifrenin değiştiğini zannediyor. Tam bu esnada Ömer Dolay kendisini arıyor ve
“Bize göre birşey yokmuş, sen evine geç’’ diyor. Bunun üzerine eve gidiyor. Bu kez de saat 00.10
sıralarında evdeyken Müslim Macit arayarak “Komutanımız emretti, 142. Filo’ya gel, kıyafetlerini yanına al, sonra da 141. Filo’ya geç’’ diyor. Bu emri Müslim Macit’e verenin Hakan Evrim mi
yoksa Ahmet Özçetin mi olduğunu bilmiyor.
Konuyla ilgili şunları söylüyor: “Ben bu emir üzerine uçuş kıyafetlerimi evden aldım. 141. Filo’ya gittim, ancak giriş kapısında 2 Teğmen vardı. Beni içeri almak istemediler. İsmimi sordular,
söylediğimde ellerindeki listeye baktılar, ‘listede adın yok giremezsin’ dediler. Bu sırada Kurmay
Yüzbaşı Pilot Özgür Ötkün arabayla geldi. Arkasında bir minibüs vardı, minibüs içerisinde başka
şahıslar vardı. ‘Açın kapıyı’ diye görevlilere bağırdı. Bu sırada görevliler benim ismimi söyleyerek ‘bunu içeri alalım mı’ dediler. Yüzbaşı Özgür Ötkün ‘içeri alın’ dedi. Bunun üzerine ben 141.

AKINCI’DA YAŞANANLAR

313

Filo’nun içine girdim..’’
Gazinonun olduğu tarafa gidip oradakilere Pilotların nerede olduğunu sorsa da onlardan
”bilmiyoruz’’ cevabını alıyor. Arka tarafa doğru giderken Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal’ı
yanında 7-8 kişiyle içeri girerken görüyor. Bu konuyla ilgili diyor ki, “Takım elbiseliydi. Abidin
Ünal’ın elleri kelepçeli değildi. Önünde 3-4 arkasında 4-5 kişi vardı. Ortada Abidin Ünal vardı.
İçeri doğru gidiyorlardı. ‘Boşaltın burayı’ diye bağırıyorlardı.’’
İddiasına göre sonra bir kenara çekilip yatmış ama gecenin ilerleyen saatlerinde kendisini kaldırmışlar ve 142. Filo’nun uçaklarında yakıt olup olmadığına bakmasını istemişler. Gidip
bakmış ve geri dönerek yakıt olamadığını söylemiş. Sabah saat 06.30-07.00 sıralarında Mete
Kaygusuz kendisine uçuş görevi vermiş. Bu görevi verirken ona “Sen F-16 uçağıyla havalan, biz
sana havadayken ne yapacağını bildireceğiz’’ diyor. Kendi ifadesine göre uçakta herhangi bir
mühimmat yokmuş ve tek başına havalanmış. Kendisine 5 bin fitten uçması gerektiği söylenmiş
ama o, 7-8 bin fitten uçmuş. Yine ifadesinde, “Akıncı Üssü’nde en son F-16 uçağını ben kullandım. Uçakta sadece top vardı. O topları da kullanmadım’’ diyor.
O havadayken Kastamonu civarında bulunan radardan kendisine uyarı gelerek, izinsiz uçuş
yaptığı ve Akıncı’ya dönmesi emredilmiş. Kısa bir süre sonra da yakınında bir F-16 uçağı belirmiş
ve Akıncı’ya dönmesi konusunda kendisine uyarıda bulunmuş ve eğer dönmezsem uyarı atışı
yapacaklarını söylemiş. İfadesinde uçtuğu zaman bir darbe teşebbüsü olduğunu aladığını fakat
üstteki komutanların emri nedeniyle uçmak zorunda kaldığını ileri sürüyor.
Yapılan eylemin bir darbe girişimi olduğunu söylüyor ve ilave ediyor: “…Bu darbe girişimini
2016 Ağustos’unda YAŞ’ta ihraç edileceğini düşünen TSK’da mevcut Fetullah Gülen’e bağlı subayların yaptığını düşünüyorum. Ancak ben bu subaylardan birisi değilim. 2016 ağustos ayında
yapılacak YAŞ’ta FETÖ’cü subayların TSK’dan ihraç edileceğine dair söylentiler vardı. Bu söylentiler nedeniyle bu grubun darbeye teşebbüs eylemini gerçekleştirdiğini düşünüyorum. …Darbe
teşebbüsünü bilmeme rağmen uçuş yaptığımı kabul ediyorum ancak darbeyi destekleme manasında girişimim olmamıştır. ...Bence Akıncı Üssü’ndeki FETÖ’cülerin başı Kurmay Albay Ahmet
Özçetin’dir.’’
Yücel CANBOLAT, 28/09/2016 tarihli ek ifadesinde 142. Filo’ya gittiğinde kapıyı Müslim MACİT’in verdiği şifreyi girerek açtığını söylüyor.
Hayrullah AKBULUT ifadesinde, sabah 05.30 gibi A Havuzunda yüksüz bir şekilde bulunan
uçağı Yücel Canbolat’ın uçurduğunu, kendisine fotoğraf gösterilmesi halinde teşhis edebileceğini söylüyor. Bunun üzerine kendisine gösterilen teşhis tutanağındaki kişinin Yücel CANBOLAT
olduğunu belirtiyor.
Sinan Kurt, CANBOLAT’ı fotografından teşhis ediyor ve “isminin Yücel Canbolat olduğunu
öğrendiğim bu kişiyle 2014 yılında İstanbul ilinde tanıştım ve Ankara ilinde isimini hatırlamadığım mahrem abisiyle tanıştırdım’’ diyor.
Yücel CANBOLAT ile ilgili düzenlenen MASAK raporunda kendisinin darbeye teşebbüs faaliyeti kapsamında hakkında işlem yapılan şüphelilerden; Mustafa İlleez, Ahmet Pala, Mehmet
Fatih Çavur, Hüseyin Türk ve ayrıca hakkında FETÖ/PDY kapsamında işlem yapılan İbrahim Aygün, Erdem Hekimhan, Harun Gülmez, Özkan Toker, Ömer Faruk Saygı, Mesut Metin Kazancı,
Hasan Durak, Abdullah Erkan ile havale işlemi gerçekleştirdiği belirtiliyor. KOM Daire tarafından
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düzenlenen analiz raporunda ise ailesinden Kani Canbolat’ın FETÖ/PDY kapsamında işlem yapılan Pusula Eğitim ve Yayıncılık LTD. Şt’de SGK kaydının bulunduğu görülüyor. CANBOLAT’la ilgili
düzenlenen HTS analiz raporunda da kullanmış olduğu 0553 423 … numaralı telefon hattı ile
15/04/2016-15/07/2016 tarih aralığında, darbeye teşebbüs faaliyeti kapsamında hakkında işlem yapılan şüphelilerden; Mehmet Fatih Çavur ile 17 kez, Hüseyin Türk ile 13 kez, Müslim Macit
ile 11 kez, Ömer Dolay ile 5 kez, Adem Kırcı ile 4 kez, Ahmet Tosun ile 2 kez, İlker Hazinedar ve
Samet Avşar ile 1 kez telefon görüşmesi yaptığı kaydediliyor.
Savcılık, Yücel CANBOLAT ile ilgili delilleri değerlendirdikten sonra şu sonuca ulaşıyor: “Yücel Canbolat’ın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün üyesi olduğu, örgütte mahrem abilik yapan
Sinan Kurt’un ifadesi ve 08/09/2016 tarihli teşhis tutanağından anlaşılacağı gibi, Sinan Kurt’un
şüpheliyi mahrem abisi ile tanıştırdığı, ayrıca detayları 2016/128386 sayılı Mahrem İmamlar
soruşturma dosyasından anlaşılacağı gibi; Ufuk Işık’ın şüphelinin mahrem abiliğini yaptığı, suç
tarihinde Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda Pilot olarak görev yaptığı, darbe günü Akıncı
Üssü’nde mesainin erken bitirildiği.. Şüphelinin de bahse konu toplantıya katıldığı, şüphelinin
16/07/2016 tarihinde saat 07:.3’te 93-0663 kuyruk numaralı F-16 uçağı ile Akıncı Üssü’nden
kalkış yaptığı, Ankara üzerinde alçak uçuş yaptığı, aynı gün saat 08:00’de Akıncı Üssü’ne indiği, şüphelinin darbe günü Akıncı Üssü’nde bulunduğu, 15/07/2016 tarihinde 143. Filo koridoru
güvenlik kamerasında saat 23.09.02¬23.09.24 zaman aralığında, ayrıca 141.Filo Harekât İcra
Odası’ndaki güvenlik kamerasında 16/07/2016 tarihinde saat 02.15.52-02.16.16 zaman aralığında görüntülerinin bulunduğu, darbe yöneticileri tarafından verilen görevleri yerine getirdiği,
darbe faaliyetlerinin başarılı olabilmesi için gayret sarfettiği, yukarıda açıklandığı üzere F-16
uçağı kullanıp Ankara üzerinde alçak uçuş yaptığı, darbe faaliyetine bu şekilde iştirak ettiği…
anlaşılmıştır.’’
CANBOLAT’ın eylemleri nedeniyle Anayasa’yı ihlal; yasama organını ortadan kaldırmaya
te- şebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahli örgüte üye
olmak ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarını işlediği gerekçesiyle her bir eyleminden ayrı ayrı, ayrıca mala zarar verme suçu ile ilgili olarak da mağdur adedince 42 kez
cezalandırılması talep ediliyor.
ADEM KIRCI
Bir polis babanın çocuğu. Babasının mesleği nedeniyle yurdun değişik yerlerinde bulunmuş.
2003-2005 yıllarında Akçaabat Lisesi’nde eğitim gördüğü dönemde Barış ve Adem isimli kişiler
kendisine “bizim evlerimize ders çalışmaya gidelim, bizim cemaatin evleri var” demişler. Bunu
söyleyen arkadaşlarının Fetullah GÜLEN cemaatine mensup olduklarını biliyor. Babası karşı çıktığı için bu evlere gitmediğini söylüyor.
Hedefi Tıp Fakültesiymiş ancak puanı yetmediği için Hava Harp Okulu’nu tercih etmiş. 2005
yılında Hava Harp Okulu’na giriyor. 2009 yılında bu okulu bitiriyor. 2009 yılında İzmir Çiğli 2. Ana
Jet Üs Komutanlığı’na Teğmen rütbesiyle ataması yapılıyor. 2011 yılı Mayıs ayında Konya
3. Ana Jet Üs Komutanlığı’na yine Teğmen rütbesiyle atanıyor. 8 ay da burada görev yaptıktan sonra Ankara 4. Ana Jet Üssü’nde 143. Filo Komutanlığı emrine kursiyer Teğmen olarak
katılıyor. 2012 yılı Kasım ayında eğitimini tamamlayınca Müslim MACİT, Mustafa EREZ, Mehmet
Çetin KAPLAN, Emrah SEZGİN ve Abdullah ÖZEN ile birlikte 4. Ana Jet Üs Komutanlığı emrinde
F-16 Pilotu olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Şubesi tarafından tayinen görevlendiri-
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liyolar. Kursiyerliği döneminde 142. Filo Komutanı Ekrem Erkan ERİŞEN kendisini yanına çağırarak “senin filoda kalmanı istiyorum” demiş. Filoda kalışını da buna bağlıyor. Görevli olarak Rusya
ve Almanya’ya gidip gelmiş.
İfadesinde “2015 yılında koalisyon uçuşu kapsamında Suriye’de ilk uçuşu ben yapmıştım’’
diyor. Yine kendi anlattıklarına göre görev yaptığı üsde (Akıncılar Üssü) hükümetin icraatları genel olarak kimse tarafından desteklenmiyormuş. Hatta 17-25 Aralık olaylarından sonra burada
sürekli yolsuzluk olayları konuşuluyormuş. Konuyla ilgili şöyle diyor: “Diyebilirimki üssde herkes
bu konuları siyaset açıldığında konuşuyordu, ben de bu yolsuzluk olayına inandığımdan görüşüm bu yöndeydi. Bir kısmı da Gezi olaylarını destekliyordu, içlerinden katılanlar olduğunu da
duydum..’’
Adem KIRCI ifadesinin ilerleyen bölümünde birden fikir değiştiriyor ve “yukarıda beyan
ettiğim kısımlarda değişiklik yapacağım’’ diyor. Sonra da şunları söylüyor: “Ben her ne kadar
yukarıda lise döneminde Fetullah GÜLEN cemaatinin benimle irtibata geçtiğini fakat benim ilgilenmediğimi belirtmiş isem de, o dönemde yukarıda ismini belirttiğim Adem ve Barış isimli
arkadaşlarım kanalıyla Akçaabat’ta bulunan kod adı olduğunu düşündüğüm Burak ya da Bilal
isimli cemaat abisiyle tanışdım. Çok düzenli olmamakla birlikte o dönemde cemaatin Akçaabat’ta bulunan evine Burak ya da Bilal isimli cemaat abisiyle gidip gelmeye başladım. Lise son
sınıfta cemaatla irtibata geçmiştim. Lise bitiminde Hava Harp Okulu’nuda cemaat abisinin yönlendirmesiyle tercih ettim. Hava Harp Okulu’nu kazandıktan sonra öğrencilik dönemimde Burak
ya da Bilal isimli abi İstanbul’a geldiğinde benimle buluşuyor, cemaat evine gidiyorduk.
“Cemaatin İstanbul Bayrampaşa’da bulunan evine giderek sohbet edip, namaz kılıyorduk.
Sohbet esnasında Fetullah GÜLEN’in kitaplarını okumamız tavsiye ediliyordu. …Okulun ikinci
sınıfında devrem olan Zafer BARUTÇU beni kendi cemaat abisi olan ismini hatırlayamadığım
bir kişiyle tanıştırdı. Okulun üçüncü sınıfında ise yine devrem olan Mustafa Gökhan TÜRER’in
cemaat abisi olan Enes kod adlı kişiyle tanıştım. İkinci ve üçüncü sınıfta da belirttiğim gibi cemaatin Esenler’de bulunan evine giderek yine sohbet edip namaz kılıyorduk. …Dördüncü sınıfta
da belirttiğim gibi irtibatımız devam etti. …Hava Harp Okulu’nun ikinci sınıfından itibaren Enes
isimli cemaat abisiyle evlere gidip gelmeye başladım.…195 kişilik dönemin neredeyse yarısının
cemaat üyesi olduğunu biliyordum. Bu çıkarımımı bu öğrencilerin konuşmaları, davranışları, elinin yüzünün temizliğinden tahmin ediyordum.
“…2009 yılında Hava Harp Okulu’nu bitirdim. Tayinim Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı’na Teğmen olarak çıktı. Burada 2009 yılında kullandığım adıma kayıtlı numarasını hatırlamadığım cep
telefonumdan Enes isimli abi dışarıda ankesörlü olduğunu tahmin ettiği bir telefondan aradı. Bu
şekilde arkadaşım Mustafa Gökhan TÜRER ve Zafer BARUTÇU ile birlikte Enes ile Karşıyaka’da
buluştuk. Karşıyaka’da bir cafede oturduk. Burada bizi devredeceği cemaat abisinin ismini Eren
olarak söyledi, bu kişinin gerçek adının ne olduğunu bilmiyorum. Cemaatte benim kod adım
da Osman’dı. Mustafa Gökhan TÜRER’in kod adı Enes, Zafer BARUTÇU’nun ise Bilal’di. Eren’le
Bornova’da Enes vasıtasıyla tanıştık. Daha sonra bununla görüşmeye rutin olarak devam ettik.
…Arkadaşlarım Mustafa Gökhan TÜRER ve Zafer BARUTÇU ilk maaşlarının %15’ini cemaat
abisi Eren’e evimize geldiğinde o tarihte elden verdiler. Benim aileminin ekonomik durumu iyi
olmadı- ğı için Eren’e bu konuyu aktarınca beni 7-8 ay idare etti. Bu sürede aldığım maaşımı aileme gönderdim. O tarihten sonra düzensiz olarak bazı ayları aksatarak maaşımın %15’ini Eren’e
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evimize geldiğinde elden nakit olarak teslim ediyordum.
“… 2011 yılında arkadaşım Zafer BARUTÇU’yla birlikte Konya’ya gittik. Burada Eren marifetiyle Osman isimli cemaat abisiyle tanıştık. Konya’da üssde kalma zorunluluğu olduğundan
üssde kalmaya başladık. Ancak hafta sonları Osman’ın otogarın arkasında bulunan adresini bilmediğim apartman dairesi niteliğindeki evine giderek bir gece kalmaya başladık. Düzenli olarak
Zafer ile birlikte Osman’ın evine her hafta sonu sürekli gidiyorduk. …Osman’ın soy isminin ERGENEKON olduğunu hatırladım.…Burada da ben ve Zafer BARUTÇU maaşımızın %15’ini Osman
ERGENEKON’a veriyorduk.
“(…) Çiğli’de uçuş okulunda iken Oğuz OLGUN isimli arkadaşım bize dahil olmuştu, bizim
abiliğimizi dışarıda belirttiğim gibi Eren isimli kişi yapmıştı. Bizlerle Eren ilgileniyordu. 2012 yılında Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’na tayinim çıktı. F-16 kursiyer Pilot Teğmen olarak göreve başladım. Konya’dan 2012 yılı Ocak ayı içinde Zafer BARUTÇU ile birlikte yanımızda Osman
ERGENEKON da olduğu halde Ankara’ya geldik. Burada da üssde kalmamız gerektiği için hafta
içi üssde kalıyorduk. Osman bizi Ankara’da Çankaya semtinde konsoloslukların bulunduğu açık
adresini bilmediğim bir apartman dairesinde ailesiyle birlikte yaşayan Burak isimli cemaat abisiyle tanıştırdı. Burak’ın açık kimliğini bilmiyorum, Maliye Bakanlığı’nda uzman olarak görev
yaptığını biliyorum.
“… 14/07/2016 günü benim saat 15.00’te uçuştan döndükten sonra yanımda Mehmet Çetin KAPLAN da bulunduğu halde 142. Filo’da uçuşu bulunan Mehmet Fatih ÇAVUR yanımıza geldi. Mehmet Çetin ve bana ‘bu akşam sizi ve Müslim MACİT’i lojmandaki evime bekliyorum’ dedi.
Aynı gün saat 23:00 sıralarında Müslim uçuştan dönünce üçümüz buluştuk. Buradan Mehmet
Fatih ÇAVUR’un Akıncı Üssü’ndeki lojman dairesine gittik. Saat 23:30 sıralarında kapıyı ÇAVUR
açtı.. (Tam bu noktada daha önceki bahislerde geçe üçlü görüşmeyi tekrar ediyor.) Ayrıca o görüşmeyle ilgili şunları ilave ediyor: “Sonra bize ‘Önceden alkol alan kadın kız muhabbeti yapan
ve Pilotların odalarına kadın gönderilerek test edilen ve nöbetlere pornografik CD’yle gittiğimiz
dönemlerden bu günlere geldik, ordunun yapısının düzelttik. Ertesi gün silahlarınızı üzerinize
alın, beylik tabancalarınız yetmez, şahsi tabancalarınızıda üzerinizde getirin. Yarın dışarısı karışık olabilir eşini lojmana getir’ dedi.’’
Buradaki ifadesinde bir gün öncesinden itibaren bütün gördüklerini ve darbedeki rolünü
anlatan Adem KIRCI sonunda şunları söylüyor: “15 Temmuz öncesi FETÖ’yü terör örgütü olarak
görmüyordum. Dini bir yapı olarak görüyordum, …Ancak bu kadar insanı öldürdüklerini görünce
terör örgütü olduğunu anladım, bence de bir terör örgütüdür.’’
Dosya da Adem KIRCI hakkında ‘diğer taraf beyanları’ da yer alıyor. Bunlardan Mutafa KONUR şunları anlatıyor:
“...Yanılmıyorsam saat 18.00 sıralarıydı. Bu toplantıda Hakan Karakuş, (…) Adem Kırcı, (…)
vardı....Yanılmıyorsam gece saat 00:55 sıralarında önce Adem Kırcı kalkış yaptı, arkasından da
aynı dakikada ben tek başıma başka bir uçakla kalkış yaptım. Havada iken telsizden Ahmet Tosun bize Genelkurmay’ın üzerinde ve Kızılay’da ses üstü MACH geçişi yapmamızı söyledi.’’ İlhami
Aygül ve Selahattin YORULMAZ da üssde yapılan toplantıyı anlatıyor ve KIRCI’nın da bu toplantıda olduğunu söylüyorlar. Osman SİVLİM, Sebahattin TİGU, Uluç Hüseyin HANÇER ve Müslim
MACİT gibi isimler de KIRCI’ının uçuş ekibi içinde yer aldığını belirtiyorlar.
O gece uçan Pilotlar arasında yer aldığı için KIRCI’nın da dosyaya giren dikta kayıtları içinde
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sesi bulunuyor. Hakkında düzenlenen MASAK raporunda da darbeye teşebbüs faaliyeti kapsamında hakkında işlem yapılan şüphelilerden; Mehmet Çetin Kaplan, Mehmet Köşker, Zafer Barutçu, Erdem Hekimhan, Mustafa Gökhan Türer, Mustafa Durak ile havale işlemi gerçekleştirdiğine dair bilgiler var.
KOM daire tarafından düzenlenen analiz raporunda ise KIRCI’nın kardeşi Eyüp Kırcı’nın Emniyet Genel Müdürlüğü personeli olduğu, hakkında Muş Cumhuriyet Başsavcılığı’nca gözaltı ve
yakalama işlemi yapıldığı, 672 sayılı KHK ile ihraç edildiği ve Bylock kullananlar listesinde isminin
bulunduğu, ayrıca şüphelinin eşi Gülhan Kırcı’nın hakkında FETÖ/PDY kapsamında işlem yapılan
Erkan Özel Öğretim İşletmesi AŞ. isimli şirkete bağlı Güzide Hanım İlköğretim Okulu’nda 2012
yılında çalıştığı, Bank Asya’da hesabının bulunduğu, örgüt lideri tarafından Bank Asya’nın kurtarılması talimatının verildiği dönemde, Bank Asya’daki hesabında artış olduğuna dair bilgiler yer
alıyor.
İddianamenin sonuç bölümü şöyle: “ Adem Kırcı’nın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün üyesi
olduğu, ayrıca detayları 2016/128386 sayılı Mahrem İmamlar soruşturma dosyasından anlaşılacağı gibi; Ufuk Işık’ın şüphelinin mahrem abiliğini yaptığı, lise yıllarında örgütle tanıştığı, örgüt
abisinin yönlendirmesiyle Hava Harp Okulu’nu tercih ettiği, Burak ya da Bilal kod isimli abilerinin kendisiyle ilgilendiği, örgüt lideri Fetullah Gülen’in kitaplarını okuduğu, vaazlarını dinlediği,
örgüt abilerinin yönlendirmesiyle namazlarını ima yoluyla kılmaya, açıktan namaz kılmamaya
özen gösterdiği, maaşının yüzde 15’ini örgüte himmet olarak verdiği, suç tarihinde Akıncı 4.
Ana Jet Üs Komutanlığı’nda Pilot olarak görev yaptığı, darbe günü Akıncı Üssü’nde mesainin
erken bitirildiği, darbe faaliyetine katılacak subayların Akıncı Üssü’nde kaldığı, görev verilmeyenle- rin erkenden evlerine gönderildiği, asker yönetici şüphelilerden Hakan Karakuş’un katılımıyla Akıncı Üssü’nde brifing salonunda toplantı düzenlendiği, şüphelinin de bahse konu toplantıya katıldığı, darbeden 1 gün önce Mehmet Fatih Çavur’un lojmanındaki evinde Mehmet Çetin
Kaplan ve Müslim Macit ile birlikte yapılan darbeye hazırlık toplantısına katıldığı, şüphelinin
15/07/2016 tarihinde saat 22.08’de ŞAHİN-1 kodlu 93-0677 kuyruk numaralı mühimmat yüklü
F-16 uçağı ile Akıncı Üssü’nden kalkış yaptığı, Ankara üzerinde alçak uçuş yaptığı, aynı gün saat
22:44’de Akıncı Üssü’ne indiği, ayrıca 93¬0661 kuyruk numaralı mühimmat yüklü F-16 uçağı ile
16/07/2016 tarihinde saat 00.54’de Akıncı Üssü’nden kalkış yaptığı, önleme görevi icra edip ayrıca saat 01.58’de Akıncı Üssü’ne iniş yaptığı, şüphelinin darbe günü Akıncı Üssü’nde bulunduğu,
15/07/2016 tarihinde 141. Filo koridoru güvenlik kamerasında saat 16.40.06-16.40.53 zaman
aralığında, ayrıca saat 23.21.05-23.21.14 zaman aralığında görüntülerinin bulunduğu, darbe
yöneticileri tarafından verilen görevleri yerine getirdiği, darbe faaliyetlerinin başarılı olabilmesi
için gayret sarfettiği, yukarıda açıklandığı üzere F-16 uçağı kullanıp Ankara üzerinde alçak uçuş
ve önleme uçuşu yaptığı… anlaşılmıştır.’’
Adem KIRCI’nın, Anayasa’yı ihlal suçu, yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs suçu,
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçu, silahlı örgüte üye olmak
suçu ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçu nedeniyle her birinden ayrı ayrı, mala
zarar verme suçu ile ilgili olarak da mağdur adedince 42 kez cezalandırılması talep ediliyor.
YAVUZ İSTEK
Yavuz İSTEK dosya da 52’nci sırada yer alıyor. Olay sırasında Eskişehir 1. BHMM Komutanlığı, Harekât Plan Şube Müdürlüğü’nde Hava Savunma Plan Subayı olarak görev yapıyordu. Ken-
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di anlattıklarına göre 12/07/2016 günü HKK Genel Sekreterliğinde görevli Albay Ali DURMUŞ,
arayarak PKK liderine karşı operasyon yapılacağını, kendisinin de tecrübelerinden faydalanmak
istediklerini, izin dönemi olduğu için kendisine ihtiyaç olduğunu söylemiş.
Pilot arkadaşları Ahmet ÖZDEMİR, İbrahim YOZGAT, Erdem ERDOĞAN, Yıldıray KORKMAZ,
Ceyhan KARAKURT, Aziz Ersen EMANET ve Fatih ŞEN ile birlikte 6 adet F-16 uçağı ile 15/07/2016
günü sata 22:00 sıralarında Diyarbakır’dan kalkış yapıyorlar. Kendilerine Diyarbakır’dan kalktıktan sonra “başka bir emre itaat etmeden Akıncılar’a inilmesi’’ emri veriliyor. 6 uçağın 2’sinde
büyük bombalardan, diğer 4 uçakta ise küçük bombalardan bulunuyormuş. Akıncu Üssü’nde
uçaktan inip telefonlarını açtıkları zaman darbeden haberleri olmuş. Hava Kuvvetleri Komutanı
Abidin ÜNAL’ın, isteği dışında orada tutulduğunu öğrenmiş. İfadesine göre kendilerinden bu
faaliyete katılıp katılmayacakları sorulmuş, onlar da katılmayacaklarını beyan etmişler.
Sabaha kadar filoda kaldıktan sonra misafirhaneye gidiyorlar. Buldukları kıyafetlerle üzerlerini değiştiriyorlar. Eskişehir’deki birliğinin Komutanı olan Albay Murat ARSLANOĞLU’nu arıyor.
O da HKK Kurmay Başkanı Hasan Hüseyin DEMİRARSLAN’a durumu bildirdiğini, orada kalmalarını, savcılığa gidip ifade vermelerini söylüyor. İlk ifadesinde Diyarbakır’dan kalkan diğer uçakları
kimin kullandığını bilmediğini söylüyor. Daha sonraki ifadesinde ise, “Ben İbrahim Yozgat ile
birlikte hatırladığım kadarıyla kuyruk numarası 90-0022 olan uçakla ilk olarak havalandık. Önde
ben vardım. Arkamda öğretmen Pilot olarak İbrahim Yozgat vardı. İkinci uçakta Erdem Erdoğan,
üçüncü uçakta Aziz Ersel Emanet, dördüncü uçakta önde Ceyhan Karakurt ile arkada Ahmet Özdemir, beşinci uçakla Fatih Şen, altıncı uçakla Yıldıray Korkmaz havalandı’’ diyor.
Bu ek ifadesinde tutuklandıktan sonra cezaevindeyken Genelkurmay ikinci Başkanı Emir
Subay Yardımcısı Yüzbaşı Fatih Ekici’den MİT Müşteşarı’nın saat 14.00-15.00 sıralarında Genelkurmay Başkanlığı’na geldiğini, Genelkurmay Başkanı ve Genelkurmay İkinci Başkanı ile toplantı
yaptıktan sonra saat 18.00 civarlarında TSK’ya bağlı SKKHM tarafından tüm Türkiye’deki askeri
uçuşların yasaklandığına ilişkin emir yayınlandığını öğrendiğini söylüyor.
Talha ŞAHİN isimli şahıs verdiği ifadenin bu uçaklarla ilgili kısmında, “uçaklar kalkacak bilgisi geldikten sonra 23. sığınakta bekleyeme başladım. Uçağa gelen Adem KIRCI isimli Pilotun
bağlantılarını yaptım, Pilot uçtuktan sonra yine aynı yerde karşıladım’’ diye konuşuyor. Batuhan
ÇOŞKUN da ifadesinde, o gece E Havuzunda D uçağını karşıladığını, uçağın ön koltuğundan Yüzbaşı Aydoğdu’yu indirdiğini, arka koltuğundan Binbaşı Azimetli’nin indiğini gördüğünü, ilerleyen
saatlerde 23. sığınakta C uçağına gittiğini, orada kendisini Yüzbaşı Korkmaz’ın beklediğini, Yüzbaşı Korkmaz’ın uçağını bağladığını, ilerleyen saatlerde 15. sığınakta C uçağından Yüzbaşı İstek’i
indirdiğini anlatıyor.
Alican KOLSUZ ifadesinde, Diyarbakır’dan gelen uçaklarda İSTEK soyisimli bir Pilot olduğunu
doğruluyor ve “fotoğrafını göstermeniz halinde kendisini teşhis edebilirim’’ diyor. Bircan ERMAYA iseifadesinde Diyarbakır’dan gelen ve aralarında İSTEK’in de yer aldığı Pilotları gördüğünü anlatıyor ve bu gelenlere “niye geldiniz’’ diye sorunca, “bize, özel görev var gelin dediler’’ şeklinde
cevap verdiklerini söylüyor.
İbrahim Yozgat ifadesinde İSTEK’le ilgili şunları anlatıyor: “... Yanılmıyorsam ya Yavuz İstek
ya da Erdem Erdoğan bir tanesi beni aradı. Ali Durmuş’un kalk emri verdiğini söyledi. Bunun üzerine toparlandık, uçaklara binip 15/07/2016 günü yanılmıyorsam saat 22:20 sıralarında kuyruk
numarasını hatırlamadığım bir F-16 D uçağıyla kolda birinci sırada önde Yavuz İstek ve arkada
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ben olmak üzere havalandık. …Yavuz İstek ise Diyarbakır’da değil Eskişehir de görevlidir. Ancak
geri hizmet uçuşu için bizimle uçuş yapıyordu. ...Zira biz Diyarbakır’dan kalkış yapmadan önce
biz uçaktayken 15/07/2016 tarihinde saat 22:20 sıralarında Ali Durmuş önce Yavuz İstek’i aramış ancak Yavuz İstek’le görüşemeyince beni aradı ve bana ‘neredesiniz, kalkmadınız mı’ diye
sordu. Bende pist başında olduğumuzu kalkış yapacağımızı söyledim.’’ Ceyhan Karakurt, Yıldıray
Korkmaz, Mehmet Yurdakul ve Erdem Erdoğan da ifadelerinde, uçuş ekibinde Yavuz İstek’in
olduğunu belirtiyorlar.
Kalkan uçaklarla filo arasında yapılan konuşmalarda İSTEK’in sesinin duyulduğu tapeler de
iddianamede yer alıyor. Ayrıca hakkında düzenlenen MASAK raporunda İSTEK’in darbeye teşebbüs faaliyeti kapsamında hakkında işlem yapılan şüphelilerden; Tunahan Özarslan ile ayrıca
hakkında FETÖ/PDY kapsamında işlem yapılan Ali Osman Uzun, Murat Arslanoğlu, Seyit Ahmet
Şahin, Hakkı Bahadır Altaş, Mustafa Çınar ile havale işlemi gerçekleştirdiği belirtiliyor. Hakkında
düzenlenen HTS kayıtlarında ise diğer şüphelilerle telefon görüşmeleri yaptığı görülüyor.
Yavuz İSTEK ile ilgili delilleri değerlendiren savcılık şu sonuca ulaşıyor: “Yavuz İstek’in FETÖ/
PDY Silahlı Terör Örgütünün üyesi olduğu, , suç tarihinde Eskişehir 1. BHHM Komutanlığı’nda Harekât Plan Şube Müdürlüğü Hava Savunma Plan Subayı olarak Yüzbaşı rütbesiyle görev yaptığı,
şüphelinin darbe günü kendi imkânlarıyla Diyarbakır’a gittiği, Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Kom- tanlığı’ndan 07-1020 kuyruk numaralı mühimmat yüklü F-16 uçağıyla, yanında İbrahim Yozgat ile
birlikte Akıncı 4. Ana Jet Üssü’ne geldiği, gelirken havada Ankara’nın doğusunda bulunan bir yolcu uçağını önlemeye çalıştığı, ancak başarılı olamadığı, Ankara üzerinden alçak irtifada yük- sek
süratle uçuş yaptığı ve Akıncı 4. Ana Jet Üssü’ne indiği, 16/07/2016 tarihinde saat 03.15’te 930677 kuyruk numaralı mühimmat yüklü F-16 uçağıyla Akıncı Üssü’nden yeniden kalkış yaptığı,
Ankara üzerinde alçak uçuş yaparak MACH üstü geçiş yaptığı ve aynı gün saat 05:.10’da Akıncı
Üssü’ne indiği, şüphelinin darbe günü Akıncı Üssü’nde bulunduğu, 15/07/2016 tarihinde 141.
Filo koridoru güvenlik kamerasında saat 00:03:24-00:03:28 zaman aralığında görüntülerinin
bulunduğu, darbe yöneticileri tarafından verilen görevleri yerine getirdiği, darbe faaliyetlerinin
başarılı olabilmesi için gayret sarfettiği, yukarıda açıklandığı üzere F-16 uçağı kullanıp Ankara
üzerinden alçak uçuş yaptığı, darbe faaliyetine bu şekilde iştirak ettiği… anlaşılmıştır.’’
İddianamenin İSTEK’le ilgili son bölümünde, Anayasa’yı ihlal, yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı örgüte üye olmak ve genel güvenliğin tehlikeye sokulması suçlarıyla ilgili olarak her birinden ayrı
ayrı, ayrıca mala zarar verme suçuyla ilgili olarak da mağdur adedince 42 kez cezalandırılması
talep ediliyor.
İBRAHİM YOZGAT
Kendisi Bursa Osmangazili. Lisesiyi Bursa’da bulunan Işıklar Askeri Lisesi’nde okumuş. Hava
Harp Okulu’nu kazanıyor. 1999 yılında Hava Harp Okulu’nu bitiriyor. Sırasıyla 1999 yılında Çiğli’de, 2001 yılında Konya’da, 2002 yılında Akıncı Üssü’nde pilotaj eğitimleri alıyor. 2003 yılında
Balıkesir 192. Filo’ya kol uçucusu olarak atanıyor. 2007 yılında kurmay oluyor ve Hava Harp Akademisi’ne başlıyor. 2009 yılında Kurmay Yüzbaşı olarak Hava Kuvvetleri Harekât Başkanlığı’na
Harekât Plan Subayı olarak atanıyor. 2012 yılında mübadele kapsamında Kore Hava Harp Akademisi’ne gidiyor. 2014 yılında Diyarbakır 8. Ana Jet Us Komutanlığı’na Harekât Kısım Amiri olarak
atanıyor. 2016 yılının Haziran ayında Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı’na 182. Filo Komutanı
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olarak ataması yapılıyor. Olay tarihinde 182. Filo Komutanlığı’nda Binbaşı rütbesiyle Filo Komutanı olarak görev yapıyordu. Diyarbakır’dan havalanan 6 uçakla Akıncı Üssü’ne gelen ekibin
içinde yer alıyor. İlk ifadesinde kendisi dışındaki diğe 5 uçağı kimlerin kullandığını bilmediğini
söylüyor. Daha sonra verdiği ek ifadede ise “F-16 D uçağıyla kolda birinci sırada önde Yavuz İstek
ve arkada ben olmak üzere havalandık. İkinci sırada yanılmıyorsam Erdem Erdoğan havalandı.
6’lı kol şeklinde kalktık. Diğer uçaklarla Ceyhun Karakurt, Ahmet Özdemir, Fatih Şen, Aziz Ersel
Emanet, Yıldıray Korkmaz kalkış yaptı. Ancak sıralamalarını tam olarak bilmiyorum. Bu Pilotlar
içerisinde 7 Pilot Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda görevlidir’’ diyor. İfadesinde kendi
bindiği uçakta 4 adet GBU 12 bombası ve iki adet AIM 120, iki adet AIM 9X hava hava füzesinin yüklü olduğunu belirtiyor. Filoya indiklerinde onlara nereden geldikleri sorulmuş, Diyarbakır’dan geldiklerini söylemişler. Kendilerine bunu soranlar daha sonra durumu içeriye bildirmiş
ve onay alınca da onları içeri almışlar.
Aziz Ersel Emanet, Ceyhan Karakurt, Yıldıray Korkmaz, Yavuz İstek, Erdem Erdoğan, Fatih
Şen ve Ahmet Özdemir isimli şahıslar ifadelerinde İbrahim YOZGAT’ın Diyarbakır’dan geldiğini
söylüyorlar.
‘Diğer taraf beyanları’ arasında ismi geçen Atınç ÖZBUDUR ifadesinde, C havuzunda karşıladığı uçaklardan birisinden İbrahim Yozgat’ın indiğini belirtiyor ve kendisini gösterilen fotoğraftan teşhis ediyor. Ahmet ÖZDEMİR verdiği ifadede Yozgat’ın telefondan kendisini arayarak TMH
harekâtı olduğunu ve kalk emri verildiğini söylediğini ancak nereye uçacaklarını belirtmediğini,
kendisine “kalkın ancak size durma ya da geri dönme talimatı gelsede Akıncı Üssü’ne devam
edin, talimatları dinlemeyin’’ dediğini anlatıyor.
Yavuz İSTEK ek ifadesinde YOZGAT’la ilgili şunu söylüyor: “..Akşam saatlerinde Ali Durmuş
telefonla harekâtın olabileceğini söyleyince İbrahim Yozgat’a bilgi verip, Erdem Erdoğan ile üzerimizi değiştirip filoya gittik. Ben İbrahim YOZGAT ile birlikte hatırladığım kadarıyla kuyruk numarası 90-0022 olan uçakla ilk olarak havalandık. Önde ben vardım. Arkamda öğretmen Pilot
olarak İbrahim YOZGAT vardı. ...Arkamdaki öğretmen konumundaki İbrahim YOZGAT, Tuğgenaral Deniz KARTAPE’nin kesin talimatı olduğunu Akıncı Üssü’ne kesin olarak inmemiz gerektiğini
söyledi..’’
Erdem ERDOĞAN ifadesinde, İbrahim Yozgat’ın kendisini arayarak, “Yıldıray Korkmaz’ı da
ara birlikte filoya geçin’’ dediğini ayrıca Akıncı Üssü’ne birlikte uçtuklarını anlatırken, Yücel CANBOLAT ek ifadesinde; 141. Filo’ya gittiğinde filonun dışında Ceyhan KARAKUT, İbrahim YOZGAT,
Erdem ERDOĞAN, Mustafa AZİMETLİ, Mustafa Mete KAYGUSUZ, Ahmet TOSUN ve Ahmet ÖZÇETİN’in de orada olduklarını gördüğünü belirtiyor. Bircan ERMAYA ifadesinde, 141. Filo’nun içine
girdiğini, kamelyadaki şahısların içerisinde Diyarbakır’dan gelen Ahmet ÖZDEMİR, İbrahim YOZGAT, Ersel EMANET ve Yavuz İSTEK’i gördüğünü beyan ediyor. Ceyhan KARAKURT ise ifadesinde,
YOZGAT’ın uçuş ekibinde olduğunu söylüyor. Yıldıray KORKMAZ da İbrahim YOZGAT’ın kendisini
arayarak terörle mücadele kapsamında göreve çıkılacağını söyleyen kişi olduğunu belirtiyor.
Emre BİRİNCİ ifadesinde Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü 181. Filo’da askerlik görevini yaptığını
ve orada İbrahim YOZGAT ile arkadaşlarının kendi aralarında “uçuş izni verilmese de acil kalkış yapacağız’’ diye konuştuklarını anlatıyor. Hatta Mehmet AY ve İlyas OLUCAK isimli şahıslar
Emre BİRİNCİ’ye İbrahim YOZGAT’ın Filo Komutanı Ahmet ÖZDEMİR’in odasına girip saat 20.0022.00’de aralarında perdeleri indirerek toplantı yaptıklarını anlatmışlar. Suç tarihinde gece yarısı
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Diyarbakır’dan Akıncı Üssü’ne gelen ekibin içine YOZGAT’ın da olduğunu söyleyen bir başka isim
de Mehmet YURDAKUL.
YOZGAT için düzenlen MASAK raporunda hakkında FETÖ/PDY kapsamında işlem yapılan
bazı kişilerle havale işlemi gerçekleştirdiği, HTS analiz raporunda darbeye teşebbüs faaliyeti kapsamında hakkında işlem yapılan bazı şüphelilerle görüşme yaptığı belirtiliyor.
İddanamede kendisiyle ilgili sonuç değerlendirmesi şu ifadelerle anlatılıyor: “İbrahim Yozgat‘ın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün üyesi olduğu, suç tarihinde Diyarbakır 8. Ana Jet Üs
Komutanlığı 182. Filo ‘da Filo Komutanı olarak Binbaşı rütbesiyle görev yaptığı, Diyarbakır 8.
Ana Jet Üs Komtanlığı’ndan 07-1020 kuyruk numaralı mühimmat yüklü F-16 uçağıyla, yanında
Yavuz İstek ile birlikte Akıncı 4. Ana Jet Üssü’ne geldiği, gelirken havada Ankara’nın doğusunda
bulunan bir yolcu uçağını önlemeye çalıştığı, ancak başarılı olamadığı, Ankara üzerinden alçak
irtifada yüksek süratle uçuş yaptığı ve Akıncı 4. Ana Jet Üssü’ne indiği, şüphelinin darbe günü
Akıncı Üssü’nde bulunduğu, 15/07/2016 tarihinde 141. Filo koridoru güvenlik kamerasında saat
00:02:33¬00:02:38 zaman aralığında görüntülerinin olduğu, Jandarm Kriminal Daire Başkanlığı’nın 2016/2569 sayılı ekspertiz raporuna göre şüpheliden alınan svap örneklerinde atış artıklarının tespit edildiği, şüphelinin darbe yöneticileri tarafından verilen görevleri yerine getirdiği,
darbe faaliyetlerinin başarılı olabilmesi için gayret sarfettiği, yukarıda açıklandığı üzere F-16
uçağı kullanıp Ankara üzerinden alçak uçuş yaptığı, darbe faaliyetine bu şekilde iştirak ettiği,
şüphelinin FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi olarak açıklanan atılı suçları işlediği, şüpheli savunması, taraf beyanları, MASAK raporu, HTS analiz raporu, kamera görüntüleri, telsiz konuşma
kayıtları, radar izi kayıtları, adli sicil ve nüfus kaydı ile tüm dosya kapsamından anlaşılmıştır.’’
YOZGAT hakkında, Anayasa’yı ihlal suçu, yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs
suçu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçu, silahlı örgüte üye olmak suçu ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçu ile ilgili olarak her suçtan ayrı ayrı,
yine mala zarar verme suçundan dolayı da mağdur adedince 42 kez ceza verilmesi talep ediliyor.
ERDEM ERDOĞAN
182. Filo Komutanlığı’nda Pilot Yüzbaşı olarak görev yapıyor. İzinli olduğu halde Filo Komutanı İbrahim Yozgat’ın kendisini arayarak “adama ihtiyacımız var harekât olabilir’’ demesi üzerine üsse gidiyor. Diyarbakır’dan kalkan 6 adet F-16’dan biriyle Akıncı Üssü’ne geliyor. İfadesinde,
kullandığı uçakta 4 adet GBU 12 bomba ve iki adet AIM 120, iki adet de AIM 9X füzesi yüklü
olduğunu söylüyor.
Kendisi, Ankara’nın doğusunda bulunan bir yolcu uçağını önlemeye çalışmak, Ankara üzerinden alçak irtifada yüksek süratle uçuş yapmak, 16/07/2016 tarihinde saat 02.10’da 93-0689
kuyruk numaralı mühimmat yüklü F-16 uçağıyla Akıncı Üssü’nden kalkarak İstanbul’a gidip burada alçak uçuş ve çok sayıda dalış yapmak ve bu esnada ses hızını geçerek halkta korku yaratmaya çalışmak, darbe yöneticileri tarafından verilen görevleri yerine getirmek ve FETÖ/PDY silahlı
terör örgütü üyesi olmak gibi çeşitli suçlamalara muhatap oluyor.
Burak SEVİNÇ ifadesinde, görevlendirildiği E Havuzundaki 93-0689 numaralı uçağın başında
beklerken soyadı Erdoğan (Erdem Erdoğan) olan bir Pilotun geldiğini, bu uçakla uçtuğunu ve
tekrar geri döndüğünü söylüyor. SEVİNÇ, Erdem ERDOĞAN’ı fotoğraftan da teşhis ediyor. Yıldıray KORKMAZ ifadesinde, Diyarbakır’dan kalkarken iki nolu uçakta Erdem Erdoğan’ın olduğunu
belirtiyor.

322

Bir İşgal Hareketi - II

İbrahim Yozgat, kendilerine kalk emri verildiğini, bunun Yavuz İstek ya da Erdem Erdoğan
tarafından söylendiğini, Ankara’nın doğusundan gelen bir uçağı Erdem Erdoğan’ın uçağı ile birlikte önlemek üzere hareket ettiklerini anlatıyor.
Yavuz İSTEK, Diyarbakır’da ERDOĞAN’ın evinde kaldığını, üsse birlikte gittiklerini, ikinci
uçakta Erdem ERDOĞAN’ın uçtuğunu, kendilerine belirtilen istikametteki sivil uçağı engellemeye çalıştıklarını anlatırken; Yavuz İSTEK, Diyarbakır’dan Ankara’ya Erdem ERDOĞAN ile birlikte
uçtuklarını beyan ediyor. Ceyhan KARAKURT ise Erdem ERDOĞAN’ın da uçuş ekibinde olduğunu
belirtiyor. Yıldıray KORKMAZ da bu bilgiyi doğruluyor. Yücel CANBOLAT ve Mehmet YURDAKUL
ise Erdem ERDOĞAN’ın suç tarihinde üsde bulunduğunu belirtiyorlar.
Düzenlenen MASAK raporunda ERDOĞAN’ın darbe faaliyeti kapsamında haklarında işlem
yapılan şüphelilerden Selahattin Yorulmaz, Özgür Çelikkut, Aziz Ersel Emanet, Yıldıray Korkmaz
ve haklarında FETÖ/PDY kapsamında işlem yapılan Mehmet Cevat Özdemir, Murat Subaş, Erkan Tercan, Fatih Göler ile havale işlemi gerçekleştirdiği yazılı. KOM Daire raporunda da kardeşi
Dilaver ERDOĞAN’ın FETÖ/PDY kapsamında işlem yapılan MUSA TUR Turzm Seyahat Ltd. Şti’de
2015 yılında SGK kaydının bulunduğu, Bank Asya’da hesabının olduğu ve örgüt lideri tarafından
Bank Asya’nın kurtarılması için çağrı yapıldığı dönemde, hesabındaki para miktarında artış olduğu belirtiliyor. HTS analiz raporunda ise Erdem ERDOĞAN’ın darbeye teşebbüs faaliyeti kapsamın- da haklarında işlem yapılan şüphelilerden bir kısmıyla yoğun olarak telefon görüşmesi
yaptığı belirtiliyor.
Erdem ERDOĞAN hakkında iddianamenin sonuç bölümündeki değerlendirme şöyle: “Erdem Erdoğan’ın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün üyesi olduğu, suç tarihinde Diyarbakır 8. Ana
Jet Üs Komutanlığı 182. Filo’da Pilot Yüzbaşı olarak görev yaptığı, Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komtanlığı’ndan 90-0022 kuyruk numaralı mühimmat yüklü F-16 uçağıyla Akıncı 4. Ana Jet Üssü’ne
geldiği, gelirken havada Ankara’nın doğusunda bulunan bir yolcu uçağını önlemeye çalıştığı,
ancak başarılı olamadığı, Ankara üzerinden alçak irtifada yüksek süratle uçuş yaptığı ve Akıncı
4. Ana Jet Üssü’ne indiği, şüphelinin ayrıca 16/07/2016 tarihinde saat 02:10’da 93-0689 kuyruk
numaralı mühimmat yüklü F-16 uçağıyla Akıncı Üssü’nden kalkış yaptığı, İstanbul iline gittiği,
burada alçak uçuş yapıp çok sayıda dalış yaptığı ve ses hızını geçtiği ve aynı gün saat 04:50’de
Akıncı Üssü’ne indiği, şüphelinin darbe günü Akıncı Üssü’nde bulunduğu, 16/07/2016 tarihinde
141. Filo koridoru güvenlik kamerasında saat 00.07.52-00.08.00 zaman aralığında görüntülerinin bulunduğu, darbe yöneticileri tarafından verilen görevleri yerine getirdiği, darbe faaliyetlerinin başarılı olabilmesi için gayret sarfettiği.. anlaşılmıştır.’’
Savcılık, ERDOĞAN hakkında Anayasa’yı ihlal suçu, yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs suçu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçu, silahlı örgüte
üye olmak suçu ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçu ile ilgili olarak her birinden
ayrı ayrı, ayrıca mala zarar verme suçu ile ilgili de mağdur adedince 42 kez ceza verilmesini talep
ediyor.
FATİH ŞEN
2007 yılında İstanbul Hava Harp Okulu’ndan mezun olduktan sonra İzmir Çiğli’de ve Akıncı
Üssü Öncel Filo’da uçuş eğitimleri almış. Eğitimleri bitirdikten sonra 2010 Ağustos’unda Akıncı
Üssü 141. Filo’da Teğmen olarak görev yapmaya başlıyor. 2013 yılı Haziran ayına kadar Akıncı
Üssü’nde görev yapıyor. Bu tarihten itibaren Hava Kuvvetleri’nin görevlendirmesiyle iki yıllığına
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Amerika’nın California Eyaleti’nin Montery Şehri’ne yüksek lisans programı için gidiyor. 2015 yılı
Ağustos ayından Diyarbakır’a tayin oluyor. Olay tarihinde Diyarbakır 181. Filo Komutanlığı’nda
Pilot Yüzbaşı olarak görev yapıyordu. O da Filo Komutanım Binbaşı Ahmet ÖZDEMİR’in emriyle
Diyarbakır’dan kalkan ve mühimmat yüklü olan F-16’ların birinde bulunuyor. İki kişilik bir F-16’yla Diyarbakır’dan Akıncı’ya yalnız uçtuğunu söylüyor.
Hakkında ‘diğer taraf beyanları içerisinde yer alan şüphelilerden Aziz Ersel Emanet, Ceyhan
Karakurt, Yıldıray Korkmaz, Erdem Erdoğan, Yavuz İstek, Ahmet Özdemir, İbrahim Yozgat ve tanık İlyas Olucak verdikleri ifadelerde Fatih ŞEN’in olay günü Diyarbakır’dan Ankara’ya geldiğini
belirtiyorlar. İlyas Olucak ifadesinde Fatih ŞEN’i Akıncı Üssü’nde kendisini piste götürdüğünü
söylüyor.
MASAK raporunda Fatih ŞEN’in darbe faaliyeti kapsamında haklarında işlem yapılan şüphelilerden; Mustafa Çınar, Murat Bilgen, Mehmet Genç ile ayrıca hakkında FETÖ/PDY kapsamında
işlem yapılan Emrah Sezgin, Sercan Turan ile havale işlemi gerçekleştirdiği yazılı. Bu kişinini HTS
kayıtlarından da diğer şüphelilerle görüşmeler yaptığı anlaşılıyor.
Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede Fatih ŞEN hakkında şu değerlendirme yapılıyor: “Fatih Şen’in FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün üyesi olduğu, suç tarihinde Diyarbakır
8. Ana Jet Üs Komutanlığı 181. Filo’da Pilot Yüzbaşı olarak görev yaptığı, Diyarbakır 8. Ana Jet
Üs Komtanlığı’ndan 07-1016 kuyruk numaralı mühimmat yüklü F-16 uçağıyla Akıncı 4. Ana Jet
Üssü’ne geldiği, Ankara üzerinden alçak irtifada yüksek süratle uçuş yaptığı ve Akıncı 4. Ana Jet
Üssü’ne indiği, şüphelinin ayrıca 16/07/2016 tarihinde saat 02.10’da 94-0077 kuyruk numaralı mühimmat yüklü F-16 uçağıyla Akıncı Üssü’nden kalkış yaptığı, İstanbul iline gittiği, burada
alçak uçuş yapıp çok sayıda dalış yaptığı ve ses hızını geçtiği ve aynı gün saat 04:05’de Akıncı
Üssü’ne indiği, şüphelinin darbe günü Akıncı Üssü’nde bulunduğu, 16/07/2016 tarihinde 141.
Filo koridoru güvenlik kamerasında saat 00.00.05-00.00:.14 zaman aralığında görüntülerinin
bulunduğu, darbe yöneticileri tarafından verilen görevleri yerine getirdiği, darbe faaliyetlerinin
başarılı olabilmesi için gayret sarfettiği, yukarıda açıklandığı üzere F-16 uçağı kullanıp Ankara
ve İstanbul üzerinden alçak uçuş yaptığı, darbe faaliyetine bu şekilde iştirak ettiği.. anlaşılmıştır.’’ O da Anayasa’yı ihlal suçu, yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs suçu, Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçu, silahlı örgüte üye olmak suçu ve
genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçu işlediği iddiasıyla bu suçların her birinden ayrı
ayrı cezalandırılması isteniyor. Kendisine ayrıca mala zarar verme suçu ile ilgili olarak da mağdur
adedince 42 kez ceza verilmesi talep ediliyor.
AZİZ ERSEL EMANET
Hava Harp Okulu’ndan 2005 yılında mezun oldu. Kanlı girişim sırasında 8. Ana Jet Üssü 181.
Filo Komutanlığı’nda Pilot Yüzbaşı olarak görev yapıyordu. Buraya gelmeden önce Bandırma 6.
Ana Jet Üssü’nde görevliyliymiş. 15 Temmuz günü öğle saatlerinde Filo Komutanı olan Ahmet
Özdemir kendisine “TMH kapsamında harekât olabileceğini ve Akıncı Üssü’ne inebileceklerini”
söylemiş. Diyarbakır’dan havalanan Pilotların içinde o da var. Üsden üçüncü sırada kalkış yapıyor. Uçağında 2 adet GBU-10 bombası bulunuyormuş. Gelişmeleri internetten öğrendiğini ve
ertesi gün kendi isteğiyle teslim olduğunu söylüyor.
Akıncı Üssü’ne geldiklerinde askerler “niye geldiniz, siz kimsiniz“ diye soruyorlar. Onlar da
Diyarbakır’dan geldiklerini belirtiyorlar. Bunun üzerine kapıdaki asker filoya gidip bir müddet
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sonra geri dönüyor ve kapıyı açıp kendilerini içeri alıyor.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki doyada, Diyarbakır’dan kalkan F-16’larda uçan diğer
Pilotlar hakkındaki suçlamalar Aziz Ersel EMANET için de tekrar ediliyor.
Dosyadaki isimler arasında bulunan Cihan KESİCİ, karşıladığı D uçağından bir Pilotun indiğini, kendisine fotoğraf gösterilmesi halinde teşhis edebileceğini söylüyor. Bunun üzerine kendisine gösterilen fotoğraftan uçaktan inen Pilotun Aziz Ersel EMANET olduğunu teşhis ediyor.
Daha başka ‘diğer taraf beyanları’ içinde de EMANET ismi geçiyor. Bunlardan Ahmet ÖZDEMİR ifadesinde, Pars 2-1 çağrı kodunu kullanan kişinin Aziz Ersel Emanet olduğunu tahmin ettiğini söylüyor. Kendisine DVR kayıtlarındaki telsiz konuşmaları dinlettirildikten sonra “Pars 2-1
çağrı kodunu kullanan muhtemelen Aziz Ersel Emanet’tir. Bu konuşmaları yapanın da Aziz Ersel
Emanet olduğunu tahmin ediyorum’’ diyor. Bircan ERMAYA’nın ifadesinde 141 nolu filonun içine
girdiğinde kamelyada oturan şahısları gördüğü ve bunların içerisinde Diyarbakır’dan gelen 181.
Filo KomutanıYarbay Ahmet ÖZDEMİR, 182. Filo Komutanı Yarbay İbrahim YOZGAT, Yüzbaşı Ersel
EMANET, Binbaşı Yavuz İSTEK’in olduğuna dair bilgiler var.
Yavuz İSTEK, savcılık ifadesinde, Yüzbaşı Aziz Ersen EMANET ile Diyarbakır’dan Ankara’ya
birlikte uçtuklarını beyan ediyor. Ceyhan KARAKURT da ifadesinde, EMANET’in uçuş ekibinde
olduğunu, suç tarihinde saat 21.30 sularında kendisini arayarak görevin devam ettiğini ve filoya
gelmesini söylediğini belirtiyor. Yıldıray KORKMAZ ise ifadesinde, EMANET’in uçuş ekibinde olduğunu, İbrahim Yozgat ve Ahmet Özdemir’e Birleşik Harekât Merkezi’nden “sizi engellemeye
çalışabilirler, ne olursa olsun Akıncı üssüne gelin” talimatının geldiğini söylüyor.
Mehmet YURDAKUL, suç tarihinde gece yarısı Akıncılar Üssü’nde Diyarbakır’dan gelen ekibin içinde İbrahim YOZGAT, Yavuz İSTEK, Erdem ERDOĞAN, Ahmet ÖZDEMİR, Aziz Ersel EMANET’in de bulunduğunu beyan ediyor. İlyas OLUCAK ise 15/07/2016 tarihinde saat 21.20 sıralarında Aziz Ersel EMANET’in tesisatlarını istediğini, kendisinin de istenenleri odaya götürdüğünü
anlatıyor.
Aziz Ersel EMANET ile ilgili düzenlenen MASAK raporunda kendisinin darbeye teşebbüs faaliyeti kapsamında hakkında işlem yapılan şüphelilerden; Erdem Erdoğan, Şükrü Ekmekçi, Eyüp
Has, Yıldıray Korkmaz, Muhammet Çağrı Şener, Oğuz Alper Emrah, Ahmet Tosun, Murat Bicil
ile ayrıca hakkında FETÖ/PDY kapsamında işlem yapılan Ali Osman Uzun, Abdurrahman Yıldırım, Mikail Ödemiş, Mehmet Cevat Özdemir, Mustafa Onur Uyanık, Kenan Yıldırım, Yavuz Yücel, Mehmet Aksoy, Ertuğrul Yaman, Alper Arslan, Fatih Göler, Emre Burak Toy ile havale işlemi
gerçekleştirdiği görülüyor. Hakkında düzenlenen HTS kayıtlarından da diğer bazı kalkışmacılarla
telefon görüşmeleri yaptığı anlaşılıyor.
İddianamede kendisiyle ilgili bölümün sonuç bölümünde şu değerlendirmeler yol alıyor:
“Aziz Ersel Emanet’in FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün üyesi olduğu, suç tarihinde Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı 181. Filo’da Pilot Yüzbaşı olarak görev yaptığı, Diyarbakır 8.
Ana Jet Üs Komtanlığı’ndan 07-1025 kuyruk numaralı mühimmat yüklü F-16 uçağıyla Akıncı 4.
Ana Jet Üssü’ne geldiği, gelirken Ankara üzerinden alçak irtifada yüksek süratle uçuş yaptığı ve
Akıncı 4. Ana Jet Üssü’ne indiği, şüphelinin saat 22.48 sıralarında Akıncı Üssü’nden havalandığı,
Ankara üzerinde alçak uçuş yaptığı ve saat 00.15 sıralarında Akıncı Üssü’ne indiği, şüphelinin
darbe günü Akıncı Üssü’nde bulunduğu, 16/07/2016 tarihinde 141. Filo koridoru güvenlik kame-
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rasın- da saat 00.0342-.00.03.50 zaman aralığında görüntülerinin bulunduğu, darbe yöneticileri
ta- rafından verilen görevleri yerine getirdiği, darbe faaliyetlerinin başarılı olabilmesi için gayret
sarfettiği.. anlaşılmıştır.’’ Diğer Pilotlar hakkında istenen cezalar EMANET için de talep ediliyor.
AHMET ÖZDEMİR
İsmi dava dosyasında 56’ncı sırada kayıtlı. Olay sırasında Diyarbakırda 181. Filo Komutanlığı’nda Pilot Binbaşı rütbesinde Filo Komutanı olarak görev yapmaktaydı. Diyarbakır’dan önce
2009-2013 yılları arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Hareket Başkanlığı’nda Proje Subayı olarak bulunmuş. Burada görevliyken 18 aylığına yüksek lisans için ABD’nin Ohio Eyaleti’nin
Dayton şehrine gitmiş. Diyarbakır’dan havalandığı uçakta iki adet GBU-10 bombası bulunuyormuş. Bunları kullanmadıklarını, gelişmeleri Akıncı Üssü’ne indikten sonra internetten öğrendiklerini söylüyor. Olay gecesi kuleyle aralarında geçen konuşmalarda Pars ve Atmaca Kollar çağrı
kodunu kullanan kişinin kendisi olduğunu söylüyor. Dosyada yer alan diğer Pilotların karşı karşıya kaldığı suçlamalar Ahmet ÖZDEMİR için de geçerli.
Ancak Ahmet ÖZDEMİR, Cumhurbaşkanı’na suikast suçuyla da suçlanıyor. Dosya da Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Deniz Kartepe ve Pilot Yüzbaşı Ceyhan Karakurt ile
birlikte 2 adet F-16 uçağı ile Diyarbakır’dan havalandıkları, Cumhurbaşkanı’nın o tarihte kalmış
olduğu otelin üstünden uçtukları ve bölgenin ve otelin fotoğraflarını çektikleri, daha sonra saat
10.59’da Dalaman Havalimanı’na indiklerine dair bilgiler var.
Fatih ŞEN ifadesinde kendisini 14/07/2016 günü cep telefonundan arayarak filoya gelmesini
isteyen kişinin Filo Komutanı Ahmet Özdemir olduğunu söylüyor. Ahmet ÖZDEMİR ismi başka
ifadelerde de geçiyor.
Ceyhan KARAKURT ifadesinde, uçağa ilk bindiklerinde arkasında öğretmen Pilot olarak Ahmet ÖZDEMİR’in bulunduğunu ifade ediyor. Akşam 21.30 sıralarında bu kez Aziz Ersel EMANET
cep telefonundan arayarak kendisine yeniden uçuş görevi olduğunu söylemiş. “Ben filoya geldiğimde Ahmet ÖZDEMİR ile Aziz Ersel EMANET oradaydı. Hatırladığım kadarı ile Ahmet ÖZDEMİR’in talimatıyla FATİH ŞEN’i filoya gelmesi için aradım. Bir müddet sonra Fatih ŞENde geldi.
Ahmet ÖZDEMİR, TMH harekâtı olduğunu, muhtemelen Akıncı Üssü’ne iniş yapacağımızı söyledi. Biz dört kişi PARS çağrı adını kullanan üç uçağa bindik. Benim arkamda yine Ahmet Özdemir
vardı’’ diyor. Aziz Ersel EMANET, İbrahim YOZGAT, Bircan ERMAYA, Yavuz İSTEK, Ceyhan Karakurt,
Fatih ŞEN, Yıldıray KORKMAZ ve Mehmet YURDAKUL isimli şahıslar da ifadelerinde Ahmet ÖZDEMİR’in uçuş ekibinde yer aldığını ve kendilerine talimat verdiğini söylüyorlar.
Emre BİRİNCİ’nin 25/07/2016 tarihli ifadesinde, Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü 181. Filo’da askerlik görevini yaptığını 16/07/2016 tarihinde 3 uçağın kalktığını, İbrahim YOZGAT’ın ve arkadaşlarının kendi aralarında “uçuş izni verilmese de acil kalkış yapacağız’’ diye konuştuklarını, bu
Pilotları uçak başlarına bıraktıktan sonra filoya döndüğünde İbrahim YOZGAT’ın 181. Filo Komutanı Ahmet ÖZDEMİR’in odasına girip saat 20:00-22:00 aralarında perdeleri indirerek toplantı
yaptıklarını Mehmet AY ve İlyas OLUCAK’ın kendisine söylediğini beyan ediyor.
İlyas OLUCAK da ifadesinde, Diyarbakır’da bulunan 8. Ana Jet Üs Komutanlığı 181. Filo’da 11
aydır vatani görevini yaptığını, 13/07/2016 tarihinde saat 22.15 sıralarında gümüş gri Wolkswagen araçla 5 kişinin gelerek 181. Filo Komutanı’nın odasına gittiklerini, odada Ahmet ÖZDEMİR
ve Yüzbaşı Aziz Ersel EMANET’in olduğunu, gelen şahısları daha önce hiç görmediğini, odayı ve
perdeleri daha önce hiç şahit olmadığı şekilde kapatıp içeride 1,5 saat kaldıklarını anlatıyor.
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Tanık olarak ifade veren İsmail ÜNER’in ifadesi çok kapsamlı. ÜNER şunları söylüyor: “...Ben
darbeye teşebbüs eylemi başlamadan hemen öncesinde 15/07/2016 tarihinde saat 06:00’dan,
16/07/2016 saat 20.07 arasındaki harekât özet defteri kayıtlarına göre Hava Kuvvetleri açısından darbenin nasıl başladığını, nasıl geliştiğini ve nasıl sonuçlandığını anlatmak istiyorum.
Ancak daha önce 15/07/2016 tarihinde darbe başlamadan önce 12/07/2016 ve 13/07/2016 tarihlerinde hazırlık hareketlerinin yapıldığını, biz bu darbe teşebbüsünden sonra yaptığımız incelemede farkettik. Hava resmi ve uçuş takip sisteminde yaptığımız çalışmalara göre 12/07/2016
tarihinde Diyarbakır’da ki 8. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Deniz Kartepe 12/07/2016 tarihinde Dalaman Havaalanı’na karşılıklı hizmet görevi için 2 tane F-16 uçağıyla gidip geldiğini
tespit ettik. Bu uçuşların aylık planmamada olmadığını farkedince Kurmay Başkanı Tümgeneral
Murat Semiz tarafından, Semiz imzasıyla onay verildiğini tespit ettik. Daha sonra hava haritasında bu uçakların ne yaptığına baktığımızda 12/07/2016 tarihinde Dalaman Havalimanı’na
inmeden önce Cumhurbaşkanı’nın kaldığı otelin istikametine doğru gidip döndüklerini tespit ettik. Diyarbakır’dan Dalaman’a gelen bu 2 tane F-16 uçağından Yüzbaşı Pilot Ceyhan Karabulut,
Yarbay Ahmet Özdemir ve Tuğgeneral Deniz Kartepe’nin bulunduklarını tespit ettik. Tuğgeneral
Deniz Kartepe’nin Diyarbakır Harekât Merkezi Komutanı Tümgeneral Atilla Darendeli ile Dalaman’da birebir buluştuklarını ve meydan dışına karayolu ile çıktıkları ihbarının Mehmet Şanver
Generale yapıldığını tespit ettik. Aynı zamanda Yüzbaşı Pilot Ceyhan Karakurt’un ve Yarbay Pilot Ahmet Özdemir’in darbe gecesi Diyarbakır’dan kalkıp, Ankara’ya gelen, Ankara’da bomba
atan ve Akıncı Üssü’ne inen Pilotlar olduğunu tespit ettik. Bunun suç duyurusunu Diyarbakır
Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdik. Yine darbe gününden önce 13/07/2016 tarihinde keşif
görevi amacıyla Akıncı Üssü’ndeki 142. Filo ile Tuğgeneral Gökhan Sönmezateş’in komutanlığını
yaptığı Hava Kuvvetleri İstihbarat Komutanlığı’nın işbirliğiyle keşif görevi programının yapıldığı
ve Genelkurmay Başkanlığı’ndan onay alındığını, bu görevin İzmir’den Ege Denizi’ne çıkıştığı ve
İzmir’den Ankara’ya dönüşlü olarak planlanmasına rağmen görev esnasında Tuğgeneral Recep
Ünal ve Korgeneral Mehmet Şanver’in emirleriyle Meis adasının doğusundaki Yunan adacığının
fotoğraflarının çekilmesi emri verilmiştir. Pilotlar havada yakıtlarının azalması nedeniyle Dalaman’a inmeleri gerektiğini bildirmiş, görev sonu Dalaman Meydanı’na iniş yapmışlardır. 2 adet
F-16 uçağının Pilotlarının birininin Pilot Yüzbaşı Erdem Hekimhan’ın olduğunu tespit ettik. Diğer
Pilotun ismini şu an bilemiyorum. Dalaman Havalimanı’ndan kalkışı takiben Cumhurbaşkanı’nın
kaldığı otelin etrafında foto keşfini yaptıklarını hava resmi analizinden tespit ettik. Yine uçan bu
Pilotlarla ilgili suç duyurusunu Cumhuriyet Başsavcılığı’na ilettik. Suç duyurusundanki evrakların
hazırlığını bizzat ben yaptım. Suç duyurusunu da Mehmet Şanver imzaladı. ...”
AHMET ÖZDEMİR ile ilgili düzenlenen MASAK raporunda, kendisinin darbeye teşebbüs
faaliyeti kapsamında hakkında işlem yapılan şüphelilerden; Mustafa Bayram, Ali Emre Deste- gül, Fatih Göler ile havale işlemi gerçekleştirdiği kayıtlı. KOM Daire analiz raporundan da,
kar- deşi Mustafa Özdemir hakkında FETÖ/PDY kapsamında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca
2016/13921 sayılı soruşturma yürütüldüğü, ayrıca babası Mehmet Özdemir adına kayıtlı 0505
885 … numaralı hat ile FETÖ/PDY yöneticileriyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen 2014/34666 sayılı soruşturma kapsamında yönetici olan Tuncay Delibaş ile 26/11/2007
tarihinde telefon irtibatı kurulduğu anlaşılıyor.
Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamenin Ahmet ÖZDEMİR’le ilgili sonuç bölümü
şöyle: “Ahmet Özdemir’in FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün üyesi olduğu, suç tarihinde Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı 181. Filo’da Pilot Binbaşı olarak görev yaptığı, Diyarbakır 8.
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Ana Jet Üs Komtanlığı’ndan 07-1021 kuyruk numaralı mühimmat yüklü F-16 uçağıyla yanında
Ceyhan Karakurt ile birlikte Akıncı 4. Ana Jet Üssü’ne geldiği, gelirken Ankara üzerinden alçak
irtifada yüksek süratle uçuş yaptığı ve Akıncı 4. Ana Jet Üssü’ne indiği, şüphelinin darbe günü
Akıncı Üssü’nde bulunduğu, 16/07/2016 tarihinde 141. Filo koridoru güvenlik kamerasında saat
07.27.21-07.27.27 zaman aralığında, ayrıca 16/07/2016 tarihinde 141. Filo’da saat 06.57.2306.57.36 zaman aralığında görüntülerinin bulunduğu, darbe yöneticileri tarafından verilen görevleri yerine getirdiği, darbe faaliyetlerinin başarılı olabilmesi için gayret sarfettiği, yuka- rıda
açıklandığı üzere F-16 uçağı kullanıp Ankara üzerinden alçak uçuş yaptığı, ayrıca şüphe- linin
tanık İsmail Üner’in beyanlarından da anlaşılacağı gibi; 12/07/2016 tarihinde Diyarbakır 8.
Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Deniz Kartepe ve Pilot Yüzbaşı Ceyhan Karakurt ile birlikte
2 adet F-16 uçağı ile saat 09.39’da Pars 01 çağrı adıyla Diyarbakır’dan havalandıkları, Sayın
Cumhurbaşkanı’nın o tarihte kalmış olduğu otelin üstünden uçtukları ve bölgenin ve otelin fotoğraflarını çektikleri, daha sonra saat 10:59’da Dalaman Havalimanı’na indikleri, saat 16:44’de
Dalaman’dan havalandıkları ve 17:53’de Diyarbakır’a döndükleri, bahse konu uçuşların aylık
planlamada bulunmadığı, Eskişehir’den Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Suat Murat Semiz’in onayı ile bu uçuşu gerçekleştirdikleri
ve Cumhurbaşkanı’na Suikast suçu için hazırlık yaptıkları, şüphelinin Cumhurbaşkanı’na Suikast
suçuna ve darbe faaliyetine bu şekilde iştirak ettiği… anlaşılmıştır.’’
Ahmet ÖZDEMİR hakkında, Anayasa’yı ihlal suçu, yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs suçu, Cumhurbaşkanı’na suikast suçu Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’niortadan kaldırmaya teşebbüs suçu, silahlı örgüte üye olmak suçu ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçu nedeniyle ayrı ayrı ve mala zarar verme suçu nedeniyle de mağdur adedince 42 kez
cezalandırılması talep ediliyor.
CEYHAN KARAKURT
2006 yılında Hava Harp Okulu’ndan mezun olduktan sonra İzmir Çiğli’de ardından 8 ay Konya’da, daha sonra ise 10 ay Akıncı Üssü’nde görev yapıyor. Olay esnasında Diyarbakır 8. Ana Jet
Üs Komutanlığı’nda Pilot Kurmay Yüzbaşı olarak görev yapıyordu. O da TMH gerekçesiyle görevlendirilen Pilotlardan.
F16DBLOK50+ tipi silahlı bir uçakla Diyarbakır’dan havalanıp Ankara’ya geliyor. Filo Komutanı Ahmet Özdemir de onun kullandığı uçakta bulunuyor. Ahmet Özdemir kendisine “Üs Komutanı Deniz Kartepe, sizi yolunuzdan döndürmeye çalışabilirler, ne olursa olsun yolunuza devam
edin dedi” şeklinde bildirimde bulunmuş. İfade veirken, “Bizim geldiğimiz iki uçakta toplamda
4 tane GBU-10 lazer güdümlü bomba vardı, diğer 4 uçakta da toplamda 16 tane GBU-12 lazer güdümlü bomba vardı’’ diyor. Kullandığı uçaktaki silahların ikisi lazer güdümlü GBU-10 tipi
bomba ve bir tanesi ısı güdümlü diğeri de radar güdümlü AIM-120 ve AIM -9 tipi füze. Havadaki
konuşmalarda ismi geçiyor. Bunlardan biri için, “rapconun Pars 2-1 şeklinde hitabında muhatap
benim kullandığım uçaktaki öğretmen Pilot Ahmet Özdemir’dir. Ahmet Tosun’un “Yıldız’ın RTB
ikazına kulak asmayın” demesi havadaki uçakların kalktıkları meydanlara değil Akıncı Üssü’ne
inmeleri gerektiği talimatıdır’’ diyor.
Dosyada ‘diğer taraf beyanları’ olarak yer alan bölümde ismi geçen Yavuz İSTEK 17/07/2016
tarihli ifadesinde, Yüzbaşı Ceyhan KARAKURT ile Diyarbakır’dan Ankara’ya birlikte uçtuklarını
söylüyor. Yıldıray KORKMAZ, Fatih ŞEN ve Yücel CANBOLAT da Ceyhan KARAKURT’un uçuş eki-
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binde yer aldığını belirtiyorlar. Tanık olarak dinlenen İlyas OLUCAK ise 15/07/2016 tarihinde
saat 21.20 sıralarında Aziz Ersel EMANET’in tesisatlarını istediğini, odaya götürdüğünü, o sırada
Pilotların uçuş kıyafetleri giydiğini, bunlar arasında Yüzbaşı KARAKURT’un da olduğunu söylüyor.
Yukarıda geniş ifadesine yer verilen tanık İsmail ÜNER de Ceyhan KARAKURT’un uçuş ekibinde
yer aldığını ve Ankara’da bomba atanların içinde bulunduğunu tespit ettiklerini belirtiyor.
Düzenlenen MASAK raporundan KARAKURT’un darbeye teşebbüs faaliyeti kapsamında
hakkında işlem yapılan şüphelilerden; Caner Naykı, Salih Kolcu, Eray Akın ile havale işlemi gerçekleştirdiği, ayrıca hakkında FETÖ/PDY kapsamında işlem yapılan Emre Burak Toy, Erdem Hekimhan, Deniz Güçlü, Abdullah Erkan ile havale işlemi yaptığı anlaşılıyor. HTS analiz raporlarında
ise diğerleriyle görüşme yaptığı kayıtlı.
Kendisiyle ilgili olarak iddianamenin sonuç bölümünde şu değerlendirme yapılıyor: “Ceyhan
Karakurt’un FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün üyesi olduğu, suç tarihinde Diyarbakır 8. Ana Jet
Üs Komutanlığı’nda Pilot Kurmay Yüzbaşı olarak görev yaptığı, Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komtanlığı’ndan 07-1022 kuyruk numaralı mühimmat yüklü F-16 uçağıyla yanında Ahmet Özdemir ile
birlikte Akıncı 4. Ana Jet Üssü’ne geldiği, gelirken Ankara üzerinden alçak irtifada yüksek süratle
uçuş yaptığı ve Akıncı 4. Ana Jet Üssü’ne indiği, şüphelinin darbe günü Akıncı Üssü’nde bulunduğu, 16/07/2016 tarihinde 141. Filo koridoru güvenlik kamerasında saat 01:19:56-01:20:05
zaman aralığında görüntülerinin olduğu, darbe yöneticileri tarafından verilen görevleri yerine
getirdiği, darbe faaliyetlerinin başarılı olabilmesi için gayret sarfettiği, yukarıda açıklandığı üzere F-16 uçağı kullanıp Ankara üzerinden alçak uçuş yaptığı, ayrıca şüphelinin tanık İsmail Üner’in
beyanlarından da anlaşılacağı gibi; 12/07/2016 tarihinde Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanı
Tuğgeneral Deniz Kartepe ve Pilot Yüzbaşı Ceyhan Karakurt ile birlikte 2 adet F-16 uçağı ile saat
09:39’da Pars 01 çağrı adıyla Diyarbakır’dan havalandıkları, Sayın Cumhurbaşkanı’nın o tarihte kalmış olduğu otelin üstünden uçtukları ve bölgenin ve otelin fotoğraflarını çektikleri, daha
sonra saat 10.59’da Dalaman Havalimanı’na indikleri, saat 16.44’te Dalaman’dan havalandıkları ve 17.53’te Diyarbakır’a döndükleri, bahse konu uçuşların aylık planlamada bulunmadığı,
Eskişehir’den Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Suat Murat Semiz’in onayı ile bu uçuşu gerçekleştirdikleri ve Cumhurbaşkanı’na suikast
suçu için hazırlık yaptıkları, şüphelinin Cumhurbaşkanı’na suikast suçuna ve darbe faaliyetine bu
şekilde iştirak ettiği.. anlaşılmıştır.’’
Kendisi hakkında, Anayasa’yı ihlal suçu, yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs suçu,
Cumhurbaşkanı’na suikast suçu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs
suçu, silahlı örgüte üye olmak suçu ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçu nedeniyle ayrı ayrı ve mala zarar verme suçu ile ilgili olarak da mağdur adedince 42 kez ceza verilmesi
talebinde bulunuluyor.
YILDIRAY KORKMAZ
2005 yılında Hava Harp Okulu’ndan mezun olduktan sonra Çiğli ve Konya’daki eğitimlerini
müteakiben 2008-2012 yılları arasında Akıncı Üssü’nde görev yapıyor. 2012-12014 yılları arasında kurmaylık için İstanbul’da görev yapıyor. 2015 yılı Ocak ve 2016 yılı Ocak ayları arasında
mübadele Pilotu olarak yurt dışında bulunuyor. Yıldıray KORKMAZ da olay tarihine Diyarbakır
8. Ana Jet Üst Komutanlığı’nda Pilot Kurmay Yüzbaşı olarak görev yapıyordu. Diyarbakır’dan
Ankara’ya gelen bu ekipte yer alan İbrahim YOZGAT kendisinin Filo Komutanıydı. Yavuz İstek,
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Fatih Şen, İbrahim Yozgat, Ahmet Özdemir, Aziz Ersen, Erdem Erdoğan ve Ceyhan Karakurt’dan
oluşan pilo ekibinin içinde yer aldı. Diyarbakır’dan havalandığı uçakta 4 adet GB12 tabir edilen
lazer güdümlü bombalar vardı.
Diyarbakır’dan kalktıktan sonra kuleden telsizle Diyarbakır’a geri dönmeleri için talimat geliyor. Ancak kendilerine daha önce “sizi engellemeye çalışabilirler ancak ne olursa olsun Akıncı Üssü’ne gelin” şeklinde talimat verildiği için geri dönmeyip Ankara’ya gidiyorlar. Üssde 141.
Filo’ya girerken Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal’ın silahlı kişiler tarafından 141. Filo’ya
sokulduğunu görmüş.
Yavuz İSTEK ve Ceyhan KARAKURT verdikleri ifadede uçan ekibin içinde Yıldıray KORKMAZ’ın
da olduğunu söylüyorlar.
Hakkında düzenlenen MASAK raporunda kendisinin darbeye teşebbüs faaliyeti kapsamında haklarında işlem yapılan şüphelilerden; Erdem Erdoğan, Ahmet Tosun, Aziz Ersel Emanet
ile ve haklarında FETÖ/PDY kapsamında işlem yapılan Mustafa Korkmaz, Can Bosnalı, Murat
Bilgen, Ertuğrul Yaman, Hanife Böcüoğlu, Fatih Göler, Ali Osman Uzun ile havale işlemi gerçekleştirdiği yazılı. HTS analiz raporundan da kullanmış olduğu 0530 829 …. numaralı telefon hattı
ile 15/04/2016-15/07/2016 tarih aralığında, darbeye teşebbüs faaliyeti kapsamında hakkında
işlem yapılan şüphelilerden; Erdem Erdoğan ile 31 kez, İbrahim Yozgat ile 13 kez, Mustafa Mete
Kaygusuz ile 8 kez, Yavuz İstek ile 6 kez, İbrahim Kural Özkan ve Aziz Ersel Emanet ile 3 kez, Mehmet Yurdakul ile 2 kez telefon görüşmesi yaptığı anlaşılıyor.
İddianamenin sonuç bölümünde Korkmaz ile ilgili şunlar söyleniyor: “Yıldıray Korkmaz’ın
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün üyesi olduğu, suç tarihinde Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda Pilot Kurmay Yüzbaşı olarak görev yaptığı, Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komtanlığı’ndan
07-1026 kuyruk numaralı mühimmat yüklü F-16 uçağıyla Akıncı 4. Ana Jet Üssü’ne geldiği, gelirken Ankara üzerinden alçak irtifada yüksek süratle uçuş yaptığı ve Akıncı 4. Ana Jet Üssü’ne
indiği, şüphelinin dahasonra 16/07/2016 tarihinde saat 03:15’de 93-0676 kuyruk numaralı mühimmat yüklü F-16 uçağı ile Akıncı Üssü’nden kalkış yaptığı, Ankara üzerinde alçak uçuş yaparak MACH üstü geçiş yaptığı ve aynı gün saat 05:10’da Akıncı Üssü’ne indiği, şüphelinin darbe
günü Akıncı Üssü’nde bulunduğu, 16/07/2016 tarihinde 141. Filo koridoru güvenlik kamerasında
saat 00.03.50-00.03.54 zaman aralığında görüntülerinin olduğu, darbe yöneticileri tarafından
verilen görevleri yerine getirdiği, darbe faaliyetlerinin başarılı olabilmesi için gayret sarfettiği,
yukarıda açıklandığı üzere F-16 uçağı kullanıp Ankara üzerinden alçak uçuş yaptığı, darbe faaliyetine bu şekilde iştirak ettiği.. anlaşılmıştır.’’ Diğer pilotlar hakkında istenilen cezalar Yıldıray
KORKMAZ için de talep ediliyor.

AKINCI’DA KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNU İŞLEYEN KİŞİLER
Akıncı Üssü nizamiyesi önünde darbeye karşı çıkan ve ellerinde Türk bayrağından başka hiçbir şey olmayan sivil vatandaşların üzerine ateş edildi. Yakın mesafesen yapılan bu ateş sonucu
8 insanımız şehit oldu. Bunlar; Ali Anar, Emrah Sapa, Lokman Biçinci, Hasan Yılmaz, Yasin Yılmaz,
Ümit Güder, Ömer Takdemir ve Samet Cantürk isimli vatandaşlarımızdı. Yapılan atışlar sonucu
isabet alan toplam 86 kişi yaralandı. Buradaki saldırıda yaralananlar:
Yaşar Şanlı, Sefa Yaprak, Beytullah Yaprak, Sezgin Bilgiç, Recep Yeşilay, Mustafa Kömürcü,
Savaş İlhan, Rahim Kömürcü, Emrah Yavuz, Gökhan Ertürk, Alpay Aldoğan, İbrahim Karataş,
Uğur Demirci, Burhan Karakaş, Ali İhsan Geçer, Oktay Tekin, Ahmet Tevfik Türkanoğlu, Emre
Şahin, Selahattin Kılıç, Kadir Çalışkan, Emrah Çınar, Erdal Bükecik, Serkan Tuna, Emre Aydoğdu,
Hasan Elmas, Emre Uz, Sefa Gündoğdu, Yüksel Serbes, Ömer Kütük, Halil Uçarı, Gökhan Erduğan, Musa Çetin, Seyfiali Kızılboğa, Süleyman Akdeniz, Fatih Uzar, Haydar Ünal, Hüseyin Bayar,
Mustafa Bakır, Ferhat Yazar, İsa Okumuş, Zafer Çakmak, Cafer Akın, Gökberk Özeş, Mustafa Zorova, Mücahit Ündoğduer, Türkan Güder, Derya Ovacıklı, Sinan Coşkun, Cengiz Öztürk, Osman
Aydın, Nurettin Erdal, Ensari Bülent Akgül, Ayhan Bozkurt, Burhan Durmaz, İbrahim Halil Kart,
Ersin Büyük, Birol Çelik, Necati Şimşek, Ramazan Aslan, Sedat Balcı, Ali Aydınlar, Bayram Meral,
Olcay Polat, Mehmet Ünal, Yunus Çetin, Nevzat Toprak, Hakan Kara, Bekir Kızılarslan, Murat Korkunç, Harun Varol, Mertcan Güder, Mustafa Ergen, Hakan Çetin, Gökhan Varol, Yusuf Yıldırım,
Bekir Palabıyık, İlhan Palabıyık, Mustafa Erdal, Hasan Özdemir, Ali Oğuz, Cimşit Yıldırım, Samet
Yılmaz, Rifat Çağlar, Bünyamin Şirin, Adem Yücel ve Birgül Yılmaz.
Yapılan saldırılara hedef olan fakat şans eseri yaralanmayan kişi sayısı da 13. Bunlar; Nuh
Şirvan Karaca, Nihat Ertürk, Murat Bal, Orhan Yazıcı, Kemalettin Topal, Ramazan Kıral, Ümit Ertürk, Mustafa Karakaya, Ömer Geleş, Hasan Öztürk, Ahmet Ceylan, Ali Yıldıztepe ve Abdüssamed Ali Bakın.
Kanlı girişimin yaşandığı gece ilerleyen saatlede Türkiye’deki bütütün camilerde sela okunmaya başlamıştı. Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda bulunan TAİ-TUSAŞ Camii’nden de sela
sesleri yükseldi. O gece Üss’e özel olarak getirilen ekibin içinde yer alan Ferat ERTEN okunan
seladan ve peşinden halkı ‘Vatanına sahip çıkmaya’ çağıran anonstan rahatsız oldu. ERTEN, o
anons ve selanın susturulması için Erdinç KURT, Hamdi ÇIPLAK ve Yücel ÖZCAN’a talimat vererek
camiye gönderdi. Hamdi, Yücel ve Erdinç caminin camlarını kırıp içeriye giriyorlar. Ardında da
hoparlör ve minareye ateş ediyorlar. Hazırlanan iddianamede bu sanıkların eylemiyle ilgili ola-

332

Bir İşgal Hareketi - II

rak da ceza talebi var.
Olay günü Akıncı Üssü’ne dışarıdan çok sayıda görevli asker getiriliyor. Bunların çoğu Şehit
Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası içerisinde bulunan İnsani Yardım Tugayı’ndan rütbeliler. Bunun
yanında Özel Kuvvetler Komutanlığı ve İstanbul Su Altı Taarruz Komutanlığı’ndan (SAT) seçilmiş
askerler. Yüzbaşı Özkan HEKİN de bunlardan biri. Özkan Hekin diğer birçokları gibi İnsani Yardım
Tugayı’ndan Albay Ali Eraslan’ın yönlendirmesiyle Akıncı Üssü’ne geliyor. Darbe faaliyeti sırasında Sincan/Yenikent nizamiyesinde diğerleriyle birlikte nöbet tutuyor. Kahraman Kazan halkından vatandaşlar Akıncı Üssü’ndeki nizamiyelerin önüne gelmeye başlayınca nöbet tutanlar
halka karşı kullanılmak üzere roket ve ağır makineli silah talep ediyorlar. Bunun üzerine Özkan
HEKİN, bu duruma itiraz ediyor ve “Bu benim savaşım değil, burası benim birliğim değil, ben
kışlama geri dönüyorum” diyerek nöbet tuttuğu nizamiyeyi terk edip kaçmaya başlıyor. O kaçmaya başlayınca nizamiyede nöbet tutan Halil Burak Balcı, Albay Ali ERASLAN ve Yarbay Mustafa
ZELBEY ile görüşüyor ve “Komutanım, Özkan Hekin giderse buradaki tüm istihbaratı verir, onu
almamız gerekir“ diyor. O bunları söyleyince ZELBEY ve Ali ERASLAN, “ne gerekiyorsa onu yapın,
durdurun, durmazsa indirin” diye talimat veriyorlar. Bu talimattan sonra Işın Ceylan isimli şahıs
Özkan Hekin’in önüne geçiyor, Halil Burak BALCI da silahla ateş ederek Özhan HEKİN’i vuruyor.
Hekin kaldırıldığı hastanede ölüyor.
İfadesinde bu konuyu anlatan diğer şüphelilerden Aykut GÜNDÜZ şunları söylüyor: “Özkan
HEKİN Yüzbaşı ve nizamiye de görevli olan bir uzman çavuş vatandaşla konuşmak için yanlarına
gitti. Vatandaşın ne söylediğini duymadım fakat Özkan HEKİN Yüzbaşının ‘biz sadece üssü korumaya çalışıyoruz darbeyle falan alakamız yok, biz darbeci değiliz gidin buradan’ diye bağırdığını
duydum. Vatandaşın nizamiyeye doğru hareketlenmesi üzerine Özkan HEKİN Yüzbaşı havaya G3
tüfeği ile birkaç el ateş etti. Yüzbaşı Özkan HEKİN bize ‘ben çıkıyorum. Biraz bekleyin sorun olmazsa siz de arkamdan gelin, bu adamların ne yapacağı belli olmaz’ diyerek nizamiyeden dışarı
çıkıp yürümeye başladı. SAT timindeki personel ‘bu giden kimin adamı’ diye seslenince Mustafa
ZERBEY Yarbay, ‘Özkan nereye gidiyorsun’ diye seslendi. Özkan HEKİN’de ‘ben bıktım bu iştin,
kışlama gidiyorum, bu saçmalığa daha fazla katılmayacağım’ diye yürümeye devam etti. Bunun
üzerine üç tane SAT personeli ‘kimseyi çıkaramayız emir var’ diyerek peşinden gittiler. Bir süre
sonra birkaç el silah sesi geldi. Sonrasında ambulans ve Land istediler. Giden Land araçla Özkan
HEKİN’i geri getirdiler. Geldiğinde belinden vurulmuş olduğunu anladım ama vuran SAT’çılar
yüzleri kapalı olduğu için kimdi bilmiyorum. Teşhis edemem. Sonrasında ambulans gelmeyince
birkaç personel eşliğinde Land araç ile hastaneye götürdüler. Sonradan Yüzbaşı Özkan HEKİN’in
yolda hayatını kaybettiğini öğrendim. Özkan Yüzbaşı vurulduktan sonra Yarbay Mustafa ZELBEY
telefonla Tugay Komutan vekili Albay Ali ERARSLAN ı aradı.’’
O gün Akıncı Üssü’nün nizamiyelerine yerleştirilenler:
ÜMİT ŞEKER: İsmi bu bölümün 1’inci sırasına, ana dosyanın ise 59’uncu sırasında yer alıyor.
Kanlı darbe girişiminin yaşandığı dönemde Özel Kuvvetler Komutanlığı Personel Şube Müdürlüğü’nde Personel Yönetim Astsubayı olarak görev yapıyordu. 15/07/2016 tarihinde karargâhta
çalışan Başçavuş Cengiz Atak kendisini arayarak “Üst Komutanlıktan emir aldıklarını, Gazi Orduevi’ne gelmesi gerektiğini’’ söylemiş.
Saat 21:45 ‘de Başçavuş Hasan Salta’nın kullandığı araçla Gazi Orduevi’ne gidiyorlar. Gittiğinde Başçavuş Cengiz Atak’ın orada olduğunu görüyor. İfadesine göre burada Atak, “Özel Kuv-
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vetler KomutanıT ümgeneral Zekai Aksakallı’yı Üst Komutanlıktan gelen emir gereği emniyetli
bir yere götüreceklerini’’ söylüyor. Bunun üzerine düğün salonunun çıkışında Komutanın aracının önüne geçip durduruyorlar, ancak Komutanın şoförü geri manevra yapıp uzaklaştığından
başarılı olamıyorlar.
Bir müddet Ankara içinde turladıktan sonra Akıncı Üssü’ne gidiyorlar. İfadesinde sabaha
kadar orada beklediğini, sabah saatlerinde Akın Öztürk’ü gördüğünü, onun orada ne yaptığını
bilmediğini, sadece bir odaya girip çıktığını, sabah darbeye teşebbüs edildiğini anladığını, daha
üst bir komutanlıktan emir geldiği için emri sorgulamadığını anlatıyor.
Ümit ŞEKER’in “bana telefon etti’’ dediği Cengiz ATAK, ifadesinde bu konuyla ilgili şunu söylüyor: “15/07/2016 tarihinde hava karardıktan sonra Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevli
Albay Fatih YARIMBAŞ beni arayarak Genelkurmay Başkanı’nın emri ile bir Komutanın emniyetinin sağlanması için alınıp bir yere götürülmesi gerektiğini söyledi. Bu emri yerine getirmek
üzere Ümit ŞEKER ile birlikte Gazi Orduevi’ne gittik. …Komutanı araca davet eden iki askerden
biri Ümit ŞEKER’di. …Daha sonra Fatih YARIMBAŞ’ın Akıncılar Üssü’nün emniyetinin sağlanması
gerektiğini söylemesi üzerine emniyet desteği için Akıncılar Üssü’ne gittik.’’
Efrail SALTABAŞ, ifadesinde, Ümit Şeker’i Özel Kuvvetler Komutanı’nı derdest etmek üzere Gazi Orduevi’nde bulunan ve başlarında Cengiz Atak’ın bulunduğu ekip ile birlikte siyah bir
minibüsün yanında gördüğünü, Cengiz ile birlikte kendisini orada bırakarak minibüs ile oradan
ayrıldıklarını, yolda Başçavuş Ümit ŞEKER’i de aldıklarını, olan olaylardan sıkıntılı bir durum olduğunu anladıklarını, ancak IŞİD saldırısı nedeniyle helikopterlerin ateş ettiğini düşündüklerini,
yolda giderken NTV Radyo’yu dinlediklerinde TRT’de bildiri okunduğunu, uçak ve helikopterlerin
Meclis’i bombaladığını öğrendiklerini, buna rağmen emir gereği Kazan’daki Akıncılar Üssü’ne
gittiklerini, …Kendilerine nizamiyeyi takviye etme görevi verilerek M16 silah da verilerek nizamiyeye gönderildiklerini, biriken vatandaşların tepkilerinin artması ve konuşmayla da ikna olmamaları üzerine kendisi de dahil olmak üzere orada bulunan görevlilerle birlikte havaya uyarı
ateşi açtıklarını anlatıyor.
Ümit ŞEKER ile ilgili delilleri değerlendiren savcılk şunları söylüyor: “Ümit Şeker’in FETÖ/
PDY Silahlı Terör Örgütünün üyesi olduğu, suç tarihinde Özel Kuvveler Komutanlığı Personel Şube
Müdürlüğü’nde Personel Yönetim Astsubayı olarak görev yaptığı, 15/07/2016 tarihinde Akıncı
Üssü Sincan/Yenikent nizamiyesine İnsani Yardım Tugayı’ndan Albay Ali Eraslan’ın yönlendirmesiyle, Mustafa Zelbey, Fatih Koçak, Aykut Gündüz, Muhammet Saka ve Muhammet Kıvrak’ın
Akıncı Üssü’ne geldikleri ve darbe faaliyeti sırasında Sincan/Yenikent nizamiyesinde nöbet tuttukları, ayrıca İstanbul Sualtı Taarruz (SAT) Komutanlığı’ndan, Özay Cödel, Hasan Alp Koruyucu,
Mustafa Özel, Mevlüt Öncel, Gökhan Karabacak, Halit Çetin, Murat Fırat ve Işın Ceylan’ın da
Akıncı Üssü’ne geldikleri, darbe faaliyeti sırasında Sincan/Yenikent nizamiyesinde nöbet tuttukları, ayrıca Konya MAK Timi’nden Halil Burak Balcı’nın Akıncı Üssü’ne geldiği, darbe faaliyeti
sırasında Sincan/Yenikent nizamiyesinde nöbet tuttuğu;
“Ayrıca Özkan Hekin’in İnsani Yardım Tugayı’ndan Albay Ali Eraslan’ın yönlendirmesiyle Akıncı Üssü’ne geldiği ve darbe faaliyeti sırasında Sincan/Yenikent nizamiyesinde yukarıda
isimleri belirtilen şüpheliler ile birlikte nöbet tuttuğu, Kahraman Kazan halkından vatandaşların
Akıncı Üssü’nde nizamiyelerin önüne gelmeye başlamaları nedeniyle Yenikent nizamiyesinde nöbet tutan şüphelilerin halka karşı kullanılmak üzere roket ve ağır makineli silah talep ettikleri,
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bunun üzerine Özkan Hekin’in bu duruma itiraz ettiği ve ‘Bu benim savaşım değil, burası benim
birliğim değil, ben kışlama geri dönüyorum’ diyerek nöbet tuttuğu nizamiyeyi terk edip kaçmaya
başladığı, bunun üzerine nizamiyede nöbet tutan Halil Burak Balcı’nın Albay Ali Eraslan ve Yarbay Mustafa Zelbey ile görüştüğü ve ‘Komutanım, Özkan Hekin giderse buradaki tüm istihbaratı
verir, onu almamız gerekir’ dediği, Mustafa Zelbey ve Ali Eraslan’ın ‘ne gerekiyorsa onu yapın,
durdurun, durmazsa indirin’ dedikleri, bunun üzerine Işın Ceylan’ın Özkan Hekin’in önüne geçtiği
ve Halil Burak Balcı’nın da silahla ateş ederek Özhan Hekin’i vurduğu, Özkan Hekin’in kaldırıldığı
hastanede öldüğü, Yenikent nizamiyesinde nöbet tutan yukarıda isimleri yazılı şüphelilerin bahse konu eyleme iştirak ettikleri,
“Ayrıca Yenikent nizamiyesinde müşteki Ömer Özşensoy’a ait biçerdövere ve müşteki Mustafa Ataseven’e ait 06 J 2069 plakalı minibüse Yenikent nizamiyesinde bulunan askerlerin ateş
ettiği, biçerdöverde ve minibüste zarar oluştuğu, üzerlerine doğru silahla ateş edilen müştekiler
Mustafa Ataseven, Adem Erciyas ve Birsen Erciyas’ın yaralanmaktan son anda kurtuldukları,
15/07/2016 tarihinde Akıncı Üssü lojman nizamiyesine İstanbul Sualtı Taarruz (SAT) Komutanlığı’ndan Ferat Erten, Erdinç Kurt, İrfan Altuntaş, Mutlu Ferik, Hamdi Çıplak, Ahmet Çamoğlu,
Yücel Özcan ve Fatih Arık’ın Akıncı Üssü’ne geldikleri ve darbe faaliyeti sırasında lojman nizamiyesinde nöbet tuttukları, ayrıca İnsani Yardım Tugayı’ndan Murat Tekin, Emre Karaaslan ve
Süleyman Mert’in Akıncı Üssü’ne geldikleri ve darbe faaliyeti sırasında lojman nizamiyesinde
nöbet tuttukları, ayrıca Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan Efrail Saltabaş, Ümit Şeker ve Cengiz
Atak’ın Akıncı Üssü’ne geldikleri, darbe faaliyeti sırasında lojman nizamiyesinde nöbet tuttukları,
ayrıca Ekrem Kandur, Mahmut Sil, Zübeyir Güler, Erdoğan Durgun, Mustafa Balcı, Kübra Arpaguş, Abdullah Demir, Alper Kalın, Uğur Bozkurt, Murat Gümüş, Osman Sivlim, Ali Soylu, Hasan
Baysar, Murat Kale, Kaan Polat, Fatih Aydemir’in de Akıncı Üssü’nde lojman nizamiyesinde darbe faaliyeti sırasında nöbet tuttukları anlaşılmıştır.
“Darbe faaliyeti devam ederken 16/07/2016 tarihinde saat 02:00’dan itibaren Kahraman
Kazan halkından vatandaşların Akıncı Üssü lojman nizamiyesi önüne geldikleri, darbe karşıtı
slogan attıkları, saatler ilerledikçe toplanan vatandaş sayısının arttığı, şüpheli Ferat Erten’in talimatıyla Ferat Erten, Ali Eraslan, Hamdi Çıplak, İrfan Altuntaş, Ahmet Çamoğlu, Yücel Özcan,
Mutlu Ferik, Erdinç Kurt ve Murat Tekin’in önce havaya birçok kez ateş ettikleri, vatandaşların
slogan atmaya devam ettikleri, bunun üzerine karargâh binasında bulunan ve Yenikent nizamiyesi ile karargâh binası arasında gidip gelen Özay Cödel’in Ferat Erten’i telsizden anons ettiği
ve Özay Cödel’in Ferat Erten’e vatandaşlara karşı önce havaya ateş edilmesi, vatandaşların gelmeye devam etmesi halinde bacaklarına ve üzerlerine ateş edilmesi talimatı verdiği, bu talimat
üzerine Ferat Erten’in ‘Herkes benim yanımda hatta geçsin’ talimatı verdiği, lojman nizamiyesinde nöbet tutan ve yukarıda isimleri yazılı şüphelilerden İrfan Altuntaş, Ahmet Çamoğlu, Hamdi
Çıplak, Ferat Erten, Yücel Özcan, Erdinç Kurt ve Mutlu Ferik’in eş zamanlı olarak nizamiye önünde bulunan vatandaşlara doğru çok yakın mesafeden ateş ettikleri, lojman nizamiyesinde nöbet
tutan yukarıda isimleri yazılı diğer şüphelilerin de, ateş eden şüphelilere yardım etmek suretiyle
bahse konu eyleme iştirak ettikleri, şüphelilerin yakın mesafeden yaptıkları bu atışlar sonunda;
1-Ali Anar, …(yukarda adı geçen diğer şehitlerin isimleri sıralanıyor) isimli toplam 8 kişiyi şehit
ettikleri,
“Ayrıca 1- Yaşar ŞANLI, … (yukarıda adı geçen diğer yaralıların isimleri sıralanıyor) isimli
top- lam 86 kişiyi yaraladıkları, ayrıca 1- Nuh Şirvan Karaca, (yukarda adı geçen diğer mağdurla-
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rın isimleri sıralanıyor) üzerlerine silahla ateş edildiği, ancak toplam 13 müştekiye mermi isabet
etmediği için yaralanmadıkları anlaşılmış ise de, şüphelilerin eylemlerinin teşebbüs aşamasında
kaldığı anlaşılmıştır. Ayrıca 16/07/2016 tarihinde gece saat 02:00 sıralarında Akıncı Üssü lojman
nizamiyesinin karşısında TAİ-TUSAŞ Camii’nde sela okunmaya başlanması üzerine, nizamiyedeki
SAT komandolarının Komutanı şüpheli Yüzbaşı Ferat Erten’in talimatıyla, şüpheliler Yücel Özcan,
Hamdi Çıplak ve Erdinç Kurt’un bahse konu camiye gittikleri, caminin dış giriş kapısının altındaki
camı kırdıkları, daha sonra ayakkabılığın bulunduğu bölümdeki caminin giriş kapısının camlarını
da kırarak postalları ile camiye girdikleri, selanın merkezi sistemden okunmasını sağlayan cihazı
aradıkları, fakat bulamayarak nizamiyeye geri döndükleri, yaklaşık 5-10 dakika sonra yeniden
camiden sela okunması ve anons yapılmaya başlanması üzerine Ferat Erten’in talimatıyla şüpheliler Yücel Özcan, Hamdi Çıplak ve Erdinç Kurt’un yaya olarak camiye gittikleri, yaklaşık 50
metre mesafeden hoparlörün sesini kesmek amacıyla minareye ve hoparlöre ateş ettikleri ve
ardından nizamiyeye geri döndükleri anlaşılmıştır.
“Şüpheli Ümit Şeker’in de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün üyesi olduğu, suç tarihinde Özel
Kuvveler Komutanlığı Personel Şube Müdürlüğü’nde Personel Yönetim Astsubayı olarak görev
yaptığı, görevli ve yetkili olmadığı halde 15/07/2016 tarihinde darbenin yönetim merkezi olan
Akıncı Üssü’ne geldiği, darbe faaliyeti sırasında lojman nizamiyesinde nöbet tuttuğu, detayları
yukarıda anlatıldığı gibi lojman nizamiyesinde 8 kişinin şehit edilmesi, 86 kişinin yaralanması, 13
kişiyi yaralamaya teşebbüs edilmesi eylemlerine iştirak ettiği, şüphelinin darbeciler tarafından
verilen görevleri yerine getirdiği.. anlaşılmıştır.’’
Ümit ŞEKER hakkında, Anayasa’yı ihlal suçu, yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs
suçu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçu ve silahlı örgüte üye
olmak suçundan ayrı ayrı ceza isteniyor. Ayrıca ŞEKER’in, kasten öldürme suçu dolayısıyla maktul
adedince 8 kez; kasten öldürmeye teşebbüs suçu dolayısıyla yaralı ve diğer müşteki adedince
100 kez cezalandırılması talep ediliyor.
EFRAİL SALTABAŞ: Olay tarihinde Özel Kuvvetler Okul Komutanlığında Plan Program Astsubayı olarak görev yapıyordu. Kanlı kalkışmanın yapıldığı gün saat 18:00 - 18:30 sıralarında
Karargâh’ta çalışan Başçavuş Cengiz ATAK’ın kendisini arayarak tarif ettiği petrol istasyonunda
buluşmak istediğini bildirmesi üzerine söylenen yerde buluşuyorlar. Burada Cengiz’in kendisine
Genelkurmay tarafından verilen bir emir üzerine birlikte bir görev ifa edeceklerini, kendisine düşen görevin yanındaki birisiyle kapı önünde araç içerisinde beklemek olduğunu, bir Komutanın
emniyeti için, emniyetli bir yere götürülmek üzere alınacağını, bunun Albay Fatih YARIMBAŞ’ın
emri olduğunu söylüyor. Bu eylemleri başarısız olduktan sonrada sözde emniyeti sağlamak için
Akıncı Üssü’ne gidiyorlar. Ümit ŞEKER için istenen cezalar Efrail SALTABAŞ için de talep ediliyor.
CENGİZ ATAK: Olay tarihinde Özel Kuvvetler Okul Komutanlığında Plan Program Astsubayı
olarak görev yapıyordu. Aynı yerde görevli Albay Fatih YARIMBAŞ kendisini arayarak Genelkurmay Başkanı’nın emri ile bir Komutanın emniyetinin sağlanması için alınıp bir yere götürülmesi
için çağırıyor. Bu çağrı üzerine o da ekibe dahil oluyor. Efrail SALTABAŞ için istenen cezalar Cengiz
ATAK için de talep ediliyor.
FERAT ERTEN: O günlerde memleketi Erzurum’da yıllık iznimi geçiriyormuş. 14/07/2016
günü öğlenden sonra Özay Yüzbaşı telefonla arayarak gizli bir görev olduğunu söylemiş ve acilen
İstanbul’a gelmesini istemiş. O gün uçak ile İstanbul’a geçiyor. Suç tarihinde saat 19.00’da Özay
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Yüzbaşı, Işın Ceylan ve Mustafa Özel kendisini alıp, birlikte havaalanına gidiyorlar. Burada askeri
bir uçağa binip Akıncı Üssü’ne gidiyorlar. Cengiz ATAK için istenen cezalar Ferat ERTEN için de
isteniyor. ERTEN’le ilgili olarak ayrıca ibadethanelere zarar verme suçundan da ceza verilmesi
isteniyor.
ERDİNÇ KURT: O tarihte İstanbul Su Altı Taarruz Komutanlığ’nda Astsubay olarak görev yapıyordu. 15/07/2016 günü mesai bitiminde Tim Komutanı Özay Cödel kendisine görev çıktığını
söylüyor. Birlikte resmi araçlarla saat 19.00 civarında birlikten ayrılıp Atatürk Havalimanı’nda
askeri uçağa biniyorlar. Uçakta aynı birlikte görev yaptığı Kıdemli Başçavuş Işın Ceylan, Yüzbaşılar Özay Cödel ve Ferhat Erten, Üsteğmen Hasan Alp Koruyucu, Başçavuşlar Hamdi Çıplak, İrfan
Altuntaş ve Mevlüt Öncel de varmış. Birlikte Ankara’ya gitmişler. Cödel, kendilerine, Akıncılar
Üssü’nün emniyetini sağlayacaklarını söylemiş. Ferat ERTEN için istenilen cezalar Erdinç KURT
için de talep ediliyor.
İRFAN ALTUNTAŞ: 14 Temmuz günü kendisini Mustafa Özel isimli Kıdemli Başçavuş arayarak, Cuma günü saat 19.00 gibi hazır olmasını istemiş. Herhangi bir zimmet yapılmadan kademede bulunan ambardan malzeme almışlar. Bu sırada nöbetçi Tahsin İşlekel ambardaymış.
Aldıkları malzemeleri CASA tipi bir kargo uçağına yüklemişler. Uçakta kendilerine Marmaris’e
gidecekleri söyleniyor ancak indiklerinde Akıncı Üssü’ne geldiklerini anlıyorlar. Onları nizamiyeye getirip orayı korumalarını istemişler. Ümit ŞEKER için istenen cezalar İrfan ALTUNTAŞ için de
talep ediliyor.
MUTLU FERİK: İstanbul Su Altı Taarruz Komutanlığı’nda Kıdemli Başçavuş olarak görev yapıyor. O da Tim komutanları olan Yüzbaşı Özay Cödel’in 15/07/2016 Cuma günü 15.30’da kendilerine Genel Kurmay Karargâhı’ndan özel bir görev verildiğini ve malzeme ve mühimmat hazırlığı
yapmalarını söylediği gurubun içinde. Diğerleri gibi o da uçağa bindiğinde Marmaris’e gideceklerini duyuyor ama Akıncı Üssü’ne iniyorlar. İrfan ALTUNTAŞ için istenen cezalar Mutlu FERİK için
de talep ediliyor.
HAMDİ ÇIPLAK: Kanlı girişimin yaşandığı dönemde Kuzey SAT Komutanlığı’nda Deniz Astsubay Başçavuş olarak görev yapıyordu. 15/07/2016 günü Yüzbaşı Özay Cödel’in görev olduğunu,
hazırlanmaları gerektiğini söyleyerek İstanbul’dan Akıncı Üssü’ne götürdüklerinden biri de o.
Mutlu FERİK için istenen cezalar Hamdi ÇIPLAK içinde talep ediliyor. ÇIPLAK’ın ayrıca ibadethanelere zarar verme suçundan da cezalandırılması isteniyor.
YÜCEL ÖZCAN: Duruşmalar başladığında kendisi firardaydı. İfadesi alınamadı. Hakkında firari oluşu nedeniyle Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2016/30639 sayılı dosyasıyla yakalama emri düzenlendi. ‘Diğer taraf beyanları’nda geçen birçok ifade onunla ilgili önemli bilgiler
veriyor. Erdinç KURT ifadesinde İstanbul’dan Akıncı’ya birlikte geldiklerini söylüyor. Ferat ERTEN,
Erdinç KURT, Hamdi ÇIPLAK, İrfan ALTUNTAŞ, Mutlu FERİK gibi İstanbul SAT Komutanlığı’nda birlikte çalıştığı diğer şüpheliler de ÖZCAN’ın Akıncı’ya giden ekibin içinde olduğunu belirtiyorlar.
Hamdi ÇIPLAK için istenen cezalar Yücel ÖZCAN için de talep ediliyor.
AHMET ÇAMOĞLU: ÇAMOĞLU hakkında da firari oluşu nedeniyle Ankara Batı C. Başsavcılığı’nın 2016/30639 sayılı dosyasıyla yakalama emri var. Onun da ifadesi alınamdı. Onunla ilgili
de Su Altı Taarruz Komutanlığı’ndaki mesai arkadaşları Akıncı’ya birlikte gittiklerini söylüyorlar.
Bunlar; Erdinç KURT, Ferat ERTEN, Hamdi ÇIPLAK, İrfan ALTUNTAŞ ve Mutlu FERİK. Mutlu FERİK
için istenen cezalar Ahmet ÇAMOĞLU için de talep ediliyor.
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MURAT TEKİN: Olay gecesi İnsani Yardım Tugayı’ndan 4 adet Land marka araçla gece saatlerinde Akıncı Üssü’ne gelen ekibin içinde bulunuyor. Ali Eraslan’ın talimatıyla araçlarla lojman
nizamiyesine gidiyorlar. Bir müddet sonra nizamiyeye yakın bir yerden sela sesi duyuluyor. Sela
sesinin duyulması üzerine havaya ateş etme talimatının geldiğini söylüyor. Çünkü darbeciler bu
sesi susturmak istiyorlardı. O da o gece kendisine verilen görevleri yerine getiriyor. Ahmet ÇAMOĞLU için istenen cezalar Murat TEKİN için de talep ediliyor.
EMRE KARAASLAN: TSK İnsani Yardım Tugayı, Lojistik Destek Komutanlığı’nda Astsubay
olarak görev yapıyordu. Mustafa Zelbey’in terör saldırısı olduğunu, silahları alarak araçlara binmeleri gerektiğini söylemesi üzerine konvoy halinde dört araç ile Yenikent tarafından Akıncı Üssü’ne gitmişler. Birinci nizamiyeden içeri girdikten sonra Mustafa Yarbay ve Fatih Binbaşı’nın
bulundukları araç orada kalmış, kendisinin bulunduğu araç ile Tugay Komutanı’nın bulunduğu
araç ise çıkış nizamiyesine gitmiş. Murat TEKİN için istenen cezalar Emre KARAASLAN için de
talep ediliyor.
SÜLEYMAN MERT: Kendisi Ardahan, Göleli. Olay tarihinde KKK Lojistik Komutanlığı’na bağlı, İnsani Yardım Tugayı’nda görev yapıyordu. 1995 yılında Balıkesir Teknik Astsubay Hazırlama
Okulu’na giriyor. KKK’da Astsubay olarak orduya katılıyor. İfadesinde kızının ortaokul son sınıfı
Sincan’da Özel Burgan Erdoğan ortaokulunda okuduğunu ve bu okulun FETÖ ile irtibatlı bir yer
olduğunu söylüyor.
1995-1997 yılları arasında Lüleburgaz’da, 1997-2001 arasında Diyarbakır’da, 2001-2003
yılları arasında Kıbrıs’ta, 2003-2009 yılları arasında İskenderun’da, 2009-2011 yıllları arasında
Ardahan Göle’de çalışıyor. 2011-2016 yılları arasında ise Yenikent’te KKK Lojistik Komutanlığı’na
bağlı, İnsani Yardım Tugayı’nda görev yapıyor. Kendisinin Hava Kuvetleri’yle ilgisi olmamasına
rağmen İnsani Yardım Tugayı Komtanı Ali Eraslan kendisini çağırmış. Bu emir üzerine evinden
saat 22.00 sıralarında kışlaya geliyor. Kışlada rütbelilerden Ali Eraslan, Mustafa Zelbey, Fatih
Koçak, Murat Tekin, Özkan Hekin, Muhammed Kıvrak, Aykut Gündüz ve Emre Karaaslan’la toplantı yapıyorlar. Komutan Ali Eraslan orada “Akıncı Üssü’ne Suriye kaynaklı terör saldırısı tehdidi
bekleniyor, takviye amacıyla Akıncı Üssü’ne gideceğiz’’ diyor. Hazırlanan 4 askeri araçla Akıncı
Üssü’nün nizamiyesine gidiyorlar. Emre KARAASLAN ve Murat TEKİN isimli şahıslar olay gecesi
kendisinin orada olduğunu söylüyorlar. Emre KARAASLAN için istenen cezalar Süleyman MERT
için de talep ediliyor.
KEREM KANDUR: 15 Temmuz 2016 günü mesainin 14:00 sıralarında bittiği söylendikten
sonra geri bırakılıp kendileriyle toplantı yapılan ekibin içerisinde bulunuyor. Mustafa Azimetli
tüm kursiyerleri öğrenci gazinosuna toplayarak cep telefonlarını aldıktan sonra kendilerine “bugün terörle mücadele harekâtı olacak, bazılarını bunun için mihmandar olarak görevlendireceğiz, size güveniyoruz. Bunu arkadaşlarınıza söylemeyin’’ demiş. Binbaşı Ali Karabulut’un emriyle
evinden tabancasını alıp dış nizamiyeye gitmiş. Muhammet Recep ULU, Harun Nihat AŞIK, Ahmet SARIKAYA isimli diğer şüpheliler Kandur’un olay yerinde olduğunu belirtiyorlar. Süleyman
MERT için istenen cezalar Kerem KANDUR için de talep ediliyor.
MAHMUT SİL: Lise ve üniversite yıllarında cemaate bağlı kişilerle görüşmüş. İfadesinde bu
kişilerden ders aldığını, bu kişilerin yönlendirmesi ile cemaat evlerinde kalıp Askeri Liseleri tercih ettiğini, cemaat evlerinde kitap okuyup, sohbet edip Fethullah GÜLEN’in vaazlarını dinlediklerini, okulu bitirdikten sonra da aynı yapıya mensup cemaat üyeleri ile ev kiralayıp kaldıklarını,
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maaşının %15’ini himmet olarak örgüt üyelerine verdiğini söylüyor.
O da suç tarihinde Hakan KARAKUŞ’un kendilerini çağırıp telefonlarını toplatarak teröre
yönelik gizli bir operasyon yapılacağını, kendilerine çeşitli görevler verileceğini, komutanların
verdiği görevlere uymalarını söylediği ekibin içinde yer alıyor. Hüseyin TÜRK kendilerine ilişkin
görev bölümü yapmış. Bu görevlendirme doğrultusunda arkadaşıyla birlikte nizamiyeye gitmiş.
Mürted Üssü’nde bulunan 141. Filo’da askerlik görevini yapan Yusuf ÖREN, ayrıca Fahri YAVUZ,
Harun Nihat AŞIK ve Suat Fatih KARADAĞ ifadelerinde onun da olay yerinde olduğunu belirtiyorlar. Kerem KANDUR için istenen cezalar Mahmut SİL için de talep ediliyor.
ZÜBEYİR GÜLER: Olay gecesine kadar Pilot Teğmen olarak görev yapıyordu. Daha lise yıllarındayken cemaat üyeleri ile tanışıp, bunların yönlendirmesi ile askeri liseye girmiş. Suç tarihinde Hakan KARAKUŞ’un toplayarak konuşma yaptığı ekibin içinde yer alıyor. Hüseyin TÜRK’ün
görevlendirmesiyle 141. ve 143. Filo’ya gelen isimleri nizamiyeden esas gitmeleri gereken yerlere yönlendirmek amacıyla nizmiyeye gitmiş. Fahri YAVUZ, Harun Nihat AŞIK ve Suat Fatih KARADAĞ onun da olay yerinde olduğunu söyleyen isimler arasında. Mahmut SİL için istenen cezalar
Zübeyir GÜLER için de talep ediliyor.
ERDOĞAN DURGUN: Kanlı girişim yaşandığında Konya 3. Ana Jet Üssü’nde İleri Hava Kontrolör Timi’nde Kıdemli Başçavuş olarak görev yapıyordu. 13 Temmuz 2016 günü Binbaşı Gökhan
MALDAR bütün bölüğü toplayarak “uzun süredir araziye çıkmıyoruz, gerçek bir operasyon var
gibi hazırlanacaksınız” demiş. 14 Temmuz 2016 Perşembe günü de Hava Kuvvetleri’nde Müşterek Hedef Analiz Komutanı olan Tuğgenerel Gökhan SÖNMEZATEŞ görev yaptığı yerdeki dahili telefondan kendisini arayarak “Cuma günü Ankara’da kısa bir görev var gelir misin” demiş,
kendisi de “gelirim’’ diye cevap vermiş. Cuma günü sabah 11:00 gibi kendisine ait araçla yola
çıkıp 15.00 civarlarında üsse gelmiş. Orada Albay Ahmet ÖZÇETİN’i görünce kendisine neden
geldiğini anlatmış. Ahmet ÖZÇETİN de “biz sizi bekliyorduk, haberimiz var bir yere geçip oturun”
demiş. Akşam ilerleyen saatlerde Ahmet ÖZÇETİN “Üs Komutanı’nın emriyle sizi nizamiyede görevlendiriyorum” deyince o da nizamiyeye gitmiş. Kaan POLAT, Yılmaz BAHAR, Halil Burak BALCI
ve Mustafa TOKER onun olay gecesi nizamiyede olduğunu söyleyen isimler. GÜLER için istenen
cezalar Erdoğan DURGUN için de talep ediliyor.
MUSTAFA BALCI: Olayda bir yıl önce Ağrı Askerlik Şubesi Başkanlığı’na atanıyor. Özel Kuvvetler kursuna katılıyor. 15 Temmuz’dan önceki Perşembe günü kursu bitiyor ve Etimesgut’taki
evine gidiyor. İfadesinde “15 Temmuz akşamı evde televizyondan darbe olduğunu öğrenince
kendime vazife bilip aracımla Gölbaşı’ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı’na gittim’’ diyor. Orada
tanımadığı bir Albay, “sen benimle gel’’ deyince orada bulunan iki sivil bir araca binerek Akıncı
Üssü’ne gidiyorlar. Nizamiyeye geldiklerinde öndeki araçta bulunan Albay yanına gelip “sen nizamiyede in, burada kal’’ deyince o da nizamiyede kalıyor. Buraya gelirken hücum yeleğini giymiş, M16 diye tabir edilen tüfeği de yanına almış. Erdoğan DURGUN için istenen cezalar Mustafa
BALCI için de talep ediliyor.
KÜBRA ARPAGUŞ: Aslen Amasyalı ancak Ankara’da doğup büyümüş. Ailesi de Ankara’da yaşamakta. İlkokulu Gülen Muharrem Pakoğlu ilköğerim okulunda okumuş. 2006 yılında Kara Harp
Okulu imtihanını kazanarak kayıt yaptırmış. İfadesinde lisede okurken askeri okullara gidebilmesi için kendisini cemaate ait olduğunu tahmin ettiği Gelişim Dershanesine yönlendirdiklerini söylüyor. Bu terör örgütüyle tanışması konusunu da “Benim Fethullah Gülen cemaatiyle tanışmam
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ve haberdar olmam ilk defa yanılmıyorsam 2008 yılında lise 2’de iken Maltepe dershanesine
gittiğimde oldu’’ diyerek açıklıyor. Askeri okuldayken ‘ayrıcalıklı gurup’ta olduğunu söylüyor.
“Bu ayrıcalıklı olduğunu düşündüğüm gruptaki arkadaşlara çeşitli nedenlerle takdir veriyorlardı’’ diyor. Bir gün bölük Komutanı bu gruba hitaben “ben oldukça sizin sırtınız yere gelmez”
bile demiş. Olay günü Muhabare 2015 grubunda Takım Komutanı olan Muhabere Üsteğmen
Eren Çalışkan derhal görev yerine gelmelerini söylemiş. O da kullandığı araçla gitmiş. Eren Üsteğmen çağrı üzerine gelen ekibe derhal kamuflajları giymelerini emretmiş. Kamuflajları giydikten sonra depoya inmişler. Mezuniyet sırasında kendilerine verilmesi gereken beylik tabancaları ilk defa o gün kendilerine vermişler. Ayrıca depodan G3 piyade tüfeklerini de almışlar. Sivil
araçlarla Akıncılar Hava Üssü’ndeki 1. Nizamiyeye gelmişler. Mustafa BALCI için istenen cezalar
Kübra ARPAGUŞ için de talep ediliyor.
ABDULLAH DEMİR: Olay tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda Piyade Kurmay Binbaşı
olarak görev yapıyordu. Görev yeri Kara Harp Okulu’ydu. Hatırlayamadığı bir saatte cep telefonundan aranarak sıkıyönetim ilan edildiğini bildirip, kendisini Hareket Merkezi’nden aradıklarını söylemişler. Önce Kara Kuvvetleri Karargâhı’na, akabinde Merkez Orduevi’ne gidip buradan
tanımadığı bir Komutanı alıp Akıncılar Üssü’ne götürmesini istemişler. Aracıyla oraya gidince
komutan olduğunu düşündüğü birisinin sivil araçla 2-3 kişiyle beklediğini görmüş. Komutanın
aracında bulunan kişiler kendisini görünce almışlar ve birlikte hareket edip Akıncılar Üssü’ne
gelmişler. Tanımadığı üst rütbeli kişiler kendisine orada kalmasını söyleyince o da orada kalmış.
Murat KARAKAŞ, Ali TİRYAKİ ve Mehmet CANTÜRK kendisinin olay yerinde olduğunu söylüyorlar. Kübra ARPAGUŞ için istenen cezalar Abdullah DEMİR için de talep ediliyor.
ALPER KALIN: Kendisi Ankaralı. Babası Astsubay. Abisi olan İlker KALIN, Kara Kuvvetleri
Ko- mutanlığı’nda Teğmen. Kendisi askeri liselere geçiş sınavına girerek İzmir Maltepe Askeri
Lise- si’ni kazanmış. Mezun olduktan sonra Hava Harp Okulu’na başlamış. Burayı 2014 yılında
bitirmiş. Mezun olmadan önce İzmir 2. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda 2 ay uçuş eğitimi almış. 30
Ağustos’ta mezun olduktan yaklaşık 2 hafta sonra Pilot adayı olarak İzmir 2. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda görevlendirilmiş. Eğitimi bittikten sonra 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’na Eğitim Pilotu
olarak 2016 yılının Mayıs ayında tayin olmuş.
15 Temmuz 2016 günü Mustafa AZİMETLİ’nin çağrısıyla filoda yapılan toplantıya katılmış.
Bu toplantıdan sonra Filo Komutanı, ona ve arkadaşı Enes COŞKUNÇAY’a filonun arka kapısında
nöbet tutmalar gerektiğini söylemiş. Daha sonra da Ali KARABULUT kendisini nizamiyede görevlendirmiş. Abdullah DEMİR için istenen cezalar Alper KALIN için de talep ediliyor.
UĞUR BOZKURT: Lise ve üniversite yıllarında cemaate bağlı kişilerle görüşüyor ve bu kişilerden ders alıyor; onların yönlendirmesi ile cemaat evlerinde kalıp Askeri Liseyi tercih ediyor.
İfade verirken anlattıklarında dikkat çeken bir nokta var. Diyor ki, bizlere “KPSS soru hırsızlığının
siyaseten gerekli olduğunu, kendileri gibilerinin bu sınavlarda bir yerlere gelerek daha faydalı
hizmetler verebileceğimizi söylüyorlardı.’’ Suç tarihinde olay yerinde KARAKUŞ’un toplantı yaptığı ekibin içinde belunuyor. Bu toplantıda Hüseyin TÜRK tarafından kendisine nizamiyede görev
verilmiş. Uğur BOZKURT, bu görevlendirme üzerine G3 tüfeğini alarak nizamiyeye gitmiş. Alper
KALIN için istenen cezalar Uğur BOZKURT için de talep ediliyor.
MURAT GÜMÜŞ: Kendi ifadesinde cemaat evlerinde kaldığını, toplantılarına katıldığını, yayınlarını takip ettiğini söylüyor. 2009 yılında Hava Harp Okulu’na başlamış. Düzenli olarak maaşa
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geçtikten sonra maaşından %15 oranında örgüte himmet adı altında para ödemiş. Hakan KARAKUŞ’un brifing salonunda topladığı ekibin içinde bulunuyor. O da birçokları gibi Hüseyin TÜRK
tarafından dış nizamiyede görevlendiriliyor. Onlar görevdeyken Murat BİCİL, G3 piyade tüfekleri
bulunan bir araç ile gelerek silahları orada bulunanlara dağıtmış. BOZKURT için istenen cezalar
Murat GÜMÜŞ için de talep ediliyor.
OSMAN SİVLİM: Olay tarihinde Teğmen rütbesinde görev yapıyordu. Kendisi ifadesinde lise
ve üniversite yıllarında cemaate bağlı kişilerle görüştüğünü, bu kişilerden ders aldığını, bu kişilerin yönlendirmesi ile cemaat evlerinde kalıp askeri liseleri tercih ettiğini söylüyor. Maaşından
himmet ve gazete abonelik paraları ödüyor. Suç tarihinde Hakan KARAKUŞ’un yaptığı toplantıya
katılan ekiple berabermiş. Orada yapılan görev dağılımında Hüseyin TÜRK onu filonun arkasında
kimsenin filoya girmemesi için görevlendirmiş. O da Murat BİCİL’in getirip dağıttığı G3 piyade
tüfeğini alanlardan. İfadesinde BİCİL’in kendilerine “dışarıdan gelen kişiler güvenliği aşarsa o
zaman silah kullanın ve müdahale edin’’ diye talimat verdiğinin söylüyor. Burada rütbesi sökülmüş olan tanımadığı ama görse tanıyabileceği Tim Komutanın askerlerine “nişan al’’ diye emir
verip haklın üzerine kastederek “ateş’’ diye bağırdığını ifade ediyor. Murat GÜMÜŞ için istenen
cezalar Osman SİVLİM için de talep ediliyor.
ALİ SOYLU: Manisa, Somalı. Lise 1. ve 2. sınıfları İzmir Maltepe Askeri Lisesi’nde 3 ve 4.
sınıfları da Bursa Işıklar Askeri Lisesi’nde okuyor. Hava Harp Okunu’na giriyor ve 2014 yılında
mezun oluyor. Okul bitince İzmir Çiğli’de bulunan 2. Ana Jet Üssü Komutanlığı’na kursiyer Pilot
olarak ataması yapılıyor. 2016 yılı Mayıs ayında Akıncı 4. Ana Jet Üssü Komutanlığı 143. Filo’ya
F-16 eğitimi için kursiyer Pilot alarak atanıyor. Olay tarihinde Teğmen rütbesiyle buradaydı. Ali
KARABULUT, ona ve arkadaşına “üssümüze saldırı olabilir, güvenlik amacı ile silahlarınızı alıp
nizamiyeye gidin” diye talimat verince silahlarını alıp nizamiyeye gidiyorlar. Osman SİVLİM için
istenen cezalar Ali SOYLU için de talep ediliyor.
HASAN BAYSAR: 2010 yılında Fatih’te Davutpaşa Lisesi’nden mezun olup aynı yıl Hava Harp
Okulu’na giriyor. 2014 yılında buradan mezun oluyor. 2014 yılında İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssü’ne
atanıyor. Pilotaj eğitimi alıyor. 123. 122. ve 121. Filolarda görev yapıyor. 2016 yılı Haziran ayı
başlarında 4. Ana Jet Üssü 143. Filo’ya atanıyor. O günlerde Eskişehir’de fizyolojik eğitim kursundaymış. 15 Temmuz’da görev yeri Akıncı’ya gelmiş. Misafirhanede beklerken saat 16.00 civarında filoya çağırmışlar. Filo’ya giderek AZİMETLİ’nin topladığı ekibe katılmış. Bir ara yanlarına Ali
KARABULUT gelerek “çok önemli bir terörle mücadele harekâtı olacağını’’ söylüyor ve kendisini
arkadaşıyla birlikte nizamiyeye gönderiyor. Ali SOYLU için istenen cezalar Hasan BAYSAR için de
talep ediliyor.
KAĞAN POLAT: Astsubay Kıdemli Başçavuş olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda Personel
Kurtarma Şube’de görev yapıyor. 15/07/2016 tarihinde evinde otururken saat 23:00 sıralarında
aynı birimde çalışan arkadaşı Astsubay Erdoğan Durgun’u arıyor. Durgun kendisine “kamuflajını
al Akıncı Hava Üssü’ne gel’’ deyince, saat 23.45 gibi üsse gidiyor. Erdoğan Astsubay kendisini görünce içeri alıp, “kamuflajını giy” demiş, o da öyle yapmış. Camiden sala sesi yükselirken silahların patladığını söylüyor. Hasan BAYSAR için istenen cezalar Kağan POLAT için de talep ediliyor.
FATİH AYDEMİR: Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu’nda okumuş. Ankara’da yapılan Arama Kurtarma Seçmeleri’ni kazanarak 2008-2009 yıllarında İzmir Çiğli’de bu konu ile ilgili eğitim
görüyor. İzmir 203. Filo’ya atanıyor. O filo kapanınca aynı yerdekii 125. Filo’ya geçiyor. Daha
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sonra da Konya’da bulunan İleri Hava Kontroleri Bölümü’ne tayin oluyor. Olay sırasında Astsubay rütbesiyle Konya Selçuklu’da bulunan 135. Filo’ya bağlı MAK Bölük Komutanlığı’nda görev
yapıyordu. Olay günü sabah 11 kişiyle birlikte 3 askeri araçla İstanbul Samandıra’ya gitmek üzere
yola çıkıyorlar. Samandıra’ya geldiklerinde Gökhan Maldar ve ekibi de oraya gelmiş. Kendi iddiasına göre daha sonra Konya’dan gelen helikopterlerle komutanların bulunduğu Moda Deniz
Kulübü’ne gitmişler. Kendisis girişte nöbet tutmuş. Komutanlar derdest edildikten sonra Hava
Harp Okulu’na gitmişler. Mustafa TOKER verdiği ifadede, Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı nizamiyesinde halkın üzerine hedef gözetmeksizin ateş eden gruptan 3 kişiyi tanıdığını, bunların
birinin de Fatih AYDEMİR olduğunu söylüyor. Kağan POLAT için istenen cezalar Fatih AYDEMİR
için de talep ediliyor.
MURAT KALE: Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hareket Başkanlığı’nda Karargâh Subayı olarak
görev yapıyordu. Olay günü Albay Nevzat Bilir, “Genel Kurmay J4 kodlu lojistik Komutanın güvenliğini sağlayacaklarını’’ söyleyince birlikte 4. Ana jet Üs Komutanlığı’na gitmişler. Olaylar yaşanırken kendisi de nizamiyede bulunuyormuş. Fatih AYDEMİR için istenen cezalar Murat KALE
için de talep ediliyor.
FATİH ARIK: Dava başladığında hakkında İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği’nin 01/08/2016
tarih ve 2016/3999 D.İş sayılı kararı ile yakalama kararı bulunuyordu. Firari olduğu için ifadesi
alınamadı. Gökhan KARABACAK, Melih ALBAYRAK ve Murat FIRAT’ın anlattıklarından olay günü
orada olduğu anlaşılıyor. Savcılık ‘diğer taraf beyanları’nın yanı sıra MASAK ve HTS raporlarırını,
kamera kayıtlarırn, KOM Daire raporu ve sair evrakı inceleyerek hakkında iddianame düzenledi.
Murat KALE için istenen cezalar Fatih ARIK için de talep ediliyor.
ÖZAY CÖDEL: Kanlı girişimin yaşandığı dönemde Yüzbaşı rütbesiyle, İstanbul Su Altı Taarruz
Komutanlığı’nda Tim Komutanı olarak görev yapıyordu. Olay günün saat 17.00 sıralarında Tümamiral Ömer Faruk Harmancık kendisini arayarak ekibini hazırlayıp Atatürk Havaalanı’na gelmesini istemiş. Topladığı kişilerle havaalanına gididip oradan askeri uçakla Akıncı Üssü’ne ulaşıyor.
İfadesinde “koruma amacıyla’’ nizamiyede beklediğini söylüyor. Fatih KAYA, Erdinç KURT, Hamdi
ÇIPLAK, İrfan ALTUNTAŞ, Işın CEYLAN, Mevlüt ÖNCELİ, Mutlu FERİK ve Ferat ERTEN gibib isimler
CÖDEL’in üssde olduğunu ve olay gecesi bölüğündeki Astsubayları görevlendirdiğini söylüyorlar.
Özay CÖDEL hakkında, Anayasa’yı ihlal suçu, yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs
suçu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçu ve silahlı örgüte üye
olmak suçundan ayrı ayrı ceza isteniyor. Ayrıca Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı Lojman Nizamiyesi’nde toplam 8 kişinin şehit edilmesi ve Yenikent Nizamiyesi’nde de darbeye katılmaktan vazgeçen Özhan Hekin’in öldürülmesi olayına iştiraki dolayısıyla kasten öldürme suçundan maktul
adedince toplam 9 kez, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan yaralı adedince 103 kez ve mala
zarar verme suçundan da mağdur adedince 2 kez cezalandırılması talep ediliyor.
HALİL BURAK BALCI: Konya’daki 3. Ana Jet Hava Üssü’nde 135. MAK ve IHK Komutanlığı’nda
Hava Piyade Üstçavuşu olarak görev yapıyordu. 14/07/2016 günü özel bir işi için (babaannesinin hastalığı) Ankara’ya geliyor. Aynı gün Konya’da görev yapan Hava Piyade Başçavuş Erdoğan
Durgun kendisini telefonla arayıp acil Konya’ya gelmesini istiyor. Konya’ya döndüğünde Erdoğan
DURGUN ile bir çorbacıda buluşuyorlar. ERDOĞAN, onun askeri malzemelerini ve silahını da
oraya getirmiş. Orada kendisine Ankara’ya gideceklerinin belirtmiş.
15/07/2016 günü saat:14.00 sıralarında Akıncı’daki 4. Ana Jet Üssü’ne ulaşmışlar. Akşama
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doğru ismini bilmediği bir komutan yanılarına gelerek onları nizamiyede görevlendirmiş. İfadesinde “Sincan Nizamiyesine gittiğimde kamuflajımı giymiştim, elimde HK tipi askeri bir silah
vardı’’ diyor. Halil Burak BALCI hakkında Anayasa’yı ihlal suçu, yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs suçu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçu ve
silahlı örgüte üye olmak suçundan ayrı ayrı ceza isteniyor. Ayrıca kasten öldürme suçundan bir
kez, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan yaralı adedince 3 kez, mala zarar verme suçundan da
mağdur adedince 2 kez ceza verilmesi talep ediliyor.
HASAN ALP KORUYUCU: Harp Akademileri Komutanlığı Akademi bölümünde Üsteğmen’di.
Sualtı Taarruz Bürövesi (SAT) ihtisasına sahip. Olay tarihinde görevindeymiş. Saat: 16.00-17.00
civarında Yüzbaşı Özay Cödel kendisine “görev var’’ deyince birlikte Harp Akademileri’nden çıkıp Yeşilköy’deki askeri havaalanına gelmişler. Oradan askeri uçakla 8-10 kişilik SAT ekibi olarak
Akıncı’ya inmişler. Geldikleri uçakta silahlar varmış; onları da alarak nizamiyeye yerleşmişler. Işın
Ceylan ifadesinde, Nizamiyeye doğru gelen döverbiçer gibi bir aracın durmasını söylediklerini,
durmayınca Mustafa Özel ve Hasan Alp Koruyucu ilebirlikte önce havaya doğru ateş ettiklerini,
daha sonra aracın ön kısmına ateş ettiklerini anlatıyor. Ferat ERTEN ve Özay CÖDEL de Hasan Alp
KORUYUCU’nun olay yerinde olduğunu söylüyorlar. Halil Burak BALCI için istenen cezalar Hasan
Alp KORUYUCU için de talep ediliyor.
MUSTAFA ÖZEL: Olay tarihindeki görev yeri İstanbul Su Altı Taarruz Komutanlığı’ydı. Rütbesi Kıdemli Başçavuş’tu. Dava başladığında hakkında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın
2016/30639 sayılı soruşturma dosyasıyla yakalama kararı vardı. Firari olduğu için ifadesi alınamadı. Hazırlık aşamasında ‘diğer taraf beyanları’, MASAK raporu, HTS analiz ve KOM Daire raporları, kamera kayıtları incelenerek iddianame hazırlandı ve mahkeme tarafından kabul edildi.
İfade verenlerden Ferat ERTEN, İrfan ALTUNTAŞ, Erdinç KURT, Mutlu FERİK ve Hamdi ÇIPLAK İstanbul’dan Akıncı Üssü’ne Mustafa ÖZEL’le birlikte geldiklerini söylediler. Bunlardan İrfan
ALTUNTAŞ, Mustafa ÖZEL’in 14 Temmuz Perşembe günü kendisini arayarak, Cuma günü saat
19.00’a kadar SAT Komandolarını hazırlamasını istediğini açıklıyor.
Işın CEYLAN da ifadesinde, Mustafa ÖZEL’in kendisine görev olduğunu, Yüzbaşı Özay tarafından çağrıldığını söyleyince sivil arabasıyla Akbaba Mahallesi’ne gittiğini, burada araçlarla
kendisini aldıklarını ve havaalanına gittiklerini, nizamiyeye doğru gelen döverbiçer gibi bir aracın
durmasını söylediklerini, durmayınca Mustafa ÖZEL ve Hasan Alp KORUYUCU ile birlikte önce
havaya doğru ateş ettiklerini, daha sonra aracın ön kısmına ateş ettiklerini beyan ediyor. Hasan
Alp KORUYUCU için talep edilen cezalar Mustafa ÖZEL için de isteniyor.
MEVLÜT ÖNCEL: Olay günün Yüzbaşı Özay Cödel telefonla kendisini arayarak, akşam İstanbul SAT Komutanlığı’ndaki birlikte bulunmaları gerektiğini söylüyor. Akşam 19:00’da birliğe
gelerek birlikte Yeşilköy Askeri Havalimanı’na geçiyorlar. Erdinç Kurt, Özay Cödel, Ferat Erten,
Fatih Kaya, Işın Ceylan ve Hamdi Çıplak da onlarla birlikte geliyor. Mühimmat sandıklarını uçağa
aktarıyorlar. Oradan kalkış yapıp Ankara’ya iniyorlar. Akıncı Üssü nizamiyesine geliyorlar. Tanımadığı rütbeli subaylar kendilerini nizamiyeye dışarıdan hiç kimsenin giriş yapmamasını söyleyerek görevlendiriyor. Mustafa ÖZEL için için istenen cezalar Mevlüt ÖNCEL için de talep ediliyor.
IŞIN CEYLAN: Kıdemli Başçavuş. İstanbul Sualtı Taarruz (SAT) Komutanlığı’nda görev yapıyordu. Yıllık izindeymiş. Olay günü Astsubay Mustafa ÖZER kendisine görev olduğunu, Yüzbaşı
Özay CÖDEL tarafından çağrıldığını, kendisini Akbaba Mahallesi’nden alacaklarını söylemiş. Söy-
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lenen yerden konvoy halinde gelen sivil araçlarla kendisini alıp Yeşilköy’e geçmişler. Oradan da
askeri uçakla Akıncı Üssü’ne inmişler. Kendilerine Akıncı Üssü’nün güvenliğini almaları gerektiği
söylenmiş. Nizamiye önündeyken döverbiçer gibi bir araca durması yönünde ihtarda bulunuyorlar peşindende ön kısmına ateş ediyorlar. Mevlüt ÖNCEL için istenen cezalar Işın CEYLAN için de
talep ediliyor.
GÖKHAN KARABACAK: 2005-2007 yılları arasında Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu’nda okuyor. Mezun olduktan sonra 7-8 ay Ankara Gölbaşı’nda Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda
kurs görüyor. 2008-2010 yılları arasında gemi görevi yapıyor. 2011’den beri de İstanbul Kuzey
SAT Komutanlığı’nda Astsubay Üstçavuş olarak görev yapıyordu. 15/07/2016 günü Uzunada’da
keskin nişancı kursundaymış. Hastalanınca önce doktora gitmiş, sonra da hafta sonu tatil diye
İstanbul’a gelmiş. Daha Sabiha Gökçen Havaalanı’ndayken kurs hocası İrfan ALTUNTAŞ kendisini
arayarak nerede olduğunu sormuş; peşinden de “bir yere ayrılma, oraya geliyorum’’ demiş.
O da ayrılmayıp orada beklemiş. Az sonra Mevlüt ÖNCEL Astsubay ile birlikte İrfan ALTUNTAŞ
gelerek onu almışlar. Oradan birliklerine gitmişler. Orada bir araca binmişler. İfadesinde “araçta
her şey hazırdı’’ diyor. Önce bir Marmaris lafı geçmiş. Yani oraya gidecekleri konuşulmuş ama
ne olduysa Atatürk Havaalanı’na gelmişler. Gösterilen yere gittiklerinde çalışır vaziyette 3 helikopterle bir uçak bekliyormuş. Araçlarındaki malzemeyi aceleyle bir CASA yolcu uçağına yüklemişler. Malzeme çokluğundan uçağa zor sığdıklarını söylüyor. Uçakta Mustafa ÖZEL diğerlerine
“teçhizatınızı hazırlayın, mermileri şarjörlere basın, hazır olun’’ demiş. Bu vaziyette kalkış yapıp
Akıncılar Üssü’ne inmişler. Burada Mustafa ÖZEL, Hasan Alp KORUYUCU, Ahmet ÇAMOĞLU, Murat FIRAT, Halit ÇETİN, Fatih ARIK, Mevlüt ÖNCEL ve Işın CEYLAN ile birlikte kendisini bir gurup
yapıp arka taraftaki nizamiyede nöbete dikmişler. Işın CEYLAN için talep edilen cezalar Gökhan
KARABACAK için de isteniyor.
HALİT ÇETİN: Dava başladığında hakkında İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği’nin 01/08/2016
tarih ve 2016/3999 D.İş sayılı kararı ile yakalama kararı bulunuyordu. Firari olduğu için ifadesi
alınamadı. Onun hakkında da ‘diğer taraf beyanları’, MASAK ve HTS analiz raporları, KOM Daire
raporu, kamera kayıtları incelenerek iddianame hazırlanıyor. Gökhan Karabacak ifadesinde, “...
Daha sonra bizi bölüp gruplara ayırdılar. Benim grubumda Mustafa ÖZEL, Hasan Alp KORUYUCU, Ahmet ÇAMOĞLU, Murat FIRAT, Halit ÇETİN, Fatih ARIK, Mevlüt ÖNCEL ve Işın CEYLAN
ile ben vardık. Bize ‘siz arka taraftaki nizamiyede bekleyeceksiniz, kimseyi içeri almayacaksınız,
kimseyi de dışarı çıkartmayacaksınız’ dediler’’ şeklinde konuşuyor. Melih ALBAYRAK ve Murat FIRAT da mühimmatları şüpheliyle beraber taşıyıp uçağa beraber yüklediklerini, Akıncı’ya birlikte
gittiklerini söylüyorlar. Gökhan KARABACAK için talep edilen cezalar Halit ÇETİN için de isteniyor.
MURAT FIRAT: 1997 yılında Astsubay Sınıf Okulu’nu kazanmış ve 1998 yılı Ağustos ayında
mezun olmuş. Deniz Kuvvetleri’ne bağlı TCG Muavenet gemisinde Top Astsubayı olarak görev
yapmış. 2000 yılında SAT kursuna başvurmuş. 2001 Ocak ayında kursu tamamlayarak mezun
olmuş. SAT eğitim merkezinde altı yıl SAT öğretmeni olarak görev yapmış. 2016 yılı genel atamalarında tayininin çıkması nedeniyle Sualtı Taarruz Komutanlığı İstanbul Kuzey SAT Grup Komutanlığı SAT 2 GBK Tim Astsubayı olarak Mayıs ayında bu göreve başlıyor. Daha öncesinde aynı
kışla içerisinde SAT 4 GBK Tim Astsubayı olarak çalışmış. SAT Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa
Özel, bir görev olacağını, onun da gelmesi gerektiğini, görev özel olduğu için kimseye söylememesini tembih etmiş. 15.07.2016 günü öğleden sonra diğer seçilenlerle birlikte toplanmışlar.
Yüzbaşı Özay CÖDEL ve Binbaşı Murat ÇETİNKAYA yanlarına gelmiş. Yanlarına yakın muha-
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rebe techizatı barındıran kıyafetlerini, tabanca mermisi, M16 mermisi, mayonlu mermi, el bombası, RPG ve Lav silahını birliğin cephaneliğinden almışlar. Önce Atatürk Havalimanı’nın askeri
bölü- müne gitmişler; oradan da askeri uçakla Akıncı Üssü’ne. Oraya indiklerinde özel timlere
ayrılmış- lar. Kendi bulunduğu time arka nizamiyeyi tutma görevi verilmiş. Halit ÇETİN için istenen cezalar Murat FIRAT için de isteniyor.
MUSTAFA ZELBEY: İnsani Yardım Tugayı’nda Yarbay rütbesinde görev yapıyordu. Olay günü
Albay Ali Eraslan’ın talimatıyla Akıncı Üssü lojman nizamiyesine gitmiş. Daha sonra da Yenikent
nizamiyesine geçmiş. Özkan Hekin’in öldürülüşü sırasında oradaymış. Hekin’in gurubu terketmesi üzerine SAT ve SAS komandolarının “gidip bunu almamız gerek’’ dediklerini kabul ediyor
ama kendisinin “gidin alın, ama sakın ateş etmeyin’’ dediğini iddia ediyor. Peşinden giden komandolar Özkan Hekin’i vurarak öldürüyorlar.
Olay yerinde bulunanlardan Yavuz ÇEVRÜK’ün ifadesine göre Özkan HEKİN’in “ben bu işte
yokum’’ diyerek ayrılması üzerine Halil Burak BALCI “bu giderse bütün istihbaratı verir, bizim
bunu almamız lazım” diyor. Bunun üzerine Mustafa ZELBEY, “gidin, almanız gerekiyorsa alın,
ne yapmanız gerekiyorsa yapın, indirin’’ demiş. Murat FIRAT için talep edilen cezalar Mustafa
ZELBEY için de isteniyor.
FATİH KOÇAK: İnsani Yardım Tugayı’nda Binbaşı olarak görev yapıyor. 15/07/2016 tarihinde
Tugay Komutanı Ali ERASLAN’ın talimatıyla Akıncı Üssü’ndeki nizamiyeye gidiyor. Gün ışıyıncaya
kadar orada bulunuyor. Yarbay Mustafa ZELBEY, Ali ERASLAN ve olay yerindeki diğer SAT’çılar
KOÇAK’ın orada olduğunu söylüyorlar. Mustafa ZELBEY için talep edilen cezalar Fatih KOÇAK için
de talep ediliyor.
AYKUT GÜNDÜZ: Ordu ili Aybastı ilçesinde doğdu. Balıkesir Üniversitesi’ni bitirdi. Daha sonra TSK’nın Dış Kaynak Alım Sınavı’nı 18.02.2013 tarihinde kazanarak eğitime başladı ve aynı yıl
Ağustos ayında Teğmen rütbesiyle mezun oldu. TSK İnsani Yardım Tugayı’nda göreve başladı.
15/07/2016 Cuma günü saat 21.30 sıralarında cep telefonuna Topçu Yarbay Mustafa ZELBEY
tarafından “Tugay Komutanı alarm verdi. En seri vasıtayla kışlaya gel’’ diye mesaj gönderiliyor.
Bunu üzerine kışlaya geliyor ve kamuflajlarını giyiniyor. Albay Ali ERARSLAN gelerek Akıncı Hava
Üssü’ne terörist saldırı olma ihtimali bulunduğunu bu nedenle oraya tedbir amaçlı gideceklerini
söylüyor. Bunun üzerine üsse gidiyorlar. Onu ve diğerlerini iki ayrı nizamiyeye yerleştiriyorlar.
Fatih KOÇAK için istenen cezalar Aykut GÜNDÜZ için de talep ediliyor.
MUHAMMET SAKA: 1990 İstanbul doğumlu. Balıkesir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği
Bölümü’nden 2013 yılında mezun oluyor. 2013 yılı Eylül ayında subaylık sınavına girerek kazanıyor ve 2013 yılı Aralık ayında Kara Kuvvetleri Bakım Komutanlığı’nda Mühendis Teğmen olarak
göreve başlıyor.
15.07.2016 Cuma günü saat 21.30 sıralarında Yarbay Mustafa ZELBEY kendisini arayarak
alarm olduğunu, acilen kışlaya gelmesi gerektiğini söylüyor. Oraya gittiğinde Mustafa ZELBEY
kendisine ve orada bulunan diğer arkadaşlarına “emir var, Akıncı kışlasına gideceğiz. Terör saldırısı istihbaratı geldi’’ diyor. Dört araçla on kişi olarak Akıncı Üssü Yenikent nizamiyesine giriş
yapıyorlar ve verilen görevleri yerine getiriyorlar. Aykut GÜNDÜZ için istenen cezalar Muhammet SAKA için de isteniyor.
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MUHAMMET KIVRAK: Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası içerisinde bulunan İnsani Yardım Tugayı’nda Muhabereci Takım Komutanı olarak görev yapıyordu. Yıllık izinde olduğundan
olay günü mesaiye gitmiyor. Olay günü akşamleyin Mustafa ZELBEY kendisini arıyor. Acil gelmesi gerektiğini söyleyince taksiye binerek Tugay’a gidiyor. Daha sonra Ali ERASLAN geliyor ve
“Suriye’ye harekât var. Cumhurbaşkanı’ndan emir geldi. İlk olarak görevimiz Akıncı’lara destek
sağlamak, sonra istenirse Akıncı Üssü’nün çevre güvenliğini sağlamak’’ diyor. Murat ÇETİNKAYA
kendilerine silah dağıtıyor. Daha sonra araçlarla Akıncı Üssü’ne gidiyorlar. Oraya varınca kendisine emredilen nizamiyenin önüne geçiyor. Muhammet SAKA için talep edilen cezalar Muhammet KIVRAK hakkında da isteniyor.
İddianamede yer alan belgeler arasında bulunan HTS analiz raporları, KOM Daire raporu,
‘diğer taraf beyanları’ kamera kayıtları incelendiğinde; yukarda adı geçen sanıkların tamamının
olay yerinde oldukları, çoğunun diğer sanıklarla yoğun şekilde telefon görüşmesi yaptıkları, bazılarının arasında para transfer işlemlerinin olduğu, bazılarının yakın akrabalarının FETÖ/PDY ile
anılan kurumlarda çalıştıkları görülüyor.

KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA SUÇUNU İŞLEYEN KİŞİLER
Kanlı işgal hareketinin yaşandığı gece, önceden hazırlamış bir ekip Ankara’da Genelkurmay
Başkanlığı’nı basarak komutanları rehin alırken, bir başka gurup da İstanbul’da bir düğünü basarak oradaki komutanları derdest ettiler.
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Eski Cumhurbaşkanlığı Köşkü 25 Nolu Nizamiyesi’nde rehin alındı. Ayrıca Genelkurmay Başkanı Hulusi AKAR ile Genelkurmay 2. Başkanı
Yaşar GÜLER Genelkurmay Karargâhı’ndaki makam odalarından, Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Ankara 4. Kolordu Garnizon Komutanlığı’nda Korgeneral olarak görev yapan Metin GÜRAK, Kara
Kuvveti Komutanı’nın Emir Subayı olarak görev yapan Yunus CAN, Genelkurmay Başkanlığı Genelkurmay Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanı olarak görev yapan Korgeneral Uğur
TARÇIN, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda Kurmay Başkanı Orgeneral rütbesi ile görev yapan İhsan UYAR Genelkurmay Başkanlığı’ndan, Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin ÜNAL, Eskişehir Muharip Hava Kuvvetleri ve Hava Füze Savunma K. lBHMM’de Korgeneral rütbesi ile görev yapan
Mehmet ŞANVER, Etimesgut Hava Lojistik Komutanlığı’nda Hava Lojistik Komutanı olarak Korgeneral rütbesi ile görev yapan Atilla GÜLAN, Hava Eğitim Komutanlığı İzmir’de Hava Korgeneral
olarak görev yapan Hasan KÜÇÜKAKYÜZ, Mehmet ÖZLÜ, İsmail GÜNEYKAYA, İmdat Bahri BİBER
ve Ahmet BİÇER İstanbul Deniz Kulubü’ndeki düğünden (Mehmet ŞANVER’in kızının düğünü),
Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki ÇOLAK, Genelkurmay Karargâhı’ndan, Jandarma Genel Komutanı Galip MENDİ, Ankara Gazi Orduevi’ndeki düğünden, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim
ve Doktrin Komutanı Kamil BAŞOĞLU, konutundan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanı olarak Tümgeneral rütbesiyle görev yapan Ömer Şevki GENÇTÜRK ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargâh ve Destek Kıtaları Grup Komutanı olarak Albay rütbesi ile görev yapan Tuncay
POLAT Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı’ndan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Etimesgut Zırhlı
Birlikler Okulu Tümen Komutanlığı’nda Tümgeneral rütbesiyle görev yapan Erdoğan AKYOL makamından, Nihat ALTUNTOP da 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan zorla alındı.
Özel Kuvvetler Komutanı Zekai AKSAKALLI ise Ankara Gazi Orduevi’ndeki nöbet çıkışında
alınmaya çalışıldı, ancak kendisi darbecilerden kurtulmayı başardı.
Bu zorla alıkoyma işlemine İstanbul ve başka yerden gelen darbecilerle birlikte en yoğun
katılım Gökhan MALDAR’ın başkanlığında Konya 3. Ana Jet Üssü’nde MAK. (Muhabere Arama
ve Kurtarma) ve İhk. Komutanlığı’ndan sağlandı. Bunların içinde MALDAR’la birlikte, Göksel BAYRAM, Hüseyin ASLANBAY, Zeki GÜNGÖR, Yılmaz BAHAR, Fatih SUÇATI Fatih PANCAR, Musta-
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fa KOZAK, Burak KOLIKISA, Yücel LEKOŞE, Ali Murat KARAKAŞ, Ali UÇAR, Fatih AYDEMİR, Sezer
GÜNŞEN, Sedat KOÇYİĞİT, Mesut GÜNEY, Mikail TIĞCIOĞLU, Ramazan DEDE, Semih ÖZÇELİK,
Yunus DAĞCI, Hasan ÇALMAZ, Sinan TURĞAN, Oğuz HAKSAL ve Ömer VURGUN bulunuyordu.
FATİH SUÇATI: Çatı iddianamesinde adı 103’üncü sırada kayıtlı. Kendisi MAK (Muhabere
Arama ve Kurtarma) ekibinden. Kanlı girişimin yaşandığı 15/07/2016 tarihinde Konya 3. Ana
Jet Komutanlığı’nda araziye çıkacak Astsubayların başlarında öğretmen olarak bulunuyormuş.
Bu eğitimi Bölük Komutanları Binbaşı Gökhan MALDAR’ın talimatı üzerine gerçekleştirdiklerini
söylüyor. MALDAR Konya dışında olduğu için bu eğitime katılmamış.
Eğitim sırasında Yılmaz BAHAR Başçavuş’a telefonla İstanbul Samandıra’daki havaalanına
gitme emri verilmiş. İki araçla yola çıkıp akşama doğru 17.30 sıralarında istenilen yere ulaşmışlar. Binbaşı Gökhan MALDAR da oraya gelince birlikte nizamiyeye girmişler. MALDAR onlara
Hava Kuvvetleri Komutanı’nın tehlikede olduğunu, onu koruyacaklarını söylüyor. Saat 23.00 sıralarında iki adet helikopter geliyor. 6-7 kişilik ekibiyle silah tesisatları üzerindeyken bu helikopterlerden birine binerek Moda Düğün Salonu’na iniş yapıyorlar. Burada MALDAR’ı takip ederek
içeri giriyorlar. MALDAR onlara “etrafın güvenliğini alın, insanları dışarıya çıkartın’’ deye talimat
verince içerideki insanları dışarıya çıkartıyorlar.
İfadesinden anlaşıldığına göre Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin ÜNAL, Mehmet ŞANVER
ile isimlerini hatırlamadığı General ve daha alt rütbeli subayları bir masanın etrafında oturuken görmüş. Odanın kapısında Gökhan MALDAR ile birkaç Astsubay ellerinde HK tipi tüfeklerle
dikiliyorlarmış. Bu sırada MALDAR kendilerine dönerek “alın bu hainleri, hepsini kelepçeleyin”
diye bağırıyor. Onlar da Korgeneral Atilla Gülan, Tümgeneraller Fethi Altay ve İsmail Yalçın’ın
aralarında bulunduğu 20 kadar Generalin ellerini kelepçeliyorlar. Gökhan MALDAR aralarında
Korgeneral Mehmet Şanver ve Atilla Gülan‘ın bulunduğu Generallerle gidiyor. O da Mehmet
Şanver, Atilla Gülan ve isimlerini bilmediği 5-6 tane Generalin olduğu başka bir helikopterle
Akıncı’ya gidiyor.
Fatih SUÇATI hakkında ifade veren diğer sanıklardan Mesut GÜNEY ifadesinde; Gökhan
MALDAR’ın talimatıyla SUÇATI’nın da içinde bulunduğu bir grupla birlikte karayoluyla Konya’dan
İstanbul’a gittiklerini söylüyor. Yılmaz BAHAR ve Yunus DAĞCI da aynı ifadeyi doğruluyor ve kendilerinin de bu ekibin içinde olduklarını belirtiyorlar.
Fatih SUÇATI ile ilgili düzenlenen MASAK raporunda kendisinin darbeye teşebbüs faaliyeti kapsamında hakkında işlem yapılan şüphelilerden; İsmail KESKİN ve Mehmet ŞEN‘le havale
işle- mi gerçekleştirdiği belirtiliyor. Hakkında düzenlenen HTS analiz raporundan da kullanmış
olduğu 0530 464 … numaralı telefon hattı ile 15/04/2016-15/07/2016 tarih aralığında, darbeye
teşeb- büs faaliyeti kapsamında hakkında işlem yapılan şüphelilerden; Erdoğan Durgun ile 73
kez, İs- mail Keskin ile 58 kez, Fatih Kahraman ile 25 kez, Fatih Aydemir ile 22 kez, Yunus Dağcı
ve Yılmaz Bahar ile 19 kez, Gökhan Maldar ile 17 kez, Mesut Güney ile 13 kez, Fatih Pancar ile
12 kez, Zeki Güngör ile 10 kez, Sinan Turğan ile 6 kez, Halil Burak Balcı ile 4 kez, Gökmen Tarhan
ve Ali Uçar ile 3 kez, Mikail Tığcıoğlu ve Hüseyin Aslan ile 2 kez, Can Kaya, Murat Kolukısa, Hasan
Çalmaz ve Temel Karagöz ile 1 kez telefon görüşmesi yaptığı anlaşılıyor.
Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamenin kendisiyle ilgili sonuç bölümünde şu değerlendirmeler yer alıyor: “Fatih Suçatı’nın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün üyesi olduğu,
suç tarihinde Astsubay rütbesiyle Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda MAK Timi’nde görev
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yaptığı, şüpheli Fatih Suçatı’nın olay tarihinde Konya 3. Ana Jet Üssü’nde 135. Filo’da bölük
Komutanı olarak görev yapan Komutanı Gökhan MALDAR’ın, 15/07/2016 tarihinde Konya 3.
Ana Jet Üssü’nde MAK. (Muhabere Arama ve Kurtarma) ve İhk. Komutanlığı’nda görevli olan
Göksel BAYRAM, Hüseyin ASLANBAY, Zeki GÜNGÖR, Yılmaz BAHAR, şüpheli Fatih SUÇATI, Fatih
PANCAR, Mustafa KOZAK, Burak KOLIKISA, Yücel LEKOŞE, Ali Murat KARAKAŞ, Ali UÇAR, Fatih
AYDEMİR, Sezer GÜNŞEN, Sedat KOÇYİĞİT, Mesut GÜNEY, Mikail TIĞCIOĞLU, Ramazan DEDE,
Semih ÖZÇELİK, Yunus DAĞCI, Hasan ÇALMAZ, Sinan TURĞAN, Oğuz HAKSAL ve Ömer VURGUN ile 3 adet askeri araç ve şüphelilerin kendilerine ait özel araçları olan 1 adet Fiat-Fiorino,
1 adet Honda-CR-V ve 1 adet Citroen-Berlingo marka araçla İstanbul istikametine doğru yola
çıktıkları, şüphelilerin Konya’dan Ankara üzerinden İstanbul ilinde Samandıra’da askeri birliğe
gittikleri, burada şüphelilerin bulunduğu Samandıra’daki askeri birliğe yine Konya 3. Ana Jet Üs
Komutanlığı 135. Filo Komutanlığı’ndan havalanan ve içerisinde şüpheliler Fatih ÖZCAN, Kenan
COMART ve Yahya BAŞTAN’ın bulunduğu 505 kuyruk numaralı COUGAR marka helikopter ile,
içerisinde şüpheliler Mehmet Fatih ÖZKAN, Abdüssamet KARA, Köksal DEMİRTUĞ’un bulunduğu 524 kuyruk nolu COUGAR marka helikopterlerin iniş yaptıkları, 505 kuyruk nolu helikopterin
Konya’dan ilk kalkıştaki Pilotlarından birinin Mustafa ŞENYÜZ olduğu, ancak şüpheli Mustafa
ŞENYÜZ’ün helikopterin Yalova’da mola vermesi sırasında rahatsızlanarak uçuşa devam etmeyeceğini belirtmesi üzerine şüpheli Kenan COMART’ın 505 kuyruk nolu helikopter ile uçuşa devam
ettiği, bu helikopterlerin yukarıda belirtilen ve Konya’dan hareketle İstanbul’a gelen şüphelileri
Samandıra’dan alarak havalandığı, helikopterlerden bir tanesinin Hava Kuvvetleri Komutanı’nın
olay tarihindeki koruması olan şüpheli Fatih KAHRAMAN’ı da almak üzere iniş yaptığı ve Fatih KAHRAMAN’ın da helikoptere binmesiyle helikopterlerin tekrar havalanarak İstanbul ilinde
Moda Düğün Salonu’na iniş yaptıkları, şüphelilerin düğün salonunun etrafını sardıkları ve bir
kısmının da içeriye girdikleri, orada Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin ÜNAL’ı ve yanındaki diğer komuta kademesindeki rütbeli mağdurlar Hasan KÜÇÜKAKYÜZ, Fethi ALPAY, Mehmet
ÖZLÜ, İsmail GÜNEYKAYA, Haluk ŞAHAR, İmdat Bahri BİBER, Ahmet BİÇER, Mehmet ŞANVER ve
Atilla GÜLAN’ı zor ve silah kullanarak helikoptere bindirdikleri, alıkoyma esnasında helikoptere
bindirilmeleri sırasında mağdur Orgeneral Abidin ÜNAL haricindeki diğer mağdurların ellerinin
plastik kelepçe ile kelepçelendiği, daha sonra şüphelilerden bir grubun yine düğün salonunda
kalmaya devam ettikleri, diğer şüphelilerin ise helikoptere binerek Orgeneral Abidin ÜNAL ve
komuta kademesindeki müştekileri Sabiha Gökçen Havalimanı’na götürdükleri, helikopterlerin
daha sonra tekrar düğün salonuna dönerek burada kalan diğer şüphelileri önce Samandıra’da
ki toplanma yerlerine, oradan da Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’na getirdikleri, mağdurların
bir kısmının Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan içerisinde şüpheliler Reşat BORA, Nail SARIALTIN,
Faruk YUSUFOĞLU ve İsrafil BEDİR’in bulunduğu Casa uçağıyla, bir kısmının ise helikopterler ile
Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’na getirildikleri ve burada zorla alıkonuldukları anlaşılmıştır.
“Şüpheli Fatih Suçatı’nın darbenin yönetim merkezi olan Akıncı Üssü’nde bulunduğu, yukarıda isimleri açıklanan darbe karşıtı komutanları İstanbul’daki Moda Düğün Salonu’ndan Akıncı
Üssü’ne kaçırılması, kaçırılan komutanların Akıncı Üssü’nde tutulması eylemlerine katıldığı ve
Akıncı Üssü’ndeki faaliyetlere yardım ettiği ve darbeye teşebbüs faaliyetine bu şekilde iştirak ettiği, diğer taraf beyanları, MASAK raporu, HTS analiz raporu ve tüm dosya kapsamıyla şüphelinin
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olarak aşağıda açıklanan atılı suçları işlediği anlaşılmıştır.’’
Fatih SUÇATI’nın, bu eylemlerinden dolayı Anayasa’yı ihlal suçu ile ilgili; TCK.md.309/1, TCK.
md.309/2, 3713 Sayılı TMK.md.3/1, TMK.md.5/1,TMK.md.8/A,TCK.md.53/1, TCK.md.58/9, TCK.
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md.63. gereğince,
Yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs suçu ile ilgili; TCKmd.311/1, TCK.md.311/2,
3713 Sayılı TMK.md.3/1,TMK.md.5/1, TMKmd.8/A,TCKmd.53/1, TCKmd.58/9 gereğince;
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçu ile ilgili; TCK.md.312/1,
TCK.md.312/2, 3713 Sayılı TMK.md.3/1, TMK.md.5/1, TMK.md.8/A,TCK.md.53/1, TCK.md.58/9
gereğince,
Silahli örgüte üye olmak suçu İle ilgili; TCK.md. 314/2, 3713 Sayılı TMK.md.3/1,TMK.
md.5/1,TMK.md.8/A,TCK.md.53/1, TCK.md.58/9 gereğince,
Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu ile ilgili; TCK.md.109/2, TCK.md.109/3-a-b-c-d,
(Mağdur adedince 8 kez) TMK.md.4/1-a, TMK.md.5/1, TMK.md.8/A,TCK.md.53/1, TCK.md.58/9
gereğince ayrı ayrı cezalandırılması talep ediliyor.
GÖKSEL BAYRAM: O da Fatih SUÇATI gibi Konya 3. Ana jet Komutanlığı’nda MAK Timi’nde
görev yapıyor. Binbaşı Gökhan MALDAR’ın talimatıyla hazırlanan ekibin içinde yer alıyor. İfadesinde 3 askeri araç içinde 25 kişi olarak yola çıktıklarını anlatıyor. Onun bindiği araçta kendisinden başka Yılmaz BAHAR, Gökhan MALDAR ve Mustafa KOZAK varmış. Yolda giderken Gökhan
MALDAR ve Yılmaz BAHAR, Hava Kuvvetleri Komutanı dahil diğer komutanların Moda Deniz Klübü’nde olduklarını, onları koruyacaklarını ve kurtaracaklarını anlatmış. İstanbul Samandıra’ya
gelip oradan da 2 Couger helikopterle Moda Deniz Klübü’ne gidiyorlar. Oraya vardıktan sonra da
MALDAR’ın emirlerini uyguluyorlar. Fatih SUÇATI hakkında istenen cezalar Göksel BAYRAM için
de talep ediliyor.
YUNUS DAĞCI: DAĞCI, Havacı Piyade Üstçavuş. Konya’dan hareket eden MAK ekibinin içinde yer alıyor. Cuma günü Fatih SUÇATI kendisine görevin arazi görevi olmadığını, İstanbul’a gideceklerini söylüyor. Askeri araçlarla önce İstanbul Samandıra’ya, oradan da helikopterle olay
yerine gidiyorlar. Göksel BAYRAM hakkında telep edilen cezalar Yunus DAĞCI için de isteniyor.
RAMAZAN DEDE: İfadesinde “olay tarihinde Akıncı 4. Ana Jet Üst Komutanlığı’nda resmi görevli değildim’’ diyor. O da Konya MAK timiyle gelenlerden. Esas görev yeri Konya daki 3. Ana Jet
135. MAK ve İHK Filo Komutanlığı. Orada Hava Piyade Kıdemli Çavuş olarak görev yapıyor. Olay
günü olan 15/07/2016 tarihinde Gökhan MALDAR’ın talimatıyla yola çıktıklarını, diğerleri gibi
Ramazan DEDE de doğruluyor. Verdiği ifadede “Ankara’da Akıncı 4. Ana Jet Üst Komutanlığı’na
saat 08:00 sıralarında intikal ettik. Olay tarihinde ben helikopter, uçak kullanmadım. Ankara’da
uçan uçak veya helikopterleri kullanmadım. Ancak yukarıda anlattığım operasyonu gerçekleştiren birliğin silahlı güvenliğini sağladım’’ diyor. Yunus DAĞCI için istenen cezalar Ramazan DEDE
için de talep ediliyor.
YÜCEL LÖKEŞE: Maldar’ın hazırladığı MAK ekibinden. O günlerde İzmir’deymiş. Yılmaz BAHAR kendisini arayarak Gökhan MALDAR’ın emri ile görev gereği üsse gelmesi gerektiğini söylemiş. O da İzmir’den Ankara’ya, oradan da Konya’ya gidiyor. Yılmaz BAHAR’ın arazi eğitimine
gidileceğine ilişkin emri üzerine tam teçhizatlı olarak hazırlık yapıyor. 15/07/2016 tarihinde 3
sivil araçla Gökhan MALDAR, Yılmaz BAHAR, Mesut GÜNEY, Sedat KOÇYİĞİT, Burak KOLUKISA ve
Sezer GÜLŞEN olduğu halde yola çıkıp İstanbul Samandıra’ya geliyorlar. MALDAR, 22.00 sıralarında görevin başladığını söyleyince onun başkanlığındaki ekiple birlikte (Mesut GÜNEY, Sedat
KOÇYİĞİT, Burak KOLUKISA, Yunus DAĞCI, Ramazan DEDE, Fatih SUÇATI bulunuyor) helikopterle
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Moda Düğün Salonu’na geliyorlar. Görevlerini yaptıktan sonrasını şöyle anlatıyor: “Ben, Sedat
KOÇYİĞİT, Göksel isimli şahıs, Komutan ile birlikte helikopter ile Sabiha Gökçen Havalimanına
gittik. Orada Komutanı VIP asker uçağına bindirip uğurladık ve tekrar düğün salonuna döndük.’’
Bir süre orada kalıyorlar. Sonra DAĞCI, Ramazan DEDE ve Mustafa KOZAK ile birlikte helikopterle
Samandıra’daki ilk yere dönüp buradanda sabah erkenden 2 helikopterle Ankara’da Akıncı Üssü’ne geliyorlar. Ramazan DEDE için talep edilen cezalar Yücel LÖKÖŞE için de isteniyor.
SİNAN TURĞAN: MAK timinde bulunanlardan biri de Sinan TURĞAN. Cuma günü Konya’dan
Ford Ranger marka Hava Kuvvetleri’ne ait araç ile Samandıra’ya gidiyorlar. Binbaşı Gökhan MALDAR ile Astsubay Yılmaz BAHAR’ın “tehlikede olan komutanlara koruma görevi yapılacağı’’ emrini sözlü olarak iletmeleri üzerine hep birlikte Moda’ya gidiyorlar. Onun ifadesine göre burada
komutanlarla Gökhan MALDAR muhatap oluyor. Rehineleri alıp Ankara’ya getiriyorlar. Akıncı
Üssü’nde bir binada Ramazan DEDE ve Burak KOLUKISA ile birlikte nöbet tutuyor; sonrasında da
askeri savcıya teslim oluyor. Yücel LEKOŞE hakkında talep edilen cezalar Sinan TURĞAN içinde
isteniyor.
FATİH PANCAR: Konya 3. Ana Jet Üs 135. MAK. ve İhk. Filo Komutanlığı’nda görev yaptığını, olay günü arama kurtarma bölüğünde Harekât Astsubayı olarak görevli olduğunu söylüyor.
14/07/2016 tarihinde birliğinde görevli olduğu sırada Gökhan MALDAR gurubu toplayarak bir
konuşma yapıyor. Oradakilere tatbikat yapıp yapmadıklarını soruyor. Onlarda 5 haftadır yapmadıklarını söyleyince, “Emir veriyorum, malzemeleri en kısa zamanda hazırlıyorsunuz ve bugün
öğleden sonra tatbikata çıkıyorsunuz” diyor. Daha sonra Fatih SUÇATI tatbikat yerinin Samandıra olduğunu bildiriyor ve Gökhan Binbaşı’nın da oraya gideceğini söylüyor. Kalkıp Samandıra’ya
geliyorlar. Burada MALDAR Binbaşı gelerek “Bizim görevimiz tatbikat değil. Komutanlar tehlikede, onları korumamız gerekiyor’’ diyor. Bu konuşmadan sonra da malum görev yerlerine gelip
görevlerini icra ediyorlar. Sinan TURĞAN için talep edilen cezalar Fatih PANCAR için de isteniyor.
ZEKİ GÜNGÖR: O da MAK timinden. Savcılıktaki savunmasında susma hakkını kullandığı için
ifade vermiyor. Ancak diğer sanıklardan Mesut GÜNEY ve Yılmaz BAHAR ifadelerinde Gökhan
MALDAR’ın talimatıyla hareket eden gurubun içinde Zeki GÖNGÖR’ün de olduğunu söylüyorlar.
Hakkındaki diğer belgeler de bu ifadeleri doğruluyor. Fatih PANCAR için istenen cezalar Zeki
GÜNGÖR için de talep ediliyor.
ALİ MURAT KARAKAŞ: 2014 yılı Temmuz ayında Konya’ya tayin olmuş. Diğer sanıklarla aynı
yerde görev yapıyor. Kalkışma tarihinden bir gün önce Fatih PANCAR, Yılmaz BAHAR ve Fatih
SUÇATI tüm Arama Kurtarma İhtisas Personelini (AKIP) toplayarak arazi eğitimi yapacaklarını ve
buna göre hazırlık yapmalarını istemiş. Kendisiyle birlikte 10 kişilik bir ekip olmuşlar.
15.07.2016 günü saat 06.15 gibi 3 araç arka arkaya yola çıkmışlar. Bir yerde ayaküstü kahvaltı yaptıktan sonra Fatih SUÇATI, kendilerine, “arkadaşlar şu an çıkma amacımız aslında tatbikat
değil, istanbul Samandıra’ya gideceğiz, Hava Kuvvetleri Komutanı’nı korumaya gidiyoruz’’ diyor.
Orada silah ve mühimmatların dağıtılmasını Ali UÇAR, Fatih PANCAR sağlıyor. Herkes yeteri kadar el bombasını ve bomba atar mühimmatını yanına alıyor. Ayrıca Fatih PANCAR herkese 10’ar
tane plastik kelepçe dağıtıyor. Oradan Samandıra’ya geliyorlar. Oradan da malum görevin icra
edileceği yere gidiyorlar.
Yanlarında zimmetli HK416 Model piyade tüfekleri, geçici zimmet karşılığında aldıkları Sarsılmaz marka tabancaları, içerisinde toplamda 300 mermi bulunan 10’ar tane tüfek şarjörü, içe-
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risinde toplamda 45 mermi bulunan 3’er tane tabanca şarjörü, 15’er adet bomba atar silahı, 4’er
adet bomba atar mühimmatı, G28 model keskin nişancı tüfeği ve mühimmatı, MG4 Makinalı
tüfeği ve 1000 adet mermisi bulunuyor. Zeki GÜNGÖR için istenen cezalar Ali Murat KARAKAŞ
için de talep ediliyor.
SEMİH ÖZÇELİK: Kendisi MAK timinde bulunan aynı ekibin içinde yer alıyor. Bölük Komutanları Binbaşı Gökhan MALDAR’ın organizasyonuyla önce Samandıra’ya, oradan da komutanları
derdest etmek için olay yerine gidiyorlar. İfadesinde yanlarına HK 416, 131 seri nolu piyade
tü- feğini, Baretta marka bölüğün görevde kullandığı tabancayı aldığını, tabanca ve tüfeğinde
birer dolu şarjör olduğunu, hücum yeleğinde 9 tüfek ve 1 tabanca dolu şarjörünün olduğunu,
bıça- ğının olduğunu söylüyor. Ali Murat KARAKAŞ için istenen cezalar Semih ÖZÇELİK için de
talep ediliyor.
HÜSEYİN ASLANBAY: İfadesinde Konya Ana Jet Üs Komutanlığı’nda Hava Piyade Üsteğmen
olarak görev yaptığını belirtiyor. 6 ay öncesinden beri İzmir Hava Lisan Okulu’nda lisan kursunda
bulunuyormuş. 13/07/2016 günü, yani Çarşamba günü saat 20.00 sıralarında Komutanı Gökhan MALDAR cep telefonundan arayarak, “Yarın sabah Konya’da olması gerektiğini’’ söylüyor.
O da ertesi sabah söylenen yerde hazır oluyor. Fatih Suçatı kendisini cep telefonundan arayarak
15/07/2016 günü saat 07.15 sıralarında onu evinden alacağını söylüyor. Söylediği şekilde onu
evinin yakınından alıp yola çıkıyorlar. Bir süre gittikten sonra Fatih Suçatı tatbikatın Samandıra’da olacağını söylüyor. Böylece ekibe dahil olarak önce Samandıra’ya, peşinden de olay yerine
gidiyorlar. Semih ÖZÇELİK için talep edilen cezalar Hüseyin ASLANBAY için de isteniyor.
HASAN ÇALMAZ: MAK timinde görevli. Resmi izindeyken kendisini Başçavuş Yılmaz BAHAR
13/07/2016 tarihinde cep telefonundan arayarak arazi eğitimi olduğunu, 14/07/2016 günü akşam saatlerinde gelmesi gerektiğini söylüyor. Bu görüşmede kendisinden gerekli malzemeleri
hazırlaması da isteniyor. Daha sonra Başçavuş Fatih SUBAŞI’nın kendisini arayarak 15/07/2016
Cuma günü 07.15’de Hüseyin ASLANBAY ile birlikte Farabi Hastanesi’nin önünden hareket edeceklerini bildiriyor. Söylendiği gibi 3 askeri araçla yola çıkıyorlar. Fatih SUBAŞI’ı yolda “Samandıra’da tatbikat varmış, Binbaşı Gökhan MALDAR’ın emri üzerine oraya gideceğiz’’ diyor. Samandıra’ya geldiklerinde Gökhan MALDAR’la buluşuyorlar. Bu görüşmede vazifelerini öğrendikten
sonra ekipler halinde olay yerine intikal ediyorlar. Hüseyin ASLANBAY için istenen cezalar Hasan
ÇALMAZ için de talep ediliyor.
SEDAT KOÇYİĞİT: 2010 yılında İzmir Gaziemir Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu’na girip,
2012 yılında mezun olmuş. 2014-2015 döneminde MAK (Muharebe Arama Kurtarma) eğitimine
devam etmiş ve 2015 yılında MAK timinde görevli olarak mezun olup Konya 3. Ana Jet Üs. Komutanlığı’na tayin olmuş. Olay tarihinde de aynı göreve devam ediyordu. O da “arazi eğitimine
gidiyoruz’’ diye yola çıkıyor ve kendisini Samandıra’da buluyor. İstanbul’a gideceklerini Konya’yı
çıktıktan sonra Başçavuş Mesut GÜNEY söylemiş. Samandıra’ya geldiklerine ona da aynı görev
tebliğ edilmiş. Oradan helikopterlerle komutanları derdest edecekleri mahalle gitmişler. Sabaha
kadar orada kalıp, sabah erkenden yine helikopterlerle Akıncı Üssü’ne gelmişler. Hasan ÇALMAZ
için istenen ceza Sedat KOÇYİĞİT hakkında da talep ediliyor.
SEZER GÜLŞEN: Sezer GÜLŞEN de Konya 3. Ana Jet Üssü 135. Filo’da MAK ve İHH Filo Komutanlığı’nda görev yapıyor. İfadesinde Gökhan MALDAR’ın olaydan önceki perşembe günü içtima
yaparak, kendilerine arazi eğitimi yapıp yapmadıklarını soruyor. “Yapmadık’’ cevabı alınca da
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arazi eğitimi yapılacağını, bu sebeple hazırlık yapmalarını istiyor. Diyor ki, “14/07/2016 tarihinde arazi eğitimi için biz depodan teçhizat almaya gittik, ancak depoda bize başka zaman iki
şarjör ve manevra fişeği verildiği halde bu sefer gerçek mermiler ve 10’ar şarjör fişek verdiler.
Ben ağır makineli silah ve 8 şerit mayon aldım. Bu silahları alırken depo sorumlusu Yusuf IŞIK’a
niye böyle olduğunu sorduğumda ‘bu iş tatbikat işi değil savaş çıkabilir’ şeklinde bir şey söyledi.’’
15/07/2016 tarihinde Gökhan MALDAR onları toplayıp arazi eğitimine çıkacaklarını söylüyor.
Gökhan MALDAR’dan yolda “görevin Hava Kuvvetleri Komutanı’nı korumak’’ olduğunu öğreniyor. Diğerleri gibi, öce Samandıra’ya, peşinden olay yerine, oradan da Akıncı Üssü’ne gidiyorlar.
Sedat KOÇYİĞİT hakkında istenen cezalar Sezer GÜLŞEN için de isteniyor.
Yılmaz BAHAR, Mesut GÜNEY, Burak KOLUKISA, Ali UÇAR, Mustafa KOZAK, Ömer VUR- GUN,
Fatih ÖZCAN, Köksal DEMİRTUĞ, Abdüssamet KARA, Yahya BAŞTAN, Mikail TIĞCIOĞLU, Oğuz
HAKSAL isimli sanıklar da aynı yerde görev yapıyorlar. Hepsinin hikâyesi aynı. Konya’dan İstanbul’a gelerek komutanların derdest edilmesi olayına iştirak ediyorlar. Sonra Akıncı Üssü’ne geçiyorlar. Tamamına yukarda geçen suçlar atlı ve her sçtan ayrı ayrı cezalandırılmaları, ayrıca kişiyi
hürriyetinden yoksun kılma suçuyla ilgili olarak da mağdur adedince 8 kez cezalandırılma- ları
talep ediliyor.
KENAN COMART: İzmir 2. Ana Jet Üs Komutanlığı, 125. Eğitim Filo Komutanlığı’nda Harekât Subayı olarak görev yapıyor. 14/07/2016 günü saat 11.00 civarında İstanbul Hava Harp
Okulu’nda Murat KARAKUŞ Albay ile yüz yüze görüşüyor. KARAKUŞ ona, “Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın gizli bir emri var; bu emir üzerine Yalova’ya gideceksin. İstanbul’da komutanlar var,
onların hayati tehlikesi olursa görev yapacaksın. 2 helikopter gelecek, bu helikopterlere dahil
olup arama kurtarma görevi yapacaksınız” diyor. O da Üsteğmen Mustafa ŞENYÜZ’ün uçurduğu
helikopterle Yalova’ya giderek üsse geçiyor. Orada yanında bulunan Fatih Mehmet ÖZKAN’ı cep
telefonundan arayıp görev veriyorlar. COMART da ona tabi olarak kod uçuşu yapacaklarmış. ÖZKAN ve Yahya BAŞTAN tekrar helikoptere biniyorlar. Saat 21.30 sıralarında kalkış yapıp Samandıra’ya iniyorlar. Orada helikopterlerine komandolar biniyor. Oradan Fenerbahçe Orduevi’ne
gidiyorlar. Uzun süre bekledikten sonra Fatih ÖZCAN kendisine Hava Kuvvetleri Komutanı’nın
geldiğini söylüyor. Kendisi, “oturuş pozisyonundan dolayı Komutanı görmediğini’’ söylüyor. Oradan kalkıp Sabiha Gökçen’e iniyorlar. Komutanı indirdikten sonrat tekrar Fenerbahçe Orduevi’ne dönüp, diğer helikopterle buluşarak Atatürk Havaliman’na gidiyorlar. Yakıt ikmali yapıp
ihtiyaçlarını giderdikten sonra oradan kalkıp Hava Harp Okulu’na iniyorlar. Sabah, Albay Murat
KARAKUŞ onları arayarak “komutanları alıp Akıncı Üssü’ne götürmelerini’’ emrediyor. Onlar da
bu emri yerine getirmek için Komutanları sabah saat 09.00 civarı Akıncı Üssü’ne götürüyorlar.
Kenan COMART’la ilgili olarak kendi ifadesini, KOM Daire ve HTS analiz raporlarını, ‘diğer taraf
beyanları’nı, olay yeri kamera kayıtlarını değerlendiren savcılık sonuç olarak şu kanaate varıyor:
“Kenan Comart’in FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün üyesi olduğu, suç tarihinde İzmir 2. Ana
Jet Üs Komutanlığı’nda Harekât Subayı olarak görev yaptığı ve helikopter Pilotu olduğu, şüpheli
Fatih Suçatı’nın olay tarihinde Konya 3. Ana Jet Üssü’nde 135. Filo’da Bölük Komutanı olarak
görev yapan Komutanı Gökhan MALDAR’ın, 15/07/2016 tarihinde Konya 3. Ana Jet Üssü’nde
MAK. (Muhabere Arama ve Kurtarma) ve İhk. Komutanlığı’nda görevli olan Göksel BAYRAM,
Hüseyin ASLANBAY, Zeki GÜNGÖR, Yılmaz BAHAR, Fatih SUÇATI, Fatih PANCAR, Mustafa KOZAK,
Burak KOLIKISA, Yücel LEKOŞE, Ali Murat KARAKAŞ, Ali UÇAR, Fatih AYDEMİR, Sezer GÜNŞEN,
Sedat KOÇYİĞİT, Mesut GÜNEY, Mikail TIĞCIOĞLU, Ramazan DEDE, Semih ÖZÇELİK, Yunus DAĞ-
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CI, Hasan ÇALMAZ, Sinan TURĞAN, Oğuz HAKSAL ve Ömer VURGUN ile 3 adet askeri araç ve
şüphelilerin kendilerine ait özel araçları olan 1 adet Fiat-Fiorino, 1 adet Honda-CR-V ve 1 adet
Citroen-Berlingo marka araçla İstanbul istikametine doğru yola çıktıkları, şüphelilerin Konya’dan
Ankara üzerinden İstanbul ilinde Samandıra’da askeri birliğe gittikleri, burada şüphelilerin bulunduğu Samandıra’daki askeri birliğe yine Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı 135. Filo Komutanlığı’ndan havalanan ve içerisinde şüpheliler Fatih ÖZCAN, Kenan COMART ve Yahya BAŞTAN’ın bulunduğu 505 kuyruk numaralı COUGAR marka helikopter ile içerisinde şüpheliler Mehmet Fatih
ÖZKAN, Abdüssamet KARA, Köksal DEMİRTUĞ’un bulunduğu 524 kuyruk nolu COUGAR marka
helikopterlerin iniş yaptıkları, 505 kuyruk nolu helikopterin Konya’dan ilk kalkıştaki Pilotlarından
birinin Mustafa ŞENYÜZ olduğu, ancak şüpheli Mustafa ŞENYÜZ’ün helikopterin Yalova’da mola
vermesi sırasında rahatsızlanarak uçuşa devam etmeyeceğini belirtmesi üzerine şüpheli Kenan
COMART’ın 505 kuyruk nolu helikopter ile uçuşa devam ettiği, bu helikopterlerin yukarıda belirtilen ve Konya’dan hareketle İstanbul’a gelen şüphelileri Samandıra’dan alarak havalandığı,
helikopterlerden bir tanesinin Hava Kuvvetleri Komutanı’nın olay tarihindeki koruması olan şüpheli Fatih KAHRAMAN’ı da almak üzere iniş yaptığı ve Fatih KAHRAMAN’ın da helikoptere binmesiyle helikopterlerin tekrar havalanarak İstanbul ilinde Moda Düğün Salonu’na iniş yaptıkları,
şüphelilerin düğün salonunun etrafını sardıkları ve bir kısmının da içeriye girdikleri, orada Hava
Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin ÜNAL’ı ve yanındaki diğer komuta kademesindeki rütbeli
mağdurlar Hasan KÜÇÜKAKYÜZ, Fethi ALPAY, Mehmet ÖZLÜ, İsmail GÜNEYKAYA, Haluk ŞAHAR,
İmdat Bahri BİBER, Ahmet BİÇER, Mehmet ŞANVER ve Atilla GÜLAN’ı zor ve silah kullanarak helikoptere bindirdikleri, alıkoyma esnasında helikoptere bindirilmeleri sırasında mağdur Orgeneral
Abidin ÜNAL haricindeki diğer mağdurların ellerinin plastik kelepçe ile kelepçelendiği, daha sonra şüphelilerden bir grubun yine düğün salonunda kalmaya devam ettikleri, diğer şüphelilerin
ise helikoptere binerek Orgeneral Abidin ÜNAL ve komuta kademesindeki müştekileri Sabiha
Gökçen Havalimanı’na götürdükleri, helikopterlerin daha sonra tekrar düğün salonuna dönerek
burada kalan diğer şüphelileri önce Samandıra’da ki toplanma yerlerine oradan da Akıncı 4. Ana
Jet Üs Komutanlığı’na getirdikleri, mağdurların bir kısmının Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan içerisinde şüpheliler Reşat BORA, Nail SARIALTIN, Faruk YUSUFOĞLU ve İsrafil BEDİR’in bulunduğu
Casa uçağıyla, bir kısmının ise helikopterler ile Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’na getirildikleri
ve burada zorla alıkonuldukları anlaşılmıştır.
“Şüpheli Kenan Comart’in darbenin yönetim merkezi olan Akıncı Üssü’nde bulunduğu, yukarıda isimleri açıklanan darbe karşıtı komutanları İstanbul’dan Moda Düğün Salonu’ndan Akıncı
Üssü’ne kaçırılması, kaçırılan komutanların Akıncı Üssü’nde tutulması eylemlerine katıldığı ve
Akıncı Üssü’ndeki faaliyetlere yardım ettiği.. anlaşılmıştır.’’
COMART’ın Anayasa’yı ihlal yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı örgüte üye olmak suçları dolayısıyla
her birinden ayrı ayrı, ayrıca kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu ile ilgili olarak da mağdur
adedince 8 kez cezalandırılması talep ediliyor.
FATİH KAHRAMAN (Ahmet oğlu): Savcılıkta susma hakkını kullandığı için ifadesi alınamıyor.
‘Diğer taraf beyanları’, hakkında hazırlanan MASAK raporu, HTS kayıtları, olay yeri kamera kayıtları incelenerek iddianame düzenleniyor. Kenan COMAR hakkında istenen cezalar Fatih KAHRAMAN hakkında da isteniyor.
MEHMET VESKE: Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı’nda görev yapıyordu. Assubay rüt-
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besinde. Görevi, Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal’ı korumak. Koruma Şefi olarak görev
yapan Kdm. Başçavuş Fatih Kahraman bir gün önceden kendisine “Komutanımıza tehdit var dikkatlı olun, gerekli mühimmatı hazırlayın’’ diye bir talimatta bulunmuş. Ertesi gün, yani olay günü
de telefon ederek İstanbul’a gelmesini, tehdit olduğunu tekrarlamış. Bunun üzerine İstanbul’a,
oradan da Fenerbahçe Orduevi’ne gidiyor. Daha sonra orduevinden düğünün olduğu yere geçiyor. Ondan sonra da rehin alınan komutanla birlikte Akıncı Üssü’ne gidiyorlar.. Fatih KAHRAMAN
hakkında talep edilen cezalar Mehmet VESKE hakkında da isteniyor.
YAKUP YİĞİT: Hava Kuvvetleri Komutanı’nın yakın koruma ekibinde Astsubay olarak görev
yapıyor. Olay günü olan 15/07/2016 tarihinde düğün dolayısıyla Hava Kuvvetleri Komutanı ile
birlikte İstanbul’daydı. Olay günü Koruma Müdürü Kıdemli Başçavuş Fatih Kahraman kendisini
telefonla arayarak “Komutanımı almaya geldik, helikopterin iniş yapabileceği bir yer konusunda
bize yardım et’’ demiş. O da helikoptere fenerle işaret vererek iniş yapmasını sağlamış. Daha
sonra hazır olan ekip Komutanı getirip helikoptere bindirmişler. YİĞİT de aynı helikoptere binerek havaalanına geçiyor, ordan da Akıncı Üssü’ne gidiyorlar. Ertesi gün Kıdemli Başçavuş Fatih
KAHRAMAN, Başçavuş Mehmet VESKE ve kendisi giderek karargâhta teslim oluyorlar. Fatih KAHRAMAN için istenen cezalar Yakup YİĞİT için de talep ediliyor.
MUSTAFA TURGAY: 1985 yılında Almanya’da doğdu. 1989 yılında ailesiyle kesin dönüş yaparak İzmir’e geldiler. 2003 yılında Gaziemir Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu’na girip, 30
Ağustos 2005’te bitirdi. İlk görev yeri Akıncı Üssü. 2010 yılında Muhabere Arama Kurtarma Timi’ne geçiyor. 2011 yılında Konya’ya tayin ediliyor. 2015 yılında Hava kuvvetleri Komutanlığı’nda
Orgeneral Akın ÖZTURK’ün yanına koruma olarak görevlendiriliyor. Bir ay sonra da Orgeneral
Abidin ÜNAL ile çalışmaya başlıyor. İfadesinde “ayın 14 ‘ünde İstanbul’da başta Moda Deniz Kulübü’nde yapılacak olan düğün olmak üzere çeşitli görevlerde bulunmak üzere görevlendirildim’’
diyor. Kendisine bu göreve gitmeden önce suikast olabileceğine dair uyarılarda bulunulmuş.
Olay günü sabah 08:30 sıralarında teçhizatını alarak uçağa gidiyor. Komutanla birlikte İstanbul’a geliyorlar. Emir Astsubayı’nın emriyle keşif için Moda Deniz Kulübü’ne giderek keşif yapıyor. Komutanın oturacağı masanın, merdivenlerin fotoğrafını çekerek Yakup YİĞİT’e, gönderiyor.
Daha sonra Mehmet VESKE kendisine konum atmış. Fatih KAHRAMAN da telefonla arayarak
“Mehmet abinin attığı konuma gel” demiş, o da oraya gitmiş. İlerleyen saatlerde de alıkonan
komutanla birelikte Akıncı Üssü’e gitmişler. Yakup YİĞİT için istenen cezalar Mustafa TURGAY
için de talep ediliyor.
GÖKHAN GERBOĞA: Savunması Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2016/35462 sayılı soruşturması kapsamında alınıyor. Onunla ilgili ifade verenlerden Yılmaz BAHAR ifadesinde; “...
Fatih KAHRAMAN’ın yanında yine Komutanın yakın korumalarından olan ismini Gökhan olarak
bildiğim, soyismini bilmediğim fakat GERBOĞA olabileceğini tahmin ettiğim Astsubay kamuflajlı
bir şekilde beklemekteydi. Yanlarında bizim ‘pelicase’ tabir ettiğimiz ve MAK timlerinin standart
donanımı içerisinde yer alan teçhizatlarımızın ve silahlarımızın konulduğu siyah renkli plastik
çantayla bekliyordu’’ diyor.
Yakup YİĞİT de ifadesinde, “... Helikopterden yine aynı koruma ekibinde olan Başçavuş Mehmet Veske, Üstçavuş Mustafa Turgay, Üstçavuş Gökhan Gerboğa indiler. Fatih Başçavuş Hava
Kuvvetleri Komutanımızın yanına giderek ‘Komutanım sizi emniyetli bir yere götürmemiz gerekiyor’ dedi. Hava Kuvvetleri Komutan’ı bu emri kimden aldığını sorunca, bu defa tekrar, ‘sizi em-
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niyetli bir yere götürmemiz gerekiyor’ demesi üzerine Hava Kuvvetleri Komutanı başka bir şey
demeden Fatih Başçavuş ve gelen ekibi ile birlikte helikoptere doğru yöneldi. (...) Bunun üzerine
Kıdemli Başçavuş Fatih Kahraman, Başçavuş Mehmet Veske ve ben giderek karargâhta teslim
olduk. Mustafa Turgay ve Gökhan Gerboğa Komutanımızın başında kaldılar’’ şeklinde konuşuyor. Mustafa TURGAY için istenen cezalar Gökhan GERBOĞA hakında da talep ediliyor.
YUNUS EMRE HOŞOĞLU: Hakan KARAKUŞ’un talimatıyla mesaiden sonraki toplantıya katılan ekibin içinde yer alıyor. Emirleri, Mete KAYGUSUZ, Hüseyin TÜRK ve Ahmet TOSUN’dan
alıyorlar. Kendisine filonun arka tarafında emniyeti sağlama görevi verilmiş. Kendilerine silah
dağıtılıyor. Kaygusuz’la beraber Alfa Havuzu’na gidiyorlar, Kaygusuz kendisine sığınağı göstererek “iki tane vatan haini komutan var, onlarla ilgilen’’ demiş.
Enes TAŞTAN ve Hüseyin MERMER’le birlikte emniyet çemberi oluşturmuşlar. İfadesinde, sığınağa girdiğinde elleri ve ayakları bağlı iki kişi olduğunu, sonradan bunlardan bir tanesinin Jandarma Genel Komutanı Galip MENDİ, diğerinin ise Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı
Kamil BAŞOĞLU olduğunu öğrendiğini söylüyor. Yunus Emre HOŞOĞLU’nun, Gökhan GERBOĞA
hakkında istenen diğer cezalarla birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu ile ilgili olarak da
mağdur adedince 2 kez cezalandırılması talep ediliyor.
HÜSEYİN MERMER: 1990 Ankara doğumlu. Hava Harp Okulu sınavına giriyor. Ancak sağlıktan Biluribin rahatsızlığı nedeni ile eleniyor. Sonuca itiraz ediyor. Yeni tahlil sonucuna göre
askerliğe engel bir durum bulunmadığı tespit edildiğinden başarılı sayılıyor. 2008 yılında Hava
Harp Okulu’na başlayıp 2012 yılında mezun oluyor. Mezun olduktan sonra İzmir Çiğli 2. Ana Jet
Üs Komutanlığı’na Pilot adayı olarak görevlendiriliyor. Daha sonra İzmir 2. Ana Jet Üssü’nde
bulunan 121. Filo’da 6 ay boyunca Harbe Hazırlığa Geçiş Eğitimi alıyor. 2015 yılı Mayıs ayında
4. Ana Jet Üs Komutanlığı 143. Filo’da Harbe Hazırlık Eğitimi için tayin oluyor. Olay günü
izin al- mak için Hakan KARAKUŞ’un yanına gitmiş. Ancak Karakuş kendisine izin vermeyerek
konuşma yapacağını söylemiş. Orada yapılan özel toplantıya katılmış. Sonra da zorla alınan komutanlarla ilgilenmiş. Yunus Emre HOŞOĞLU için istenen cezalar Hüseyin MERMER için de talep
ediliyor.
MEHMET CANTÜRK: Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Hizmetler Dairesi’nde Tank Kurmay Binbaşı olarak görev yapıyordu. 15/07/2016 tarihinde ismini bilmediği bir komutan kendisine sıkıyönetim tatbikatı kapsamında Ankara Merkez Orduevi’nden üst düzey rütbeli bir Komutanın alınacağını söyleyip ona eskortluk yapılması emrini veriyor. Binbaşı Abdullah DEMİR
ile beraber saat 21:30’da orduevine gidiyorlar. Üst düzey rütbeli Komutanın bindiği araç önden
gidiyor onlar da onu takip ederek eskortluk yapıyorlar. 1 saat sonra Akıncılar Üs Komutanlığı’na
geliyorlar. 16/07/2016 tarihinde uçaklar üssü bombalayınca teslim olma kararı alıp askeri savcıya teslim oluyorlar. Mehmet CANTÜRK’ün, Hüseyin MERMER için istenen diğer cezalarla birlikte
kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu ile ilgili olarak da mağdur adedince 1 kez cezalandırılması
talep ediliyor.
ALİ TİRYAKİ: Kara Kuvvetleri Komutanlığı Tayin Daire Başkanlığı’nda Topçu Binbaşı olarak görev yapıyordu. 15/07/2016 tarihinde saat 16:00 sıralarında Kara Kuvvetleri Karargâhı’nda görev
yapan Kurmay Albay Nevzat BİLİR kendisini çağırarak “Bu akşam Genel Kurmay Başkanlığı’nın
emriyle bir harekât yapılacağını ve bu emir kapsamında Akıncılar Üssü’nde olmaları gerektiğini’’
söylüyor. Mesai bittikten sonra Nevzat Albay, Mehmet CANTÜRK Binbaşı, Abdullah DEMİR, is-
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mini hatırlamadığı bir Yarbay ve bir kaç Astsubayla birlikte Akıncılar Üssü’ne gidiyorlar. Mehmet
CANTÜRK için istenen cezalar Ali TİRYAKİ için de talep ediliyor.
OZAN TURANLI: Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda 134. Tim personeli olarak görev yapıyor. Olaydan önceki gün Üsteğmen Selçuk TOPAL kendisine ve Üstçavuş Derviş TAŞ, Kıdemli Çavuş Ayhan CARIK ve Üstçavuş Selçuk YAVUZ’a “Yarın Akıncılar Hava Üssü’ne
gideceğiz, giderken operasyon kıyafetleri yanınızda olsun. Üsse Özel Kuvvetler’in adını vererek
gireceğiz. Orada üst rütbeli komutanlar da olacak. Hatta Özel Kuvvetler Komutanı Zekai AKSAKALLI Paşa da olabilir, buna çok şaşıracaksınız” diyor.
Arakadaşlarıyla birlikte Akıncılar Ana Jet Üssü’ne gidiyorlar. Orada kendilerine “Genelkurmay’a giderek komutanlarımızın emniyetini alacağız” deniliyor. Kendilerine HK marka 9 mm
çaplı tabanca veriliyor. Otobüse binerek Genelkurmay Karargâhı’na gidiyorlar. Karargâh’a gittiklerinde bir engelle karşılaşmıyorlar, önlerine çıkan herkes onlara yol gösteriyor. Oradaki zorla
alıkoyma eylemini gerçekleştiriyorlar… Ali TİRYAKİ için talep edilen cezalar Ozan TURANLI için
de isteniyor.
SELÇUK YAVUZ: Dumlupınar Üniversitesi’nde Endüstriyel Elektronik Bölümü’nü okuyup,
2008 yılında mezun oluyor. 2009 yılında Muvazzaf Bakım Astsubaylık sınavına girerek Balıkesir
Bakım Okulu ve Merkez Eğitim Komutanlığı’nı kazanıyor. 5 ay eğitimin ardından Tatbikat Taburu’nda çalışmaya başlıyor. 2012 yılı Temmuz ayında Özel Kuvvetler Komutanlığı emrine atanıyor.
Olaydan önceki Perşembe akşamı Piyade Üsteğmen Selçuk TOPAL kendisini arayarak görüşmek istediğini söylüyor. Evine giderek bu görüşmeyi yapıyor. TOPAL görüşmede kendisine
15.07.2016 günü mesai bitiminde Genelkurmay Başkanlığı’nda koruma tatbikatı yapacaklarını
söylüyor. Olay günü saat: 16.30’da Akıncı Üssü’ne gidiyor. Oradan da hazırlanan ekiple özel görevi yapmak için Genelkurmay Başkanlığ’na gidiyorlar. Hep birlikte buradaki rehin alma olaylarına
iştirak ediyorlar… Ozan TURANLI için istenen cezalar Selçuk YAVUZ için de talep ediliyor.
MEHMET İHSAN AKÇA: Lise ve üniversite yıllarında cemaate bağlı kişilerle görüşerek dersler alıyor ve onların yönlendirmesiyle Askeri Liseleri tercih ediyor. Maaşının %15’ini himmet
olarak örgüte veriyor. 17-25 Aralık’tan sonra AK Parti aleyhine konuşmalarını vs. dinliyor… Olay
günün üssde Hakan KARAKUŞ’un düzenlediği toplantıya katılanların arasında yer alıyor.
İfadesinde, Mete KAYGUSUZ’un “silah kullanmayı iyi bilen 8 kişi gelsin’’ dediğini, bunlara ‘‘dur ihtarına uymayanları vurun’’ emrini verdiğini, Hakan DOĞAN’ın silahı olmayanlara ve
kendisine silah verdiğini anlatıyor. Olaylar devam ederken Ahmet ÖZÇETİN ve Hakan KARAKUŞ
kendilerini durdurarak “2 şerefsizi aldık, gidin görevinizi yapın’’ diye talimat vermiş. Mustafa
AZİMETLİ de “bu işi yapacağız, ölmek var dönmek yok’’ diye konuşmuş. Rehin alınanlardan bazılarını alarak elleri kelepçeli vaziyette filoya götürmüşler. Akçakoca’nın Selçuk YAVUZ için istenen
diğer cezalarla birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu ile ilgili de mağdur adedince 23 kez
cezalandırılması isteniyor.
Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda görev yapanlardan Resul METİN, Mehmet Zahid ÇELİK, Ahmet Oğuzhan YILDIZ, Kadir SARAÇ, Fatih ASLANTAŞ ve Mehmet Ali TAŞKIRAN da üssde
üst rütbeli komutanların zorla alıkonulması olayına iştirak ediyorlar. Hepsi hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu ile ilgili, mağdur adedince 23 kez olmak üzere yukarda bahsedilen
bütün suçlardan ayrı ayrı ceza talep ediliyor.
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ORHAN KUZUCU: Akıncı Üssü’nde görev yapıyordu. Örgütten tanıştığı Selman isimli kişinin
Harp Okulları sınavına hazırlanmasını istemesi üzerine bu alana yoğunlaşıyor. Cemaat evlerinde
kalıyor. Kendisi kod isimler kullandıklarını söylüyor. 2009 yılında Hava Harp Okulu’na giriyor.
Okulu bitirdikten sonra maaşının %15’ini himmet olarak veriyor. Olay günü Hakan KARAKUŞ’un
talimatıyla toplanan ekibin içinde yer alıyor... Kendisi hakkında diğer sözü edilen cezalarla birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu ile ilgili olarak da mağdur adedince 22 kez caza talep
ediliyor.
ERTUĞRUL CİHAT SUNGUR: O da 17-25 Aralık operasyonundan sonra AK Parti aleyhine
faaliyetlere katıldığını söyleyenlerden. Akıncı Üssü’nde görev yapıyordu. Hakan KARAKUŞ’un
brifing verdiği ekibin içinde bulunuyor. Mete KAYGUSUZ’un Filo Harekât Binası’na rehine gelebileceğini belirterek, kendisini 141. Filo binasının etrafında binayı korumak için görevlendirdiğini
söylüyor. Hakkında diğerlerine verilen cezalarla birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu
ile ilgili olarak da mağdur adedince 23 kez ceza talebinde bulunuluyor.
BÜLENT KAYA: Genel Kurmay Başkanlığı’nda Hava Savunma Kurmay Binbaşı olarak görev
yapıyordu. 15/07/2016 tarihinde Hareket Merkezinden aldığı “Karargâha gel” emri üzerine saat
18:00’da Genel Kurmay Karargâhı’na gidiyor. Orada zorla alıkonulan kişiler Akıncı Üssü’ne götürülürken, kendisine üssde kalmasını söylüyorlar. İfadesinde “Genel Kurmay Başkanı’nın emri olduğunu söyledikleri için karşı koymadan yanlarında bulunduğunu’’ iddia ediyor. Hakkında diğer
sanıklar için talep edilen cezalarla birliktekişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu ile ilgili olarak
da mağdur adedince 3 kez ceza verilmesi talebinde bulunuluyor.
ADNAN ARIKAN: Piyade Binbaşı rütbesindeydi. 12 yıl Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görev
yapıyor. 20/05/2016 tarihinde tayini çıkıyor. 23/06/2016 günü Özel Kuvvetler Okul Komutanı
Piyade Kurmay Albay Ömer Faruk BOZDEMİR’e tayin evraklarını onaylatmak için gittiğinde komutan canının sıkkın olduğunu fark ederek, “Canını çok sıkma yakında güzel şeyler olabilir sen
15/07/2016 günü Akıncılar Üssü’nde ol’’ diyor. Daha sonra Siirt’e gidip yeni görevine başlıyor.
Söylenilen tarih gelince Komutanına çocuğunun yüksek ateşten hastaneye yattığını söyleyerek
izin alıp Akıncı Üssü’ne gidiyor. İfadesinde, “havanın kararmasından sonra ‘Hadi kuşanıyoruz
beyler’ sözü üzerine silahlandık. Bu arada silah sesleri duydum. Hep birlikte binadan dışarı çıktık. Bir otobüse binerek Genel Kurmay’a gittik’’ diyor. Gerisi malum..Hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu ile ilgili olarak mağdur adedince 7 kez olmak üzere yukarda adı geçenler
için istenen diğer cezalar da talep ediliyor.
ABDURRAHMAN ÖKMEN: Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığı Tayin Daire Başkanlığı İkmal Kısmı’nda Yüzbaşı olarak görev yapıyordu. İddisına göre 15/07/2016 tarihinde kendisini çağırıp, Genel Kurmay Başkanı’nın emriyle sıkıyönetim ilan edildiği, akşam kendisinin görevli olduğu söyleniyor. Yine ifadesinde “Personel Başkanı Tümgeneral Ömer Şevki GENÇTÜRK’e
refakat ederek Akıncılar Üssü’ne götürüp orada beklediğini’’ belirtiyor. Hakkında diğer sanıklara
verilen cezalarla birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunda da 1 kez ceza verilmesi talep
ediliyor.
MESUT AÇIKGÖZ: İfadesine göre işsiz kalmamak için Hava Harp Okulu’na girmiş. 05 Ekim
2015 tarihinden beri 4. Ana Jet Üs Komutanlığı 143. Filo’da Harbe Hazırlık Eğitimi’ndeydi. Olay
günü Furkan ÖZTÜRK kendisini cep telefonundan arayarak Filo Komutanı olan Mustafa AZİMETLİ’nin kursiyerletin tamamını filoya çağırdığını söylemiş. Bunun üzerine filoya gitmiş. Mustafa
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AZİMETLİ onu yanına çağırarak “Terörle mücadele harekâtı kapsamında transit aracı sürme görevini’’ vermiş, o da bu emre uymuş. Daha sonra 143. Filo’da Ali KARABULUT Binbaşı nizamiyeden binlerini alması gerektiğini söylemiş. Oraya gitmiş ama kimseyi almadan dönmüş. Sonra
Sincan nizamiye tarafından 2 kişiyi alacağını belirtince oraya gidip 2 tane maskeli Özel Kuvvet
askerini almış. Ondan sonra da Ahmet ÖZÇETİN’le birlikte gidip, piste inen Orgeneral Abidin
ÜNAL’ı kullandığı araca alarak emredilen yere götürmüş.. Hakkında yukardaki sanıklar hakkında
istenilen cezalarla birlikte, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan da 1 kez ceza verilmesi
talep ediliyor.
FATİH YAPICI: Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda Hava Savunma Yüzbaşı olarak görev yapıyor.
15/07/2016 tarihinde Tugay Komutanı Tuğgeneral Semih TERZİ’nin sözlü emiri ile Akıncılar Üssü’ne gidiyor. Diğer suçlarla birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunda da mağdur adedince 2 kec ceza alması talep ediliyor.
BÜNYAMİN ÖZBEK: Lise ve üniversite yıllarında cemaate bağlı kişilerle görüştüğünü, bu
kişilerden ders aldığını, bu kişilerin yönlendirmesi ile cemaat evlerinde kalıp askeri liseyi tercih
ettiğini, cemaat evlerinde kitap okuyup, sohbet edip Fethullah GÜLEN’in vaazlarını dinlediklerini, okulu bitirdikten sonra da aynı yapıya mensup cemaat üyeleri ile ev kiralayıp kaldıklarını,
maaşının %15’ini himmet olarak örgüt üyelerine verdiğini itiraf ediyor. Suç tarihinde Hakan KARAKUŞ’un yaptığı toplantıda verilen görevi alıyor. Hakkında, diğerlerine istenen cezalarla birlikte
kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçunda da mağdur adedince 1 kez ceza verilmesi talep
ediliyor.
HAMZA TAŞTAN: Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda Kıdemli Başçavuş olarak görev
yapıyor. 15/07/2016 günü yıllık izindeyken “basından toplumsal kargaşa şeklinde eylemleri
öğrenmesi’’ sebebiyle birliğine gittiğini iddia ediyor. Sonra Fatih Yarımbaş ile birlikte Akıncılar
Üssü’ne gidiyorlar. O da toplantılarda bulunup verilen görevleri yerine getiriyor. İfadesinde ‘dikkatsizliğinden düşürerek kırdığı’ cep telefonunu üssde bilmediği bir çöp kutusuna attığını söylüyor.. Diğerleri hakkında istenen cezalarla birlikte, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan da
mağdur adedince 1 kec ceza verilmesi talep ediliyor.
ABDULLAH ERDOĞAN: Susma hakkını kullanarak ifade vermekten kaçınıyor. Diğer delillerden olay yerinde bulunduğu, yapılan kalkışma faaliyetlerine iştirak ettiği anlaşılıyor. Hakkında
diğerleri için istenilen cezaların yanı sıra, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuyla ilgili olarak
da mağdur adedince 1 kez ceza verilmesi talep ediliyor.
FATİH KAYA: Kuzey SAT Komutanlığı’nda Astsubay Üstçavuş olarak görev yapıyor. 15/07/2016
tarihinde mesai bittikten sonra çalışmaya devam ettiğini, TİM Komutanı Yüzbaşı Özay Cödel’in
kendisine görev olduğunu, hazırlanması gerektiğini söylediğini, hava karardıktan sonra Atatürk
Havalimanı’na askeri araçlarla gittiklerini, askeri uçağa bindiklerini, gece 00:00¬01:00 sıralarında Akıncı Üssü’ne indiklerini anlatıyor. Kendisi için, diğer sanıklara istenen cezalarla birlikte, kişiyi hürrüyetinden yoksun bırakma suçuyla ilgili olarak da mağdur adedince 5 kez ceza verilmesi
talep ediliyor.
MUSTAFA AVŞAR: Deniz Harp Okulu’nu okuyor. İstanbul’da Su Altı Taarruz Komutanlığı’nda
görev yapıyor. Olaydan önce tatildeymiş. 14/07/2016 tarihinde Yüzbaşı Özay CÖDEL arayarak;
“Mustafa göreve gideceğiz, akşamüzeri birliğinde ol” demiş. 15/07/2016 günü akşam göreve
başlamış. Yüzbaşı Özay CÖDEL kendisine “teçhizatını hazırla’’ demiş. Daha sonra da kendisiyle
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birlikte araçlara binerek Atatürk Havalimanı’na geliyorlar. İfadesinde “Her birimiz 8-9 şarjör M-4
mühimmatı aldık. Her şarjör 30 adet mermi kapasitesine sahiptir’’ diyor. Oradan uçakla Ankara’da Akıncı Hava Üssü’ne iniyorlar..Hakkında diğerlerine istenen cezalarla birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan da mağdur adedince 5 kez ceza verilmesi talep ediliyor.
MELİH ALBAYRAK: Beykoz’da bulunan SAT Komutanlığı’nda SAT Komando Kıdemli Başçavuş olarak görev yapıyordu. 11-14 Temmuz 2016 tarihleri arasında Marmaris ilçesinde Aksaz
Deniz Üs Komutanlığı içerisinde bulunan Uluslararası Deniz Güven Mükemmelliyet Merkezi’nde
görevliymiş. 15 Temmuz günü birliğinde saat 19:00 sularında Özay CÖDEL Yüzbaşı ile karşılaşıp
sohbet etmişler. Daha sonra Mustafa ÖZEL Astsubayla karşılaşıyor. Kendisine mesaiden sonra
niye bu saate kadar kaldığını soruyor. O da bir görev çıktığını, planlama yapıldığını belirtip kendisinin de onunla gitmesini istemiş. Hazırlanarak üzerine M4 piyade tüfeği, MP5 makineli tabanca,
Sig Sauer marka tabancayı almış. 9 kişi 3 araca binerek Yeşilköy Askeri Havalimanı’na gitmişler.
Oradan uçakla Akıncı Üssü’ne inmişler.. Kendisi hakkında diğer sanıklara istenen cezalarla birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan da mağdur adedince 5 kez ceza verilesi talep
ediliyor.
ŞAHİN KARATEKİN: Adıyamanlı. 1999 yılında Kara Harp Okulu’ndan mezun oluyor. 20132016 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Başkanlığı Plan ve Harekât Daire Başkanlığı’nda Kurmay Yarbay olarak görev yapıyor. Olay günü saat 20.35 sıralarında karargâhtan
çıkarken nizamiye kapısında Kurmay Albay Mutlu SERLAN kendisini görerek yanına çağırıyor.
Ona “Genel Kurmay Başkanı’nın emriyle sıkıyönetim ilan edildi. Burada adama ihtiyaç var sen
burada kal’’ diyor. Daha sonra Personel Başkanı olan Tüm General Ömer Şevki GENÇTÜRK’ü alarak Akıncı Üssü’ne götürmesini ve Akıncı Üssü’nde bulunan Kurmay Albay Bilal AKYÜZ’ü aramasını, onun kendisine talimat vereceğini söylüyorlar. Böylece o da üsse giderek hazır ekibe dahil
oluyor.. Kendisiyle ilgili olarak diğerlerine istenen cezaların yanı sıra kişiyi hürriyetinden yoksun
kılma suçuyla ilgili olarak da mağdur adedince 1 kez ceza talebinde bulunuluyor.
İBRAHİM GERBOĞA: “Avukatım olmadan ifade vermek istemiyorum’’ diyerek savunma yapmaktan kaçınıyor. ‘Diğer taraf beyanları’, hakkında düzenlenen KOM Daire raporu, MASAK ve
HTS analiz raporları, olay yeri kamera kayıtları incelenerek iddianame düzenleniyor. Kendisi hakkında diğer sanıklara istenen cezaların yanı sıra kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuyla ilgili
olarak da mağdur adedince 1 kez ceza verilmesi talep ediliyor.
FERHAT KETEN: 2000 yılında Maltepe Askeri Lisesi’ne giriyor. 2004 yılında Kara Harp Okulu’na başlıyor. 2008 yılında bitiriyor. 2014 yılında Özel Kuvvetler Komutanlığı’na tayin oluyor. Olay
gününe kadar burada görev yapıyordu.15 Mart 2016 tarihinden beriS ubay Özel Tekâmül Kursu
için İzmir’de bulunuyormuş. 14.07.2016 Perşembe günü Üsteğmen İsmail YOLAÇICI telefonla
arayarak acilen Ankara’ya dönmesi gerektiğini söylemiş. Aynı gün Ankara’ya dönmüş.15.07.2016
Cuma günü yanındaki arkadaşlardan biri Özel Kuvvetler’le telefonla görüştüğünü, Akıncı Üssü’ne gitmeleri gerektiğini söylemiş. Bunun üzerine kalkıp oraya gitmişler. Filoda kendilerine
kıyafet ve HK 416 piyade tüfekleri ile mühimmatlarını veriyorlar. Oradan da otobüsle Genelkurmay yerleşkesine geliyorlar. Orada Özel Kuvvetler’e mensup personelin komutan korumalarını
yere yatırarak etkisiz hale getirmiş olduklarını görüyor. Burada kendisine ve Üsteğmen Mehmet
AYTAÇ ile Yüzbaşı İbrahim GERBOĞA’ya Genelkurmay Başkanı’nı götürme görevi veriliyor. Onlar
da gereğini yapıyorlar. Kendisi hakkında diğer sanıklara istenen cezalarla birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan da mağdur sayısınca 1 kez ceza verilmesi talep ediliyor.
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HAMZA KARADURAN: Olay tarihinde Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı içindeki Muhabere Arama Kurtarma Bölük Komutanlığı’nda Astsubay Kıdemli Çavuş olarak çalışıyordu (Gökhan
MALDAR’ın bölüğü). Olay günü MALDAR ve diğer MAK’cılarla birlikte yola çıkıyorlar. Yolda MALDAR onlara “İstanbul’da Genelkurmay dahilinde müşterek bir tatbikat yapılacakmış, oraya gidiyoruz’’ demiş. Önce Samandıra’ya, oradan da düğünün yapıldığı, yani komutanların bulunduğu yere gidiyorlar. Komutanlar derdest edildikten sonra geri dönüyorlar. Samandıra’dan bir
kez daha helikopterlere binerek Akıncı Üssü’ne gelip oradaki faaliyetlere karışıyorlar.. Hakkında
diğerlerine istenilen cezaların yanında, kişiyi hüriyetinden yoksun kılma suçuyla ilgili olarak da
mağdur sayısınca 8 kez ceza talep ediliyor.
TUNCER NERGİS: Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme Başkanlığı’nda Astsubay olarak
görev yapıyordu. 15/07/2016 tarihinde Timurcan ERMİŞ kendisini arayarak, “Jandarmadan güvenilir, vatansever 4 kişi bulmasını’’ istemiş. Sonra da kendi evinde yanında Oktay ESEN, Halil
KUMCU ve başka iki kişi daha olduğu halde Timurcan ERMİŞ ile buluşup diğer 4 kişiyi onunla
tanıştırmış. Burada Timurcan onlara “vatan için önemli bir görev olacak, size akşam bilgi vereceğim” demiş. Akşam evinde Timurcan ERMİŞ’le tekrar buluşmuşlar. Orada kamuflajlarını giyinip
silahlarını almışlar. Diğer arkadaşları da gelince hep beramber komutanların bulunduğu düğün
yerine gidip burada rehin alma işini gerçekleştirmişler. Alıkonulanlardan Jandarma Genel Komutanı Galip MENDİ ile beraber Akıncı Üssü’ne gelip Komutanı oradakilere teslim etmişler.. Tuncer
NERGİS’in hakkında da diğerlerine istenen cezalarla birlikte kişiyi hürriyetinden yoksu kılma suçuyla ilgili olarak da mağdur sayısınca 1 kez ceza verilmesi talep ediliyor.
CUMALİ PUSAT: Güvercinlik MEBS Grup Komutanlığı’nda Plan Koordinasyon Astsubayı olarak görev yapıyordu. Olayın olduğu 15 Temmuz 2016 günü birliğindeymiş. O gün kendisini Oktay
ESEN arayıp “öğlende buluşalım’’ diyor. Buluşuyor ve birkaç kişiyle birlikte bir eve gidiyorlar.
Daha sonra buraya Timurcan ERMİŞ Paşa sivil bir kıyafetle geliyor. Paşa oradakilere “önemli bir
görevin olduğunu, bunun devletimiz ve milletimiz ile ilgili olduğunu, görevin içeriğini akşam saatlerinde arayıp söyleyeceğini’’ belirtiyor. Sonra ERMİŞ orada kalırken diğerleri ayrılıyor. Saat
21:30’dan sonra Oktay ESEN kendisini arayarak ”Tuncer Başçavuş’un evine gel’’ diyor. Oraya giderken tekrar arayan ESEN’in “Plan değişti, Gazi Orduevi’ne gel’’ demesi üzerine oraya gidiyor.
Sonra da kendisini Akıncı Üssü’ne çağırıyorlar, o da oraya giderek faaliyetlere katılıyor.. Tuncer
NERGİS için talep edilen cezalar Cumali PUSAT için de isteniyor.
ERTUĞRUL ÖZDEMİR: 1991 yılında Astsubay olarak mesleğe başlıyor. 2014 yılından beri Ankara Bilişim ve Teknik İstihbarat Daire Başkanlığın’da görev yapıyordu. Cumali PUSAT’la birlikte
Oktay ESEN’le görüşmeye gidenlerden biri de o. Hemen hemen aynı faaliyetleri geçekleştiriyorlar.. Cumali PUSAT için talep edilen cezalar Ertuğrul ÖZDEMİR içinde isteniyor.
TUĞRUL FİKRET DURAN: Çankırı Kara Astsubay Hazırlama Okulu’nu 1996 yılında bitirerek
Ankara Polatlı Topçu ve Füze Okulu’nda mesleğe başlıyor. 2013 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı Tayin Daire Başkanlığı Özlük Kısmı’na tayini çıkınca bir yıl burada çalışıyor. 2014 yılında aynı
bölümde Tayin Daire Başkanlığı Atama Kısmı’na atanıyor. Olay tarihine kadar burada çalışıyordu.
Anlattıklarına göre örgütle epey geçmişi var.
İfadesinde şunları söylüyor: “14.07.2016 günü saat 20.00 ile 20.30 sıralarında ikametimde
bulunduğum sırada kullanmakta olduğum telefon hattımı gizli numaradan arayan Ankara’da
görüştüğüm cemaat abisi Sadık bana ‘saat 22.00’da Altınpark civarında buluşalım’ dedi, bende
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tamam dedim. Saat 22.00 sıralarında Altınpark’a gittim. …Şu anda hatırlamadığım Keçiören’de
bir apartmanın önüne gittik aracı park etti. Sadık ile apartmana girip 2. katataki açık bir kapıdan
eve girdik. Evde kimse yoktu. Sadık bana, ‘sen burada bekle ben geleceğim’ dedi ve yanımdan
ayrıldı. Saat 03.00’te Sadık geldi. Yanında tanımadığım bir şahıs vardı. Sadık’ın yanında bulunan
şahıs odaya girdi, Sadık odaya girmedi. Şahıs bana ‘sen beni tanıyor musun’ dedi, ben de tanımadığımı söyledim. Şahıs bana, ‘Ben Albay Serkan VURDEN’ dedi. Serkan VURDEN cebinden bir
liste çıkardı. Bana ‘senin adın ne’ diye sordu, ben de adımı söyledim. ‘Yarın Mehmet CANTÜRK
diye birisi seni bulacak, onunla görüşeceksin, sana gerekli bilgileri verecek’ dedi. …İş yerine gittiğimde odamın önünde Binbaşının beklediğini gördüm. Bana ‘ben Mehmet CANTÜRK, sana
birazdan telefon açacağım, o zaman yanıma gelirsin’ dedi ve ayrıldı. Aradan 15-20 dakika geçtikten soma askeri hattan Mehmet CANTÜRK Binbaşı aradı. ‘Ben Lojistik Hizmet Daire Başkanlığı
Silah Ruhsat Şubenin yanındayım, yanıma gel’ dedi, bende yanma gittim. Mehmet CANTÜRK
bilgisayarın başında sivil kıyafetliydi. Benden telefon numaramı istedi, sonra da ‘akşam ben
seni arayacağım’ dedi. …15.07.2016 günü saat 20.00 sıralannda ikametimde oturduğum sırada
Mehmet CANTÜRK beni aradı. …Evi buldum, kapıyı Mehmet CANTÜRK açtı. İçeriye geçtim odada 1 veya 2 tane Albay, 1 tane Yarbay, birkaç tane Binbaşı ve birkaç tane Astsubay vardı. Bana
‘askeri elbiselerini giyin’ dediler, ben de gösterdikleri yerde askeri elbisemi giydim. …Elbisemi
giyindikten sonra ‘hadi çıkıyoruz’ dediler ve aşağı indiler. …3 araçla General Lojmanları önüne
geldik. …Mehmet CANTÜRK benim bulunduğum yerdeki lojmanların önüne geldi ve nöbet tutan
askerlere ‘neden silahsızsınız, bir şey olsa nasıl haber vereceksiniz, komutanlar burada mı, geleni gideni biliyor musunuz’ dedi.
“…Bu arada yan bloktan bir bayanın ‘eşimi kaçırıyorlar yardım edin kimse yok mu’ diye bağırdığını duydum. Bu sırada lojman kapısından, Citroen ve Nissan marka araçlardaki subayların
3-4 tanesi sivil ve yalınayak beyaz saçlı birisini zorla götürdüklerini gördüm. …Rütbelinin bir tanesi, ‘Komutanım binin arabaya yoksa sıkarım’ dedi. Beyaz saçlı şahsı zorla arabaya bindirdiler.
Şahıs arabaya biner binmez hemen hareket etti, diğer askerler de Nissan marka araca bindi, ben
de aracıma bindim. …Nissan marka araç nizamiyede durdu, burada indirilen rütbeliler tekrar
araca bindiler. Ali TİRYAKİ benim aracıma bindi. …Akıncılar Üssü’ne gittik. …bir darbe girişimi
olduğunu anladım. Zaten yaşadıklarımız anormaldi, çünkü adam kaçırdık…’’ Ertuğrul ÖZDEMİR
hakkında talep edilen cezalar Tuğrul Fikret DURAN içinde isteniyor.
HASAN SALTAN: Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda Başçavuş rütbesinde Bbakım Bölüğü’nde Astsubay olarak görev yapıyordu. 15 Temmuz günü kendisine bıraktığı not üzerine Cengiz
ATAK’ın yanına gidiyor. Kendisini önceden tanımadığı için oradakilere “Cengiz Atak kim’’ diye
sorunca, ATAK, “Hasan Başçavuşum siz misizin’’ diyor. Böylece tanışmış oluyorlar. Oradakilerin
yanından uazaklaşıyorlar. ATAK, kendisine “bu akşam özel bir faaliyetin tatbikat ve icra edileceğini, onun da özel olarak görevlendirildiğini’’ söylüyor. Burada kendisine elindeki evrakı gösteriyor.
Evrakta “16 Temmuz gece 02.00’de faaliyet/tatbikatı” gibi bir mesaj varmış. Bu kişi daha sonra
kendisini tekrar arayarak tatbikatın öne alındığını ve hemen gelmesi gerektiğini söylüyor. Böylece olayların içine girmiş oluyor. Zekai Paşa’yı almaya çalışan ekiple faaliyetlere katılıyor.. Tuğrul
Fikret DURAN için talep edilen cezalar Hasan SALTAN için de isteniyor.
ALPARSLAN ŞAHİN: Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı 135. MAK ve IHK Filo Komutanlığı’nda
sorumluluğunda olan 10 adet Cougar helikopter, 7 adet UH-1H Helikopter, 3 Adet Casa uçağı,
106 Komando kabiliyetli personel, 43 tane de askeri Pilot bulunuyordu. Bazı helikopterler ile bu
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personelin bir kısmı İstanbul ve Ankara’da üst düzey komutanların rehin alınması eylemlerinde
aktif olarak yer aldı. Bunlar; Gökhan MALDAR, Yılmaz BAHAR, Fatih SUÇATI, Erdoğan DURGUN,
Fatih PANCAR, Oğuz HAKSAL, Mesut GÜNEY, Mustafa KOZAK, Göksel BAYRAM, Yunus DAĞCI,
Semih ÖZÇELİK, Ali UÇAR, Mikail TIĞÇIOĞLU, Ali Murat KARAKAŞ, Ramazan DEDE, Hamza KARADUMAN, Sinan TUĞRAN, Sezer GÜLŞEN, Sedat KOÇYİĞİT, Burak KOLUKISA ve Yücel LÖKEŞE’den
oluşan 21 kişilik guruptu.
İfade verenlerden Vahdi Yıldırım, “15.07.2016 günü darbe girişimi sırasında kullanılan Cougar helikopterlerin pistten kalkışları 17.30-17.40 sıralarında olmuştur.. …Bu eylem 35. Filo Komutanı Alpaslan ŞAHİN’nin koordinesinde yapıldı. Kalkan helikopterlerin üssün haricinde Konya
ilinde başka bir noktaya inse dahi MY sistemine kaydedilemediğinden üssü inmiş gibi Yarbay
Alpaslan ŞAHİN’in emri ile kayıt yapılmıştır’’ diyor. Alparslan ŞAHİN hakkında Hasan SALTAN
için istenen cezaların yanı sıra kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuyla ilgili olarak da mağdur
sayısınca 8 kez ceza talep ediliyor.
MUSTAFA ERTÜRK: Konya 3. Ana Jet Komutanlığı’nda görevliydi. Tümgeneral Haluk ŞAHAR,
15-16-17 Temmuz 2016 tarihlerinde İstanbul’da Korgeneral Mehmet ŞANVER in kızının düğününe katılacağı için üsse belirtilen tarihlerde onun vekâlet etmesini istemiş. İfadesinde “Üs Komutanı Tümgeneral Haluk ŞAHAR 14.07.2016 tarihinde İstanbul’a gitti. Ben görevi devraldıktan
sonra 15.07.2016 tarihinde saat 07.30 sıralarında Üs Komutanlığı görevime başladım’’ diyor.
Ayrıca üssde darbeyle ilgili hazırlık yapılıp yapılmadığını bilmediğini söylüyor.
Olay günü saat 19.00 da kendisini Yarbay Alparslan ŞAHİN arayarak “Beyşehir travers çalışması için Beyşehir’e giden 2 helikopter araziye iniş yaptı” demiş. Gerekçe olarak da bazı cihazların kaybolduğunu, onun arandığını belirtmiş. Aslında bahsettiği ekip, İstanbul’a gelip komutanları derdest etmekle görevli olan ekip. ERTÜRK, “ben kuleye gelmeden önce Yarbay Alpaslan
ŞA- HİN’den helikopterlerin Beyşehir değil de Yalova Havameydan’na indiklerini öğrenmiştim.
Neden oraya indiklerini Alpaslan ŞAHİN’e sorduğumda o da bana Pilotlarla görüştüğünü belirterek ‘ilk fırsatta izzah edeceğiz’ şeklinde konuştuktan sonra telefonu kapattıklarını bana söyledi’’
diyor. O saatten sonra bir daha helikopterlerle temas kuramamış. O helikopterlerin Akıncı’da
olduğunu olayın ertesi günü öğrendiğini söylüyor..
Olay gecesi Tümgeneral Haluk ŞAHAR kendisini birkaç defa arıyor ama ulaşamıyor. Sonra
kendisi geri arayınca ŞAHAR, “AKİP timlerinin İstanbul’da bulunan düğünde ne işlerinin olduğunu” soruyor. İfadesinde, “haberimin olmadığını, kontrol dışı 2 helikopterin içinde AKİP’lerle
birlikte firar etiğini, en son Yalova Havameydanı’na indiğini tespit ettiğimi söyledim’’ diyor. ŞAHAR da ona, “ne Yalova’sı buraya gelmişler, dönünce tıkın bunları içeri” şeklinde talimat veriyor.
Dosyadaki ‘diğer taraf beyanları’ içindeki çok sayıda ifadede ERTÜRK adı zikrediliyor.. Alparslan
ŞAHİN hakkında istenen cezalar Mustafa ERTÜRK için de talep ediliyor.
.

HELİKOPTER, CASA VE KARGO UÇAKLARINI KULLANANLAR
NAZİF BAYSAL: Pilot Yüzbaşı olarak görev yapıyordu. Suç tarihinde saat 21.20 sularında Filo
Komutanı olan Yarbay Beşir KANAT kendisini cep telefonundan arayarak gizli bir görev için acilen
Atatürk Havalimanı’na gitmesini ve gidince de kendisini aramasını söylemiş. 2. Pilot olarak Safa
Sefer GÜLEROĞLU ile birlikte uçağın başına gitmişler. Burada kimliğini bilmediği bir Kumbay
Albay onlara hazırlıklarını yapmalarını söylemiş ve bunun Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın emri
olduğunu belirtmiş. Askeri kargo uçağına bindiğinde arka tarafta kalabalık bir ekibin olduğunu
ve mühimmat yüklü olduğunu farketmiş. Kalkış yaparak Akıncı Üssü’ne gitmiş. İndiklerinde kendilerini 143. Filo Komutanlığı’na götürmüşler.
Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamenin Nazif BAYSAL’la ilgili sonuç değerlendirmesinde şunlar var: “Nazif Baysal’ın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün üyesi olduğu, suç tarihinde
Pilot olarak görev yaptığı, 15/07/2016 tarihinde, saat 07:15’te Korgeneral Hasan Küçükakyüz
ve Hava Teknik Okullar Komutanı Tümgeneral Çulha ile eşlerini İstanbul’a götürme görevi için
CN235 tipi 132 kuyruk numaralı uçağın birinci Pilotu olarak İzmir Çiğli’den Atatürk Havalimanı’na geldiği, saat 22.30 sıralarında SAT Komutanlığı’nda görev yapan tam teçhizatlı askerleri
Atatürk Havalimanı’ndan aynı uçak ile darbenin yönetim merkezi Ankara Akıncı 4. Ana Jet Üs
Komutanlığı’na getirdiği, şüphelinin kullandığı uçakta 2. Pilot olarak Sefa Sefer Güleroğlu, teknisyenler Murat Taşar ve Ramazan Aytekin’in de bulunduğu, ayrıca şüphelinin 143. Filo koridoru güvenlik kamerasında saat 01.22.14-01.22.18 zaman aralığından görüntüsünün bulunduğu,
Akıncı Üssü’nde darbe faaliyetine yardım ettiği, darbeye teşebbüs faaliyetine bu şekilde iştirak
ettiği.. anlaşılmıştır.’’ Nazif BAYSAL hakkında, Anayasa’yı ihlal, yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı örgüte
üye olmak suçlarından ayrı ayrı ceza verilmesi talep edildi.
MURAT TAŞAR: İzmir Çiğli’de Hava Uçak Bakım Kıdemli Başçavuş rütbesiyle görev yapıyordu. Safa Sefer GÜLENOĞLU ve Ramazan AYTEKİN ekip arkadaşları. 15/07/2016 tarihinde sabah
07:15’te Çiğili Havaalanı’ndan CN 235 tipi 132 kuyruk numaralı uçakla kalkıp Adnan Menderes
Havalalanı’na iniyorlar. Havalalanından Korgeneral Hasan KÜÇÜKAKYÜZ ve Hava Teknik Okullar
Komutanı Tümgeneral ÇULHA’yı yanlarında eşleriyle birlikte alarak Atatürk Havaalanı’na götürüyorlar.
Akşam saatlerinde Ramazan AYTEKİN’e telefon geliyor. Bu telefondan sonra Ramazan acil
bir uçuş yapmaları gerektiğini söylüyor. Onlar uçağın yanındayken yanlarında içerisinde mühim-
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mat ve silah olan sandıklarla birlikte tam techizatlı 19 kişilik bir ekip geliyor. Malzeme ve yolcuları uçağa alıyorlar. Bu arada yola çıkmadan boğaz köprülerinin kapatıldığını duyuyor. Bu şekilde
yola çıkıyor ve 10-15 dakika sonra Akıncı Üssü’ne gideceğini kulaklıktan duyuyor ve Akıncı Üssü’ne iniş yapıyor.. Nazif BAYSAL hakkında talep edilen cezalar Murat TAŞAR için de isteniyor:
Anayasa’yı ihlal suçu, yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs suçu, Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçu ve silahlı örgüte üye olmak suçu.
SAFA SEFERGÜLEROĞLU: Pilot Yüzbaşı olarak görev yapıyordu. Yukarda bahsi geçen Nazif
BAYSAL ile birlikte aynı uçakta uçtu. Onun anlattıklarıyla BAYSAL’ın anlattıkları büyük ölçüde
örtüşüyor. Suç tarihinde 125. Filo Komutanı Yarbay Mehmet Beşir KANAT’ın görevlendirmesiyle
uçakbaşı yaptıklarını, 19 kişilik bir komando ekibiyle uçtuklarını, İstanbul’dan Akıncı Üssü’ne gittiklerini o da anlatıyor. İfadesinin bir yerinde “…Bizim Üs Komutanımız olan Tümgeneral Kubilay SELÇUK ve Harekât Komutanı Albay Ramazan ELMAS’ın darbe planlaması içinde olduklarını
öğrendik. İstanbul’dan, Akıncı pistine uçun emrini bu 2 kişinin verdiğini düşünüyorum’’ diyor.
Murat TAŞAR için talep edilen cezalar Safa Sefer GÜLEROĞLU için de isteniyor.
RAMAZAN AYTEKİN: İzmir Çiğili 2. Ana Jet Üssü 125. Filo Komutanlığı’nda Casa uçaklarının
uçuş ve yükleme teknisyeni olarak görev yapıyordu. Yarbay Beşir KANAT’ın isteğiyle Pilotlar Nazif BAYSAL ve Safa Sefer GÜLEROĞLU’nun birlikte uçtuğu CN235 tipi 132 kuyruk numaralı uçakta
o da bulunuyordu. İfadesinde, Menderes Havaalanı’ndan Korgeneral Hasan KÜÇÜKAKYÜZ ve
Tümgeneral Ahmet CURHAL’ı eşleriyle birlikte aldıklarını, yanlarında helikopter Pilotu Binbaşı
Uğur DÜNDAR’ın da olduğunu, Atatürk Havalimanı’na iniş yaptıklarını, sonra Akıncı’ya gittiklerini anlatıyor. Safa Sefer GÜLEROĞLU için istenen cezalar, Ramazan AYTEKİN için de talep ediliyor.
REŞAT BORA: CASA Pilotu olarak görev yapıyordu. Suç tarihinde zorla derdest edilen Hava
Kuvvetleri Komutanı Abidin ÜNAL’ı ve eşini alarak Atatürk Havalimanı’na bırakıyor. Yanında 2.
Pilotolarak Nail SARIALTIN, teknisyen olarak da Faruk YUSUFOĞLU bulunuyormuş. Daha sonra oradan ayrılmışlar. Bilahare Nail SARIALTIN kendisini arayarak Sabiha Gökçen’e gelmesini,
ÜNAL’ın orada uçağa bineceğini söylemiş. Bunu üzerine oraya gitmiş. Daha sonra Abidin Ünal
6 kişi yanında olduğu halde bir helikopterden inerek uçağa binmişler. Onlar da uçağı alıp Akıncı
Üssü’ne götürmüşler. Ramazan AYTEKİN için talep edilen cezalar Reşat BORA için de isteniyor.
AYTEKİN hakkında ayrıca kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu ile ilgili olarak mağdur adedince
1 kez ceza talebinde bulunuyor.
NAİL SARIALTIN: O da Reşat BORA gibi CASA Pilotu olarak görev yapıyordu. Suç tarihinde
Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal’ı eşini, emir subayı ve yakın korumalarını götüren ekibin
içinde yer alıyor. Reşat BORA için istenen cezalar Nail SARIALTIN içinde talep ediliyor.
FARUK YUSUFOĞLU: Etimesgut 11. Hava Üssü’nde Hava Uçak Bakım Kıdemli Başçavuş rütbesiyle görev yapıyordu. Kendisine yapacağı görev kalkışmadan bir gün önce veriliyor. İfadesinde şunları söylüyor: “Bana 15/07/2016 günü Hava Kuvvetleri Komutanı’nı, eşini ve yanında
bulunan görevlileri İstanbul’a uçakla götürme görevi verildi. Komutanı önce İstanbul’a bırakıp
ertesi gün İzmir’e götürecektik. İzmir’den de İstanbul’a geri getirip bıraktıktan sonra Komutanı
almadan Ankara’ya dönecektik.’’
Komutanın bindiği kargo uçağıyla Etimesgut’tan havalanıp İstanbul Atatürk Havaalanı’na
iniyorlar. Daha sonra kendisine “acele uçağı hazırlayıp Ankara’ya komutanla birlikte dönecekleri’’ söylenmiş. Uçağı hazırladıkları sırada Sabiha Gökçen Havaalanı’na gitmeleri konusunda emir
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geliyor. Bunu üzerine Sabiha Gökçen Havaalanı’na gidip uçağı park ediyorlar. Bu sırada Hava
Kuvvetleri’ne ait bir helikopter yanlarına geliyor. İçinden Hava Kuvvetleri Komutanı iniyor ama
bu kez yanında eşi ve Emir Subayı bulunmuyor. Daha sonra Komutanla birlikte Sabiha Gökçen
Havaalanı’ndan havalanıp Akıncı Üssü’ne gidiyorlar. Nail SARIALTIN için istenen cezalar Faruk
YUSUFOĞLU için de talep ediliyor.
İSRAFİL BEDİR: 15/07/2016 tarihinde CN 235 VIP personel nakliye uçağı ile Hava Kuvvetleri
Komutanı’nı İstanbul Atatürk Havalimanı’na götüren ekibin içinde yer alıyor. Pilot Üsteğmen Reşat BORA, Pilot Üsteğmen Nail SARIALTIN ve uçuş teknisyeni Kıdemli Başçavuş Faruk YUSUFOĞLU’nun iştirak ettiği eylemlere o da katılıyor. Yukadaki cezalar İsrafil BEDİR için de talep ediliyor.
ERDEM BAFRALIOĞLU (Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı 124. Filo’da görevli), Serkan ÇALIŞKAN (Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı 125. Filo’da görevli), Ferdi ÖTER (Çiğli Ana Jet Üs Komutanlığı 125. Filo’da uçuş teknisyeni olarak görevli). Her üçü de olay tarihi olan 15/07/2016 günü
Kurmay Albay Ramazan ELMAS’ın emriyle Etimesgut Meydanı’na gidecek şekilde CASA uçağını
hazırlıyorlar. Yolcu olarak sadece 2. Ana Jet Üs Komutanı Kubilay SELÇUK’un bulunduğu uçağı
Etimesgut’a getiriyorlar. Bu uçuşta yardımcı pliotluğu Serkan ÇALIŞKAN yapıyor. Ferdi ÖTER ise
uçakta uçuş teknisyeni olarak görev alıyor. Haklarındaki suçlamalar: Anayasa’yı ihlal, yasama
organını ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya
teşebbüs ve silahlı örgüte üye olmak suçu.
ULUÇ HÜSEYİN HANÇER: Lise ve üniversite yıllarında cemaate bağlı kişilerle görüştüğünü,
bu kişilerden ders aldığını, bu kişilerin yönlendirmesi ile cemaat evlerinde kalıp askeri liseyi
tercih ettiğini itiraf ediyor. Maaşından yüzde 15 himmet ödemesinde bulunmuş. İtiraflarından
biri de siyasete yönelik. 17-25 Aralık operasyonlarından sonra gerçekleştirdikleri özel toplantılarda Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine konuşmalar yapılıyormuş. Bunlar genellikle Cumhurbaşkanı’nı suçlayıycı konuşmalar. Hatta 2015 yılında AK Parti aleyhine oy kulanılması yönünde
propoganda bile yapmışlar.
Hakan KARAKUŞ’un tertiplediğ meşhur toplantıya katılan ekibin içinde yer alıyor. İfadesinde
bu toplantıya katılanlardan Mete KAYGUSUZ’un “bugün itaat günüdür, karşınıza asker şahıs bile
çıkabilir, ben indir dediğimde indireceksiniz’’ şeklinde konuştuğunu söylüyor. Mete KAYGUSUZ
burada arkadaşlarından 8 kişiye silah dağıtıyor. Kendisine de, “uçuşa hazırlanacak hocaları uçağa götür. Karşı çıkan kişiyi de silahla vur’’ diyor. Giden araçlara muhafız olarak görev yapıyor.
Kendisi hakkında yukardaki sanıklara istenen cezaların verilmesi talep ediliyor.
YILDIRIM KILIÇARSLAN: Kendi ifadesinde ortaokuldan itibaren cemaatle bağlantısının olduğunu, Fethullah GÜLEN’in kitaplarını okuduğunu, askeri liseyi kazandıktan sonra ‘abi’ diye hitap
ettiği şahıslarla görüşmeye devam ettiğini, Teğmen olduktan sonra maaşından %15 ödeme yaptığını anlatıyor. Eğitim için Amerika’ya gittiklerinde orada Ali isimli cemaatten şahısla görüşmüş.
Akıncı Üssü’ne atandıktan sonra da terör örgütü üyeleriyle görüşmeye devam etmiş. Hakan KARAKUŞ’un verdiği brifinge katılıp Hüseyin TÜRK’ün verdiği görevleri yerine getiriyor. Diğerleri
için istenen cezalar onun için de talep ediliyor.
ERTUĞRUL DİNÇER: KARAKUŞ’un toplantısına katılıp Hüseyin TÜRK’ten görev alanlardan
biri. Uzman tahsis birimine giderek uçuşa hazır olan uçakları telefonla filo binasındaki deske
bildirme, filoyu koruma, filo kapısı önünde nöbet tutma, sığınakların olduğu bölgede nöbet,
yakıt ihtiyaçlarının karşılanması gibi görevler yapıyor. Diğerleri için istenen cezalar DİNÇER için
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de talep ediliyor.
METİN ÇERKEZOĞLU: 2013 yılına kadar Eskişehir’deki l. Ana Jet Üst Komutanlığı’nda Jet
Uçak Makinisti olarak görev yapıyor. Daha sonra Eskişehir’de bulunan Abidin ÜNAL’ın koruması oluyor. Ünal, Hava Kuvvetleri Komutanı olunca onun tayini de Ankara’ya çıkıyor. Ankara’da
ÜNAL’ın Emir Astsubayı olarak görev yapıyor. Olayın ertesi günü sabah Akıncı Üssü’ne yaya olarak giriş yaptığını ileri sürüyor.
İddianamede, “…Darbe sırasında yetkisi ve görevi olmadığı halde Akıncı Üssü’ne gittiği,
Akıncı Üssü kontrollü evrak koridorunda 16/07/2016 tarihinde saat 01.03.43’te görüntülerinin
bulunduğu, darbeciler tarafından verilen görevleri yerine getirdiği ve darbe faaliyetine yardım
ettiği, Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı’nın 2016/2569 sayılı kriminal raporuna göre şüpheliden alınan svap örneklerinde atış artıklarının tespit edildiği’’ kayıtlı. Önceki sanıklar hakkında
talep edilen cezalar onun için de isteniyor.
MURAT ÇAKIR (Fethi Oğlu): Hava Pilot Üsteğmen olarak görev yapıyordu. Hakan KARAKUŞ’un konuşma yaptığı ekibin içinde yer alıyor. Akşama doğru Mehmet Mete KAYGUSUZ ve
ÇAVUR, kendisi ile Uğur AKYILMAZ’a filo kapısının önünde bekleme görevi veriyor. Rehin alınan
Jandarma Genel Komutanı’nı ve Hava Kuvvetleri Komutanı’nı nizamiyeden içeri alıyorlar. Diğerleri için talep edilen cezalar ÇAKIR için de isteniyor.
MURAT ÇAKIR (Ahmet Oğlu): Savcılıkta susma hakkını kullandığı için ifadesi alınamıyor. ‘Diğer taraf beyanları’nda yer alan ifadelerden ve kamera kayıtlarından olay gecesi üssde olduğu ve
verilen görevleri yaptığı anlaşılıyor. HTS kayıtlarında diğer sanıklarla arasındaki telefon trafiğinin
yoğun olduğu görülüyor. Kendisi hakkında diğerleri gibi, anayası ihlal, yasama organını ortadan
kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı
örgüte üye olmak suçlarından ayrı ayrı ceza talebinde bulunuluyor.
NEVZAT BİLİR: Suç tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurumsal Dönüşüm Şube’de Proje
Geliştirme Kısım Amiri olarak Albay rütbesinde görev yapıyordu. Savcılıkta susma hakkını kullananlardan. Murat KALE ve Ali TİRYAKİ ifadelerinde olay gecesi BİLİR’in de üssde olduğunu, emirler verdiğini söylüyorlar. Kamera kayıtları bu ifadeleri doğruluyor. Eşi Ülkü Bilir hakkında FETÖ/
PDY kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 2015/26827 sayılı soruşturma kapsamında
işlem yapılmış. Sanıklardan Cemil TURHAN isimli şahsın bilgisayarından çıkan CD içerisindeki
Cumhurbaşkanı Yaver Aday Listesi içinde, Cumhurbaşkanı Başyaver adayı olarak ismi geçiyor.
Nevzat Bilir ismi Bylock kullananlar listesinde de bulunuyor.
CANER ÇAMOĞLU: 2015 yılı Mayıs ayından beri Akıncı Üssü’nde Pilot Üsteğmen olarak görev yapıyordu. Hakan KARAKUŞ’un topladığı ekibin içinde yer aldı. Mete KAYGUSUZ kendileri- ni
gazinoya çağırarak “emirlerin sorgulamadan yapılmasını, dışarıda bir iç savaşın başladığını’’ söylüyor. Caner ÇAMOĞLU’nu 141. Filo’nun ana giriş kapısında görevlendiriyor. Hakan KARA- KUŞ
ise kendilerine tabanca ve dolu şarjör veriyor. Kendisine verilen görevleri yerine getiriyor. Diğerleri için istenen cezalar ÇAMOĞLU ve BİLİR için de talep ediliyor.
MUSTAFA ÖZBEK: 2013 yılı Haziran ayından beri Akıncı Üssü’nde Kıdemli Başçavuş rütbesi ile 143. Filo İdari Kısım’da görev yapıyordu. Perşembe günü ve olayın yaşandığı Cuma günü
Mustafa AZİMETLİ’nin kendisine verdiği “dondurulmuş gıda malzemesi ile dolapları doldur’’ emriyle yiyecek, içecek, nevresim vs. gibib malzemelerin alım işlerini yapmış. Olay günü Hava Pilot
Kurmay Binbaşı Ali KARABULUT ile birlikte Hizmet Bölüğü’ne ve Oto Ulaştırma Komutanlığı’na
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giderek personel istemişler. Diğerleri hakkında istenen cezalar kendisi için de isteniyor. 13 Kasım
2017 tarihinde yapılan duruşmada ise hakkında denetimli serbestlik uygulanarak tahliye kararı
verildi.
ABDULLAH ÖZBEKLER: 2012 yılı Hava Harp Okulu mezunlarından. Akıncılar 4. Ana Jet Üs
Komutanlığı’nda kursiyer olarak bulunuyordu. Olay günün mesai erken bitirildiği halde Hakan
KARAKUŞ’un talimatıyla filoda kalan ekipten. Toplantıdan sonra Mete KAYGUSUZ kendisini 141.
Filo’nun arkasında beklemesi ve araç geçirmemesi için görevlendirmiş. Nöbete başladığında silahı yokmuş. Hasan Hüsnü BALIKÇI bunu öğrenince duruma müdahale etmiş ve kamuflajlı askerlerden biri ona iki tabanca vermiş.. Yukarda sayılanlar için istenen cezalar ÖZBEKLER için de
talep ediliyor.
BURAK CEYLAN: Olay tarihinde 4. Ana Jet Üs Komutanlığı 143. Filo’da kursiyer Teğmen olarak bulunuyordu. O gün mesai erken bitiriliyor ama Mustafa AZİMETLİ ona ve arkadaşı Mustafa
KARADERE’ye filodan ayrılmamaları yönünde talimat veriyor. İfadesinde olayların hiçbir aşamasına katılmadığını söylüyor ve ekliyor: “Benim haberim olmadığı bir zamanda olay günü akşam,
Binbaşı Ali KARABULUT benim silahımı Teğmen Sinan ÖZTURK’e vermiş. Benim bundan daha
sonra haberim oldu.’’ Sinan ÖZTÜRK de verdiği ifadede, Ali KARABULUT’un emri ile Burak CEYLAN’ın silahını aldığını söylüyor. Kabul edilen iddianamede kendisinin “darbeciler tarafından verilen görevleri yerine getirdiği ve darbe faaliyetine iştirak ettiği’’ yazılı. Diğerleri hakkında talep
edilen cezalar CEYLAN için de isteniyor.
SELAHADDİN YILDIZ: Teğmen Pilot olarak görev yapıyordu. Ortaokuldan itibaren cemaatin
evlerine gitmeye başlamış. Ona Berk kod ismini vermişler. Askeri liseye girmesi için yönlendirmişler. İfadesinde “tanımadığı ve abi diye hitap ettiği bir şahsın 1 doları Fethullah GÜLEN’in size
hatırası, bunu sürekli üzerinizde taşıyın diyerek kendisine verdiğin’’ söylüyor. Himmet adı altında
maaşının %15’ini örgüte veriyormuş. 15/07/2016 tarihinde görev yaptığı Akıncı Üssü’nde Hakan
KARAKUŞ’un konuşma yaptığı ekipte yer alıyor. Bu toplantıdan sonra Yüzbaşı Hüseyin TÜRK, 5
arkadaşıyla birlikte kendisini şoför olarak görevlendirmiş. İfadesinde “Mete KAYGUSUZ, ‘dışarıda
çatışma çıktı, bizden olmayan herkes düşmandır, karşı gelen, emirlere uymayan herkesi etkisiz
hale getirin’ şeklinde emir verdi’’ diyor. Mete KAYGUSUZ’un emriyle arkadaşının silahını alarak
kuleye gitmiş. Verilen diğer görevleri de yerine getirmiş. Selahaddin YILDIZ hakında da yukardakiler için talep edilen cezalar isteniyor.
MUHAMMET ÇAĞRI ŞENER: Olay tarihinde 4. Ana Jet Üssü 141. Filo’da Yüzbaşı rütbesiyle
eğitmen olarak görev yapıyordu. Hakan KARAKUŞ, kalkışmadan bir gün önce kendisine Cuma
günü mesainin erken bitirileceğini söylemiş. Ertesi gün mesai erken bitirilince de eve gitmiş.
İfadesinde gece boyunca evde olduğunu olaylara iştirak etmediğini söylüyor. O gün saat 15.30
gibi filodan ayrılmış. İfadesinde Balıkesir ve Diyarbakır’dan getirilen sniperlerden bahsediyor.
Diyor ki, “Perşembe günü pod geldi, Çarşamba akşamı Hakan Karakuş Yarbay podun erken geleceğini söyleyerek Perşembe için Balıkçı Yarbay ile kendisini bu pod ile D uçağı üzerinde bir sorti
uçuş planlamamızı emretti, önde Karakuş Yarbay, arkada Balıkçı Yarbay olacak şekilde Perşembe günü bir sorti ayarladık ve onlarda gerçekleştirdi.’’ Bu podlar darbe girişiminde kullanılmak
üzere getirilmişti. Diğerleri için istenen 4 ayrı ceza Muhammet Çağrı ŞENER için de talep ediliyor.
ERSİN ERYİĞİT: Akıncı Üs Komutanlığı’nda Uçak Bakım Kurmay Binbaşı olarak görev yapıyordu. Kanlı girişimden bir gün önce Tuğgeneral Hakan Evrim’in emri üzerine makamına gidiyor.

370

Bir İşgal Hareketi - II

Evrim, burada kendisine “15/07/2016 tarihinde iç güvenlik harekâtı olacak, 12 adet F-16
için mühimmat hazırlayıp monteleyin’’ demiş. O da olay günü sabah saat 08:00 de Hakan EVRİM
in emrini Yüzbaşı Abdullah GENÇAY’a iletmiş. Öğlende Hakan Evrim kendisini arayıp mühimmat
yüklemelerinin başlamasını, ayrıntıları da filo Komutanı Yarbay Hakan KARAKUŞ’tan almasını
söylemiş. KARAKUŞ onu AZİMETLİ’ye yöneldiriyor, AZİMETLİ de 27 adet uçağa GBU-38, GBU10, MK- 82 ve Hava-Hava mühimmatı olan AIM-9X,AIM9-9 L/M, AMR AAM -120 yüklenmesini
istiyor. İfadesinde mühimmatları 25 uçağa yüklediklerini belirtiyor. Diğerleri için istenen cezalar
ERYİĞİT için de talep ediliyor.
ORHAN KAHRAMAN: Akıncı Üssü Uçak Bakım Karargâhı’nda Yüzbaşı olarak görev yapıyordu. Kalkışma günü Ersin ERYİĞİT ve Abdullah GENÇAY yanına gelerek cephanelikteki faaliyetlerden haberinin olup olmadığını soruyorlar. Haberi yokmuş, bunun için kalkıp oraya gidiyor.
Gittiğinde mühimmat hazırlığı yapıldığını görüyor ve mühimmatların montelenmesine nezaret
ediyor. Daha sonra kendi görev bölgesinde olmamasına rağmen, Tabur Komutanı Ersin ERYİĞİT’in emri ile uçuşun emniyetli yapılması için 141. Hat’a gönderilmiş. Bu hatta uçak bakımları
ve bomba yüklemeleri yapılıyor. O bölgede görevli Aykut GÜLÇELİK, Rıza ÇELİK, Cem Yasin OKUMUŞ ile birlikte yaklaşık 20 uçağın yüklemelerine nezaret ediyor. Diğerlerine istenen toplam
dört suçtan onun da cezalandırılması talep ediliyor.
TİMUR ÖZGEN: Akıncı’da Astsubay Kıdemli Başçavuş olarak görev yapıyordu. 15/07/2016
tarihinde önceden tanımadığı Albay rütbeli bir komutan kendisine “koruma tatbikatında görevlendirildiğini’’ söylemiş. Aynı kişi kendisine akşam 21:30 sıralarında “Çankaya’da bulunan
lojmanlara giderek Ergün Üsteğmenle buluşması gerektiğini’’ belirtmiş. O da bu emir gereği
saat 21:30’da lojman bölgesine giderek Ergün ÖZYURT ile buluşmuş. Oradan yanlarına Ahmet
Kultar’ı da alarak Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’nın nizamiyesine gitmişler. Nizamiyede Albay
Harun OLGUN’un yanına giderek göreve başlamış ve verilmiş olan emirler doğrultusunda hareket etmişler. Aynı cezalar onun için de isteniyor.
ÜMİT ERİM: Ümit ERİM’in savcılıkta susma hakkını kullanmak istediği için ifadesi alınamıyor. Diğer ifade verenlerden Fatih KAHRAMAN, “Akıncı Kışlası’nda bir binanın etrafında koruma
görevi yaptığını, Üssü tanımadığı için hangi bina olduğunu bilmediğini, koruduğu kişileri görmediğini, bu işin sabaha kadar sürdüğünü, gözaltına alınırken Ümit ERİM’in de yanında olduğunu’’
söylüyor. Hakkında yukarda geçen dört ayrı suçtan ceza talep ediliyor.
HÜSEYİN YILMAZ: Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Plan Hareket Daire Başkanlığı Harekât Şube
Müdürlüğü’nde görev yapıyordu. Verdiği ifadede, evdeyken akşam saatlerinde Hava Kuvvetleri
Hareket Merkezi’nden hatırlamadığı birisinin telefonla araması üzerine uçuş kıyafeti ile üsse
gittiğini, ancak 1.5 yıldır uçak kullanmadığını söylüyor. Aynı cezalar kendisi için de talep ediliyor.
FAHRİ YAVUZ: 2013 yılında Hava Harp Okulu’ndan mezun olmuş. 2015 yılı Ekim ayından
beri Ankara 4. Ana Jet Üssü 143. Filo Komutanlığı’nda görev yapıyordu. Olay günü mesai erken
bitince filodan ayrılmış ama saat 16.00 da filoda olması gerektiğine dair mesaj alınca filoya dönmüş. KARAKUŞ ve AZİMETLİ’nin yaptığı toplantıya katılmış. Toplantı sonunda kendisine Harun
Nihat AŞIK ile birlikte giriş nizamiyesinde gelecek olan konukları karşılama ve mihmandarlık görevi verilmiş.
Kendilerine “nizamiyede görevli uzman çavuşlara güvenilemeyeceğinden onlara da bilgi
vermeden gelen misafirleri direk 143. Filo’ya getirin veya 143. Filo’ya yönlendirin’’ denilmiş.
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Nizamiyedeyken yanlarına gelen Binbaşı BİCİL’e “gelenlerin en azından kimlik kontrollerini yapalım’’ demişler ama BİCİL onlara, “buna gerek yok, Albay Ahmet ÖZÇETİN’e geldik diye
gelenleri içeriye alıp, yönlendirin’’ demiş. Onlar da gelenlerin kayıtlarını tutmadan, araç ve çantalarını kontrol etmeden içeriye almışlar. İfadesinde o gece kendilerine daha başka görevlerin
de verildiğini ve bu görevleri yerine getirdiklerini anlatıyor. Diğerleri için istenen cezalar Fahri
YAVUZ için de talep ediliyor.
BURAK KURU: 2013 yılında Hava Harp Okulu’ndan mezun olmuş. Olay tarihinde 4. Ana
Jet Üssü’ndeki 143. Filo’da F-16 eğitimine devam ediyordu. İfadesinde, “lisedeyken böyle bir
yapılanmayı duymuştum. Öğrenci evlerinin olduğunu, bu evlerde ağabiler olduğunu biliyordum.
Ancak ben böyle bir yapılanma ile irtibat kurmadım’’ diyor. Olay günü nöbetçiymiş. Kendisini
AZİMETLİ’nin çağırdığını söylemişler, o da gitmiş. AZİMETLİ kendisini Ahmet SARIKAYA ile beraber sığınağa götürmüş. Sığınağınakta ona hazırlanması gereken malzemelerin hazırlaması görevini vermiş. Ayrıca kendisine bunun bir terörle mücadele harekâtı olduğunu, çok gizli bir harekât
olduğunu, arkadaşlarıma herhangi bir şey söylememesi gerektiğini tembihlemiş. Daha sonra
getirilen yeni tabancaları sığınağa almış. Sığınağı temizleyip halı sermiş.. Diğerleri gibi Burak
KURU’nun da; Anayasa’yı ihlal, yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı örgüte üye olmak suçlarından ayrı ayrı
cezalandırılması isteniyor.
MUHAMMED MUZAFFER DURMAZ: Akıncı Üssü’nde Teğmen rütbesinde kursiyer Pilot olarak görev yapıyordu. 15/07/2016 tarihinde mesai erken bitince üssden ayrılmış. Ancak gelen
mesaj üzerine saat 16.00’da tekrar geri dönmüş. Mustafa AZİMETLİ kendilerine “TMH için üsten
görev uçuşu yapılacağını, akşam saatlerinde bu harekât için misafir ve komutanların geleceğini,
kursiyerlere çeşitli görevler verileceğini, verilecek olan görevin içeriği ile ilgili kendi aramızda konuşmamaları gerektiğini, herkesin sadece verilen görevi yapmasını’’ söylemiş… Kendisine verilen emirle nizamiyeye gidip, gelen misafirlerden birini 143. Filo ek binasına götürmüş. İfadesinde bu kişi için, “Hal ve hareketlerinden üs bölgesini ve filo bölgesini bilmiyor gibiydi’’ diyor. Sonra
deskte görev almış. Subay eşlerinin hazırladığı yemekleri filoya getirmiş.. Kendisi hakkında aynı
suçlamalarla ceza talep edildi.
MEHMET CEYLAN: Hava Harp Okulu’ndan 2014 yılında mezun olmuş. 2016 yılı Mayıs ayında Akıncı 4. Ana Jet Üssü Komutanlığı 143. Filo’ya F-16 eğitimi kursiyer Pilot olarak atanmış. Olay
günü üssdeymiş. O da AZİMETLİ’nin çağrısına uyarak gidip gazinodaki toplantıya katılmış. Orada
kendisine “ek binaya gidip genel tertip düzeni sağlamak, çay demlemek, bisküvi yiyecek hazırlamak” gibi görevler vermiş. Bunları yerine getirmiş. İfadesinde binaya gelen kişilerin üniforma
giyip silah kuşandıklarını anlatıyor. Daha sonra kendisine nizamiyede silahlı görev verilmiş.. CEYLAN içinde aynı cezaların verilmesi talep edildi.
MURAT ÇINAR: Albay rütbesinde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığı’nda Personel Plan Şube Müdürü olarak çalışıyordu. Kalkışmanın olduğu gün Ayhan ÇATIKKAYA’nın arayıp, acil Akıncı’ya gitmesini söylemesi üzerine saat 24.00 sıralarında üsse gitmiş. İddiasına göre
olayları da 143. Filo’ya ulaşınca duymuş. Örgütle ilgili kimseyi tanımadığını söylüyor. İddianamede kardeşi Zehra Çınar’ın 667 sayılı KHK ile FETÖ/PDY kapsamında işlem yapılan Atlantik Eğitim
AŞ. Eymir Özel Eğitim Tic. AŞ. Özel Yaprak Eğitim AŞ. isimli şirketlerde 2004-2016 zaman aralığında SGK kaydının bulunduğu, diğer kardeşi Fuat Çınar’ın Bylock kullananlar listesinde isminin
bulunduğu ve Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 2016/24317 sayılı soruşturma kapsamında
hakkında işlem yapıldığı belirtiliyor.
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ÖMÜR YONGACI: Olay tarihinde Hava İstihbarat Kurmay Yarbay rütbesiyle MİT Müsteşarlığı’nda çalışıyordu. 15/07/2016 tarihinde Albay Ali DURMUŞ evinin kapısına gelerek “Akşam bir
harekât planlaması var Akıncıya gelir misin’’ demiş. Akıncı’yı bilmediği için saat 20.00 gibi Ali
DURMUŞ ile birlikte sivil kıyafetlerle 143. Filo’ya gitmiş. ÇINAR ve YONGACI için de diğerlerine
istenen cezalar talep ediliyor.
BİRCAN ERMAYA: Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda Hava Pilot Kurmay Albay rütbesiyle görev yapıyordu. 13/07/2016 günü karargâha girerken karşılaştığı Albay Ali DURMUŞ kendisine
“Cuma günü 143’e geliyoruz di mi?’’ demiş; o da “sosyal bir faaliyet mi var’’ diye sorunca, DURMUŞ, “sürpriz, gelince görürsün’’ şeklinde cevap vermiş. Olay günü saat 20.30 sıralarında ise Ali
ÇATIKKAYA cep telefonundan arayarak “143’e hemen tulumunu giy gel, bekleniyorsun’’ demiş,
o da oraya gitmiş. Karşılaştığı Ömür YONGACI’ya “darbe mi oluyor’’ diye sormuş, o da “galiba’’
diye cevap vermiş. O sırada Ali DURMUŞ’un yanlarına gelerek “141’de size ihtiyaç var oraya gidin’’ demiş. Oraya gidip faaliyetlere katılmışlar. … Diğerleri hakkında talep edilen ceza onun için
de istendi.
OĞUZ KAĞAN AYRAN: 4. Ana Hava Jet Üs Komutanlığı 141. Filo’da görev yapıyordu. Kendi
ifadesinden “ortaokuldan itibaren cemaat üyelerinin evlerine gidip geldiğini, yatılı kaldıklarını,
onların yönlendirmesi ile askeri liseye müracaat edip Hava Harp Okulu’na girdiğini, okula başladıktan sonra sorumlusunun Murat isimli şahıs olup, bu şahsın 4 yıl boyunca her haftasonu kendisi ile görüştüğünü, daha sonra Murat’ın kendisini Burak diye bir abiye yönlendirdiğini ve bunun
elinde tüm devrelerinin isim listesi olduğunu, ..maaşının %15’ini himmet adı altında ödediğini,
17-25 Aralık sürecinden sonra toplantı konularının Ak Parti’yi karalama propagandasına dönüştüğünü..’’ öğreniyoruz. Suç tarihinde Yarbay Hakan KARAKUŞ’un kursiyerlerle yaptığı toplantıya
katılan ekibin içindeydi. Uçuşların takip edildiği deskte görev alıyor. Kule ile hava arasındaki konuşmaları bildiği için o geceki hava trafiğini detaylı olarak anlatıyor.. AYRAN için de aynı cezalar
talep edildi.
SÜLEYMAN EKŞİ: Teğmen olarak görev yapıyordu. İfadesinde “lise ve üniversite yıllarında
cemaate bağlı kişilerle görüştüğünü, bu kişilerden ders aldığını, bu kişilerin yönlendirmesi ile cemaat evlerinde kalıp askeri liseyi tercih ettiğini, maaşının %15’ini himmet olarak örgüt üyelerine
verdiğini’’ anlatıyor. O da suç tarihinde Hakan KARAKUŞ’un topladığı ekibin içindeydi. Toplantıdan sonra Hüseyin TÜRK kendisine filoda bekleme görevi vermiş. Aynı dört eylemden dolayı
cezalandırılması talep edildi.
ZAYİT KASABALI: 4. Ana Jet Üs Komutanlığı 141. Filo’da 2. Kol Komutanı olarak görev yapıyordu. İfadesinde Ankara dışında tatilde olduğunu ve olayları tatil yaptığı yerde duyduğunu ve
bir süre Ankara’ya dönmediğini söylüyor. Ancak kendisi hakkında düzenlenen iddianamede, “…
Akıncı Üssü’nde kalan subayların darbeye hazırlık toplantısı yaptığı şüphelinin (Zayit KASABALI)
de toplantıya katıldığı, toplantıdan sonra görev dağılımı yapıldığı, şüphelinin 01/07/2016 tarihinde izne ayrıldığı, izinde olmasına rağmen suç tarihinde Akıncı Üssü’ne geldiği..’’ şeklinde
ifadeler var. Ayrıca iddianamede kendisi hakkındaki şu cümleler dikkat çekici: “..Görevi ve yetkisi
olmadığı halde darbe günü ve gecesi Akıncı Üssü’nde bulunduğu, savunmasında malzeme alımı
için Ankara’ya geldiğini beyan etmiş ise de, şüphelinin malzeme alma görevinin olmadığı, 42
FAV 64 plakalı aracının darbe girişiminden hemen sonra Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda
bulunduğu, araç içerisinde silahların ele geçirildiği, şüphelinin ev aramasında örgüt lideri Fetullah Gülen’e ait “Kalp İbaresi, Kırık Testi-9 “ isimli kitapların bulunduğu anlaşılmıştır.’’ Onunla ilgili
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de aynı cezalar istendi.
CEMAL TAZESAVAŞ: Akıncı’da İkmal Tabur Komutanlığı Depo Astsubay Çavuş olarak görev
yapıyordu. Olay günü üssdeydi. İddianamede yer alan bilgilere göre diğer şüphelilerden Melih
YILMAZ ve Erkan ÇOBAN ile birlikte depoda bulunan silah ve mühimmatları darbeye teşebbüs
eden şüphelilere vermiş ve kendisine verilen görevleri yerine getirmiş. Önceki sanıklar hakkında
istenen cezalar TAZESAVAŞ içi de talep edildi. Mahkemenin 13 Kasım 2017 tarihli oturumunda
Tazesavaş, hakkında denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak tahliyesine karar verildi.
UĞUR AKYILMAZ: Hava Harp Okulu’nu bitirerek orduya katılmış. Kalkışma yaşanırken 4. Ana
Jet Üssü, 141. Filo Komutanlığı’nda göreve devam ediyordu. İfadesinde diyor ki, “14/07/2016
tarihine kadar tüm uçuşlarımız TG poduyla gerçekleşmesine rağmen bu tarihte ilk defa sniper
podu ile eğitim uçuşu gerçekleştirileceği bilgisi bize verilmişti. Bu podun diğerinden farkı, daha
hassas hedef işaretleme yapması ve ülkedeki en gelişmiş hedefleme podu olmasıdır. Bir başka
değişle ülkede savaş çıksa TGP podu ile değil sniper podu ile uçuş gerçekleştirirler.’’ Akıncı Üssü’nden darbeye katılacak subayların hazırlık toplantılarına katılmış. Mete KAYGUSUZ ve Hakan
KARAKUŞ, kendisine silahla giriş çıkışları kontrol etmesi için 143. Filo önünde bekleme görevi
vermiş. Onun için talep edilen cezalar da aynı: Anayasa’yı ihlal, yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı örgüte
üye olmak suçlarının cezası.
EREN KAÇGAN: Dershanenin yönlendirmesiyle Kuleli Askeri Lisesi’ni tercih etmiş. Hava
Harp Okulu’nu 2012 yılında bitirmiş. Okuduğu dönemde mağdur edilen öğrencilerin bulunduğunu söylüyor. 2015 yılında Akıncı 4. Ana Jet Üssü, 141. Filo Komutanlığı emrine atanmış. İfadesinde o da uçuşlardaki pod değilşikliğini Uğur AKYILMAZ gibi dikkat çekici buluyor. İddianamede
yer alan bililere göre Ufuk IŞIK ve Samet ÖZMEKİK kendisinin mahrem abiliğini yapmışlar. Mete
KAYGUSUZ ve Hakan KARAKUŞ’un ona da 143. Filo önünde kendisine ait silahla filoya giriş çıkışları kontrol etmesi için bekleme görevi vermiş. Diğerleri hakkında talep edilen cezalar onun için
de istendi.
CELAL ONAT ve HAKAN DOĞAN: Onat, orduda Teğmen rütbesinde görev yapıyordu. İfadesinde lise ve üniversite yıllarında cemaate bağlı kişilerle görüştüğünü, bu kişilerden ders aldığını,
bu kişilerin yönlendirmesi ile cemaat evlerinde kalıp askeri liseyi tercih ettiğini, maaşının %15’ini
himmet olarak örgüt üyelerine verdiğini anlatyor. KARAKUŞ’un toplantısına katılanlardan. Olay
günü Ali MERT’in “iç nizamiyedeki arkadaşlar yoruldu onları değiştir’’ demesi üzerine o da kalkışma içinde yer almaya başlamış.. Hakan DOĞAN da aynı gurup içinde cemat evlerine devam
ediyor ve maaşından onlara ödeme yapıyor. KARAKUŞ’un toplantısından sonra Hüseyin TÜRK
kendisini 143. Filo’nun önünde görevlendiriyor, Mete KAYGUSUZ da silahlarını veriyor.. Her ikisinin de yukardaki dört ayrı suçtan cezalandırılması talep edildi.
ADEM ALTUĞ ACARTÜRK: Akıncı Üs Komutanlığı Kuzey Cephaneliği’nde çalışıyordu. Olay
sabahı Astsubay Hüseyin ÜNÜBOL yanına gelerek, kendi görevleri olmadığı halde mühimatı uçağa montelemelerini istemiş. Bu işe başlamışlar. Daha sonra Orhan KAHRAMAN, Binbaşı Ersin
ERYİĞİT, Yüzbaşı Abdullah GENCAY monte işlemi sırasında yanlarına gelerek, hızlı olmaları konusunda onları uyarmışlar. Emredilen yerlere mühimmat teslim etmiş Aynı cezalar onun için de
istendi.

374

Bir İşgal Hareketi - II

GÖKHAN YAKUT: 2013 yılında Hava Harp Okulu’ndan mezun olmuş. 2015 yılının sonuna doğru Akıncı’da 143. Filo’ya atanmış. Olay günü akşam telefonuna gelen bilgi üzerine saat
16:00’da filoya gitmiş. AZİMETLİ’nin konuşmasına katılmış. Burada kendisine iç nizamiyede filoya gelecekleri yönlendirme görevi verilmiş. İfadesinde, “15/07/2016 tarihinden 2 gün önce
karacı Yüzbaşı-Binbaşı rütbelerinde 5 kişi kadar subay jip tarzında bir araçla filoya geldiler. AZİMETLİ Binbaşı arabanın arkasındaki kolileri sığınak tabir edilen depoya taşımamızı istedi’’ diyor.
Bu kutuların içinde telsiz varmış. Aynı cezalar onun içinde talep edildi.
SUAT FATİH KARADAĞ: Akıncı Üssü 143. Filo Komutanlığı’nda Teğmen olarak görev yapıyordu. 15/07/2016 tarihinde mesainin bitiminden sonra Mustafa AZİMETLİ’nin yaptığı toplantıya
katılan ekibin içinde yer alıyor. Kendisini Teğmen Sinan Öztürk’le beraber nizamiyede nöbetle görevlendiriliyorlar. Orada “faaliyete geldik’’ ya da “Albay Ahmet Özçetin’i görmeye geldik”
di- yenleri 140. Filo’ya yönlendiriyorlar. Anayasa’yı ihlal, yasama organını ortadan kaldırmaya
te- şebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı örgüte üye
olmak suçlarından cezalandırılması istendi.
ABDULLAH BERŞAH KÜL: Hava Harp Okulu’ndan 2012 Yılında mezun oldu. 2015 Yılı Mayıs
ayında Ankara 4. Ana Jet Üssü Komutanlığı 143. Filo’da F-16 Harbe Hazırlık Eğitimi almaya başlamış. Kalkışma sırasaında bu göreve devam ediyordu. Mesaiden sonra yapılan toplantıya katılan
ekibin içinde yer alıyor. Toplantı sonrası Mustafa Mete KAYGUSUZ tarafından filonun piste bakan
tarafında nöbet tutmak ve yabancı kimseyi oraya yaklaştırmamakla görevlendiriliyor. Yukarıdaki
dört suçlama onun için de geçerli.
İSMAİL KESKİN: 1998 Yılında İzmir Gaziemir Hava Teknik Okullar Komutanlığı’ndan mezun
olmuş. Görevleri arasında Akın ÖZTURK’ün konut Astsubaylığı da bulunuyor. Olay sırasında da
bu görevdeydi. İddianamede, “Akın ÖZTÜRK ile birlikte Akıncı Üssü Karargâhı’na geçtiğine ve
Akın ÖZTÜRK ve darbeciler tarafından verilen görevleri yerine getirdiğine’’ dair suçlamalar yer
alıyor. Onun hakkında da dört ayrı suçtan cezalandırılma talebi var.
HARUN OLGUN: Albay rütbesiyle Özel Kuvvetler Komutanlığı Yurtdışı Harekâtı Hazırlık Daire
Başkanlığı’nda görev yapıyordu. 15/07/2016 tarihinde saat 21.30’da Çankaya Muhafız Alayı’na
askeri kamuflaj ile ziyarete gittiğinde bir askeri helikopterin gelerek, “gidiyoruz’’ demesi üzerine
helikoptere binip Akıncı Üssü’ne gitmiş. Aynı cezalar OLGUN hakkında da istendi.
FATİH KAHRAMAN (Besim oğlu): Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda Topçu Yüzbaşı olarak görev yapıyordu. 15/07/2016 tarihinde saat 17.00 gibi cep telefonundan aranması üzerine, Akıncı
4. Ana Jet Üssü’ne gitmiş. Burada tanımadığı bir Albay kendisine “bir görev aldıklarını, göreve gideceklerini, bir Komutanı koruyacaklarını’’ söylemiş. Daha sonrasında Ümit ERİM, Fatih
YAPICI ve Murat ÇAKIR ile birlikte Akıncı Üssü’nde bir binanın önünde nöbet tuttarak binaya giriş
ve çıkışları kontrol etmiş. Aynı dört suçtan cezalandırılması istendi.
EMİN ALBAYRAK: Olay tarihinde Ankara 4. Ana Jet Üssü’nde Teğmen rütbesi ile kursiyer
Pilot olarak görev yapıyordu.15/07/2016 tarihinde Mustafa AZİMETLİ’nin çağrısıyla üsse gitmiş. AZİMETLİ’nin yaptığı konuşmayı dinleyenlerin arasında bulunuyor. O gece Suat Fatih KARADAĞ’dan dış nizamiyedeki nöbeti devralmış. “Ahmet Albayı görmeye geldim” diyen kişilere
eskortluk yapmış. Kendisine verilen talimatlara uygun kişileri üsse almış. Yukardaki dört ayrı
suçtan cezalandırılması talep edildi.
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AHMET BAHADIR ÖZMEN: 2010 Yılında Hava Harp Okulu’na başlayıp 2014’te bitirmiş. Olaydan birbuçuk ay önce de Akıncı Üssü’ne atanmış. 143. Filo’da kursiyer Teğmen Pilot olarak görev
yapıyordu. Olay günü arkadaşlarının sosyal bir faaliyet yapacaklarını söylemeleri üzerine filoda
kalarak yapılan toplantıya iştirak etmiş. Ali KARABULUT Binbaşı taşınan televizyonun kurulumu
için kendisini görevlendirmiş. Daha sonra Binbaşı Ali KARABULUT üsse saldırı olabileceğini söyleyince silahlanmış. Kendisine verilen görevleri yerine getirmiş. Hakkında diğerleri için istenen
dört ayrı suçtan ceza talep edildi.
RAİF CAN DURSUN: Teğmen olarak görev yaptıyordu. “Lise ve üniversite yıllarında cemaate
bağlı kişilerle görüştüğünü, bu kişilerden ders aldığını, bu kişilerin yönlendirmesi ile askeri liseyi
tercih ettiğini’’ söylüyor. Maaşının %15’ini himmet olarak vermiş ve her ay 15 TL gazete parası
ödemiş. Bankanın maaşlarına verdiği aylık 30 TL civarındaki faizi abi diye tarif ettiği terör örgütü üyesine vermiş. 17-25 Aralık’tan sonra AK Parti aleyhine yapılan konuşmalara katılmış.. Suç
tarihinde Hakan KARAKUŞ’un yaptığı toplantıya iştrirak ederek kendine verilen görevleri yerine
getirmiş. Onun da yukardaki dört ayrı suçtan cezalandırılması talep edildi.
ÜNSAL CANBOĞA: Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda Astsubay Başçavuş olarak görev yapıyordu. Akıncı Üssü’nde herhangi bir görevi olmamasına rağmen olay günü, görev yaptığı kurumdan hatırlamadığı bir Komutanın Akıncı Üs Komutanlığı’nda güvenliği sağlamak için görevlendirildiğini bildirmesi üzerine üsse gitmiş. Orada nizamiyerdeki giriş çıkışları kontrol eden ekiple
birlikte çalışmış. Kendisi hakkında Anayasa’yı ihlal, yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı örgüte üye olmak
suçlarından ceza talep edildi.
MUHAMMED SUHEYL SERDAROĞLU: 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda Üsteğmen rütbesi ile
görev yapıyordu. F-16 eğitimi alan pilotlardan biri. Olay günü erken biten mesaiden sonra Mustafa AZIMETLİ’nin topladığı kursiyerlerin içindeydi. Toplantıda kendilerine, “Hakan EVRİM veya
Ahmet ÖZÇETİN’in misafiriyiz diyenleri kimlik kontrolü yapmadan içeriye alın’’ şeklinde talimat
verilmiş. Bu emri uygulamış. Ali KARABULUT’un kendisine verdiği talimatla 143. Filo’ya yemek
taşıyor. Kendisi hakkında yukarda zikredilen suçlardan ceza verilmesi istendi.
MELİH DÖNER: Akıncı Üssü’nde Pilot Üsteğmen olarak görev yapıyordu. Kanlı girişimin yapıldığı gün mesai erken bitirildikten sonra geri bırakılarak kendileriyle toplantı yapılıp görevler
verilen gurubun içerisinde yer aldı. Toplantıda kendisine Mete KAYGUSUZ ve Ahmet TOSUN’un
emirlerine itaat etmesi söylenmiş. Mete KAYGUSUZ’la birlikte uçuş kulesine giderek kapıda beklemiş. 2016/128386 sayılı mahrem imamlar soruşturma dosyasında Ufuk IŞIK isimli şahsın kendisinin mahrem abiliğini yaptığı belirtiliyor. Yukarda geçen dört konuda suçlanıyor ve ayrı ayrı
cezalandırılması isteniyor.
SİNAN ALVUR: Kendisi Pilot Teğmen olarak üssde görev yapıyordu. Telefonuna gelen mesaj
üzerine suç tarihinde akşama doğru üsse gidiyor. Mustafa AZİMETLİ’nin konuşmasını dinleyen
gurubun içinde yer alıyor. Konuşmadan sonra Ali KARABULUT kendisini Mesut AÇIKGÖZÜ’yle
birlikte filonun giriş kapısına götürüp nöbet için görevlendiriyor. Burada ayrıca kendisine verilen
ulaştırma görevlerini yerine getiriyor. Gece kendisine verilen emirlere itaat ediyor. İfadesinde
“üssde bulunan üst rütbelilerin Cumartesi sabahı bir kısım dosyaları yaktıklarını’’ anlatıyor. ALVUR için diğerlerine istenen cezalar talep ediliyor.
SİNAN ÖZTÜRK: 2013 Yılında Hava Harp Okulu’ndan mezun oluyor. 2015 Ekim ayında Akıncı
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4. Ana Jet Üs Komutanlığı’na tayinen geliyor. Mesaiden sonra üssden ayrılıyor ama nizamiyeyi çıkar çıkmaz mesajla çağrıldığı için geri dönüyor. Saat 17:00’da Mustafa AZİMETLİ gelerek yoklama
alıp konuşmasını yapıyor. Toplantını akabinde Ali KARABULUT kendisine Suat Fatih KARADAĞLI
ile birlikte nizamiyede nöbet görevi veriyor. Silahı olmadığı için KARABULUT’un talimatıyla Teğmen Burak CEYLAN’ın silahını kendisi alıyor. Nizamiyeye gelip “Ahmet ÖZÇETİN’e sosyal faaliyet
için geldik’’ diyenleri alıp filoya bırakıyor. Yukarda geçen dört ayrı suçtan cezalandırılması talep
edildi.
ERKAN ÇOBAN: Kıdemli Başçavuş Assubay olarak Akıncı 4. Ana Jet Üssü İkmal Tabur Komutanlığ’nda görev yapıyordu. İfadesinin bir yerinde şunları söylüyor: “4. Ana Jet Üssü Hassas Silah
Sistemleri sayımı dolaysıyla görevli iki adet Amerikalı askeri personelin birliğimize gelerek hassas silah sistemleri kapsamındaki mühimmat seri numara kontrolleri yapılması için 14 Temmuz
2016 tarihinde ilgili sayıma başlanmış olup, 14 Temmuz’da tamamlanamadığından 15 Temmuz
2016 saat 10.30 civarı iki Amerikalı personel lojman nizamiye bölgesinden alınarak yarım kalan
sayım işlemleri ve sayım sonu sonuç raporu tutanağını imzalanması için 13.30’a kadar Kuzey
Cephanelik 10 numaralı depodaki mühimmatların kontrolü sağlandı.’’ Hassas Silah Sistemleri
dediği gurubun içinde Stinger Füzesi, Stinger Füzesi Tetik Tertibatı, AIM 120/B AMRAAM Hava
Füzesi, AIM 9X Hava Füzesi, CATM 9X Eğitim Füzesi, AGM-154 JİSEOW mühimmatı bulunuyor.
İfadesinde geçen bilgilere göre isimlerini bilmediği Astsubayları Güney Cephaneliği’ne götürerek istedikleri 20 tabanca ve her tabanca için iki adet şarjör, tabanca kutusu ve 600 adet mermiyi
işlemlerini yaparak onlara teslim ediyor. Kuzey Cephaneliği’nde uçaklara mühimmat monteleme işine nezaret ediyor.. Hakkında aynı dört suçtan ceza talep ediliyor. Mahkemenin 13 Kasım
2017 tarihli oturumunda Çoban, hakkında denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak tahliye
kararı verildi.
HABİP SARIAHMETOĞLU: 2013 Yılında Hava Harp Okulu’ndan mezun oluyor. İlker HAZİNEDAR kendisine 14/07/2016 günü uçuş eğitimi vermeyeceğini, başka bir üsse LGB denilen lazer
aygıtını almaya gideceklerini söylemiş. 15/07/2016 günü saat 17.00 sıralarında Sinan ÖZTÜRK
arayarak acilen filoya gelmesini istemiş. Oraya gittiğinde Mustafa AZIMETLİ kendisine “gece terörle mücadele hareketi olacağını burada olacaklarını, bazı görevler verileceğini ve verilen görevlerin sorgulanmadan yapılmasını’’ istemiş. Ondan sonra da kendisine verilen görevleri yerine
getirmiş. Nizamiyede görev yapan ekibin içinde bulunmuş. Diğerleri için istenen cezalar onun
için de talep edildi.
TANER DOĞAN: 2013 Yılında Teğmen rütbesiyle Hava Kuvvetleri’ne katılmış. Akıncı 143. Filo
Komutanlığı’nda Hava Pilot Teğmen olarak görev yapıyordu. Kendisi mesai erken bitince evine
gitmiş ama gelen mesaj üzerine tekrar filoya dönerek Mustafa AZİMETLİ ile Selahattin YORULMAZ’ın yaptığı toplantıya katılmış. Toplantı sonrası kendisine filo girişindeki normal zamanda
nöbetçisi olmayan kapısı devamlı açık olan yerde nöbet görevi verilmiş. Mühimmat yüklü araçla
Özel Kuvvet askerleri otobüse binerek beklemiş olduğu kapıdan çıkarak gitmişler. 2016/128386
sayılı Mahrem İmamlar soruşturma dosyasında ismi geçen Ufuk IŞIK ona da abilik yapmış. Diğerleri için istenen cazalar Taner DOĞAN için de talep ediliyor.
MEHMET ÖZKAN HANİLÇİ: Akıncı 4. Ana Jet Üssü Komutanlığı Cephanelik bölümünde Kıdemli Başçavuş Astsubay olarak görev yapıyordu. 11 Temmuz 2016 tarihinde Dalaman Hava
Meydan Komutanlığı’ndan Ankara Akıncı Üssü’ne tayin olmuş. 15.07.2016 günü kahvaltıyı görev
yerinde yapmış. Kahvaltı sırasında komutanları Kıdemli Başçavuş Hüseyin ÜNİBOL orada bulu-
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nanlara bir harekât olduğunu, bunun gizli bir görev olduğunu ve mühimmat hazırlayacaklarını
söylemiş. Kahvaltıda Kıdemli Başçavuşlar Mustafa BAHAR, Şükrü Gökmen SARIHAN, Selim DEMİR ve yeni tayin olması sebebiyle ismini bilmediği kendisinden genç Astsubaylar varmış. Hep
birlikte muhimmat monteleme işi yapmışlar. Yukarda adı geçenlerle birlikte topla 17 kişi olduklarını söylüyor. Hakkında aynı dört suçtan ceza talep edildi.
YUNUS KILIÇASLAN: Hava Harp Okulu’nu bitirerek 2015’in sonlarına doğru Akıncı Üssü’nde göreve başlıyor. Olay günü mesai bittikten sonra Mustafa AZİMETLİ’nin emri ile 143. Filo’ya
toplantıya çağırılıyor. Toplantı sonrasında Ali KARABULUT Binbaşı filoya ait servis aracı olarak
kullanılan minibüslerden birini onun kullanacağını söyleyerek anahtarı kendisine teslim etmiş.
Bu görevin verilmesiyle birlikte Özel Kuvvetler’e ait iki tam teçhizatlı askeri Sincan nizamiye bölgesine ve ana nizamiyeye bırakmış. Sonra silahlanmaları emredilince silahlanmışlar. Diğerleri
gibi Yunus KILIÇASLAN için de Anayasa’yı ihlal, yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs,
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı örgüte üye olmak suçlarından ayrı ayrı ceza talep edildi.
EYYÜP ERGÜL: 2013 Yılında Hava Harp Okulu’ndan mezun olmuş. 2015 Yılı Ekim ayında Ankara Akıncı 4. Ana Jet Üssü 143. Filo’ya F-16 kursu için atanıyor. Olay günü Mustafa AZİMETLİ’nin
emriyle filoda kalmış. Yapılan toplantıya o da katılıyor. İfadesinde “kendine dışardan gelen, asker
mi sivil mi olduğunu bilmediği misafirlere mihmandarlık yapma görevinin verildiğini’’ belirtiyor.
2016/128386 sayılı Mahrem İmamlar soruşturma dosyasında Ufuk IŞIK’ın Eyyüp ERGÜL’e de
‘Mahrem Abi’lik yaptığı belirtiliyor. Yukardaki dört suçtan cezalandırması isteniyor.
SELİM DEMİR: 4. Ana Jet Üssü’ndeki Uçak Bakım Tabur Komutanlığı Mühimmat Füze Atölyesi’nde mühimmat bakım teknisyeni olarak görev yapıyordu. Ersin ERYİĞİT, “mühimmat bilgileriyle gelsin’’ diye kendisine talimat göndermiş. O da miktarları tespit ederek yanına gitmiş. ERYİĞİT, ona 8 adet GBU-10 bombası, 4 adet GBU-38 bombası hazırlamasını emrediyor. 15 Temmuz
sabahı mühimmatı hazırlamaya başlıyor. Daha sonra kendilerinden uçak mermisi ve uçak füzesi
hazırlamaları istenmiş, bu görevi de yapmışlar.. Aynı dört suçtan onun da cezalandırılması talep
ediliyor. 13 Kasım 2017 tarihinde yapılan duruşmada ise hakkında denetimli serbestlik uygulanarak tahliye kararı verildi.
MEHMET KÖSE: Olay sırasında Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı 143. Filo’da kursiyer Pilot
olarak görev yapıyordu. Erken mesai bitiminden sonra evine gidiyor. Telefonuna görev çağrısı
mesajı gelince tekrar üsse dönüyor. Mustafa AZİMETLİ’nin konuştuğu toplantya katılıyor. AZİMETLİ toplantıdan sonra kendisiyle birlikte 4 kişiyi seçerek ikişer kişi halinde iç ve dış nizamiyerde görevlendiriyor. Yukarda geçen dört ayrı suçtan cezalandırılması isteniyor.
KADİR BEKMEZ: O da Akıncılar 4. Ana Jet Üs Komutanlığı 143. Filo’da kursiyer Pilot Teğmen
olarak görev yapıyordu. KOM Daire analiz raporunda kardeşi Zehra Bekmez’in hakkında FETÖ/
PDY kapsamında işlem yapılan Sürat Kargo AŞ. isimli şirkette SGK kaydının bulunduğu yazılı.
İddi- anamede, darbe faaliyeti başladıktan sonra Selahattin YORULMAZ tarafından kendisine
teçhizat çantasının 141. Filo’ya götürülmesi görevi verdiği ve bu görevi yaptığı, daha sonra Ali
KARABU- LUT tarafından verilen iç nizamiyedeki nöbet görevini yerine getirdiği ve orada verilen
talimatla- rı uyguladığı yazılı. Diğerleri için istenen cezalar kendisi için de isteniyor.
GÜRCAN COŞKUN: 2010 yılında Teğmen rütbesiyle Harp Okulu’nu bitirmiş. 2015 yılındaki
genel atamalarda da Akıncı 4. Ana Jet Üssü 141. Filo Komutanlığı’na İstihbarat Subayı olarak
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atanmış. Olay tarihine kadar aynı görevi yapıyordu. İddianamenin kendisiyle ilgili bölümünde
“141. Filo’da saat 15:00’dan sonra rütbeli personel ve Teğmenler ile telefonları dışarıda bırakarak toplantı yaptığı, Nurullah Polat’a 5 tane asma kilit siparişi verdiği ve bu kilitleri ÇAĞRI
Binbaşı’ya vermesi talimatını ilettiği, darbe gününden birkaç gün önce 141. Filo’da bulunan istihbarat bölümündeki haritaları yakması için tanık Yusuf Ören’e talimat verdiği’’ kayıtlı. Diğerleri
hakkında talep edilen cezalar COŞKUN için de talep ediliyor.
ALİ RIZA EKEN ve MEHMET GÜNGÖR: Her ikisi de Akıncı’da görev yapıyordu. Kendi ifadelerinde, lise ve üniversite yıllarında cemaate bağlı kişilerle görüştüklerini, bu kişilerin yönlendirmesi ile cemaat evlerinde kalıp askeri liseleri tercih ettiklerini, maaşlarının %15’ini himmet olarak terör örgütüne verdiklerini, 17- 25 Aralık’tan sonra AK Parti aleyhine konuşulup hükümetin
yolsuzluk yaptığına dair tapelerin bilgisayardan kendilerine dinletildiğini anlatıyorlar. Mesai bitirildikten sonra Hakan KARAKUŞ’un toplayıp brifing verdiği ekibin içinde yer alıyorlar. Kendilerine
verilen nizamiye görevini ifa ediyorlar. Göngör fadesinde, Mete KAYGUSUZ’un “kimse benim
emrime itaatsizlik yapmayacak. Belirlenen saatlerde teröristler getirilecek. Teröristler tarafından üstümüz kuşatılabilir. Tutsak olanların kaçma durumunda sizler onlara mani olacaksınız’’
şeklinde emir verdiğini ve silahı olmayanlara silah dağıttığını söylüyor. Her ikisi için de, Anayasa’yı ihlal, yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni
ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı örgüte üye olmak suçlarından ceza verilmesi isteniyor.
MUSTAFA BAĞATUR: Yarbay rütbesinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Plan Prensipler Başkanlığı’nda Hava Pilot olarak görev yapıyordu. Olay günü akşam evindeyken Hava Kuvvetleri
Komutanlığı Genel Sekreterliği’nden arıyorlar ve “143. Filo’ya gitmeniz isteniyor” diyorlar. Bu
çağrı üzerine 143. Filo’ya gidiyor. Orada Üs Komutanı Hakan Evrim kendisine “Nizamiyeye git, girenlerin hepsini Kurmay Albay Ahmet ÖZÇETİN’e telefonla bildir’’ diye görev veriyor. O da verilen
görev yerine gidip işe başlıyor. Aynı dört suçtan cezalandırılması talep ediliyor.
TELAT AKTAŞ: Akıncı 4. Ana Jet Üssü’nde Pilot Teğmen rütbesiyle görev yapıyordu. Olay
günü mesai bittikten sonra filodan ayrılmayıp bekletilen ekibin içinde yer alıyor. İkindiden sonra
Mustafa AZİMETLİ önce telefonlarını toplayıp götürüyor, sonra da dönüp toplantıya katılanlara
konuşma yapıyor. Kendisine verilen görev doğrultusunda Pilotlara ait uçuş ekipmanlarını 141.
Filo’ya taşıyor. Ali KARABULUT’un talimatıyla gidip silahını alarak geri geliyor. Daha sonra KARABULUT kendisine başka görevler de veriyor, onları da yerine getiriyor.. Yukarda zikredilen dört
ayrı suçtan cezalandırılması isteniyor.
MEHMET ORUÇ: Akıncı 4. Ana Jet Üssü’nde Pilot olarak görev yapıyordu. 15/07/2016 günü
mesai erken bitirildikten sonra oradan ayrılmaması istenen ekibin içinde bulunuyor. Ali Karabulut ona ve Onur ÜNAL’a filo giriş kapısı önünde silahlı nöbet görevi vermiş. Gelen kişilerin isimlerini öğrenip Binbaşı Ali KARABULUT’a söylüyorlarmış ve onun “içeri alın’’ dediklerini içeriye
alıyorlarmış.. Kullandığı telefonun mesaj bölümünde faaliyeti ele veren mesajlara rastlanılıyor.
Aynı cezalar ORUÇ için de talep ediliyor.
HALİL İBRAHİM YURDUSEV: Olay sırasında 4. Ana Jet Üssü 143. Filo Komutanlığı’nda Kadro Pilotu olarak Üsteğmen rütbesinde görev yapıyordu. Olay akşamı kendine gelen ’’halı saha
maçı yapacağız’’ mesajı üzerine üsse gitmiş. İfadesinde oraya vardığında listede olmadığı için
kendisini içeri almadıklarını söylüyor. Ancak hakkındaki iddianamede, ‘’22.01’de Akıncı Üssü’ne
geldiği, o saatten sonra 16/07/2016 tarihi saat 11.40’a kadar telefon görüşmesi yapmadığı,
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saat 22.00’den itibaren Akıncı Üssü’nde bulunduğu, darbeciler tarafından verilen görevleri yerine getirdiği, darbe faaliyetine iştirak ettiği’’ne dair ifadeler yer alıyor. Diğerleri için istenen
cezalar YURDUSEV hakkında da talep ediliyor.
SELİM HAKAN TAŞ: Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda Piyade Kurmay Binbaşı olarak görev
yapıyordu. Olay günü Akıncı Üssü’nden bir Albay arayarak “Mesai bitimi göreve gidiyoruz, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’nda hazır olun’’ demiş. Evinde otururken de daha önceden tanımadığı bir kişin evine gelerek “Bana da bu şekilde talimat geldi birlikte gidelim’’ demiş. O da
kalkıp daha önceden hiç görmediği, tanımadığı, ismini bilmediği bir şahısla Cumhurbaşkanlığı
Muhafız Alayı’na gitmiş. Sabaha karşı tanımadığı bir rütbelinin helikopterle tahliye edileceğinin
söylenmesi üzerine helikopterle birlikte Akıncı Üssü’ne gitmiş (16 Temmuz). Diğerleri için istenen cezalar onun için de talep edildi.
HASAN HÜSEYİN CERRAHOĞLU: 4. Ana Jet Üssü’ndeki Depolama ve Dağıtım Bölük Komutanlığı’nda, Depolar Takım Komutanı’na vekâleten görev yapıyordu. Olay günü eve erken gittiğini, darbe girişimini evde öğrendiğini söylüyor. Olayı televizyondan öğrenince İkmal Tabur Komutanı Hüseyin Tanju TAŞKIRAN’ı aramış. O da “ben de evden izliyorum bir şey yapma’’ demiş.
Bu kez Hava İkmal Astsubay Çavuş Melih YILMAZ onu aramış. “Amirim benden silah istiyorlar, ne
yapıyım’’ diye sormuş. İfadesinde diyor ki, “Ben de haberleri izleyip olayı öğrenmiş olduğum için
kesinlikle kimseye silah vermeyin dedim.’’ Oysa hakkında hazırlanan iddianamede şu cümleler
var: “Hasan Hüseyin CERRAHOĞLU’nun suç tarihinde darbeye teşebbüs faaliyeti devam ederken
Erkan ÇOBAN’ı telefon ile aradığı, ‘Nasıl gidiyor şefim’ diye sorduğu ve Erkan ÇOBAN’a, darbecilere silah ve mühimmat vermesi talimatını verdiği.. anlaşılmıştır.’’ Onun için de; Anayasa’yı
ihlal, yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan
kaldırmaya teşebbüs ve silahlı örgüte üye olmak suçları işlediği iddasıyla her birinden ayrı ayrı
ceza verilmesi isteniyor. 13 Kasım 2017 tarihinde yapılan duruşmada ise hakkında denetimli
serbestlik uygulanarak tahliye kararı verildi.
MUSTAFA EREZ: 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda 4’lü kol lideri olarak görev yapıyordu. Olay
günü mesai erken bitince çıkmak istiyor. Fakat Mehmet Fatih ÇAVUR ona “sen çıkma işimiz var’’
deyince geri kalıyor. ÇAVUR’un başkanlığında 141. Filo’nun eski Harekât İcra Odası’nda toplantı
yapıyorlar. Sonra odasında oturuken saat 18.00-19.00 civarında Mehmet ÇAVUR gelerek onu
kuleye gönderiyor. İfadesinin bir yerinde şöyle diyor: “…Bu arada bir iki kez 141. Filo’yu aradım.
Ben de uçmak istediğimden bana görev çıktımı diye sordum. Telefonlara genelde Teğmenler
baktı. Hatta bir keresinde orada yetkili büyüklerden kim var dedim, onlarda Mete KAYGUSUZ’un
olduğunu söylediler. Mete KAYGUSUZ’a kulede nöbetçiyim, bana görev çıkarsa kuledeyim haberiniz olsun dedim.’’ Dikta kayıtlarıyla ilgili dikkat çeken bir şey söylüyor. Diyor ki, “..Saat 22:17’teki
kayıtta konuştuğum kişi 143. Filo’nun Hareket Subayı Ali Karabulut’tur. Kendisi bana Yurtta Sulh
diyen helikopterlerin bizden olduğunu söylüyor.’’ EREZ hakkında; Anayasa’yı ihlal, yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı örgüte üye olmak suçlarıyla ilgili olarak ayrı ayrı cezalandırılması talep edildi.
MÜNİR IŞIK: Rütbesi Jandarma Muhabere Yüzbaşıydı. Konya Bölge Jandarma Komutanlığı MEBS (Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri) Bilgi Komutanlığı’nda görev yapıyordu. Olay
olduğunda bu göreve henüz yeni atanmıştı. 15/07/2016 günü Komutanlığın Kurmay Başkanı
Mustafa SAPOĞLU kendisini çağırarak, “araç görevlendirmesi yapacağım, bana araç sürebilecek
ve araç Komutanı olabilecek birlikteki rütbeli personelin isim listesini hazırla’’ demiş. O da, o
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an için şoför olabilecek tek rütbelinin Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Can MENGÜ ve kendisi
olduğunu söylemiş. SAPOĞLU bu ikisiyle aracı Ankara’ya göndermiş. Aracı orada Konya Merkez
Komutanı’nın Emir Subayı’na teslim etmişler. Daha sonra da akrabalarına uğrayıp üsse gitmişler.
Aynı dört suçdan cezalandırılması istendi.
ÖZGÜR ÖTÜKÜN: Yüzbaşı rütbesinde. 4. Ana Jet Üssü 141. Filo Komutanlığı’nda Program
Subayı olarak görev yapıyordu. Olay günü erken mesai bitiminden sonra KARAKUŞ’un toplantı
yaptığı ekibin içinde yer alıyor. Sinan KURT isimli şahıs kendisine mahrem abilik yapmış. İddianamede kendisiyle iligili olarak, “…Suç tarihinden önce Hollanda’ya dış görev amacıyla tayininin
çıktığı, ancak darbe faaliyetinde görev verilmesi düşünüldüğü için darbe faaliyetini yönetip organize eden şüphelilerden Hakan Karakuş’un talimatıyla şüphelinin ilişiğinin kesilmediği.. anlaşılmıştır.’’ deniliyor. Diğerlerine istenen cezalar onun için de talep edildi.
MERVE DUĞAN ve LALE IŞIK: Her ikisi de Muhabere Eğitim Elektronik Bilgi Sistemleri’nde kursiyer Teğmen olarak çalışıyordu. Olay günü Merve DUĞAN izinde, IŞIK ise görevdeymiş
ama mesai bitince evine gitmiş. Her ikisi de evlerindeyken telefonlarına gelen mesaj üzerine
üsse dönüyorlar. Tabur Komutanları Metin BİLGİCİ, oradakilere “içiniz rahat olsun, biz görevimizi
yapmaya gidiyoruz’’ demiş. Götürecekleri kişileri aracı olanlara pay etmişler. Geriye araç kalmayınca DUĞAN’ı Metin Bilgici ve Üsteğmen Eren ÇALIŞKAN araçlarına almışlar. Birlikte 4. Ana jet
Üssü’ne gitmişler… Aynı cezalar onlar için de isteniyor.
CEVDET TÜRKELİ: 2002 Yılında Hava Harp Okulu’nu bitirmiş. 2011 Yılında 181. Filo’ya, 2015
Yılında 143. Filo’ya, 2015 Aralık ayında 141. Filo’ya atanmış. Olay sırasında orada görev yapıyordu. Kalkışma tarihinde filodaydı. Seçilmişlerle yapılan toplantıya o da katıldı. Kendisi savunmasında erken biten mesaiden sonra evine gittiğini söylese de, tanık Aydın ÖZDEMİR, sanıklardan
Hakan DOĞAN ve Engin YÜKSEL’in beyanlarından üssde olduğu ve toplantıya katıldığı anlaşılıyor.
Türkeli hakkında diğerleri gibi, Anayasa’yı ihlal, yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs,
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı örgüte üye olmak suçları ile ilgili olarak ayrı ayrı cezalandırılması talep ediliyor.
ENGİN YÜKSEL: Akıncı Üssü 141. Filo Komutanlığı’nda Üsteğmen olarak görev yapıyordu.
Olay günü Hakan KARAKUŞ’un konuşma yapmak üzere topladığı ekibin içinde yer alıyor. Saat
22:00 sılarında KAYGUSUZ onları tekrar toplayarak, “artık gün bugündür, herkes üzerine düşen
görevi layıkı ile yapacak ve benim emirlerime koşulsuz itaat edecek ve uyacak” demiş. Ondan
sonra da hep birlikte verilen görevleri yerine getirmişler. 2016/128386 sayılı Mahrem İmamlar
soruşturma dosyasında adı geçen Ufuk IŞIK kendisinin mahrem abi’iğini yapmış. Onun için de
aynı dört suçtan ceza talep edildi.
HASAN KEPEZ: 141. Filo Komutanlığı’nda Hava Pilot Üsteğmen olarak çalışıyordu. Mesaiden sonra Hakan KARAKUŞ’un emri ile geri bırakılan gurupta yer aldı. Orada silahı olmayanlara
tabanca dağıtılıyor. Kendisi lojmandan kendi silahını alıyor ve verilen “güvenlik’’ görevini üsleniyor. Mehmet Fatih ÇAVUR yanlarında üç tane G-3 tüfeği olan askeri de onunla görevlendiriyor.
Kuleye gidip geliyor. Sinan Kurt’un 07/09/2016 tarihli ifadesinden kendisinin bir dönem Hasan
KEPEZ’in mahrem abisi olduğu anlaşılıyor. Diğerlerine istenen cezalar KEPEZ için de talep edildi.
HÜSEYİN TANJU TAŞKIRAN: 1996 Yılında Hava Harp Okulu’ndan mezun oluyor. Suç tarihinde hala 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda İkmal Tabur Komutanı olarak görev yapıyordu. İfadesinde
“akşam evindeyken Astsubay Melih YILMAZ’ın arayarak, beş Teğmenin gelip kendilerinden silah
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istediğini bildirdiğini, kendisinin de vermeyin dediğini’’ söylüyor. Daha sonra Komutanı emredince istenen silahların tutanakla verilmesini söylemiş. Komutanı Hakan EVRİM de ifadesinde Tanju
TAŞKIRAN’dan silah ve mühimmat istediğini, onun da bu talimatı yerine getirdiğini belirtiyor.
Onun hakkında da aynı dört ayrı suçtan ceza istendi.
MELİH YILMAZ: Akıncı Üssü’nde çalışyordu. İkmal Tabur Komutanlığı’nda Taşınır Mal Kayıt
Silme ve Yer Araçları İstasyonlarında Astsubay olarak görev yapıyordu. Kendisinden silah istenince Yarbay Hüseyin Tanju TAŞKIRAN ile telefonla görüştükten sonra darbe faaliyetini icra eden
şüphelilere silah ve mühimmat veriyor. Hakkında, Anayasa’yı ihlal, yasama organını ortadan
kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı
örgüte üye olmak suçlarından ceza talep edildi. Mahkemenin 13 Kasım 2017 tarihindeki duruşmasında güvenlik tedbirleri uygulanarak tahliyesine karar verildi.
ALİ MERT TÜFEKÇİ: Akıncı’da görev yapıyordu. Kendi ifadesinde “ortaokul bitiminde sınavlara girdiğinden itibaren cemaatle bağlantı kurduğunu, bu şahısların yönlendirmesi ile askeri
liselere girdiğini, cemaat evlerinde ders aldığını, daha sonra cemaatin yönlendirmesi ile çeşitli
kişilerle bağlantı kurduğunu’’ anlatıyor. Hakan KARAKUŞ’un toplantısına katılan ekipten. Hüseyin TÜRK’ün kendisine tüm kursiyerlerin nerede olduğunu belirleyip liste yapmasını söylediğini,
kendisinin de bunu yaptığını söylüyor. Gece AZİMETLİ ile beraber yakıt teminine çalışmış. Diğerleri için talep edilen cezalar onun içn de istendi.
HALİL İBRAHİM GÜÇLÜ: Akıncı’da Teğmen rütbesiyle görev yapıyordu. Kendi ifadesinde,
“lise ve üniversite yıllarında cemaate bağlı kişilerle görüştüğünü, maaşının %15’ini himmet olarak terör örgütüne ödediğini, 17-25 Aralık’tan sonra AK Parti aleyhine faaliyetlere katıldığını’’
anlatıyor. O da Hakan KARAKUŞ’un topladığı ekipte bulunuyor. Yunus ŞAHİN ile birlikte filo kapısının girişinde görev almış. Aynı dört suçtan onun için de ceza istendi.
AHMET CEBEL: Akıncı Üssü’nde Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş olarak görev yapıyordu.
Kendisine darbe faaliyetine katılan uçak ve helikopterlerin park alanına park ettirilmesiyle ilgili
görev verilmiş. İddianamede bahse konu görevi yerine getirdiği yazılı. Diğerlerine istenen cezalar onun için de talep edildi. 13 Kasım 2017 tarihinde yapılan duruşmada ise hakkında denetimli
serbestlik uygulanarak tahliye kararı verildi.
MUSTAFA KARADERE: 2014 Yılında Hava Harp Okulu’ndan mezun oluyor. Aynı zamanda
Endüstri Mühendisliği eğitimi de almış. 2016 Yılı Haziran ayı başında 4. Ana Jet Üssü Komutanlığı emrine gelmiş. Kullanmakta olduğu telefonda geceyle ilgili olduğu düşünülen mesajlar
bulunmuş. İddianamede darbeye katılacak askerleri Akıncı Üssü’ne davet ettiği, Akıncı Üssü’nde
darbeye katılacak subayların hazırlık toplantıları yaptığı, kendisinin de de bahse konu toplantıya
katıldığı, kendisine nöbet tutma görevi verildiği ve bu görevi yerine getirdiği kayıtlı. Diğerlerine
istenen cezalar onun için de talep edildi.
BUĞRA BALDAN: Hava Harp Okulu’nu 2013 Yılında bitirerek İzmir Çiğli’de bulunan 2. Ana
Jet Üssü Komutanlığı’na Kursiyer Pilot olarak atanmış. 2016 Yılı Şubat ayında ise ataması Akıncılar 4. Ana Jet Üssü Komutanlığı 143. Filo’ya yapılmış. Mesai erken bitince evine gitmiş ama
Mustafa AZİMETLİ’nin emri ile “16.00’da filoda sosyal faaliyet olması sebebiyle herkesin filoya dönmesi’’ istenince filoya geri dönmüş. AZİMETLİ’nin gazino toplantısına iştirak etmiş. Ali
Karabulut’un emriyle desk denilen anons merkezinde görev almış. İncelenen cep telefonunda
olay gecesi “Hayatımda böyle sevindiğimi hatırlamıyorum, kurtulduk” şeklinde mesaj attığı tes-
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pit edilmiş. Kendisinin, Anayasa’yı ihlal, yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı örgüte üye olmak suçlarından
cezalandırılması istendi.
HARUN NİHAT AŞIK: Hava Harp Okulu’ndan 2013 Yılında mezun oluyor. 2015 yılı Eylül ayında Ankara’da bulunan Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı 143. Filo’ya geliyor. Olay günü mesai bitiminden sonra telefonuna gelen mesaj üzerine üssde kalıyor. Mustafa Azimetli üç kişiyle birlikte
kendisine “bugün terörle mücadele harekâtı olacak, bu görev bizim üsse verildi. Daha önceden
planlanan sosyal bir faliyet de var. Bu faliyet iptal edilmedi. İlerleyen saatlerde sosyal faliyetimize devam edeceğiz. Bazılarınızı bunun için mihmandar olarak görevlendireceğiz, ailelerinize
bugün geç geleceğinizi bildirin. Size güveniyoruz. Herkese özel görev verilecek, bunu arkadaşlarınıza söylemeyin’’ diyor. Sonra da mihmandarlık göreviyle nizamiyeye gidiyor. Daha sonra uçuş
ekibine hizmet görevi de alıyor. Diğerleri için istenen cezalar onun için de istendi.
SAMET AVŞAR: 2013 Yılında Hava Harp Okulu’nu bitiriyor. Çiğli’deki 2. Ana Jet Üssü’nde
Kursiyer olarak pilotaj eğitimi alıp, 2015 Yılı Nisan ayında bu eğitimi tamamlıyor. 2015 Yılının
Kasım ayında Akıncı 4. Ana Jet Üssü’nde kursiyer Pilot olarak geliyor. Olay günü mesainin erken
biteceğini bir gün öncesinden biliyor. 15 Temmuz tarihinde eve erken gidiyor ama AZİMETLİ’nin
çağrısından haberdar olunca tekrar filoya dönüyor. AZİMETLİ kendisini Taner DOĞAN’’la birlikte
filonun girişindeki kapıda görevlendiriyor. Avşar’ın da aynı dört suçtan cezalandırılması talep
edildi.
MURATCAN IŞIK: 2010 Yılında Hava Harp Okulu’na giriyor. Bitirdikten sonra Çiğli’ye atanarak orada 2 yıl eğitim görüyor. 2016 Yılı Mayıs ayında Ankara 4. Ana Jet Üs Komutanlığı 143.
Filo’ya atanıyor. Olay günü Mustafa AZİMETLİ’nin filo gazinosunda topladığı ekipte yer alıyor.
Toplantıdan sonra Ali KARABULUT kendisine filoya gelecek sivil şahısları öğretmenler odasına
yönlendirme görevi vermiş. Ardından da filo girişindeki kapıda görev almış. Yukarda bahsi geçen
dört ayrı suçtan cezalandılılması talep edildi.
ONUR ÜNAL: Olay yaşanırken Akıncı Üssü, 143. Filo Komutanlığı’nda kursiyer Teğmen olarak görev yapmaktaydı. O gün dil sınavı varmış. Sınavdan önce Mustafa KARADERE vasıtasıyla sınav bitince ayrılmamaları gerektiği ve sosyal faaliyet yapılacağı yönünde duyuru yapılmış. İkindi
sıralarında Mustafa AZİMETLİ’nin yaptığı toplantıya katılmış. Kendisine Ali Karabulut tarafından
filo giriş kapısı ve filo nizamiyesinde nöbet tutma görevi verilmiş. Dört ayrı suçtan cezalandırılması istendi.
ENES COŞKUNÇAY: Suç tarihinde 143. Filo’da kursiyer Teğmen olarak görev yapıyordu. Mesainin erken bitirilmesinden sonra filoda tutulan ve toplantı yapılan ekibin içindeydi. Daha sonra
AZİMETLİ’nin toplantısında da bulundu. Kendisine filonun kantin çıkışındaki kapıda nöbet görevi veriliyor. Daha sonra Ali Karabulut tarafından helikopterlerin bulunduğu Kıbrıs Peni olarak
adlandırılan yerde Talat Aktaş ile birlikte nöbet tutma görevini yerine getiriyor. Diğerleri için
istenen cezalar onun için de talep edildi.
ERTUĞRUL GÜVEN BİRLİK: Akıncı’da Teğmen rütbesyle görev yapıyordu. Mesaiden sonra
geride bırakılanlarla yapılan toplantıya katıldı. Toplantıdan sonra kendisini filonun arka tarafında
nöbet tutması için görevlendirmişler. Arkadaşı Ahmet OĞUZHAN lojmana gidip silahını da getirmiş. Aynı dört suçtan cezalandırılması talep edildi.
İBRAHİM YILMAZ: 2016 Yılının Şubat ayından beri Akıncı Üssü 141. Filo Komutanlığı’nda
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Teğmen olarak görev yapıyordu. Mesaiden sonra geri kalıp toplantı yapılan ekibin içerisinde yer
alıyor. Toplantılar sonrası yapılan iş bölümüne göre minibüsle CASA Pilotlarını taşıyor ve ayrıca
pistten filolara taşınması gereken kişileri gidecekleri yerlere götürüyor. Aynı cezalar onun için de
isteniyor.
AHMET SARIKAYA: Kendisi Akıncı Üssü’ndeki 143. Filo Komutanlığı’nda Teğmen olarak görev yapıyordu. Akıncı Üssü’nde darbeye katılacak subayların yaptığı hazırlık toplantılarına katıldı. Kendisine Mustafa Azimetli tarafından filodaki 100 adet telsiz ve bataryanın şarj edilmesi görevi verildi. SARIKAYA, telsiz ve bataryaları şarj etti. Ayrıca Pilotların malzemelerinin 141. Filo’ya
taşınmasına yardım etmiş ve şarjörlere mermi yerleştirmiş. Diğerlerine yöneltilen suçlamalar
onada yöneltildi ve cezalandırılması talep edildi.
COŞKUN BARDAKÇI: 2013 Yılında Hava Harp Okulu’ndan mezun oldu. Kalkışma tarihinde
4. Ana Jet Üssü 141. Filo’da kursiyer Teğmen olarak görev yapmaya devam ediyordu. İzin almak
için Hakan KARAKUŞ’un yanına gidiyor, o da kendisine kursiyer Pilotlarla görüşme yapacağını
ve bu sebeple brifing salonunda toplanmalarını emrediyor. İfadesinde Karakuş’un kendilerine
“bugün büyük bir gün, terörün belini kıracağız, büyük bir operasyon yapılacak, operasyon gece
boyunca sürecek, herkesin her şeyi bilmesine gerek yok. Bugün ne emredersem onu yapacaksınız, size farklı farklı görevler vereceğim’’ dediğini anlatıyor. Toplantıdan sonra Hüseyin TÜRK, 5
kişiyle birlikte kendisine görev vermiş. Kendisine minübüs şoförü olacağını söylemiş. Görevi üss
içerisinde personel nakliyesi yapmak. Onun hakkında da aynı dört suçtan ceza istendi.
ENES TAŞTAN: Kalkışma tarihinde Akıncı Üssü’nde görev yapıyordu. İfadesinde, ”15/07/2016
günü 17:00 sıralarında Filo Komutanı olan Hakan Karakuş 48 adet subayı toplayarak kendilerine
yurt dışında bir operasyon yapılacağını, operasyonun gizli kalması gerektiğini söyledi’’ diyor.
Kendisine Hakan KARAKUŞ ve Mustafa Mete KAYGUSUZ tarafından, kulede bekleme ve kulenin
emniyetini sağlama görevi verilmiş. 2016/128386 sayılı Mahrem İmamlar soruşturma dosyasında ifadesi bulunan Ufuk Işık, TAŞTAN’ın mahrem abiliğini yaptığını söylüyor. Onun hakkında da
bahsi geçen dört suçtan ceza verilmesi istendi.
FEYYAZ KARAKAŞ: 2010 Yılında Hava Harp Okulu’nu giriyor ve bitirerek 2014 yılında İzmir
2. Ana Jet Üs Komutanlığı’na atanıyor. Daha sonraki ataması 29/05/2016 tarihinde F-16
eğitimi almak için 4. Ana Jet Üs Komutanlığı 143. Filo’ya yapılıyor. Olay günü mesainin erken bit
ril- mesinden sonra geri bırakılıp kendileriyle toplantı ve görevlendirme yapılan ekipte yer alıyor.
İfadesinde diyor ki, “KARABULUT bulunduğumuz 143. Filo binasının giriş kapılarına bizleri ikişer
kişi olarak yerleştirdi, bize ‘tanımadığınız kişiler içeri girmesin, gelen ismini söylesin, bana bilgi
verin, ben müsaade eder isem o zaman içeri alırsınız, gruplar halinde bulunmayın’ dedi.’’ Ankara
Polis Kriminal Müdürlüğü’nün ekspertiz raporuna göre kendisine ait tabancanın incelenmesi sonucunda şüpheliden alınan svaplarda atış artıklarının tespit edildiği yazılı. Atılı dört suçtan onun
da cezalandırılması talep edildi.
NİHAT ÇIRAKOĞLU: Albay rütbesiyle Akıncı Üssü’nde görev yapıyordu. Suç tarihinde kendisini cep telefonundan arayan kişi Hava Kuvvetleri Komutanı’nın emri ile aradığını, uçuş kıyafetini alarak 143. Filo’ya gelmesi gerektiğini söyleyince filoya gitmiş. İddianamede “..Suç tarihinde
ilişiğini kestiği, ancak İspanya’ya gitmediği, darbeye teşebbüs gecesi görev ve yetkisi olmadığı
halde Akıncı Üssü’ne geldiği, Akıncı Üssü’nde uçuş kıyafeti giydiği, 4 yıldır uçuş yapmadığını belirtmesi üzerine uçuş ekibinden çıkarıldığı, ..Şüphelinin darbeciler tarafından verilen görevleri

384

Bir İşgal Hareketi - II

yerine getirdiği, darbe faaliyetine iştirak ettiği’’ yazılı. Aynı suçlardan cezalandırılması isteniyor.
FEYZİ ÜNAL: İzmir Gaziemir’de bulunan Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu’nu bitirmiş. 2.
Ana Jet Üssü’ndeki 122. Filo’da Harekât Assubayı olarak çalışmış. Kubilay SELÇUK’un Emir Astsubaylığına getirilmiş. Olay tarihinde aynı görevi sürdürüyordu. Suç tarihinde Kubilay SELÇUK ile
birlikte Akıncı Üssü’ne gidiyor. Darbe faaliyeti başlamadan Akıncı Üs Komutanı Hakan Evrim’in
Emir Astsubayı tarafından ayarlanan üniformayı giyiyor ve darbe faaliyeti sırasında, darbeciler
tarafından verilen görevleri yerine getiriyor. Aynı dört suçtan ceza verilmesi talep ediliyor.
MAHMUT TÜLÜCE: Kalkışma tarihinde 4. Ana jet Üssü’nde 141. Hat Uçak Silah Teknik Kontrolü olarak görev yapıyordu. Olay günü Teğmen Aykut GÜLÇİÇEK kendisini telefonla arayarak
“mangal yapacağız, ben geliyorum görüşelim” demiş. O da bu telefondan sonra Kıdemli Başçavuş Levent ÖZEN ile Başçavuş Şenol Birol KURU ve Başçavuş Ramazan ÜNAL’a terörle mücadele harekâtı olduğunu söylemiş. Kendisine olay gecesi harekâtın başlangıcında harekâta katılan
uçaklara mühimmat yüklenmesinde görev verilmiş. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nün 16-07521 nolu uzmanlık raporuna konu kendisine ait B2014147947 barkod numaralı delil poşeti içerisinde yer alan tabanca ve fişeklerde atış artıklarına
rastlanmış. Diğerlerine istenen cezalar onun içinde isteniyor.
ABDULLAH GENÇAY: Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda Hatlar Bakım Bölük Komutanı
olarak görev yapmaktaydı. Olay sabahı Binbaşı Ersin ERYİĞİT kendisini çağırarak, Tuğgeneral Hakan EVRİM’in bir gün öncesinden terörle mücadele harekâtı yapılacağını, bu sebeple kendisinin
cephanelikten mühimmat ayarlama işlemine başladığını, uçak sayısının ve konfigirasyonunun
ilerleyen saatlerde belli olacağını ve bunun çok gizli bir operasyon olduğunu söylemiş. Kendisi
darbe faaliyeti sırasında 141. Hat’ta gelerek uçaklara mühimmat yüklenmesi faaliyetinde bir
sorun olup olmadığını denetlemiş. Hakan EVRİM ile görüştükten sonra uçak sayısı ve konfigürasyonunu belirleyip Mustafa AZİMETLİ ile görüşerek uçaklara yüklenecek mühimmatı tespit
etmiş. Uçaklara mühimmat yükleyerek saat 21:00 gibi uçakları suç tarihinde kalkışa hazır hale
getirmiş. Aynı dört suçtan ona da ceza verilmesi talep edidi.
CAN KAYA: Kalkışma tarihinde Akın ÖZTÜRK’ün koruma ekibinde bulunuyordu. ÖZTÜRK’le
beraber o da üssdeydi. İfadesinde “Orada bulunurken Genelkurmay Başkanı’nın emniyetini almak için değil, rehin olarak tutulduğunu haberleri takip ederken öğrendik. Darbeye teşebbüs
edenler arasında orada General Mehmet DİŞLİ vardı. Basından kendilerini tanıdığım İzmir Çiğli
Üst Komutanı olan Genaral KORAY da vardı’’ diyor. İddianamede kendisi hakkında, “…Suç tarihinde görev ve yetkisi olmadığı halde Akın ÖZTÜRK ile birlikte Akıncı Üssü’ne geldiği, şüphelinin
darbeciler tarafından verilen görevleri yerine getirdiği, darbe faaliyetine iştirak ettiği anlaşılmıştır’’ deniliyor. Aynı dört suçtan cezalandırılması isteniyor.
RÜŞTÜ EMRE SABANCI: 2010 yılında girdiği İzmir Hava Astsubay Meslek Okulu’nu 2012 Yılı
30 Ağustos’unda bitirmiş. İlk ataması Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’na yapılıyor. İstihbarat
Kısım Amirliği’nde görevlendirilmiş. Makam odasında 7 adet kameranın kaydının tutulduğu bilgisayar bulunuyor. Yapılan incelemede kamera kayıtlarını 19/06/2016 tarihinden itibaren devre
dışı bıraktığı anlaşılıyor. İddianamede, “…şüphelinin İstihbarat Astsubayı olarak darbe faaliyetlerini devletin yetkili kurumlarına bildirmek yerine darbe faaliyeti sırasında güvenlik kamera kayıtlarını gizleyerek delil oluşturulmasını önlemek amacıyla tedbir aldığı, şüphelinin darbe günü
ve gecesi Akıncı Üssü’nde bulunduğu, şüphelinin darbeciler tarafından verilen görevleri yerine
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getirdiği anlaşılmıştır’’ deniliyor. Diğerlerine verilen ceza onun için de isteniyor.
MAHMUT AÇIKBAŞ: Hava Harp Okulu’da okurken 4. sınıfta göz kusuru nedeniyle Pilotluktan elenmiş. Yeniden tercih yaparak istihbarat sınıfına geçiyor ve orayı bitiriyor. 2010 Yılında
141. Filo Komutanlığı emrine atanıyor. Burada Filo İstihbarat Subayı olarak 2 yıl kadar görev
yapıyor. Olay tarihinde aynı yerde İstihbarat Kısım Amiri olarak görev yapıyordu. 2016/128386
sayılı Mahrem İmamlar soruşturma dosyasında yer alan Ufuk IŞIK ifadesinde şüphelinin mahrem abiliğini yaptığını söylüyor. İddianamede onun için de, “…İstihbarat Subayı olarak darbefaaliyet- lerini devletin yetkili kurumlarına bildirmek yerine darbe faaliyeti sırasında güvenlik
kamera kayıtlarını gizleyerek delil oluşturulmasını önlemek amacıyla tedbir aldığı, şüphelinin
darbe günü ve gecesi Akıncı Üssü’nde bulunduğu, şüphelinin darbeciler tarafından verilen görevleri yerine getirdiği, darbe faaliyetine iştirak ettiği anlaşılmıştır’’ deniliyor. Hakkında aynı dört
suçtan ceza talep edildi.
TAHİR NEŞET ÖNCÜ: 1999 Yılında Hava Harp Okulu’ndan mezun oluyor. İlk görev yeri İzmir
Çiğli 2. Ana Jet Üssü. Son 2 yıldır Genelkurmay Başkanlığı Harekât Plan Daire Başkanlığı’nda
çalışıyordu. Kalkışma tarihinden önce tayini başka yere çıkmıştı (Almanya’da bulunan NATO Karargâhı’na İstihbarat Gözetleme Keşif Şube Müdürü olarak) ama kanlı girişim yaşandığında hala
eski görev yerindeydi. Olay akşamı kendi ifadesiyle nerede görev yaptığını bilmediği, fakat Ankara dışında görev yapan, hiç görüşmediği, fakat Whatshap uygulamasında Devre Grubu olarak
kaydı bulunan Yarbay Ayhan ÇATIKKAYA cep telefonundan onu aramış. Bu görüşmede kendisine
acil olarak Akıncı Üssü’ne gitmesini söylemiş. Hiç tanımadığı birinden gelen bu telefon üzerine
sebebini bile sormadan kalkıp üsse gitmiş. İfadesinde diyor ki, “…Bağlı bulunduğum Genelkurmay’daki üs komutanlarıma ulaşmaya çalışmadım, konunun ne olduğunu, ne için gittiğimi hiçbir
yerden teyit etmeden gece 12’de Akıncılar Üssü’ne gittim.’’
Tahir Neşet ÖNCÜ savunmasında şunları söylüyor: “…Öğrencilik hayatım bittikten sonra göreve başladığımdan beri Fetullah GÜLEN’e sempati duyarım, kitaplarını okurum ve vaazlarını
dinlerim, okuduğum kitaplarından ve dinlediğim sohbetlerinde Fetullah GÜLEN’in düşünce ve
söylemlerinin hiçbirinin yanlış veya hatalı olduğunu düşünmüyorum. 17 Aralık sürecinin hiçbirimize bir faydası olmadı. Her iki tarafta zarar gördü. Fetullahçı Terör Örgütü ismini benimsemiyorum, Fetullahçı olmak bir dini duygudur, dinimizi öğretecek birçok bilgileri buradan öğrenebiliyoruz…’’ Onun için de yukarda anılan dört ayrı ayrı suçtan ceza isteniyor.
MUHAMMED CİHANAYDIN: Olay sırasında çoğu gibi o da 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda
görev yapıyordu. Mesainin erken bitirilmesinden sonra geri kalıp toplantıya katılan ekipte yer
almış. Akıncı Üssü’nde kendisine verilen güvenlikle ilgili görevleri yerine getirmiş. Konya’da yakalanarak Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2016/43288 sayılı dosyası kapsamında tutuklanmış. Onun hakkında da, Anayasa’yı ihlal, yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı örgüte üye olmak suçlarından
dolayı ceza talep edildi.
FURKAN ÖZTÜRK: 2013 Yılında Hava Harp Okulu’ndan mezun olduktan sonra iki sene İzmir
2. Ana Jet Üssü’nde pilotluk eğitimi aldı. 2015 Yılında pilotluk eğitiminin devamı için ataması 4.
Ana Jet Üssü’ne yapıldı. Kalkışma sırasında hala bu görevdeydi. Abisinin düğününe katılmak için
izin almış ama Mustafa AZİMETLİ “gitme’’ dediği için gitmemiş. Akşama doğru guruptan çağrılınca filoya gitmiş. 143. Filo’da danışma masasında görevliymiş. Daha sonra silahını alarak nizamiye
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görevine gitmiş. Daha sonra Yuva olarak adlandırdıkları binanın emniyeti için görev almış. Furkan ÖZTÜRK’ün de yukarda bahsi geçen dört ayrı suçtan cezalandırılması talep edildi.MESUT AŞKIN: Kalkışma yaşanırken 4. Ana Jet Üs Komutanlığı 141. Filo’da F-16 kursiyer Pilot olarak görev
yapıyordu. Mesaiden sonra geride kalıp toplantıya katılan gurubun için de yer aldı. KAYGUSUZ
Yüzbaşı, Melih DÖNER ile kendisine görev planlaması işini vermiş. Daha sonra 4 kişiyle birlikte
filonun kapısında nöbet tutmuş. AZİMETLİ’nin talimatıyla darbecilerin yakıt ik- mallerine yardım
etmiş. 2016/128386 sayılı Mahrem İmamlar soruşturma dosyasında ifadesi bulunan Ufuk IŞIK,
Mesut AŞKIN’a mahrem abilik yaptığını söylüyor. Aynı suçlardan cezalandırıl- ması talep edildi.
EREN ÇALIŞKAN: MEBS Eğitim Merkez Komutanlığı’nda Muhabere Üsteğmen olarak olarak
görev yapıyordu. Kalkışmanın yaşandığı gün Tabur Komutanı olan Metin BİLGİCİ kendisini telefonla arayarak mesaiye gelmesini ve kursiyerleri çağırmasını istemiş. O da “muhabere 2015”
adlı watsap grubuna mesaj atarak kursiyerlere emri iletmiş ve peşinden de üsse gitmiş. BİLİCİ,
kendisine kursiyer listesini vererek listede olanları çağırmasını söylemiş. Sonra yine onun emriyle silahlığı açarak kursiyerlerin teçhizatlarını almalarını sağlamış. Metin BİLGİCİ’nin arabasına
binerek onunla beraber nizamiyeden çıkmış. Kışlaya giderek orada bekleyenleri guruplara ayırıp
görevlendirmişler. Bu görevlendirmede kendisi 10 kişilik grup ile Tuğgenerallerin araçlarının bulunduğu binanın çevre emniyetini almış. Diğerleri için istenen cezalar onun için de talep ediliyor.
ÖZER ZEREN ve AYDIN NEVZAT ÖZKAN: Zeren, 1995 Yılında Deniz Harp Okulu’na girmiş ve
1999 Yılında Teğmen olarak mezun olmuş. 2014 Yılından olay tarihine kadar Ankara’da bulunan
Deniz Kuvvetleri Karargâhı’nda Dönüşüm Yönetimi Şube Müdürü olarak görev yapıyordu. Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık kendisini telefonla arayarak 15/07/2016 tarihinde İstanbul’dan
Ankara’ya geleceğini, Ankara’da hafta sonu boyunca arabaya ihtiyacının olduğunu belirterek
ona bir araç kiralamasını istemiş. O da istenen aracı kiralamış. HARMANCIK’ı kendi aracıyla
Akıncı Üssü’ne götürmüş. Savcılık iddianamesinde telefonuna Bylock programını yüklediği ve
kullandığı yazılı.
Aydın Nevzat ÖZKAN ise 1994 Yılında girdiği Deniz Harp Okulu’nu 1998 Yılında Teğmen rütbesiyle bitirdi. 2015 Yılından bu yana Deniz Kuvvetleri Karargâhı’nda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargâh Teşkilat Şube Müdürü olarak çalışıyordu. HARMANCIK’ı almaya ÖZER ZEREN’le
birlikte gitti. Yine onlarla birlikte o da üsse gitti. Akrabalarından kız kardeşi Ayşe Çiçek, halasının
kızı Hayriye Atay, halasının oğlu Erdem Duran, haklarında işlem yapılan örgüt işyerlerinde çalışmış, dayısının oğlu İbrahim Tosun ve halasının oğlu Erdem Duran, GÜLEN’in çağrısı üzerine Bank
Asya’nın kurtarılması amacıyla para yatırmışlar. Her ikisi hakkında da aynı suçlardan dolayı ceza
istendi.
HÜSEYİN POLATÇI: Ankara Jandarma Bölge Komutanlığı’nda MEBS İşletme Destek Birlik
Komutanı olarak görev yapmaktaydı. Kulandığı telefona Bylock programının yüklendiği ve kullanıldığı tespit edilmiş. İddianamede, “…Suç tarihinde görev ve yetkisi olmadığı halde darbenin
yönetim merkezi olan Akıncı Üssü’ne geldiği, …darbeciler tarafından verilen görevleri yerine getirdiği ve darbe faaliyetine iştirak ettiği’’ kayıtlı. Diğerleri için talep edilen cezalar onun için de
edildi.
ÖMER DOLAY: 1995 Yılında girdiği Hava Harp Okulu’nu 1998 Yılında bitirdi. Kurmay olduktan
sonra Hava Kuvvetleri Değerlendirme ve Denetleme Başkanlığı’na Uçuş Emniyet Subayı olarak
atanmış. 2013 Yılındaki genel atamalarla 4. Ana Jet Üssü 143.Filo’ya Harekât Subayı olarak gel-
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miş. 2015 Yılında sürülmüş. 2016’da yine başka bir filoya atanmış. İfadesinde sürgün edilmesini
de FETÖ karşıtlığına bağlıyor. Olay günün erken ayrılmış ama uçakların kalktığını duyunca tekrar
üsse dönmüş. İfadesinde kendisini filoya almadıklarını ve darbecilerden şikâyetçi olduğunu söylüyor. İddianamede ise şunlar var:
“FETÖ/PDY terör örgütünde mahrem abilik yapan Sinan Kurt’un dosya kapsamında sureti
mevcut 07/09/2016 tarihli ifadesinden ve 26/09/2016 tarihli tutanaktan anlaşılacağı gibi; Sinan Kurt’un mahrem abilerin kendi aralarında yaptıkları değerlendirmede Ömer Dolay’ın FETÖ/
PDY mensubu olduğunu öğrendiğini beyan ettiği, ayrıca detayları 2016/128386 sayılı Mahrem
İmamlar soruşturma dosyasından anlaşılacağı gibi; Ufuk Işık’ın şüphelinin mahrem abiliğini yaptığı, …Darbe faaliyeti ile ilgisi olmayan asker ve sivil kişilerin Akıncı Üssü’ne girilmesine müsaade
edilmediği, şüphelinin darbe faaliyeti sırasında Akıncı Üssü’ne geldiği ve nizamiyeden giriş yaptığı, darbeciler tarafından verilen görevleri yerine getirdiği, halkın darbe faaliyetine karşı koyması
üzerine şüphelinin 16/07/2016 tarihinde saat 01:20’den itibaren Akıncı Üssü’nün hemen yakınındaki lojmanda bulunan evine geçtiği anlaşılmştır.’’ Aynı cezalar onun için de isteniyor.
MUSTAFA ERTUĞRUL: 1998 Yılında girdiği Kara Harp Okulu’nu 2002 Yılında bitirmiş. Darbe
girişimi olduğunda Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görev yapıyordu. Olay gecesi saat 23.00 gibi
nöbetçi Astsubay kendisini cep telefonundan arayarak “Komutanım, olaylardan haberiniz var
mı?” demiş. O da “Ne olayı?” diyerek televizyonu açmış. Böylece darbe girişiminden haberi
olmuş.
16/07/2016 sabah saat 06.30 civarında kendisini Adnan ARIKAN arayarak, “olaylar var, ben
Akıncı Üssü’ndeyim sen de oraya gel” deyince ona “ben orayı bilmiyorum nasıl geleceğim?”
demiş. ARIKAN’ın tarifi üzerine silahını almış ve kendi aracına binerek sivil kıyafetle üsse gitmiş.
Adnan ARIKAN bir araçla gelip kendisini alarak filoya götürmüş. Atılı aynı dört suçtan onun da
cezalandırılması talep edildi.
SERDAR NERGİZ: 1999 Yılında başladığı Hava Harp Okulu’nu 2003 Yılında bitirmiş. 2005
Yılında önce Konya 3. Ana Jet üs Komutanlığı’nda Harbe Hazırlık Geçiş Eğitimi’ne katılmış, peşinden de aynı yıl içinde 4. Ana Jet üs Komutanlığı’nda F-16 eğitimine başlamış. 2011-2013 yılları
arasında Hava Harp Akademisi’ne devam etmiş. 2013-2016 yılları arasında 4. Ana Jet Üs Komutanlığı emrinde çalışmış. İfadesinde o gün mesainin erken bittiğini kendisinin de üssü terk ettiğini, olaylarla hiçbir ilgisinin olmadığını beyan ediyor. KOM Daire Analiz raporunda bazı akrabalarının örgütle ilişkili olduğu belirtiliyor. Kendisi hakkında diğerleri için talep edilen cezalar istendi.
MUSTAFA ALTUNAY: Savunma sırasında susuma hakkını kullandığı için ifadesi alınamıyor.
‘Diğer taraf beyanları’ KOM Daire analiz raporu, HTS analiz raporu, kamera kayıtları, MASAK
tarafından hazırlanan rapor ve diğer deliller değerlendirilerek iddianame hazırlanıyor. İddianamedede şunlar yer alıyor: “…Mustafa Altunay’ın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün üyesi olduğu, Kara Harp Okulu’nda Astsubay rütbesinde askeri öğretmen olarak çalışan şüphelinin eşi Eda
Altunay’ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ki 20/01/2017 tarihli savunmasından da anlaşılacağı gibi; şüpheli Mustafa Altunay’ın FETÖ/PDY üyesi olduğu, örgüt evlerine sohbetlere gittiği,
…maaşının yüzde 10’unu himmet olarak verdiği, …darbe faaliyeti sırasında görev ve yetkisi
ol- madığı halde, önce Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı’na geldiği, oradan helikopterle şüpheli İlhami Yıldız ile birlikte darbecilere destek vermek amacıyla Akıncı Üssü’ne geldiği…
anlaşılmıştır.’’ Aynı cezalar onun için de isteniyor.
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KAMİL ÇETİN: 2006 Yılından beri Jandarma Genel Komutanlığı’nda görev yapıyor. JEMUS
şubede telsizlerle ilgili çalışıyor. Perşembe günü Elektronik Daire Başkanı Şükrü Demirtürk kendisini çağırarak, JEMUS telsizlerinin müşterek bir operasyonda kullanılacağını ve kendisini bu
işle görevlendirdiğini söylemiş. O da bunun deteylarını Ankara Bölge MEBS Komutanı Hüseyin
POLATÇI ile görüşmüş. POLATÇI, telsizlerin müşterek bir operasyon kapsamında kullanılacağını,
bunların dağıtımını yapacaklarını belirterek, bu iş için kendisinin Akıncı Kışlası’nda bulunması
gerektiğini söylemiş. Olay olduğu günü Akıncı Kışlası’nda bu işi yapmış. Diğerlerine istenen cezalar onun için de talep edildi.
AHMET PALA: Harp Okulu’nu 2007 Yılında bitirerek İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssü’ne atanmış.
2010 Yılında ise Akıncı 4. Ana Jet Üssü’nde görevlendirilmiş. Arada başka yerlerde çalışıp, 2014
Yılında tekrar Akıncı 4. Ana Jet Üssü’ne gelmiş. İfadesinde olay günü mesai erken bitince evine
gittğini ve ertesi gün öğlene kadar dışarı çıkmadığını söylüyor. Diğer sanıklardan Mustafa AZİMETLİ ifadesinde; “...Hatırladığım kadarıyla HAZİNEDAR Yüzbaşı ve Ahmet PALA Bandırma’ya
gidip eğitim amaçlı F-16 uçağının bir tanesine sniper podu taktırdılar ve Akıncı Üssü’ne getirdiler’’ diyor. Daha sonra bu sniper podunun darbeye teşebbüs faaliyeti sırasında hedefi işaretlemede kullanıldığı anlaşıldı. Aynı dört suçtan ceza verilmesi talep edildi. 13 Kasım 2017 tarihinde
yapılan duruşmada ise hakkında denetimli serbestlik uygulanarak tahliye kararı verildi.
İLHAMİ YILDIZ: 2005 Yılında Kuleli Askeri Lisesi’ni, 2009 Yılında Kara Harp Okulu’nu bitirdi.
2015 Yılı Mayıs ayında kurs için Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı’na katılıp 9 ay burada kurs
aldıktan sonra 2016 Mart ayında kurs bitimi görevli olarak burada kaldı. Olay tarihinde Özel
Kuvvetler 2. Tugay 28. Tabur’da görev yapmaktaydı. 14.07.2016 Perşembe günü Yüzbaşı Mustafa ALTUNAY ile dışarıda buluşmuşlar. ALTUNAY bu buluşmada “Koruma ve Güvenlik tatbikatı
yapılacağını, emir komutanın Harun Albay’da olduğunu’’ söyleyip kendisinden 15.07.2016 günü
Çankaya Muhafız Alayı’na gelmesini istemiş. O da 15.07.2016 Cuma günü saat 22.00 sıralarında
Çankaya Muhafız Alayı’na gitmiş. Daha sonra da Mustafa ALTUNAY ile birlikte Akıncı Üssü’ne
geçmiş. Aynı dört suçtan ceza verilmesi istendi.
SELİM TOSUN: Kara Harp Okulu’nu bitirerek 2013 Yılında İstanbul Piyade Okulu’nda göreve
başlıyor. 2015 Yılı Ekim ayında Özel Kuvvetler kursuna katılıp tamamlıyor. 15.07.2016 günü mesai bitimine doğru tatbikat olacağı ve 15.07.2016 günü saat 22.00 sıralarında Cumhurbaşkanlığı
Muhafız Alayı’nda toplanacakları söylenmiş. O da söylenen vakitte oraya gitmiş. Burada herkes
gruplara ayrılmış ve kendilerine silah dağıtımı yapılmış. Aynı gün sabaha karşı saat 06.00 sıralarında gelen 2 tane skorskiy genel maksat helikopterleriyle üsse gitmişler. Aynı dört suçtan ceza
verilmesi istendi.
ONUR KAHVECİ: Kendisi Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde çalışıyordu. Olay günü öğlen
sıralarında Yarbay Halit KAZANCI onu odasına çağırarak, “bu gece koruma tatbikatı var, silah hazırlamamız gerekiyor, iki çift silah ve teçhizat hazırla, ben sana haber veririm’’ diyor. Hazırlıkları
yapıyor, gece Harekât Şube Müdürü olan soyismini bilmediği Binbaşı Hakan’ı da aracına alarak
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’na gidiyorlar. Gece yarısından sonra da helikopterlerle Akıncı
Üssü’ne geçiyorlar. Diğeri için istenen cezalar onun için de talep edidi.
RAŞİT ÖKSÜZ: Özel Kuvvetler Komutanlığı, Destek Grup Komutanlığı, Emniyet ve Muhafız
Bölüğü’nde Takım Komutanı olarak görev yapıyordu. Olay günü mesaiden sonra kendisini arayarak tatbikat olduğunu söylemişler. O da özel aracıyla Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’na gitmiş.
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Sabah erken saatlerde de helikopterlerle Akıncı 4. Jet Üs Ana Komutanlğı’na inmişler. Aynı dört
suçtan cezalandırılması istendi.
OKAN AYDAY: Kara Kuvvetleri Komutanlığı MEBS Komutanlığı’nda Teğmen rütbesiyle görev yapıyordu. Metin BİLGİCİ’nin yönlendirmesiyle 16/07/2016 tarihinde saat 00:00 sıralarında
Akıncı Üssü’ne gidiyor. Orada başkalarıyla birlikte Akıncı Üssü’nün etrafındaki tel örgülerin kenarında nöbet tutuyor. İddianamede, “…darbeciler tarafından verilen görevleri yerine getirdiği
ve darbe faaliyetine ştirak ettiği,’’ kayıtlı. Diğerlerine istenen cezalar onun için de talep edildi.
İSMAİL KÜÇÜKBERBER: 2011 Yılında başladığı Harp Okulu’u 2015 Yılında Teğmen olarak bitirdi. Olay tarihinde MEBS Eğitim Komutanlığı’nda kursiyerdi. 15/07/2016 günü Üsteğmen Eren
ÇALIŞKAN telefonla arayarak hemen gelmesi gerektiğini söylemiş. O da bunun üzerine kalkıp
MEBS Okulu’na gitmiş. Silahlarını alıp hazırlanmış. Bu arada Eren ÇALIŞKAN Üsteğmen ile Tabur
Komutanı Muhabere Kurmay Yarbay Metin BİLGİCİ gelmişler. Koğuş girişinde toplandıklarında
Tabur Komutanı onlara “arkadaşlar içinizi ferah tutun, bize verilen görevi yerine getireceğiz, her
şey daha güzel olacak” demiş. Oradan hep birlikte yola çıkıp Akıncı Hava Üssü’ne gitmişler. Aynı
dört suçtan cezalandırılması talep edildi.
YASİN TUNCAR, FAHRİ ÜNVER, ŞEVKET AYDEMİR, ŞUAYİP AKSOY, MUHAMMED OSMAN
HAKTANIR, YAVUZ SELİM ÖZBERK, EMRE SAKARYA, KADİR OKUR, BEKİR DİRMİT, EKREM MALKOÇ, MURAT YAZICI, ABDULLAH CAN, BÜNYAMİN BOZKURT, CELAL KEÇELİOĞLU, EMRE VURMAZ, ZEYNEL ABİDİN ÖZTÜRK, RAMAZAN CİNGÖZ, VELİ KARAKUŞ, ERKAN DURMUŞ, AHMET
TARIK KAYA, FARUK SOLMAZ, HAMZA BEYRET, MESUT İLERU, MEHMET FATİH CANAL, MEHMET ÖZÇETE, MERT KESKİN, İBRAHİM HALİL KAYA, FATİH KOÇ, OSMAN BEKAR ve ZEKERİYA
KALELİ:
İsmi geçenlerin tamamı MEBS Okul ve Eğitim Komutanlığı’nda kursiyer Teğmen olarak görev
yapıyordu. Bunlardan KALELİ 2011 Yılında girdiği Kara Harp Okulu’nu 2015 Yılında bitirdi. Kendisi
kalkışma tarihinde MEBS’te kursiyerdi. 15 Temmuz günü takım Komutanı Eren ÇALIŞKAN saat
21.30 sıralarında watsap grubundan mesaj atarak “acil mesaiye gelin’’ demiş. O da kendisine gelen bu çağrı üzerine kalkıp birliğe gitmiş. Metin BİLGİCİ’nin koğuş önünde toplayıp konuşma yaptığı silahlı ekibin içinde yer alıyorlar. Konuşmadan sonra araçlara binerek Akıncı Üssü’ne
gi- diyorlar. Diğer ismi geçenler de onlar gibi, ya gelen mesaj üzerine ya da Eren ÇALIŞKAN’ın
bizzat aramasıyla guruba dahil oluyorlar. Akıncı Üssü’nde kendilerine verilen görevleri yerine
getiriyorlar. Bunların hepsi hakkında Anayasa’yı ihlal, yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı örgüte üye
olmak suç- larından ceza verilmesi istendi.
ERCAN DAĞHAN: Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda kursiyer Pilot Teğmen olarak görev
yapıyordu. İddianamede 336’ncı sırada kayıtlı. Akıncı’da mesainin bitmesinden sonra geri kalıp
toplantıya katılan ekibin içinde bulunuyor. 2016/128386 sayılı Mahrem İmamlar soruşturma
dosyasında ifadesi bulunan Ufuk IŞIK, DAĞHAN’a mahrem abilik yaptığını söylüyor. Toplantılar
sonrasında yapılan görev dağılımında kendisine filo girişindeki kapıda giriş çıkışları kontrol etmesi için güvenlik nöbeti görevi verilmiş. Yukarda geçen dört ayrı suçtan cezalandırılması talep
edildi.
BERAT ÖLÇER: Heybeliada Askeri Deniz Lisesi’i bitirdikten sonra Harp Okulu’na geçiş yaparak 2013 Yılında mezun oldu. 2016 Yılı Şubat ayında Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı bünye-
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sindeki 141. Filo’ya katıldı. Olay sırasında burada görev yapıyordu. Hakan KARAKUŞ’un emriyle
mesaiden sonra üssde kalıp onun yaptığı toplantıya katılanlardan. Toplantıdan sonra Yüzbaşı
Hüseyin TÜRK ona uçuş yapacak Pilotları uçaklara taşımak üzere şoförlük görevi vermiş. Diğerleri için istenen cezalar onun için de talep edildi.
YUNUS YALÇIN: Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Bilgi Sistemleri Komutanlığı’nda MEBS ve Siber Savunma Komutanlığı bünyesinde Açıklı Tarama ve Test Subayı olarak görev yapıyordu. Gece
22:00 sıralarında Akıncı Üssü’ne gitmiş. Şakir ERKAN’a ait 24/07/2016 tarihli Gaziantep Emniyet
Müdürlüğü’nde alınan ifade “Yunus YALÇIN’ın FETÖ/PDY örgüt evlerinde kaldığı, örgüt mensubu
olduğu, örgüt toplantılarına katıldığı’’na dair bilgiler var. Aynı dört suçtan dolayı cezalandırılması istendi.
ERKAN MUZAFFERİYET: 2008 Yılında Balıkesir Astsubay Okulu’nu kazanmış. 2013 Yılında
Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görev verilmiş. Astsubay olarak çalışırken 2016 Şubat ayında
subaylık sınavını kazanarak Kara Harp Okulu’nda subaylık kursuna başlamış. Olay tarihinde hala
Kara Harp Okulu’nda kursiyerdi. Hamza BAŞARAN kendisine, 15/07/2016 tarihinde, yani darbe
gecesi saat 21.00 sıralarında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’nda koruma tatbikatı olduğunu,
oraya gitmeleri gerektiğini söylüyor. O da Alay’a gidiyor. Sabaha kadar orada kaldıktan sonra
sabah erkenden helikopterle Akıncı Üssü’ne gönderiliyor. Diğerleri için istenen cezalar onun için
de talep edildi.
ABDÜLBAKİ AYDAY: 2011 Yılında da Astsubaylık sınavına girerek Balıkesir Astsubay Meslek
Yüksek Okulu’nu kazanıyor. 6 aylık bir eğitimden sonra 2012 Yılında Diyarbakır Kulp 2. Motorize
Piyade Taburu’na Tekerlekli Araç Teknisyeni olarak atanıyor. 2014 Yılı Haziran’ında Özel Kuvvetler Komutanlığı Destek Grup Bakım Bölüğü’ne araç teknisyeni olarak atanıyor. Kalkışma sırasında hala bu görevdeydi. Olay günü Gölbaşı’ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndaymış. Olaylar
başladığında önce Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı’na oradan da helikopterle Akıncı
Üssü’ne gitmiş. Yukarda geçen dört ayrı suçtan cezalandırılması istendi.
ADEM GÜL: 2011 Yılında başladığı Astsubay MYO’lunu bitirerek 2013 Yılında göreve başlıyor. Olay sırasında 14. Özel Kuvvetler Taburu’nda Muhabere Uzmanı olarak görev yapıyordu.
15/07/2016 günü AYTAÇ Üsteğmen ve Burak KEKLİK ona gece tatbikat olacağını, saat 23.00’te
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’nda hazır olması gerektiğini söylemişler. O da saat 22:00 sıralarında kendi özel aracıyla Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’na gitmiş. Sabah erkenden de helikopterle Akıncı Üssü’ne geçmiş. Diğerleri için isten cezalar onun için de talep edildi.
FATİH ARSLAN: Astsubay Kdm. Çavuş rütbesile Özel Kuvvletler Komutanlığı’nda görev yapıyordu. Aynı zamanada subaylık sınavını kazanması dolayısıyla Harp Okulu kursiyeriydi. Olay
sırasında 15/07/2016 tarihinden geçerli olmak üzere hastaneden üç gün istirahat almış. Daha
birlikten ayrılmadan Astsubay İbrahim YILMAZBAŞ yanına gelerek akşam koruma güvenlik tatbikatı olduğunu, kendisinin de çağrıldığını söylemiş. O da diğerleri gibi önce Cumhurbaşkanlığı
Muhafız Alay Komutanlığı’na, oradan helikopterle Akıncı Üssü’ne gitmiş. Aynı dört ayrı suçtan
cezalandırılması talep edildi.
AHMET TAŞHANLIOĞLU: 1994 Yılında Gaziemir Hava Teknik Okullar Komutanlığı’nda Astsubaylık eğitimi almış. 2013 Yılında Akıncılar Üssü’nde göreve başlamış. İfadesinde 15/07/2016
günü Bayrak töreni yapıldıktan sonra evine gittiğini beyan ediyor. Kendi anlattığına göre sabaha
karşı üssün bombalandığını duyunca ailesiyle nizamiyeden çıkmış. Polisler durdurmuşlar, havacı
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olduğu için gözaltına almışlar.
İddianamede “…Darbeye teşebbüs faaliyeti sona erdikten sonra 16/07/2016 tarihinde şüphelinin Ankara dışına kaçmaya çalışırken, Ankara otoban gişelerinde polis tarafından yakalandığı, 16/07/2016 tarihinde saat 09.23’te Hülya Albayrak ile telefon görüşmesi yaptığı, Hülya
Albayrak’ın Kayseri baz istasyonundan hizmet aldığı, şüphelinin de Kayserili olduğu, şüphelinin
HTS analiz raporu ve kaçmaya teşebbüs faaliyetleri birlikte değerlendirildiğinde; şüphelinin darbeye teşebbüs faaliyeti sırasında Akıncı Üssü’nde olduğu ve darbeciler tarafından verilen görevleri yerine getirdiği, darbe faaliyetine iştirak ettiği, bu durumun mahkemece değerlendirilmesi
gerektiği.. anlaşılmıştır’’ deniliyor. Diğerlerine istenen cezalar onun için de talep ediliyor.
YAVUZ ÇEVRÜK: Hava Kuvvetleri Komutanlığı 4. Ana Jet Üssü’nde 3020 timinde uzman çavuş rütbesinde şoför olarak vardiyalı sistem çalışıyormuş. 15 Temmuz günü saat 18:00 sıralarında lojman bölümünden birliğe kendi sivil aracıyla giriş yapmış.. Nizamiyede olaylar olunca
Güvenlik Hareket Merkezi’ni aramış. Telefona bakan Mesut ALTINTAŞ’a, “burada olaylar oluyor.
Tanımadığım biri Yüzbaşı Halil olduğunu ve emir Komutanın kendisinde bulunduğunu söylüyor’’
demiş. Sonunda bölgeye ÖZGÜÇ Yüzbaşı geliyor. Gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra, Üs Komutanı Tuğgeneral Hakan EVRİM’in “bu saatten sonra Halil Yüzbaşı olarak kendini tanıtan şahsa
tabi olun’’ diye emir verdiğini söylüyor. Sonra diğer arkadaşlarını da çağırarak darbecilerin emrinde güvenlik nöbeti tutmaya başlıyorlar. Aynı dört suçtan ceza verilmesi talep edildi.
TUNCAY SARI: Askerlik görevini tamamladıktan sonra 2010 Yılında sınava girerek İzmir Gaziemir Hava Teknik Okullar Komutanlığı’nı kazanıyor. Dört ay kurs gördükten sonra 2011 Yılı Nisan ayında mezun olarak Akıncı 4. Ana Jet Üssü’nde Uzman Çavuş olarak göreve başlıyor. Olayın
meydana geldiği Cuma günü saat 13.00 de mesaiye başlamış. İfadesinde, nöbetçi olduğu için
gece de orada kalması gerektiğini söylüyor. Kendi ifadesine göre saat 21.00’ den sonra televizyonu izlerken askeri hareketlilik konusunu öğrenmiş. Bir şeye karışmamak için dışarı çıkmamış.
Sabaha kadar tek başına atölyedeymiş. Sabah olunca dışarı çıkmaya çalışırken yakalamışlar.
İddianamede, kendisi hakkında “..Şüpheliye darbeye teşebbüs faaliyeti sırasında nöbet görevi yazıldığı, şüphelinin araç bakım atölyesinde görevli olduğu, darbe günü ve gecesi Akıncı
Üssü’nde bulunduğu, şüphelinin darbeciler tarafından verilen görevleri yerine getirdiği.. anlaşılmıştır’’ deniliyor. Onun da sayılan dört suçtan cezalandırılması talep ediliyor. 13 Kasım 2017 tarihinde yapılan duruşmada ise hakkında denetimli serbestlik uygulanarak tahliye kararı verildi.
İBRAHİM DOĞRU: Kendisi hakkında iddianamede şöyle deniyor: “…Şüphelinin görev ve yetkisi olmadığı halde saat 18:30 sıralarında şüpheliler Ayhan ÇARIK ve Selçuk YAVUZ ile birlikte
Akıncı Üssü’ne geldiği, darbeciler tarafından verilen görevleri yerine getirdiği, darbe faaliyetine
iştirak ettiği, şüphelinin savunması, diğer taraf beyanları, …anlaşılmıştır.’’ Onun hakkında da
dört suçtan ceza verilmesi istendi. 13 Kasım 2017 tarihinde yapılan duruşmada Doğru için denetimli serbestlik uygulanarak tahliye kararı verildi.

KAYSERİ’DEN DARBE FAALİYETİNE KATILAN KİŞİLER
İddianamede bu başlık altında toplanan isimlerin;
Anayasa’yı ihlal suçu ile ilgili olarak;
Akıncı Üssü’nden uçak ve helikopterleri kaldırmak,
TBMM’yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki köprülü kavşağı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binasını, Gölbaşı ilçesinde bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât Daire Başkanlığı’nı, Gölbaşı İlçesinde bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı’nı,
Gölbaşı İlçesinde bulunan TÜRKSAT tesislerini bombalatmak,
Kayseri’den 8 adet askeri kargo uçağını, 2 adet GÖREN uçağını kaldırarak, Siirt, Şırnak, Hatay ve Denizli/Çardak’tan komandoları ve askeri helikopterleri darbenin yönetim merkezi olan
Akıncı Üssü’ne göndermek,
GÖREN uçakları ile Akıncı Üssü’ndeki darbecilere lojistik destek sağlanması talimatı vermek
suretiyle cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasanın öngördüğü düzeni ortadan
kaldırmaya ve bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye teşebbüs etmek eylemlerinden dolayı
Anayasa’yı ihlal suçu işlemek..
Cumhurbaşkanı’na suikast suçu ile ilgili olarak;
12/07/2016 tarihinde Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan Deniz Kartepe, Ceyhan
Karakurt ve Ahmet Özdemir’in kullandığı 2 adet F-16 uçağını kaldırarak Marmaris’te Cumhurbaşkanı’nın kaldığı otel ve civarının havadan fotoğraflarını çekerek keşifte bulunmak,
13/07/2016 tarihinde şüpheli Gökhan Şahin Sönmezateş’in Ankara’dan 2 adet F-16 uçağını
Dalaman’a göndererek Cumhurbaşkanı’nın kaldığı otel ve civarını havadan fotoğraflayarak tespitte bulunup Cumhurbaşkanı’na suikast suçuna hazırlık yapmak,
15.07.2016-16.07.2016 tarihlerinde Cumhurbaşkanı’nın bulunması için Cumhurbaşkanlığı’na ait uçağın havada görülüp görülmediğini, bu uçağın Dalaman ve Antalya’dan kalkıp kalkmadığını ve radar iz kayıtlarını Akıncı Üssü’nün Harekât Komutanı olan Ahmet ÖZÇETİN’in talimatı ile araştırmak,
Marmaris’te Cumhurbaşkanı’na suikast girişimini organize eden Gökhan Şahin SÖNMEZATEŞ’in darbe gecesi saat 23.00 sıralarında Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı
bünyesindeki MUHAYM (Müşterek Hedef Üretim Analiz Üretim Merkezi)’ni telefonla arayarak
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Cumhurbaşkanı’nın Marmaris’te kaldığı yerin koordinatlarını CAS Programından yardım alınarak
şüpheliler Ali Pehlivan ve Veli Bilgin’den alması,
Akıncı Üssü’nden darbe faaliyeti sırasında şüpheliler Oğuz Alper Emrah ve İlker Hazinedar’ın
kullandıkları F-16 uçaklarını kaldırarak, Cumhurbaşkanı’nın uçağının tespit edilip önleme yapılmasına çalışmak eylemleriyle Cumhurbaşkanı’na suikast suçuna verdikleri emir ve talimatlarla
iştirak etmek.
Yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs suçu ile ilgili olarak;
Darbe gecesi 16/07/2016 tarihinde ASLAN-5 kodunu kullanan 94-0105 kuyruk numaralı
F-16 uçağı ile saat 02:35’te pilotlar Hasan Hüsnü Balıkçı ve Uğur Uzunoğlu’nun TBMM’ye 1 adet
GBU-10 bombası atmaları,
Aynı gün saat 03:24 ve 03:25’te ASLAN- 6 kodunu kullanan 93-0663 kuyruk numaralı F-16
uçağı ile Pilot Hüseyin Türk’ün TBMM’ye 2 adet MK-82 bombasını atması,
Kayseri’den 8 adet askeri kargo uçağını, 2 adet GÖREN uçağını kaldırarak, Siirt, Şırnak, Hatay ve Denizli/Çardak’tan komandoları ve askeri helikopterleri darbenin yönetim merkezi olan
Akıncı Üssü’ne göndermek,
GÖREN uçakları ile Akıncı Üssü’ndeki darbecilere lojistik destek sağlamak eylemleriyle,
TBMM’yi ortadan kaldırmaya ve TBMM’nin görevini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye ve yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs suçunu işlemek..
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçu ile ilgili olarak;
Darbe gecesi Akıncı Üssü’nden kalkan uçakların TBMM’yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki köprülü kavşağı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binasını, Gölbaşı ilçesinde bulunan
Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât Daire Başkanlığı’nı, Gölbaşı İlçesinde bulunan Emniyet
Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı’nı, Gölbaşı İlçesinde bulunan TÜRKSAT tesislerini
bombalamak,
Akıncı Üssü’nün Harekât Komutanı olan Ahmet ÖZÇETİN’in kullanmış olduğu araçta
23/07/2016 tarihinde yapılan aramada bulunan A4 boyutunda zarf içerisindeki belgelerde, Hedef No, Hedef, Hangi İlde, Adres, Koruma var başlıklı listenin birinci sırasında Abdullah Gül, 26.
sırasında Emrullah İşler olan isim listesi hazırlamak,
Zarf içerisinde bulunan listede, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Beşir Atalay, İbrahim Kalın,
İsmail Kahraman, Mustafa Varank, Nabi Avcı, Yalçın Akdoğan ve Süleyman Soylu’ya ait adreslerin hedef olarak belirlenmesi,
Darbe faaliyetinden yaklaşık 1 hafta önce Cumhurbaşkanı’na suikast eylemini koordine
eden Gökhan Şahin Sönmezateş’in Ramazan Bayram tatilinin 4. gününde şüpheli Ali Pehlivan ile
Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı bünyesindeki MUHAYM Başkanlığı’nda buluşarak, CAS (Coğrafi Analiz Sistemi) programı vasıtasıyla hedefleri ve koordinatları tespit etmek,
Tespit edilen hedefler arasında, Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, Dikmen Vadisi’nde ikamet
ettikleri anlaşılan Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun
ikametlerinin yer alması,
Ali Bozgeyik’in aracında yapılan aramada ele geçirilen ve bilirkişi raporu ile şüphelinin el
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yazısı olduğu anlaşılan notlara göre; Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ’ın kimlik bilgileri, koruma
polis sayısı bilgisi ve rehin alınma planının ele geçirmesi,
Başbakan Sayın Binali Yıldırım’ın darbe gecesi rehin alınmaya çalışılması ve konvoyunun
takip edilmesi eylemleriyle cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan
kaldırmaya ve görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye eşebbüs etmek..
Silahlı örgütü yönetmek suçu ile ilgili olarak;
Bütün bu yelemlerin örgütlü yapılmasından dolayı şüphelilerin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yöneticisi olduğu ve silahlı örgütü yönetmek suçunu işledikleri..
Askeri komutanlıkların gasbı suçu ile ilgili olarak;
Darbe faaliyetini organize eden şüphelilerin Akıncı Üssü’nün nizamiyelerini ve filolarını ele
geçirmeleri,
Uçaklara yasal emir komuta zinciri dışında mühimmat yüklemeleri ve uçakları yasa dışı uçurmaları, Eskişehir’de bulunan Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi’nden “uçakları indirin, yasa dışı
uçuş yaptırmayın’’ emri verilmesine rağmen, verilen emirleri dinlemeyerek Akıncı Üssü’nü yasa
dışı kullanmaya devam etmeleri,
Kayseri’den 8 adet askeri kargo uçağını, 2 adet GÖREN uçağını kaldırarak, Siirt, Şırnak, Hatay ve Denizli/Çardak’tan komandoları ve askeri helikopterleri darbenin yönetim merkezi olan
Akıncı Üssü’ne göndermeleri, GÖREN uçakları ile Akıncı Üssü’ndeki darbecilere lojistik destek
sağlanması talimatı vermeleri gibi eylemlerle askeri komutanlıkların gasbı suçunu işledikleri..
Kasten öldürme suçu ile ilgili olarak;
a-) Suç tarihinde Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı nizamiyelerinde Ahmet Özçetin’in davetiyle üsse gelen ve onun emriyle üste konuşlanan Özel Kuvvet mensubu olarak görev yapan ve
Fetullahçı Terör Örgütü mensupları oldukları anlaşılan Ferat Erten, Erdinç Kurt, İrfan Altuntaş,
Mutlu Ferik, Hamdi Çıplak, Ahmet Çamoğlu, Yücel Özcan, Özay Cödel, Ali Erarslan ve arkadaşlarının suç tarihinde darbeye teşebbüs eylemini protesto etmek için gelen nizamiye önündeki
gösterilere katılan maktüller 1- Ali Anar 2- Emrah Sapa 3- Lokman Biçinci 4- Hasan Yılmaz 5- Yasin Yılmaz 6- Ümit Güder 7- Ömer Takdemir 8- Samet Cantürk isimli vatandaşlar ile, 16.07.2016
tarihinde sabah vakti nizamiyeden çıkarak oradan ayrılmak isteyen 9- Özkan Hekin olmak üzere
toplam 9 kişiyi şehit etmek,
b-) Darbe gecesi 16/07/2016 tarihinde ASLAN-3 kodunu kullanan 93¬0691 kuyruk numaralı
F-16 uçağı ile saat 00:00:33 ‘te Pilotlar Uğur Uzunoğlu ve Hüseyin Türk’ün bir adet GBU-10 bombasını Gölbaşı ilçesinde bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât Daire Başkanlığı’na
atmaları ve bombalama sonucunda polis memurları; 1- Akif Altay 2- Alpaslan Yazıcı 3- Aytekin
Kuru 4- Birol Yavuz 5-Bülent Yurtseven 6- Cennet Yiğit 7- Demet Sezen 8- Dursun Acar 9- Edip
Zengin 10- Erol İnce 11- Eyyüp Oğuz 12- Faruk Demir 13- Feramil Ferhat Kaya 14- Fevzi Başaran
15- Fikret Metin Öztürk 16- Gülşah Güler 17- Hakan Yorulmaz 18- Halil Hamuryen 19- Halit Gülser 20- Hurşut Uzel 21- Hüseyin Goral 22- Kübra Doğanay 23- Mehmet Karacatilki 24- Mehmet
Akif Sancar 25- Meriç Alemdar 26- Muhsin Kiremitci 27- Murat Ellik 28- Mustafa Aslan 29- Mustafa Serin 30- Mustafa Tecimen 31- Münir Murat Ertekin 32- Niyazi Ergüven 33- Önder Güzel 34Seher Yaşar 35- Serkan Göker 36- Sevda Güngör 37- Seyit Ahmet Çakır 38- Turgut Solak 39- Ufuk

396

Bir İşgal Hareketi - II

Baysan 40- Velit Bekdaş 41- Yakup Sürücü 42- Zafer Koyuncu 43- Zeynep Sağır İle Şehitler Camii
İmamı 44- Mustafa Yaman olmak üzere toplam 44 kişiyi şehit etmeleri,
c-) Yine darbe gecesi 15/07/2016 tarihinde ASLAN 1 1 numara kodunu kullanan 94-0105
kuyruk numaralı F-16 uçağı ile şüpheliler Mustafa Azimetli ve Ekrem Aydoğdu’nun lazer poduyla
işaretleme yapmaları, ASLAN 1 2 numara çağrı kodlu 94-0110 kuyruk numaralı F-16 uçağını kullanan şüpheliler Mehmet Çetin Kaplan ve Ertan Koral’ın saat 23:18’de 1 adet GBU-10 bombasını
Gölbaşı ilçesinde bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı’na atmaları ve
bombalama sonucunda; 1- Murat Alkan 2- Mehmet Demir 3- Yasin Bahadır Yüce 4- Ferhat Koç
5- Yunus Uğur 6- Mehmet Oruç ve 7- Ahmet Oruç olmak üzere toplam 7 kişiyi şehit etmeleri,
d-) Ayrıca darbe gecesi 16/07/2016 tarihinde ASLAN-4 kodunu kullanan 941562 kuyruk numaralı F-16 uçağı ile saat 00.56’da pilotlar İlhami Aygül ve Mehmet Yurdakul’un iki adet GBU10 bombasını Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binası ve yakınına atmaları, ayrıca aynı gün saat
01:08’de ASLAN 4 2 numara kodlu, 94-0095 kuyruk numaralı F-16 uçağını kullanan Pilot şüpheli
Mustafa Özkan’ın 1 adet GBU-10 bombasını Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binası ve yakınına
atması, bombalamalar sonucunda 1 - Ömer İpek ve 2- Yakup Kozan olmak üzere toplam 2 kişiyi
şehit etmeleri,
e-) Darbe gecesi 16/07/2016 tarihinde ASLAN-6 kodunu kullanan 93¬0671 kuyruk numaralı
F-16 uçağı ile saat 06:19 ‘da Pilot Müslim Macit’in iki adet MK-82 bombasını Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi yakınındaki köprülü kavşağına ve otoparka atması ve bombalama sonucunda 1-Mutlu
Can Kılıç 2- Hakan Gülşen 3- Mehmet Gülşen 4-Mustafa Solak 5-Erkan Yiğit 6-Alper Kaymakçı
7-Aydın Çopur 8- Oğuzhan Yaşar 9- Muhammed Yalçın 10- Mustafa Koçak 11- Ali İhsan Lezgi 12Ayhan Keleş 13- Köksal Kaşaltı 14- Lütfi Gülşen 15-Özgür Gençer olmak üzere toplam 15 kişiyi
şehit etmeleri şeklinde sıralanan eylemlerden dolayı kasten öldürme suçunu işledikleri,
Kasten öldürmeye teşebbüs suçu ile ilgili olarak;
a-) Darbe gecesi 16/07/2016 tarihinde ASLAN-5 kodunu kullanan 94-0105 kuyruk numaralı
F-16 uçağı ile saat 02.35’te Pilotlar Hasan Hüsnü Balıkçı ve Uğur Uzunoğlu’nun TBMM’ye 1 adet
GBU-10 bombası atması, ayrıca aynı gün saat 03:24 ve 03:25’te ASLAN-6 kodunu kullanan 930663 kuyruk numaralı F-16 uçağı ile Pilot Hüseyin Türk’ün TBMM’ye 2 adet MK-82 bombalarını
atması ve bombalama sonucunda müştekiler; 1- Metehan Demir 2- Ahmet Yetik 3- Hasan Ongu
4- Nevzat Akkoç 5- Cemil Efe 6- Ali Arslan 7- Gökhan Altınok 8- Hasan Haner 9- Mahmut Sayar
10-Zafer Yorgancı 11- Ali Esendağ 12- Recep Göndemli 13- Murat Demir 14- Ömer Faruk Koşar
15- Abdulhakim Aydın 16- Fatih Akçay 17- Eren Erken 18- Mehmet Emin Işıkgün 19- Emre Yemiş
20- Özkan Yücel 21- Gökhan İpek 22- Şükrü Kayaoğlu 23- Ekrem Başar 24- Rıdvan Doğan 25- Şahabettin Sert 26- Betül Türkoğlu 27- Cennet Bala Türkoğlu- 28- Hacı Bayram Türkoğlu- 29- Remzi
Nihat Çelik- 30- Hakkı Coşar- 31- Mustafa Kafkas 32- Mehmet Hanifi Temurtaş olmak üzere toplam 32 kişiyi yaralamaları,
b-) Ayrıca Suç tarihinde Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı nizamiyelerinde şüpheli Ahmet
Özçetin’in davetiyle üsse gelen ve onun emriyle üste konuşlanan Özel Kuvvet mensubu olarak
görev yapan ve Fetullahçı Terör Örgütü mensupları oldukları anlaşılan Ferat Erten, Erdinç Kurt,
İrfan Altuntaş, Mutlu Ferik, Hamdi Çıplak, Ahmet Çamoğlu, Yücel Özcan, Özay Cödel, Ali Erarslan
ve arkadaşlarının suç tarihinde darbeye teşebbüs eylemini protesto etmek için gelen nizamiye
önündeki gösterilere katılan müşteki/mağdurlar: 1-Yaşar Şanlı 2-Sefa Yaprak 3-Beytullah Yaprak
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4- Sezgin Bilgiç 5- Recep Yeşilay 6- Mustafa Kömürcü 7- Savaş İlhan 8- Rahim Kömürcü 9- Emrah
Yavuz 10- Gökhan Ertürk 11- Alpay Aldoğan 12- İbrahim Karataş 13- Uğur Demirci 14- Burhan
Karakaş 15- Ali İhsan Geçer 16- Oktay Tekin 17- Ahmet Tevfik Türkanoğlu 18- Emre Şahin 19Selahattin Kılıç 20- Kadir Çalışkan 21- Emrah Çınar 22- Erdal Bükecik 23- Serkan Tuna 24- Emre
Aydoğdu 25- Hasan Elmas 26- Emre Uz 27- Sefa Gündoğdu 28- Yüksel Serbes 29- Ömer Kütük
30-Halil Uçarı 31- Gökhan Erduğan 32- Musa Çetin 33- Seyfiali Kızılboğa 34- Süleyman Akdeniz
35- Fatih Uzar 36- Haydar Ünal 37- Hüseyin Bayar 38- Mustafa Bakır 39- Ferhat Yazar 40- İsa
Okumuş 41- Zafer Çakmak 42- Cafer Akın 43- Gökberk Özeş 44- Mustafa Zorova 45- Mücahit
Ündoğduer 46- Türkan Güder 47- Derya Ovacıklı 48- Sinan Coşkun 49- Cengiz Öztürk 50- Osman
Aydın 51- Nurettin Erdal 52- Ensari Bülent Akgül 53- Ayhan Bozkurt 54- Burhan Durmaz 55- İbrahim Halil Kart 56- Ersin Büyük 57- Birol Çelik 58- Necati Şimşek 59- Ramazan Aslan 60- Sedat
Balcı 61- Ali Aydınlar 62- Bayram Meral 63- Olcay Polat 64- Mehmet Ünal 65- Yunus Çetin 66Nevzat Toprak 67- Hakan Kara 68- Bekir Kızılarslan 69- Murat Korkunç 70 Harun Varol 71- Mertcan Güder 72- Mustafa Ergen, 73- Hakan Çetin, 74- Gökhan Varol 75- Yusuf Yıldırım 76- Bekir Palabıyık 77- İlhan Palabıyık 78- Mustafa Erdal 79- Hasan Özdemir 80- Ali Oğuz 81- Cimşit Yıldırım
82-Samet Yılmaz 83-Rifat Çağlar 84- Bünyamin Şirin 85- Adem Yücel 86- Birgül Yılmaz 87- Sefa
Solmaz isimli müşteki mağdurları doktor raporlarında belirtilen şekilde ateşli silahla üzerlerine
ateş ederek yaralamaları..
c-) Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı nizamiyelerinde 1- Nuh Şirvan Karaca 2- Nihat Ertürk
3- Murat Bal 4- Orhan Yazıcı 5- Kemalettin Topal 6- Ramazan Kıral 7- Ümit Ertürk 8- Mustafa
Karakaya 9- Ömer Geleş 10- Hasan Öztürk 11 Ahmet Ceylan 12- Ali Yıldıztepe 13- Abdüssamed
Ali Bakın 14- Mustafa Ataseven 15- Adem Erciyas 16- Birsen Erciyas’ın üzerlerine silahla ateş
edilmesi ancak toplam 16 müştekiyi mermi isabet etmediği için yaralayamadıkları anlaşılmış ise
de şüphelilerin eylemlerinin teşebbüs aşamasında kalması..
d-) Darbe gecesi 16/07/2016 tarihinde ASLAN-3 kodunu kullanan 93¬0691 kuyruk numaralı
F-16 uçağı ile saat 00:00:33‘te Pilotlar Uğur Uzunoğlu ve Hüseyin Türk’ün bir adet GBU-10 bombasını Gölbaşı ilçesinde bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât Daire Başkanlığı’na
atmaları ve bombalama sonucunda; 1-Erhan Karabulut 2-Selmani Terzi 3-Atilla Tetik 4-Ali Ufuk
Yeter 5-Mesut Çıldır 6-Kasım Biner 7-Bahri İpek 8-İsmet Alper Akdemir 9-Meral Küççükerdoğan
10-Alp Tekin Esirgün 11-Hamide Aslı Savaş 12-Hacı Hüseyin Örsel 13-Osman Özçiftçi 14-Metin Ayvaz 15-Turgay Yaşar 16-Arif Karagöz 17-Mehmet Özgişi 18-Ufuk Başer 19-Fethi İnaltekin
20-Muhittin Altıntaş 21-Erhan Duman 22-Ünal Gölcük 23-Olcay Ateş 24-İsa Aksekili 25-Dilaver
Koca 26-Ziya Budak 27-Gökhan Özken 28-Hicazi Petek 29-Sinan Türken 30-Uğur Çolak 31-Naim
Süleyman 32-Tayfur Alkır 33-Erol Ay 34-Erdinç Yaman 35-Ahmet Kasım Tecimen Ve Özel Harekât
Daire Başkanlığı Şehitler Camii Müezzini 36- Hasan Hüseyin Alkır olmak üzere toplam 36 kişiyi
yaralamaları..
e-) Darbe gecesi 15/07/2016 tarihinde ASLAN 1 1 numara kodunu kullanan 94-0105 kuyruk numaralı F-16 uçağı ile şüpheliler Mustafa Azimetli ve Ekrem Aydoğdu’nun lazer poduyla
işaretleme yaptıkları ASLAN 1 2 numara çağrı kodlu 94-0110 kuyruk numaralı F-16 uçağını kullanan şüpheliler Mehmet Çetin Kaplan ve Ertan Koral’ın saat 23:18’de 1 adet GBU-10 bombasını
Gölbaşı ilçesinde bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı’na attıkları ve
bombalama sonucunda; 1- Yılmaz Küçük 2- Semih Demir 3- Doğuhan Fırat 4- Soner Üner 5- Hacı
Raşit Başar olmak üzere toplam 5 kişiyi yaralamaları
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f-) Darbe gecesi 16/07/2016 tarihinde ASLAN-4 kodunu kullanan 941562 kuyruk numaralı
F-16 uçağı ile saat 00:56’da Pilotlar İlhami Aygül ve Mehmet Yurdakul’un iki adet GBU-10 bombasını Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binası ve yakınına atmaları, ayrıca aynı gün saat 01:08’de
ASLAN 4 2 numara kodlu 94-0095 kuyruk numaralı F-16 uçağını kullanan Pilot şüpheli Mustafa
Özkan’ın 1 adet GBU-10 bombasını Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binası ve yakınına atması,
bombalamalar sonucunda; 1 -Mehmet Özdemir 2-Ferhat Çifci 3-Şükrü Tuna Işık 4-Mustafa Bulut
5-Erol Uçıran 6-Hakan Uraçin 7-Muhammed Enes Karagöz 8-Emin Bayar 9-Ağalar Levent Güz
10-İbrahim Seyfi 11-Erdem Yıldırım 12-Tuğrul Kılıkoğlu 13-Sedat Ünal 14-Kürşat Sert 15-Ahmet
Bilem 16-Sedat Kara 17-Füsun Alkan 18-Dursun Taşan 19-Fatih Harmankaya 20- Mehmet Sarıyüz
21-Ali Aydoğdu 22-Cebrail Uğurlu 23-Buğra Gürün 24-Kubilay Cevher 25-Ahmet Karaman 26Ömer Savaş 27-Mevlüt Yaman 28-Oğuz Yıldırım 29- Ali Kazım Bayün 30-Mahmut Çakır 31-Uğur
Yağar 32-Fahri Yaşar 33-Mirkan Aktaş 34-Ahmet Seyfi Yaraman 35-Fatih Özkan 36-Hüseyin Kılıç
37-Sadullah Karataş 38- Arif Yıldırım 39-Ahmet Erdem olmak üzere toplam 39 kişiyi yaralamaları
g-) Darbe gecesi 16/07/2016 tarihinde ASLAN-6 kodunu kullanan 93¬0671 kuyruk numaralı
F-16 uçağı ile saat 06:19 ‘da Pilot Müslim Macit’in iki adet MK-82 bombasını Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi yakınındaki köprülü kavşağına ve otoparka attığı ve bombalama sonucunda; 1-Cafer
Yılmaz 2-Kerim Aydos 3- Levent Yücel 4- Abdullah İbiş 5- Bilal Demir 6-Osman Bayram 7- Çağrı
Asan olmak üzere toplam 7 kişiyi yaralamaları şeklinde sıralan eylemlerle kasten öldürmeye
teşebbüs ettikleri..
Mala zarar verme suçu ile ilgili olarak;
a- Müşteki Ömer Özşensoy’un 16/07/2016 tarihinde saat 02.30 sıralarında Akıncı 4. Ana
Jet Üssü Yenikent nizamiyesi önünden geçerken nizamiyedeki askerlerin ateş etmesi sonucu
mağ- dura ait biçerdöverin 23/07/2016 tarihli görgü tespit tutanağında belirtildiği şekilde açılan
ateş sonucu ön kabin camında çatlak ve değişik yerlerinde delikler oluşması,
b- Akıncı 4. Ana Jet Üssü Yenikent nizamiyesi önünde Mustafa Ataseven’e ait 06 J2069 plakalı dolmuşunda 1.000’TL’lik hasar oluşması,
c- Darbe gecesi 16/07/2016 tarihinde ASLAN-3 kodunu kullanan 93¬0691 kuyruk numaralı
F-16 uçağı ile saat 00:00:33‘te Pilotlar Uğur Uzunoğlu ve Hüseyin Türk’ün bir adet GBU-10 bombasını Gölbaşı ilçesinde bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât Daire Başkanlığı’na
atmaları ve bombalama sonucunda; müştekiler 1-Ahmet Akif Yerli 2- Veli Oflaz 3- Hasan Bağcı
4- Muhammed Ali Turgay 5- Mustafa Cem Hamamcı 6- Selim Evcimen 7- Musa Sevinç 8- Murat
Karagöz 9- Ahmet Tonbul 10- Muhitdin Özkan 11- Adnan Akbayrak 12- Metin Abuş 13- Selim Gü- ner 14- Habil Gün 15-Sezgin Sanlı 16- Emre Çolak 17- Recep Usta 18- Sinan Temurlenk
19- Mus- tafa Gün 20- Onur Tekin 21- Uğur Boz 22- Mehmet Saadettin Sevilen 23- Ömer Aslan
24- Ergün Dere 25- Ekrem Korkmaz 26- Mehmet Tığlı 27- Ahmet Elmas 28- Mesut Çıldır 29- İsa
Aksekili ve 30- Şehit Hurşut Uzel 31-Ömer Özkan’ın araçlarının, ayrıca müştekiler; 32-Batdal
Gazi Akgül’ün çanta ve eşyalarının 33- Ziya Budak 34- Şerafettin Yılmaz 35- Hamide Aslı Savaş’ın
üzerlerine zim- metli uzun namlulu silahlarının zarar gördüğü, ayrıca müşteki 36- Orhan Atay’ın
yetkilisi olduğu Vakıfbank ATM’sinin de zarar görmesi,
d- Darbe gecesi 15/07/2016 tarihinde ASLAN 1 1 numara kodunu kullanan 94-0105 kuyruk
numaralı F-16 uçağı ile şüpheliler Mustafa Azimetli ve Ekrem Aydoğdu’nun lazer poduyla işaretleme yaptıkları ASLAN 1 2 numara çağrı kodlu 94-0110 kuyruk numaralı F-16 uçağını kulla-

AKINCI’DA YAŞANANLAR

399

nan şüpheliler Mehmet Çetin Kaplan ve Ertan Koral’ın saat 23:18’de 1 adet GBU-10 bombasını
Gölbaşı ilçesinde bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı’na attıkları ve
bombalama sonucunda; müştekiler 1 - Mustafa Erdoğan 2- Hacı Raşit Başar 3- Şehit Murat Alkan 4- Recai Bostan 5- Mehmet Fatih Öztürk 6- Ahmet Şenol Çoban olmak üzere toplam 6 kişinin
araçlarının zarar görmesi,
e- Darbe gecesi 16/07/2016 tarihinde ASLAN-5 kodunu kullanan 94-0105 kuyruk numaralı
F-16 uçağı ile saat 02:35’te Pilotlar Hasan Hüsnü Balıkçı ve Uğur Uzunoğlu’nun TBMM’ye 1 adet
GBU-10 bombası atmaları, ayrıca aynı gün saat 03.24 ve 03.25’te ASLAN-6 kodunu kullanan 930663 kuyruk numaralı F-16 uçağı ile Pilot Hüseyin Türk’ün TBMM’ye 2 adet MK-82 bombalarını
attığı ve bombalama sonucunda müştekiler; 1- Alican Suveren’in aracında 2- İbrahim Cüce 3Halit Sinan 4- Muammer Taşkın 5- İsmail Uslu’nun işyeri camlarında 6-İsmail Meydan’ın 06 LM
850 plakalı aracında 7- Muzaffer Eser’in 06 AB 6949 plakalı aracında zarar oluşması,
f- Darbe gecesi 16/07/2016 tarihinde ASLAN-6 kodunu kullanan 93¬0671 kuyruk numaralı
F-16 uçağı ile saat 06:19 ‘da Pilot Müslim Macit’in iki adet MK-82 bombasını Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi yakınındaki köprülü kavşağına ve otoparka attığı ve bombalama sonucunda; 1- Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga’nın eşi Aynur Kasırga’nın evinde 2- Rıza Altınışık’ın
06 TT 270 plakalı aracında olmak üzere toplam 2 kişinin ev ve aracında zarar oluşması,
g- Darbe gecesi 16/07/2016 tarihinde ASLAN-4 kodunu kullanan 941562 kuyruk numaralı
F-16 uçağı ile saat 00:56’da Pilotlar İlhami Aygül ve Mehmet Yurdakul’un iki adet GBU-10 bombasını Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binası ve yakınına atmaları, ayrıca aynı gün saat 01:08’de
ASLAN 4 2 numara kodlu 94-0095 kuyruk numaralı F-16 uçağını kullanan Pilot şüpheli Mustafa
Özkan’ın 1 adet GBU-10 bombasını Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binası ve yakınına atması ve
bombalamalar sonucunda; Abdulkadir Keser’in 06 KD 932 plakalı aracında zarar oluşması,
h- Uçakların ses hızını geçecek şekilde alçaktan uçmaları nedeniyle müştekiler 1- Nasuh
Ba- yındır 2- Turan Balkesen 3- Bülent Büyükadalı 4- Mehmet Çetin 5- Zeki Tercan 6- Yavuz Bal 7Habibe Akçeşme 8- Aden Cim 9- Faruk Çelebi 10- Koray Gölcük 11- Necati Atakan 12- Hikmet
Güneş 13- Hatice Hale Ersoy 14- Ergün Ateş 15- İsmail Aygül 16- Ayten Bora 17- Methaq Mhmood 18- Ayşe Bozkurt 19- Ummehani Kiremitçi 20- Ahmet Gölük 21- İbrahim Çakılcı 22- Necdet
Korkmaz 23- Mehmet Karama 24- Hasan Söyler 25- Serkan Okay 26-Serdal İşbuğa 27-Tarık Akca
28- Zülfikar Coşkun 29- Faruk Ertürk 30- İsmail Gelleci 31- Mustafa Özsut 32-Serdal Kul 33- Ayşe
Gürbüz 34- Gökhan Durmuş 35- Özcan Dursun 36- Cenk Aydoğan 37- Cemal Yılmaz 38-İlker
Gözütok 39-Mehmet Üstün 40-Sinan Erol 41- Erdoğan Elaslan 42- Yıldırım Tüzer olmak üzere
toplam 42 kişinin ev ve iş yerlerinin camlarının kırılması ve evlerinde hasar oluşması şeklinde
sıralanan eylemlerle darbe faaliyetini gerçekleştiren şüphelilerin bu şekilde mala zarar verme
suçunu işledikleri..
Kamu malına zarar verme suçu ile ilgili olarak;
Darbe faaliyetini organize eden yönetici şüphelilerin talimatları ile Akıncı Üssü’nden kalkan uçak ve helikopterlerin TBMM, Genelkurmay Başkanlığı, Gölbaşı ilçesinde bulunan Polis
Özel Harekât Dairesi Başkanlığı, Gölbaşı İlçesinde bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı, Gölbaşı ilçesinde bulunan TÜRKSAT uydu antenlerinin bulunduğu tesisler,
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki köprülü kavşak ve civarı, Jandarma Genel Komutanlığı, MİT Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binalarını
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bombalamaları; bombalamalar sonucunda T.B.M.M’de toplam 19.472.380 TL zarar oluştuğu,
TÜRKSAT’ta toplam 7.0276.55 TL zarar oluşması, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binalarında toplam 73.495.00 TL zarar oluşması, Gölbaşı ilçesinde bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık
Daire Başkanlığı’nda toplam 40.000.000 TL zarar oluşması, Gölbaşı ilçesinde bulunan Emniyet
Genel Müdürlüğü Özel Harekât Daire Başkanlığı’nda toplam 6.3418.79 TL zarar oluşması, Polis
Akademisi Başkanlığı’nda toplam 5.534.20 TL kamu zararının oluşması şeklinde sıralan eylemlerle şüphelilerin kamu malına zarar verme suçunu işledikleri..
Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçu ile ilgili olarak;
Darbe faaliyetini organize eden yönetici şüphelilerin talimatları ile Akıncı Üssü’nden kalkan
uçak ve helikopterlerin alçak uçuş yapmaları, halkın üzerine ateş etmek ve bomba atmak suretiyle kişilerin hayati sağlığı veya mal varlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ve kişilerde korku panik yaratabilecek tarzda ateş edip patlayıcı madde kullanmaları gibi eylemlerle şüphelilerin
genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçunu işledikleri..
İbadethanelere zarar verme suçu ile ilgili olarak;
Darbe faaliyeti sırasında camilerden selaların okunmaya başlaması nedeniyle Akıncı 4. Ana
Jet Üs Komutanlığı’nda bulunan TAİ-TUSAŞ Camii’nden de sela okunması üzerine şüpheli Ferat
ERTEN’in anons ve selanın susturulması için Erdinç KURT Hamdi ÇIPLAK ve Yücel ÖZCAN’a talimat verip camiye göndermesi Hamdi Yücel ve Erdinç’in caminin camlarını kırıp içeriye girmeleri
ardında da hoparlör ve minareye ateş etmeleri şeklindeki eylemlerle şüphelilerin ibadethanelere zarar verme suçunu işledikleri..
Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu ile ilgili olarak;
Darbe gecesi darbe faaliyetini organize eden yönetici şüphelilerin talimatlarıyla;
a- Mağdur Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga’nın eski Cumhurbaşkanlığı Köşkü 25 nolu nizamiyesinden alınması,
b- Mağdur Genelkurmay Başkanı Hulusi AKAR’ın Genelkurmay Karargâhı’ndaki makam
oda- sından alınması,
c- Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar GÜLER’in Genelkurmay Karargâhı’ndaki makam odasından alınması,
d- Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin ÜNAL’ın Mehmet ŞANVER’in kızının İstanbul’daki
düğü- nünden alınması,
e- Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki ÇOLAK’ın Genelkurmay Karargâhı’ndan alınması,
f- Mağdur Jandarma Genel Komutanı Galip MENDİ’nin Ankara Gazi Orduevi’ndeki düğünden alınması,
g- Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanı Kamil BAŞOĞLU’nun konutundan alınması,
h- Kara Kuvvetleri Komutanlığı Ankara 4. Kolordu Garnizon Komutanlığı’nda Korgeneral
ola- rak görev yapan mağdur Metin GÜRAK’ın Genelkurmay Başkanlığı’ndan alınması,
ı- Kara Kuvvetleri Komutanı’nın Emir Subayı olarak görev yapan mağdur Yunus CAN’ın Ge-
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nelkurmay’dan alınması,
i- Genelkurmay Başkanlığı Genelkurmay Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanı
olarak görev yapan mağdur Korgeneral Uğur TARÇIN’ın Genelkurmay’dan alınması,
j- Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda Kurmay Başkanı Orgeneral rütbesi ile görev yapan mağdur İhsan UYAR’ın Genelkurmay Başkanlığı’ndan alınması,
k- Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanı olarak Tümgeneral rütbesiyle görev yapan
mağdur Ömer Şevki GENÇTÜRK’ün Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı’ndan alınması,
l- Kara Kuvvetleri Komutanlığı Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu Tümen Komutanlığı’nda
Tüm- general rütbesiyle görev yapan Erdoğan Akyol’un makamından alınması,
m- Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargâh ve Destek Kıtaları Grup Komutanı olarak Albay
rütbesi ile görev yapan mağdur Tuncay POLAT’ın Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı’ndan
alınması,
n- Etimesgut Hava Lojistik Komutanlığı’nda Hava Lojistik Komutanı olarak Korgeneral rütbesi ile görev yapan mağdur Atilla GÜLAN’ın İstanbul Deniz Kulubü’ndeki düğünden alınması,
o- Hava Eğitim Komutanlığı İzmir’de Hava Korgeneral olarak görev yapan mağdur Hasan
KÜÇÜKAKYÜZ’ün Mehmet ŞANVER’in kızının İstanbul’daki düğününden alınması,
ö- Eskişehir Muharip Hava Kuvvetleri ve Hava Füze Savunma K. lBHMM’de Korgeneral rütbesi ile görev yapan mağdur Mehmet ŞANVER’in kızının İstanbul’daki düğününden alınması,
p- Mehmet Özlü’nün Mehmet ŞANVER’in kızının İstanbul’daki düğününden alınması,
r- İsmail Güneykaya’nın Mehmet ŞANVER’in kızının İstanbul’daki düğününden alınması, sİmdat Bahri Biber’in Mehmet ŞANVER’in kızının İstanbul’daki düğününden alınması, ş- Ahmet
Biçer’in Mehmet ŞANVER’in kızının İstanbul’daki düğününden alınması,
t- Özel Kuvvetler Komutanı müşteki Zekai Aksakallı’nın Ankara Gazi Orduevi’ndeki nöbet
çıkışında alınmaya teşebbüs edilmesi,
u- Mağdur Nihat ALTUNTOP’un suç tarihinde 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda Hava Trafik
Yarbayı olarak görev yapıp darbeye teşebbüs eylemi sırasında kuledeki faaliyetleri yavaşlatması
üzerine Ahmet ÖZÇETİN’in talimatı ile gelen iki tane silahlı komandonun silah zoruyla Nihat
ALTUNTOP’u zorla Yuva 4 misafirhanesine götürüp alıkoymaları şeklinde sıralanan eylemlerle
şüphelilerin kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu işledikleri gerekçesiyle her birinden ayrı
ayrı cezalandırılmaları istendi.

KAYSERİ’DE KALKIŞMANIN YÖNETİCİSİ OLARAK ADI GEÇENLER
CEMAL AKYILDIZ: 11989 yılında Hava Harp Okulu’ndan Teğmen rütbesiyle mezun oluyor.
Çiğli 2. Ana Jet Üs Uçuş Okulu’na atanmış ve 1991 yılında Pilot Teğmen olarak burayı bitirmiş.
Çeşitli eğitim ve görevlendirmelerden sonra 2014 yılında terfi ettirilmiş ve Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’na Üs Komutanı olarak atanmış.
Beş gün izne ayrılarak 14.07.2016 günü İstanbul’a geliyor. İfadesinde “son evrakları kontrol
etmek için Harekât Komutanı Erhan BALTACIOGLU’na vekâlet verdim. Tüm yetki devrini adli ve
mali yetkilerimde dahil olmak üzere harekâtı kendisine devrettim’’ diyor. Öğlenden sonra Fenerbahçe Orduevi’ne gidiyor. 15.07.2016 günü de Moda Deniz Kulübü’nde ŞANVER’in kızının
düğününe gidiyor.
Düğün sırasında Korgeneral Ziya Cemal KADIOGLU masasına gelerek “Jet birliklerinin komutanları hemen benim yanıma gelsin’’ demiş. Bunun bir terör operasyonu olabileceğini düşünmüş ama ona bağlı olmadığı için gitmemiş. Fakat sonradan merak ederek o da gitmiş. Giderken
Tümgeneral İsmail GÜNEYKAYA ile karşılaşınca “Komutanım ne oluyor hayırdır’’ diye sormuş.
Bunun üzerine GÜNEYKAYA kendisine “Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi’ne ulaşamıyorum, telefonlara kimse çıkmıyor’’ demiş.
Bu görüşmeden sonra vekâlet bıraktığı Erhan BALTACIOGLU’nu arayarak “Hava Kuvvetleri
Harekât Başkanı İsmail GÜNEYKAYA General yanımda. Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi’ne ulaşamıyormuş, hemen askeri telefon hattından Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi’ne ulaş Komutanımızı arasınlar’’ diye talimat vermiş. BALTACIOGLU’nu tekrar kendisine dönüp dönmediğini
hatırlamıyor.
Daha sonra Hava Lojistik Komutanı Korgeneral Atilla GÜLAN arayarak “Cemal, sizin bir uçak
Eskişehir’e inmeyi reddediyormuş, şunu bir araştır bana bilgi ver’’ diye talimat vermiş. O da Erhan BALTACIOĞLU’u arayıp konuyu sorunca BALTACIOĞLU “Komutanım bizim havada uçağımız
yok, bir tane vardı oda Eskişehir’e indi’’ diye cevap vermiş. Bunun üzerine Atilla GÜLAN’ın yanma gitmiş. Orada bütün Generallerin toplu olduğun görmüş. İfadesinde, “Burada Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin ÜNAL, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Mehmet ŞANVER, Korgeneral
Hasan KÜÇÜKAKYÜZ, Korgeneral Atilla GÜLAN, Korgeneral Nihat KÖKMEN ve diğer yaklaşık 2025 General biraradaydı’’ diyor.
Sonra bütün Generaller bir odada toplanmışlar. Burada Abidin ÜNAL bir önceki Hava Kuvvetleri Komutanı Yaş üyesi Akın ÖZTÜRK’ü arayarak “abi, bu 4. Üss’ten (Akıncıyı kastediyor) al-
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çak uçuş yapıyorlarmış, kimseyi dinlemiyorlarmış, şunlarla bir konuş’’ demiş. İfadesinde diyor
ki “Ben yapılan bu telefon konuşması üzerine Akıncı Üssü’nün münferiden böyle bir disiplinsizlik
yaptığını düşündüm.’’ Vekâlet bıraktığı BALTACIOGLU’nu arayarak “Ankara’da alçak uçuşlar oluyormuş, dikkat edin abuk subuk işler olmasın’’ deyince o da kendisine “Komutanım bizde bir
sıkıntı yok’’ diye cevap vermiş.
Bu görüşmelerden sonra sonra Hava Kuvvetleri Komutanı orada bulunanlara “hemen bir
emir yayınlayalım, Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi devri dışıdır, Hava Kuvvetleri’nin talimatlarına uyulmayacak, bizzat benden emir almadan hiçbir işlem yapılmayacak’’ mealinde sözler
söylemiş. Kendi ifadesine göre Komutanın bu emri üzerine tekrar Erhan BALTACIOĞLU’nu arayarak ona “Erhan, Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi devre dışı. Bu Hava Kuvvetleri Komutanımızın
emridir. Bizzat kendisinin emri olmadan hiçbir uçuş planlanmayacak, birlikten dışarı personel
çıkarılmayacak, birliğe gelen personeli içeriye almayın’’ demiş.
Bu sıralarda televizyondan bir kalkışma teşebbüsünün olduğunu tahmin etmiş. Saat 23.00
sıralarında askeri kamuflajlı rütbesiz 3-5 kişi görmüş. Bunlardan biri kapıya gelerek Orgeneral
Abidin ÜNAL’a hitaben “Komutanım sizin emniyetiniz için buradayız’’ demiş. Komutan da ona
“ben böyle bir emir vermedim, benim emniyetimi sağlayacaksanız gidin dışarıdan sağlayın’’
diyor. Sonra da diğerlerinin yanına giderek “oğlum yanlış yapıyorsunuz bu yol yol değil’’ diye
konuşmuş.
Bu arada Korgeneral Hasan KÜÇÜKAKYÜZ, Tümgeneral Haluk ŞAHAR, Tümgeneral İsmail
GÜNEYKAYA kapıya doğru gidince kapıda duran asker “Komutanım beni zorlamayın’’ diyerek
silahını çıkarıp odaya doğru ateş ediyor. Yine ifadesinde diyor ki; “ben işin ciddiyetini anlayarak
Erhan BALTACIOGLU’nu tekrar aradım ancak ulaşamadım. Ulaştırma Harekât Merkezi’ni aradım
ordan da açan olmadı.’’
Bu gelişmeden sonra gelen darbecilerin sayısı artıyor ve dışarıdan da silah sesleri gelmeye
başlıyor. Koridorda olanlardan biri “ulan bir avuç adamı alamadınız mı’’ diye bağırıyor. Sonra
içeriye girerek telefonları topluyorlar. İçlerinden biri daha sonra Orgeneral Abidin ÜNAL’ın yanına gelerek “Komutanım buyurun’’ deyip yanındaki iki kişiyle birlikte onu çıkartıyorlar. Daha sonra sırayla bütün Generalleri tek tek dışarıya çıkartıyorlar. Daha sonra da kendisini çıkartıyorlar.
İfadesinde “Beni alanın elinde plastik kelepçe yoktu, beni arka tarafa üç dört adım götürdü. Bu
arada benden önce çıkanların elleri kelepçeli yüz üstü yatırıldıklarını gördüm. Arka tarafta beni
de plastik kelepçe ile tersten kelepçelediler’’ diyor. Bu arada Abidin ÜNAL’ın orada olmadığını
fark ediyor. Generalleri guruplara ayırarak alıp götürüyorlar.
Kendisini Tümgeneral İsmail YALÇIN, Tümgeneral Ahmet ÇURAL, Tümgeneral Recep YÜKSEL,
Tümgeneral Şaban UMUT’la birlikte daha önce oturdukları salona alıyorlar. Bir süre bekledikten
sonra yanlarına kelepçesiz halde Tümgeneral Fethi ALPAY gelip oturuyor.
Oturduktan sonra onlara “arkadaşlar darbe gerçekleştirilmiş, tüm her yer kontrol altına
alınmış. Bizden mevcut görev yerlerimize dönmemiz isteniyor’’ demiş. İfadesinde diyor ki “ben
herhangi bir şey söylemedim, sesiz kaldım ancak Tümgeneral Recep YÜKSEL ‘böyle bir şey olmaz
saçma sapan bir şey’ diye söyledi. Aynısını Tümgeneral Ahmet CÜRAL’da söyledi ondan sonra
aynısını bende ifade ettim.’’
Bu gelişmelerden sonra yanlarına başkaları geliyor. Bu gelenler kelepçelerini çözüyor. İhtiyaçlarını görüyorlar. Peşinden de gelen ekibin “kalkın gidiyoruz’’ demesiyle kalkıp bahçede bek-
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leyen bir helikoptere biniyorlar. Oradan kalkıp Fenerbahçe Orduevi’nin sahiline iniyorlar. Oradan
içeriye geçiyorlar. İçerde bağlı bulunduğu Korgeneral Atilla GÜLAN’ın eşi Selma Hanım “Cemal
Komutanın nerde’’ diyerek eşini sormuş o da “Selma Hanım, inanın bilmiyorum, inanın ne olduğunu bilmiyorum’’ demiş. Sonra yukarıya çıkarak kendi eşini ve çocuğunu görmüş.
Daha sonra eşi ve çocuklarıyla aşağıya inmişler. Onlara kendilerine 1. Ordu Komutanı’nın
emri olduğu söylenerek Orduevi’nden dışarıya çıkılmayacağını belirtmişler. O gün öğlen yemeğini orada yemişler. Birliğinin Harekât Komutanı Engin YETGİN kendisini arayarak “Komutanım
nasılsınız?.. Erhan BALTACIOGLU Albayı tutukladılar’’ demiş. Nedenini sorunca da YETGİN “gece
bir iki uçuş olmuş, nizamiyede de bir iki çatışma olmuş’’ diye cevap vermiş. Daha sonra kendini
Emir Astsubayı Alparslan GÜNEŞ arayarak “Komutanım Erhan Albayı tutukladılar, odasında arama yapmak istiyorlar size bilgi vermek istedim’’ demiş. İfadesinde diyor ki “ona gerekli kolaylığı
gösterin, gerekirse benim odamı da arayabilirler’’ dedim. GÜNEŞ de ona “Komutanım sizin odanıza gerek yokmuş’’ diye cevap vermiş.
Saat: 18.00 -18.30 sıralarında orduevi resepsiyondan kendisini arayarak ”aşağıya gelir misiniz, orduevi müdürü sizinle görüşecek’’ demişler. Bunun üzerineaşağıya inmiş. Müdür ona
“Komutanım, hakkınızda gözaltı kararı varmış, beraber nizamiyeye gitmemiz gerekiyor’’ demiş.
Nizamiyeye giderek bekleyen savcıya ‘‘gözaltının gerekçesi nedir’’ diye sormuş ama savcı ona
cevap vermeden “gözaltına alın’’ demiş. Emniyetin aracına binerek sivil polisler eşliğinde Vatan
Emniyet Müdürlüğü’ne getirilmiş.
Mahkemede telefonundan “Erhan BALTACIOGLU tarafından 16.07.2016 tarihinde 06.45’de
arandığı’’ hatırlatılarak nedeni sorulmuş. O da “kendisiyle görüşmedim, kayıtlarda o şekilde çıkmış, bu telefon hattı resmi telefon hattıdır, zaten kaydında M yazılı. M makam demektir. Ancak
bu telefondan belki Engin YETGİN veya Emir Astsubayı Alpaslan GÜNEŞ ile görüşmüş olabilirim.
Kesinlikle o tarih ve saatte Erhan BALTACIOGLU ile görüştüğümü hatırlamıyorum’’ diye cevap
veriyor.
Mahkeme dosyasında yer alan ‘diğer taraf beyanları’ kısmında adı geçen Mehmet Özkul ifadesinde “... Ben olay günü görev kapsamında Mehmet YANILMAZ Astsubay ile görüştüm. Hatta
son görüşmede telefonu Erhan Albay sert bir şekilde alarak kendisi görüştü. Ne görüştüklerini
bilemiyorum. Hatta telefonu Mehmet YANILMAZ’ın yüzüne kapattı diye biliyorum. Uçakların limitlerini aştığını biliyorum. Meydanlara inemeyen uçakları ilk önce Erhan Albay Akıncı Üs Merkezi’ne yönlendirdi. Daha sonra Pilotlar BHM’nin talimatlarında Akıncı Üs Merkezi’ne inerlerse
vurulacaklar talimatını duyduklarını belirtmeleri üzerine daha sonra Erhan Albay Kayseri’ye yönlendirdi. Erhan Albay gece boyunca Demiraslan General ve Cemal AKYILDIZ Generalle görüştü.
Sabah saat 04.30’dan itibaren ise Eskişehir’in talimatlarına uydu..’’ diye konuşuyor.
Darbeciler tarafından düzenlenen atama listesinde de Cemal AKYILDIZ’ın Kayseri Erkilet 12.
Hava Ulaştırma, Hava Üs Komutanlığı görevine devam etmesinin kararlaştırıldığı görülüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede kendisiyle ilgili deliller değerlendirildikten sonra şöyle bir mütaala yazılıyor:
“Şüpheli Cemal Akyıldız’ın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün yöneticisi olduğu, suç tarihinde
Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı’nda Üs Komutanı olarak Tuğgeneral rütbesiyle görev
yaptığı, suç tarihinden 1 gün önce izne ayrıldığı, Harekât Komutanı Albay Erhan Baltacıoğlu’na
vekâlet bıraktığı, 15/07/2016 tarihinde darbeye teşebbüs faaliyeti başladıktan sonra Kayseri
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Erkilet Hava Limanı Kayseri Valisi tarafından kapatılmasına, durumun ilgili komutan Erhan Baltacıoğlu’na iletilmesine ve Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi’nin uçak kaldırılmaması
yönündeki talimatlarına rağmen 8 adet kargo uçağının emirlere aykırı bir şekilde darbe faaliyetini organize edip yöneten şüphelilerin talimatları doğrultusunda kalkış yaptıkları görülüyor.
“Şüphelilerin tüm emir ve talimatlara aykırı şekilde darbecilere destek amacıyla 16/07/2016
günü saat 00.30-01.30 saatleri arasında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait kargo uçakları ile Kayseri
Erkilet Havalimanı’ndan Şırnak, Hatay ve Denizli Çardak’tan darbecilere destek için askeri personel ve askeri araç götürmek amacıyla havalandıkları, kalkış yapan uçaklardan Hatay iline giden
8 nolu askeri kargo uçağının Hatay Havalimanı’na iniş yaptığı, ancak inen uçağın etrafının kolluk
görevlilerinin çevirmesi nedeniyle uçaktaki personelin yapmak istedikleri faaliyeti tamamlayamadıkları, diğer 7 askeri kargo uçağı Şırnak ve Denizli/Çardak Havalimanları’nın Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi’nin müdahalesiyle kapatılması nedeniyle Şırnak ve Denizli/Çardak Havalimanı’na inemedikleri, havada kalan 7 askeri kargo uçağından 5 nolu Kargo uçağının
Kayseri Havalimanı’na dönüş yaptığı, 1, 2, 3, 4, 6, ve 7 nolu askeri kargo uçaklarının olay gecesi
Malatya/Erhaç Havalimanı’na iniş yapmak zorunda kaldıkları, bu nedenle darbe faaliyetinde
planladıkları Hatay Şırnak ve Denizli/Çardak’tan komando askeri personel ve askeri araç gereci
darbenin yönetim merkezi olan Ankara’ya götürme eylemini tamamlayamadıkları anlaşılıyor.
“Ayrıca detayları GÖREN uçaklarını kullanan şüpheliler bölümünde anlatıldığı gibi Kayseri 12. Hava Üs Komutanlığı’ndan 15/07/2016 tarihinde saat 16:00 sıralarında iki adet GÖREN
sistemli uçağın kalkış yaptığı ve darbenin yönetim merkezi olan Akıncı Üssü’ne geldikleri darbe
faaliyeti sırasında GÖREN uçaklarından 69-040 kuyruk numaralı GÖREN uçağının saat 22:30
sıralarında Akıncı Üssü’nden kalkış yaptığı ve Ankara üzerindeki insan ve araç trafiği ile ilgili
bilgileri ayrıca hedef olarak tespit edilen yerlerin koordinatlarını darbe faaliyetine katılan F-16
uçaklarına bildirdikleri anlaşılıyor.
“Şüphelilerden Erhan BALTACIOĞLU’nun Albay rütbesinde olduğu 12. Hava Ulaştırma Ana
Üs Komutanlığı’nda Hava Harekât Komutanı olarak görev yaptığı, aynı zamanda olay tarihi itibariyle üs Komutanın izinde olması sebebiyle komutanlığa vekâleten baktığı şüphelilerden Engin
YETKİN’in rütbesinin Yarbay olduğu, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı 221. Filo Komutanı
olarak görev yaptığı şüphelilerden Yaşar KESKİN’in rütbesinin Binbaşı olduğu 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı 222. Filo Komutanı olarak görev yaptığı, şüphelilerden Sertan ŞAMDANCI’nın rütbesinin Binbaşı olduğu, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı Meydan Harekât
Komutanı olarak görev yaptığı, şüphelilerden Mehmet ÖZKUL’un rütbesinin Üsteğmen olduğu,
12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında Hava Ulaştırma Harekât Merkez Subayı olarak görev yaptığı, şüphelilerden Faruk YAYABAŞ, Serhat Yıldırım SAYIN, Mücahit GÜREL, Burak ÖZTÜRK,
Serkan ALACA ve Hakan İLHAN’ın Astsubay rütbesinde oldukları, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs
Komutanlığı’nda uçuş kulesi ve hava trafik rapconda görevli oldukları, şüphelilerden Adem ÇAKIR’ın Yüzbaşı rütbesinde bulunduğu, şüphelilerden Selçuk ÇETİN’in de Yüzbaşı rütbesinde 222.
Filo’da Eğitim Subayı olarak görev yaptığı, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’nda görevli oldukları, mesai sonrası görevli olmadıklarının üs komutanlığınca dosya içerisine bildirildiği,
bahse konu kargo uçaklarının kalkmasında aktif olarak görev aldıkları anlaşılmıştır.
“Dosya içerisindeki mevcut 16/07/2016 tarihli Kayseri İl Valisi, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı, Kayseri İl Emniyet Müdürü ve Kayseri Cumhuriyet Savcısı tarafından ortak tutulan tutanak içeriğinde de ayrıntılı bir şekilde belirtildiği üzere, darbe girişiminin öğrenilmesinden sonra
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Kayseri Erkilet Havalimanı’nın ilgili amir ve soruşturma yürüten birim tarafından kapatılmasına
rağmen 8 adet askeri kargo uçağının izinsiz olarak darbecilere destek vermek amacıyla kalktıkları, bu kargo uçaklarında: 1 nolu askeri kargo uçağında 221. Filo’da görevli şüphelilerden Yasin
GÖBÜTOĞLU, Özgüç GÜNEŞ, Hasan AKIN, Cumaali ÜNAL, Abdullah BİNGÖL ve Aydın UYAN isimli
persenolin bulunduğu, 2 nolu askeri kargo uçağında şüphelilerden Yasin ÇETİN, İbrahim YAMAN,
Zafer ŞİNİK ve Sinan SARI isimli personelin olduğu, 3 nolu askeri kargo uçağında şüphelilerden
Faruk ALTINOK, Eyüp MERT, Ümit ÖZDEMİR, Raif FAKI, İsmail BOYACI, Mustafa Gökhan TÜRER
isimli personelin olduğu, 4 nolu askeri kargo uçağında şüphelilerden İsmail Hakkı ÖZVEREN,
Burcu DOĞAN, Metin KELEŞ ve İbrahim ÇALIŞKAN isimli personelin bulunduğu, 5 nolu askeri
kargo uçağında şüphelilerden Burhan YARANÇ, Cihan CENGİZ, Enes YEŞİLKÜTÜK, Ümit İNCE,
Fatih Zeki, SUNGUR ve Mehmet ATEŞ isimli personelin bulunduğu, 6 nolu askeri kargo uçağında
şüphelilerden Erdal ERTURAL, Gökhan Gültekin DEMİR, Süleyman ZENGİN, Nuri ÖZCAN, Hüseyin
GÖRGÜLÜ ve Mehmet KARAKOÇ isimli personelin bulunduğu, 7 nolu askeri kargo uçağında şüphelilerden Fevzi KILIÇ, Samet ACAR, Emre DURGUNLU, Serkan ALKAÇ, Mesut ÜSTÜNCAN ve Ali
KAHRIMAN isimli personelin bulunduğu anlaşılmıştır.
“Darbe faaliyetini organize edip yöneten şüpheliler ile Kayseri 12. Üs Komutanlığı’nda yöneticilik yapan şüphelilerin Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi’nin ve Kayseri Valiliği’nin
uçak kaldırılmayacak talimatlarına rağmen yasalara aykırı olarak Hatay, Şırnak ve Denizli illerinden darbenin yönetim merkezi olan Ankara’ya komando askeri personel ve askeri araç ve gereç
getirmek amacıyla faaliyet yürüttükleri darbe faaliyetine bu şekilde iştirak ettikleri tüm dosya
kapsamından anlaşılmıştır.
“Şüpheli Cemal AKYILDIZ’ın da suç tarihinde 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’nda Üs
Komutanı olarak Tuğgeneral rütbesiyle görev yaptığı, suç tarihinden 1 gün önce izne ayrıldığı ve
Harekât Komutanı Albay Erhan Baltacıoğlu’na vekâlet bıraktığı, yukarıda detayları açıklandığı
üzere Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üssü’nden Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi’nin
uçak kaldırılmaması talimatına rağmen 8 adet askeri kargo uçağı ile 2 adet GÖREN uçağının
kalkış yaptığı, GÖREN uçaklarının Ankara Akıncı Üssü’ne geldikleri, uçaklardan birinin saat 22:30
sıralarında Akıncı Üssü’nden kalkış yaptığı ve Ankara’daki kişi ve araç trafiği ile ilgili istihbarat
bilgisi topladığı ve tespit ettiği hedeflerin koordinatlarını darbe faaliyetine katılan F-16 uçaklarına bildirdiği, 8 adet kargo uçağını ise Şırnak, Hatay Denizli/Çardak ve Siirt Havalimanları’ndan
komando askerler ile helikopterlerin darbe faaliyetinde yardımcı olmak amacıyla Ankara’ya Etimesgut Havalimanı’na getirilmesi için görevlendirdiği, Kayseri’den havalanan kargo uçaklarından 8 nolu kargo uçağının Hatay’a indiği, uçağın etrafının kolluk güçleri tarafından çevrilmesi
nedeniyle komandoları Ankara’ya getiremedikleri Denizli/Çardak ve Şırnak Havalimanlarına iniş
yapılamadığı için 1, 2, 3, 4, 6 ve 7 nolu askeri kargo uçaklarının Malatya/Erhaç Havalimanı’na
inmek zorunda kaldıkları, 5 nolu kargo uçağının Kayseri Havalimanı’na geri döndüğü, şüphelinin
Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı’ndan ve Akıncı Üssü’nden darbe faaliyetini organize edip
yöneten şüphelilerle irtibat halinde olduğu ve onların talepleriyle görevlendirmeler yaptığı, suç
tarihinden 1 gün önce izne ayrıldığı, vekâleti güvendiği Albay Erhan Baltacıoğlu’na bıraktığı,
Erhan Baltacıoğlu’nun da filo komutanları Engin Yetkin ve Yaşar Keskin ile birlikte suç tarihinde
Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı’nda darbe faaliyetini yönetip organize ettikleri, şüpheli Mehmet Özkul’un 22/09/2016 tarihli ifadesinden de anlaşılacağı gibi darbe gecesi Albay
Erhan Baltacıoğlu’nun darbeciler tarafından düzenlenen atama listesinde Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanan Hasan Hüseyin Demiraslan General ve şüpheli Cemal Akyıldız ile irtibat
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halinde olduğu, şüphelinin Mehmet Şanver’in kızının düğününe katılmak üzere suç tarihinde
İstanbul’a Moda Deniz Klübün’e geldiği görülmüştür.
“Düğünü basan darbeciler tarafından darbe karşıtı komutanların zorla alıkonulup Akıncı
Üssü’ne kaçırıldıkları, ancak şüphelinin alıkonulmayarak Fenerbahçe Orduevi’ne götürülüp bırakıldığı ve darbeciler tarafından şühhelinin bulunduğu gruba “Silahlı Kuvvetler yönetime el koydu, siz de görev yerlerinize dönün” denilerek Fenerbahçe Orduevi’ne bırakıldıkları, darbeciler
tarafından düzenlenen atama listesinde şüphelinin Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı
görevine devam etmesinin kararlaştırıldığı, Üs Komutanlığı gibi önemli bir göreve devam etmesine müsade edilen şüphelinin darbeci örgüt üyeleriyle ve yöneticileriyle birlikte hareket ettiğinin
anlaşıldığı, Komutanı olduğu Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üssü’nden darbe günü ve gecesi darbe
faaliyetine katılmak üzere toplam 10 uçağın kaldırıldığı, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı’nın darbe gecesi Akıncı Üssü’nden sonra en hareketli üslerden olduğu, şüphelinin Komutanı olduğu üssü darbecilerin emrine tahsis ettiği, Akıncı Üssü’nde ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı’nda darbeyi yönetip organize eden şüpheliler ile birlikte hareket ettiği, darbenin
yönetim merkezi Akıncı Üssü’ndeki yöneticilerin konuşmalarında; darbe faaliyetine iştirak eden
personele “Sizler bu günler için yetiştirildiniz” şeklinde konuşmalar yaptıkları değerlendirildiğinde darbe faaliyetine iştirak eden personelin güvenilir ve kendilerinden olmalarına özen gösterdikleri, şüphelinin de darbe faaliyetine Kayseri’den katılan şüphelileri özenle seçtiği, şüphelinin
darbe faaliyetinin başarılı olabilmesi için görevlendirmeler yaptığı.. anlaşılmıştır.’’
Cemal AKYILDIZ’ın eylemleri nedeniyle; Anayasa’yı ihlal suçu, Cumhurbaşkanı’na suikast
suçu, yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs suçu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni
ortadan kaldırmaya teşebbüs suçu, silahlı örgütü yönetmek suçu, askeri komutanlıkların gasbı
suçu, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçu ve İbadethanelere zarar verme suçu
işlediği için her birinden ayrı ayrı cezalandırılması istendi. Ayrıca kasten öldürme suçu için maktul adedince 77 kez, kasten öldürmeye teşebbüs suçu için yaralı adedince 222 kez, mala zarar
verme suçu için mağdur adedince 96 kez, kamu malına zarar verme suçu için bina adedince 10
kez, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu için de mağdur adedince 23 kez cezalandırılması
talep edidi.
ERHAN BALTACIOĞLU: Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üst Komutanlığı’nda Harekât Komutanı olarak görev yapıyordu. Kalkışmadan bir gün öncesinde Üst Komutanı Cemal AKYILDIZ
izne çıkınca yerine vekâleten BALTACIOĞLU bakmaya başladı. Olay cerayan ederken bu göreve
vekâlet ediyordu. İddiasına göre Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Ali DURMUŞ Albay kendisini
bir hafta öncesinden arayarak bir nakil olabileceğini ve hazırlıklı olmasını söylemiş.
DURMUŞ, olay sırasında kendisini tekrar arayarak “Şırnak, Siirt ve Denizli Çardak’tan Ankara
Etimesgut’a asker intikali yapılacağını’’ belirtip bununla ilgili çalışma yapmalarını istemiş. Daha
sonra tekrar arayıp “verilen görevin hemen icrasını’’ istemiş. Tam bu sıralarda televizyonlarda
darbe haberleri çıkmaya başlamış. Arkadaşlarıyla bir araya gelmiş. Haberlerden Genelkurmay
Başkanı’nın tutuklandığını öğrenmişler. Arkadaşları verilen emre uymama konusunda görüş bildirmişler. Eskişehir Birleştirilmiş Hava Üst Komutanlığı’ndan mesaj iletilerek “Hava Kuvvetleri
Harekât Merkezi’nin emirlerini dinlemeyin’’ denilmiş. Valilik’den aramış ve “uçak kalkışı yapılmaması gerektiğini’’ söylemişler. Bütün bunlara rağmen kendi ifadesiyle “sorumluluğu alarak’’
uçaklara “kalkın’’ emri vermiş.
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Erhan BALTACIOĞLU’nun; Anayasa’yı ihlal, Cumhurbaşkanı’na suikast, yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs,
silahlı örgütü yönetmek, askeri komutanlıkların gasbı, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve ibadethanelere zarar verme suçlarından cezalandırılması istendi. Kendisine ayrıca kasten öldürme suçundan maktul adedince 77 kez, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan yaralı
adedince 222 kez, mala zarar verme suçundan mağdur adedince 96 kez, kamu malına zarar
verme suçundan bina adedince 10 kez, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan da mağdur
adedince 23 kez ceza verilmesi talep edildi.
ENGİN YETKİN: 1994 yılında başladığı Hava Harp Okulu’nu 1998 yılında bitirdi. Çeşitli görevlerden sonra Kayseri’ye tayin oldu. Olay sırasında 221. Filo Komutanıydı. Erhan BALTACIOĞLU
kendisini 11/07/2016 tarihinde çağırarak “18/07/2016 tarihinden itibaren 1 haftalık uçuş ekipleri oluşturması’’ için talimat vermiş. Daha sonra Harekât Komutanı arayarak bu planlamayı ayın
15’ine çekmesini istemiş. Bu arada görevli personelin izinlerini de iptal etmişler. Ayın 14’ünde
tekrar çağırarak planlamaya 2 tane A400M nakliye uçağı, 1 tane C160 nakliye uçağı, 2 tane C160
GÖREN uçağın uçabilecek uçuş ekibiyle birlikte hazırlamasını istemişler. Bütün bu görevleri ikmal ettikten sonra olay gecesi uçakları kaldırmışlar. Erhan BALTACIOĞLU için istenen cezalar
onun için de talep edildi.
YAŞAR KESKİN: İzmir Maltepe Askeri Lisesi’nde okuduktan sonra sonra Hava Harp Okulu’nu
bitirmiş. Çeşitli görevlerden sonra olay tarihinden 1 hafta önce Kayseri 222. Filo Komutanlığı’nda
göreve başlamış. Kalkışma tarihinde Erhan BALTACIOĞLU’nun talimatı ile 15.07.2016 günü gece
uçuşuna katılacak personele istirahat verilmiş. Saat 22.00 sıralarında filoda televizyon izlerken
kalkışma hareketini öğrenmiş. Bu arada kendilerine “Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi’nden
emir alınmayacağı, bundan sonraki tüm emirlerin Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi’nden alınacağı’’ yönünde emir gelmiş.
İfadesinde “uçuş ekibine ve uçaklara kalkış emrini verecek tek kişi Albay Erhan BALTACIOĞLU’dur. Ben kendisine darbe girişimi öncesi bana vermiş olduğu emir gereği uçuş yapabilecek
uçak sayısı ve uçuş personeli sayısını verdim’’ diyor. Uçuş emri esnasında personelin itiraz ettiğini ama Erhan BALTACIOĞLU’nun onlara “emre itaasizlik mi edeceksiniz’’ diyerek kızdığını söylüyor. Erhan BALTACIOĞLU için talep edilen cezalar onun için de istendi.

KAYSERİ’DEN GÖREN UÇAKLARI’NI KULLANAN KİŞİLER
OLGUN ACUCE: Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı’nda Kurmay Yarbay olarak görev yapıyordu. 12/07/2016 tarihinde Komutanı Gökhan Şahin SÖZMEZATEŞ tarafından 15/07/2016 tarihinde Ankara’da olması istendiği için Akıncı Üssü’ne gelerek burada Harekât Komutanı Ahmet
ÖZÇETİN ile buluşmuş. Bu görüşme sonucu Ahmet ÖZÇETİN’in görevlendirmesi üzerine Kayseri
Üssü’nden gelen C-160 GÖREN uçağı ekibi ile buluşarak uçağa bu ekip personeli ve diğer şüpheli
Mustafa İLLEEZ ile birlikte binmiş. Havadayken elindeki kâğıtta kayıtlı olan koordinatları uçak
sistemine girerek Ankara Gölbaşı’na gelmiş..
Olgun ACUCE için Anayasa’yı ihlal, yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı örgüte üye olmak suçlarından
ceza talep edildi.
MUSTAFA İLLEEZ: Hava Kuvvetleri’nde Binbaşı rütbesiyle görev yapıyordu. Olay günü Olgun
ACUCE kendisini arayarak “Akıncı 4. Ana Jet Üssü’nde GÖREN uçağı ile ilgili teknik bilgisine ihtiyaçları olduğunu ve bunun için kendisiyle buluşmak istediğini’’ söylemiş. O da uçuş tulumlarını
giyerek üsse gidiyor. Fakat orada ACUCE ile değil de Ahmet ÖZÇETİN’le buluşuyor. Akıncı’ya Kayseri’den gelen GÖREN uçağının personeliyle buluşup sonra da GÖREN uçağı ile havalanıyorlar..
Kayseri Askeri Üssü’nden havalanarak Akıncı Üssü’ne iniş yapan ve buradan faaliyetlere katılmak
için kalkan C-160 tipi 69-040 kuyruk numaralı GÖREN uçağında kendisiyle birlikte Kayseri’den
gelen Mehmet Teoman KALMAZ, Ahmet Ufuk YENER, Mehmet KAYA, Mesut BAYAR ve Adem
EMİROĞLU bulunuyor… Olgun ACUCE için talep edilen cezalar onun için de istendi.
MEHMET TEOMAN KALMAZ, MEHMET KAYA, AHMET UFUK YENER, ADEM EMİRAOĞLU
ve MESUT BAYAR: Kalmaz, olay tarihinde Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı 221.
Filo’da Hava Pilot Yüzbaşı olarak görev yapıyordu. Yener ise aynı filoda Hava Seyrüsefer Yüzbaşı
olarak görevliydi. Her ikisinin ifadesine göre de Filo Komutanı Yarbay Engin YETKİN kendilerini
çağırarak “yazılı uçuş planı ve görev emri olmayacağını’’ belirtip Akıncı Üssü’ne gitmelerini emretmiş. Oraya vardıklarında Harekât Komutanı Albay Ahmet ÖZÇETİN ile buluşarak gerekli talimatları ondan alacaklarmış. Kullandıkları GÖREN uçağıyla havalanarak Akıncı Üssü’ne iniyorlar.
ÖZÇETİN orada kendilerini karşılıyor. Yanlarına bu üsde görevli Olgun ACUCE ve Mustafa İLLEEZ
geliyor. Hep birlikte uçağa binerek tekrar havalanıyorlar. Kalmaz’ın iddiasına göre havada kafaları karışıyor ve geri dönüp dönmeme konusunu Kayseri’de bulunan Harekât Komutanı Albay
Erhan BALTACIOĞLU’na soruyorlar. O da kendilerine “kesinlikle geri dönün talimatını dikkate
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almamalarını, Akıncı Üssü’nün talimatlarına birebir uymalarını’’ emrediyor.. Mehmet KAYA da
aynı üsde 2. Pilot Üsteğmen olarak görev yapıyordu. Olay günün Filo Emniyet Nöbetçi Astsubaylığı listesine bakınca kendisine C-160 GÖREN uçağında Yüzbaşı Mehmet Teoman KALMAZ’ın
ekibine 2. Pilotolarak görev verildiğini görmüş. Böylece o da bu uçağa binmiş.. Aynı uçakta Astsubay Adem EMİRAOĞLU ile Kıdemlı Başçavuş MESUT BAYAR da uçuş Teknisyeni olarak görev
yapıyorlar. Olgun ACUCE için istenen cezalar onlar için de talep edildi.
HARUN ERASLAN, MESUT YILMAZ, FERHAT AKBULUT, AHMET GÖKTEN ve FERDİ DAL:
Eraslan, 2004 yılında başladığı Hava Harp Okulu’nu 2008 yılında bitirmiş. Olay sırasında Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı 221. Filo’da Kargo Pilotu olarak görev yapıyordu.
Mesut YILMAZ, 2011 yılında Hava Harp Okulu’ndan mezun olmuş. Aynı yerde görev yapıyor. 13
Ağus- tos 2016 tarihinde FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul’da yakalanan ve etkin pişmanlıktan yararlanan İsmail Yılmaz’ın kardeşi. Uçakta 2. Pilot olarak görev yapıyor. Ferhat AKBULUT,
2010 yılında Hava Harp Okulu’nu bitirmiş. O da Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı’nda gö- revliydi. Pilot Üsteğmen olarak çalışıyordu. Uçakta Seyrüsefer görevlisi olarak bulundu.
Ahmet GÖKTEN, olay tarihinde 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’nda Astsubay Kıdemli
Başçavuş olarak görev yapmaktaydı. Ekipteki görevi Uçuş Teknisyenliğiydi. Ferdi DAL ise Niğde
Üniversi- tesi Ortaköy Meslek Yüksek Okulu Makine Teknikerliği Bölümü’nü bitirdikten sonra
Astsubaylık sınavına girerek 2003 yılında Gaziemir Hava Astsubaylık Okulu’nda okumuş. O da
Yükleme Tek- nisyeni olarak görevlendirildi.
15 Temmuz günü Harun ERASLAN evindeyken saat 13:00 sıralarında nöbetçi Astsubay arayarak “filo aracının kendisini alacağını ve göreve gideceklerini’’ söylemiş. Filoya geldiğinde Filo
Komutanı Engin YETKİN kendisini makamına çağırarak “Akıncı Üssü’ne uçacağını, orada münibüslerin onları karşılayacağını’’ söylemiş. Komutan, ayrıca “uçuşla ilgili olarak herhangi bir plan
yazmamalarını’’ bildirmiş. Bu görevlendirmeden sonra ekip olarak Kayseri’den 023 kuyruk numaralı C160 tipi kargo uçağıyla havalanıp Akıncı’ya iniş yapmışlar. Oradan kendilerine gönderilen minibüse binerek 141. Filo’ya geçmişler. Bir ara alana helikopterle iniş yapan ekipler yanlarından geçerken kendilerine “gazanız mübarek olsun’’ demiş. Akşama doğru yanlarına gelen
Olgun ACUCE “sizinle uçacağım ben gerekli bilgileri aldım” diye konuşmuş. Ancak söylediklerine
göre bu uçuş gerçekleşmemiş. Gece ortamın karıştığını görünce uçaklarına binip sabaha kadar
beklemişler. Ertesi gün ekip olarak nizamiyeden çıkmışlar. Olgun ACUCE için talep edilen cezalar
onlar için de istendi.

KAYSERİ’DE ASKERİ KARGO UÇAKLARINI KULLANAN ŞAHISLAR
YASİN GÖBÜTOĞLU, ÖZGÜÇ GÜNEŞ, CUMAALİ ÜNAL, ABDULLAH BİNGÖL, AYDIN UYAN ve
HASAN AKIN:
Bunlardan Göbütoğlu, 12. Hava Ulaştırma’da 221. Filo’da görev yapıyordu. Olay tarihinde filo
nöbetçi Astsubayı arayarak görev olduğunu ve kendisini saat 23.10 da araçla alınacağını bildirmiş.
Saat 23.30 sularında filoya gelir gelmez Filo Komutanı Engin YETGİN’in yanına gidiyor. YETGİN ona
uçuş görevlerini yükleme teknisyenine verdiğini bir an önce uçak başı yapıp kalkmaları gerektiğini
söylüyor. İfadesinde “bu sırada İstanbul ve Ankara’da olan olaylarla ilgili haberler gelmeye başladı’’
diyor. Bunun üzerine yanında iki kişiyle beraber Filo Komutanı Engin YETGİN ile görüşmeye gidiyorlar. YETGİN bu görüşmede de kendilerine bunun “normal bir nakliye görevi olduğunu ve görevi yerine getirmelerini” söylüyor. Onlar da televizyonda çıkan haberler konusunda tedirgin olduklarını ve
Hareket Komutanı’yla görüşmek istediklerini belirtiyorlar. YETGİN onlara “görüşebilirsiniz’’ diyor. Bu
sefer beş kişi olarak Erhan BALTACIOĞLU’nun yanına giderek “görevin ne amaçla olduğunu bu görevi
yaptıklarında suç işlemiş olup olmayacaklarını” soruyorlar. Baltacıoğlu da onlara “ortada bir bilgi
kirliliği var, bu görevi yapmazsanız da suç işliyor olabilirsiniz, ben sorumluluğu üzerime alıyorum, bu
görevi yapmanızı emrediyorum, buradaki herkes de birbirine şahittir” diyor.
Bunun üzerine uçak başına gidiyorlar. Onlara Denizli Çardak’tan askeri personel alıp Akıncılar
Üssü’ne indirme görevi veriliyor. BALTACIOĞLU kendilerine oraya vardıklarında söz konusu askeri
tesislerin ele geçirilmiş olabileceğini, bu nedenle kendisinin talimatlarının yerine getirilmesi gerektiğini hatırlatıyor.
Seyir halindeyken Ankara kontrol ve askeri radarlar tarafından uçakların kalkış yerine inmeleri
konusunda sürekli talimatlar veriliyor ancak Erhan BALTACIOĞLU’nun kesin emri olduğundan söz konusu talimatları yerine getirmeyerek BALTACIOĞLU’nun talimatları doğrultusunda Denizli Çardak’a
yöneliyorlar. İfadesinde şunları söylüyor: “…Denizli Çardak üzerindeyken askeri radardan Hava Kuvvetleri Komutanı’nın bütün uçakların kalkış yerine dönmeleri konusunda talimat verdiğini öğrendik.
Bizim kafamız karıştı. Tekrar 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı’yla görüşüldü ve meydanın kapalı
olduğu söylenmesine rağmen ısrarla uçağın Denizli Çardak’a indirilip askeri personelin alınarak Akıncılar’a götürülmesi konusunda kesin talimat verildi. Benim kullandığım uçak gece iniş yapabilecek
kabiliyettedir.’’ Daha sonra bir yığın gel gitin akabinde Erhaç Hava Üssü’ne iniyorlar.
İfadesinin bir yerine de şunları söylüyor: “…Tam tarihini bilmiyorum ama yaklaşık 2 ay önce
UHM’ye yeni bir telsiz alındı. Yeni telsiz alımıyla birlikte uçuş yapan tüm uçaklara en azı 2 defa farklı
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frekanslardan ve mesafelerden iletişim kurma talimatı verildi ve söz konusu iletişimler de not edildi.
Daha öncesinde UHM’nin kalkan uçaklarla iletişim kurma gibi sorumluluğu yoktu yaptığımız uçuşlarla UHM’ye ile herhangi bir iletişim kurulmazdı. Yeni alınan telsizlerle yapılan bu denemelerin söz
konusu darbede kullanılacak uçaklarla irtibatın sağlanması amaçlanmış olabilir. “
Bu konuyla ilgili ifade veren Engin YETKİN de “…Onlar ile birlikte ben de çıktım, uçak komutanları
tam tatmin olmamasına rağmen ben kendilerine her zamanki yaptığımız görevler dedim Harekât Komutanı bu şekilde talimat veriyor diye söyledim. Ben kendim Ulaştırma Harekât Merkezi’nde kaldım
C160 nakliye uçağının sorumlu Komutanı Yasin GÖBÜTOĞLU’dur’’ diyor.
Özgüç GÜNEŞ, 2008 yılında başladığı Hava Harp Okulu’nu 2012 yılında bitirmiş. Kalkışma tarihinde Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’nda C160 kargo uçağında Harbe Hazır Yardımcı
Pilot olarak göreve devam ediyordu. Olay günü saat 23.00’e doğru Filo Nöbetçi Astsubayı tarafından
görev verildiğinin haberini alması üzerine filoya gitmiş. Oradan Yasin GÖBÜTOĞLU’yla birlikte havalanmış.
Hasan AKIN olay tarihinde 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı’nda 221. Filo’da Seyir ve Sefer
Su- bayı olarak görev yapıyordu. O da Engin YETGİN’in görevlendirmesiyle eve gidip dinlendikten
sonra akşam tekrar üsse dönmüş. Filoya gittiğinde kardeşinin telefonla araması üzerine darbeden
haber- dar olmuş. O da Yasin GÖBÜTOĞLU’nun uçağında görev almış.
Cumaali ÜNAL, ilk göreve Astsubay olarak 1997 Kayseri 12.Hava Ulaştırma Ana Üst Komutanlığı
Uçak Bakım Komutanlığı emrinde başlamış. Olay tarihinde aynı üssde görev yapıyordu. Yıllık izindeyken 14/07/2016 günü Kıdemli Başçavuş Metin KELEŞ telefonla arayarak Harekât Komutanı Hava
Pilot Kurmay Albay Erhan BALTACIOĞLU’nun ve Filo Komutanı Engin YETGİN’in izinde olan personele
çağırmaları yönünde emir verdiğini ve 15/07/2016 tarihinde aktif bir görev olacağını bildirmiş. Bu
bilgilendirmeden sonra o da üsse gelerek GÖBÜTOĞLU’nun ekibine dahil olmuş.
Abdullah BİNGÖL, 10 yıldan beri Kayseri Erkilet Hava Üssü’nde uçak Bakım Teknik Astsubayı
olarak çalışıyordu. Olay akşamı Astsubay Üstçavuş Serdal AKDENİZ kendisini arayarak görev çıktığını
söylemiş. Daha sonra da Üsteğmen Özgüç GÜNEŞ onu evinden alarak filoya götürmüş. Oradan da
hareket yerine giderek Yasin GÖBÜTOĞLU’nun ekibine dahil olmuş.
Aydın UYAN, Kayseri’deki üsde bulunan 221. Filo’da uçuş teknisyeni olarak görev yapıyordu. O
da telefonla aranarak akşam görev olduğu söylenmiş daha sonra da askeri araçla evinden alınarak
üsse götürülmüş. Böylece o da Yasin GÖBÜTOĞLU’nun ekibine dahil olmuş.
Adı geçenler hakkında; Anayasa’yı ihlal, yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı örgüte üye olmak suçularını işlemekten ceza verilmesi talep edildi.
YASİN ÇETİN, SİNAN SARI ve İBRAHİM YAMAN: Yasin Çetin, 1999 yılında Hava Harp Okulu’na
girip 2003 yılında mezun olmuş. Kalkışma sırasında 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı’nda Pilot
Yüzbaşı olarak görev yapıyordu. O da olay akşamı nöbetçi Astsubay tarafından “görev var’’ denilerek
aranmış. Daha sonra gönderilen araçla üsse gitmiş. Araçta giderken yanında bulunan Yüzbaşı İsmail
Hakkı ÖZVEREN’e “Abi neler oluyor? Ortalık karışık. NTV kanalında seyrettiğim kadarıyla İstanbul
boğaz köprüleri tutulmuş darbe girişiminde bahsediliyor bu konuyu birliğe varınca Üs Komutanlarımızla görüşelim dedim’’ demiş. 221. Filo’ya geldiklerinde de konuyu Filo Komutanı Engin YETGİN’e
iletmişler. Daha sonra Kurmay Albay Erhan BALTACIOĞLU’yla da görüşmüşler. Kendisine “Komuta-

AKINCI’DA YAŞANANLAR

415

nım, biz şu an kime hizmet ediyoruz, bir karışıklık var, şu ortamda göreve çıkmamak yanlış bir şey
yapmaktan iyidir’’ deyince BALTACIOĞLU onlara; “arkadaşlar nerden biliyorsunuz belki de biz darbecilere karşı göreve çıkıyoruz. Bütün sorumluluk bana aittir. Hepimiz askeriz emrimi sorgulamayın
yerine getirin. Ayrıca şu an aşırı derecede bilgi kirliliği var, bu nedenle hiçbir şekilde benim dışımda
hiçbir kimsenin emrini yerine getirmeyeceksiniz, gerekirse IFF (uçak tanıtıcısı)yi kapatacaksınız; gerekirse gideceğiniz havaalanı kapalı olsa da iniş yapacaksınız’’ diyor.
16/07/2016 günü saat 01.30 sıralarında Şırnak görevi için kalkacakları esnada Filo Komutanı
Engin YETGİN, “göreviniz iptal oldu siz Adnan Menderes Havaalanı’na gidiyorsunuz’’ demiş. Ekip olarak havalanıyorlar. Bu arada Ankara Kontrol kendilerine “Başbakanımız Ankara iline gelecek bütün
uçaklara yerden ve havadan müdahale olacağını bildirdi’’ diye anons geçmiş. Bunun üzerine Kayseri
UHM ile tekrar irtibat kuruyorlar. Kayseri UHM’den “göreve devam’’ emri alıyorlar. Bu kez de Yıldız
Radarı, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin ÜNAL’ın “havada bulunan tüm uçakların kalkış
yerlerine dönmeleri’’ emrini onlara bildirmiş. Bunun üzerine Kayseri Meydan üzerine dönüş yapıp
iniş izni istiyorlar ama izin verilmiyor. Bu kez Yıldız Radar tarafından Konya’ya, oradan da Malatya’ya
yönlendiriliyorlar. Malatya Meydanı’ndan iniş izni alarak Malatya Erhaç’a iniş yapıyorlar.
İbrahim YAMAN, Hava Harp Okulu’nu 2006 yılında bitiriyor. Kalkışma sırasında 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı 221. Filo’da uçak Komutanı olarak görev yapıyordu. 14 Temmuz’da Kayseri’deki görev yerine yurt dışından geliyor. Öğlen sıralarında istirahat için eve gidiyor. Aynı gün akşam Üstçavuş Ali KARAEFE’yi arayarak görev olup olmadığını sormuş. O da “15 Temmuz’da gündüz
izinlisiniz, gece ise uçuşunuz var’’ demiş. Olay gecesi kendisini araçla aldırtarak üsse getirmişler. Bu
ara uçmadan önce televizyondan haberleri görmüş. Nihayetinde Yasin ÇETİN’in ekibine dahil olmuş.
Sinan SARI, 1995-96 yıllarında Hava Teknik Okulu’nda okumuş. Önce 12. Üs Uçak Bakım Komutanlığı’nda göreve başlamış ve 2006 yılında 221. Filo Komutanlığı’na geçmiş. Olay tarihinde hala aynı
filoda görev yapıyordu. Olay öncesi İbrahim YAMAN’la birlikte yurt dışı göreve gidip geri gelen ekipte
yer almış. Cuma günü akşam 221. Filo’yu arayarak görev olup olmadığını soruyor görev verildiğini
öğrenince filoya geliyor. Filoda ÇETİN Yüzbaşı’nın sorumlu olduğu A400M nakliye uçağında uçak başı
yapıyor. Bunlar için de; Anayasa’yı ihlal, yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı örgüte üye olmak suçlarından dolayı ceza
verilmesi istendi.
ZAFER ŞİNİK: 1992 yılında Hava Astsubay olarak Kayseri’de göreve başlamış. Kalkışma tarihinde
Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üst Komutanlığı’nda uçak teknisyeni olarak devam ediyordu. Senelik
iznini kullanıyormuş. 14/07/2016 Perşembe günü Metin KELEŞ isimli Başçavuş kendisini arayarak izni
kesip Cuma günkü mesayiye gelmesini istediklerini söylemiş. Ertesi gün filoya gitmiş. Kısa bir uçuş
yapmış.
Engin YETGİN kendisine “sen eve git çağırırsak akşam gelirsin’’ demesi üzerine eve gitmiş. Gece
gelen çağrı üzerine filoya dönüyor. Burada Albay Erhan BALTACIOĞLU “A400M ekibinden kimler var’’
diye sorunca elini kaldırıyor. Bunun üzerine komutan kendisine görevle alakalı bir kâğıt veriyor. Verilen evrakta Şırnak’tan Etimesgut’a getirilecek iki sortide toplam 420 personel ve 3 yer kobrası alınacağı yazılıymış. Bunu görünce komutana “bu kadar personelle malzemenin bir arada emniyet açısından iyi olmadığını, dana önce bu tür taşımanın yapılmadığını’’ söylüyor. BALTACIOĞLU ise “bunlar
taşınacak’’ diyor. Bu arada haraketlilik olduğunu ve haberleri görüyor.
Daha sonra İbrahim YAMAN Yüzbaşı telefonla arayarak kendisini kalkmak için uçağın başına ça-
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ğırıyor. Birlikte havalanıyorlar. Onlar havadayken derhal geri inmeleri konusunda uyarılar gelmeye
başlıyor. Onları göreve gönderenlerse ısrarla devam etmelerini, hiç olmaza Akıncı’ya inmelerini sölüyorlar. Onlar ise havadaki diğer arkadaşlarıyla haberleşerek Malatya’ya iniyorlar. Orada kendilerini
yakalayan polisler tarafından Kayseri’ye getiriliyorlar.
FARUK ALTINOK: 1992 yılında Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı’nda göreve başlamış. Afrika görevi varmış. Olaydan bir gün önce akşam evindeyken Kıdemli Başçavuş Esat BALAMAN
ara- yarak Afrika görevinin iptal olduğunu söylemiş. Bunun üzerine Cuma gününü evde geçiriyor.
Olay akşamı BALAMAN tekrar arayarak görev çıktığını ve kendisini aldıracaklarını söylüyor. Gelen
araçla filoya geliyor. Orada Yüzbaşı Selçuk ÇETİN uçuş ekibinin isimlerini sayıp Şırnak’a gideceklerini
bil- diriyor ve uçak başına giderek göreve başlama emri veriyor. Uçak Komutanı Yüzbaşı Eyüp MERT,
Kıdemli Başçavuş Ümit ÖZDEMİR ve Kıdemli Başçavuş Raif FAKI’nın aralarında bulunduğu 6 kişilik
ekiple havalanıyorlar. Önce gelen emirle Denizli-Çardak’a yöneliyorlar ama alan kapalı olduğu için
inemiyorlar. Daha sonra Malatya Erhaç Havalimanı’na iniş yapıyorlar.
EYÜP MERT: 2001 yılında başladığı Hava Harp Okulu’nu 2005 yılında bitirmiş. 2007 yılından beri
Kayseri 12. Ulaştırma Ana Üst Komutanlığı 222. Filo’da Pilot Yüzbaşı olarak görev yapıyordu. Olay
günü Esat BALAMAN kendisini arayarak saat 23.03’te filoda olması gerektiğini söylemiş. O da söylenen saatte orada hazır olmuş. Filoda bulunan Selçuk ÇETİN yanlarına gelerek kimin hangi ekipte ve
hangi uçakta görev alacağını elindeki listeden okumuş. Televizyonlarda haberler çıkmaya başladığı
için kafaları karışmış. Sonra uçak komutanları BALTACIOĞLU’na gitmişler. O da “sizi ilgilendiren bir
şey, yok sorumluluk benim, herkes emirlerime uyacak’’ diye konuşuyor. Görev başına gitmeden önce
BALTACIOĞLU kendisine ve Fevzi KILIÇ Yüzbaşı’ya üzerinde not yazılı birer kâğıt veriyor. Daha sonra
da onların sabaha karşı uçacağını söylüyor. Bu kâğıtlarda “C-130E ERK SİİRT ETİ SİİRT ETİ 03.15 04.30
05.45 07.30 08.15 10.00 11.15 13.00 13.45 2C+80 PX 2C+ 80PX” yazıyormuş.
Daha sonra KILIÇ ile birlikte uçuş ekibini toplayarak görev hakkında Harekât Komutanı’nın verdiği emir ve talimatları onlarla paylaşıyorlar. Onlar sabah uçmayı beklerken ÇETİN Yüzbaşı, saat
00.30’da186 numaralı uçakta hemen uçakbaşı yapmalarını istemiş. Emre göre Şırnak’a uçacaklarmış.
Ancak uçağa geçtiklerinde bu emir değiştirilerek rota Denizli Çardak Meydanı’na çevrilmiş. Daha
sonra radardan “Eskişehir BHM’nin emrini iletiyoruz; Çardak Meydanı’na inmeyeceksiniz bütün uçaklar kalktıkları üstlerine geri dönecekler’’ şeklinde talimat alıyorlar. BALTACIOĞLU’na bu durumu bildirmişler ama “ben aksini söyleyene kadar Çardak Hava Meydanı kapalı olsa da oraya inip hangarın
önünde bekleyen personelleri alacaksınız’’ demiş. Bütün bu gelişmelerden sonra BHM’nin talimatlarına uyarak çeşitli yerleri dolaşıp nihayetinde Malatya Erhaç Meydanı’na iniş yapıyorlar.
Bu başlık altında iddianamede yer alan diğer isimler; ÜMİT ÖZDEMİR, RAİF FAKI, İSMAİL BOYACI, MUSTAFA GÖKHAN TÜRER, İSMAİL HAKKI ÖZVEREN, BURCU DOĞAN, METİN KELEŞ, İBRAHİM ÇALIŞKAN, BURHAN YARANÇ, CİHAN CENGİZ, ENES YEŞİLKÜTÜK, ÜMÜT İNCE, ZEKİ SUNGUR,
MEHMET ATEŞ, ERDAL ERTURAL, GÖKHAN GÜLTEKİN DEMİR, SÜLEYMAN ZENGİN, NURİ ÖZCAN,
HÜSEYİN GÖRGÜLÜ, MEHMET KARAKOÇ, FEVZİ KILIÇ, SAMET ACAR, EMRE DURGUNLU, SERKAN
ALKAÇ, MESUT ÜSTÜNCAN, ALİ KAHRIMAN, FARUK YAYABAŞ, SERHAT YILDIRIM, BURAK ÖZTÜRK,
SERKAN ALACA, HAKAN İLHAN, ADEM ÇAKIR SELÇUK, ÇETİN MEHMET ÖZKUL.
Bu isimlerinin tamamı için de; Anayasa’yı ihlal, yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs,
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı örgüte üye olmak suçlarından ayrı ayrı ceza talep edildi.

ADANA’DAN DARBE FAALİYETİNE İŞTİRAK EDEN KİŞİLER
BEKİR ERCAN VAN: Mahkeme dosyasında “Adana’dan darbe faliyetine iştirak eden şüpheliler’’ başlığı altında Bekir Ercan VAN’ın ismi bulunuyor. VAN için de ‘Kayseri’den darbe faaliyetine katılan şüpheliler’ hakkında istenen cezaların aynısı talep ediliyor. Bunlar; Anayasa’yı ihlal,
Cumhurbaşkanı’na suikast, yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı örgüt yöneticisi olmak ve ibadethanelere zarar verme suçları. Ayrıca; kasten öldürme suçundan mağdur sayısınca 77 kez, kasten öldürmeye
teşebbüs suçundan mağdur sayısınca 222 kez, mala zarar verme suçundan mağdur sayısınca 96
kez, kamu malına zarar verme suçundan bina adedince 10 kez, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
suçundan da mağdur sayısınca 23 kez cezalandırılması talep edildi.
Dosyada kendisi “Adana Yönetici Şüpheli’’ olarak tanımlanıyor. Anlatığına göre Jandarma
Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı akşam kendisini arıyor. Bu görüşmede “kendilerine Genelkurmay’dan bir mesaj gönderildiğini ve buna göre Bekir Ercan VAN’ın Adana Sıkıyönetim Komutanı olarak atandığını’’ söylüyor. Daha sonra Muhabere Merkezi kendisine Genelkurmay’dan
gönderilen mesajın geldiğini haber veriyor. Mesajı okumaya başladığında kendisinin Sıkıyönetim Komutanı olarak atandığını görüyor. Uzun bir listeymiş ama mahkemede diğer bölümleri
hatırlamadığını söylüyor. İfadesinde mesajın altında “Yurtta Sulh Konseyi diye bir ifadenin yazılı
olduğunu, bu mesajı sakıncalı bulup imha ettiğini’’ söylüyor. Piyade Yüzbaşı Osman ERDEM’i
arayarak önceliklerinin üssün güvenliğini sağlamak olduğunu bildirmiş. Bunun peşinden de Güvenlik Tabur Komutan Vekili Piyade Hava Yüzbaşı Mustafa KARAMANOĞLU’nu arayarak üsse
gelmesini istiyor. ERDEM ve KARAMANOĞLU’nu nizamiyeye gönderiyor. Daha sonra Ulaştırma
Yarbay İbrahim TATLISU’nun görevinin başına gelmesi ile birlikte kendisine de kesin emir veriyor.
Yine ifadesinde “öncelikle hiçbir asker ve sivilin yaralanmaması, ölmemesi, vahim bir olay yaşanmaması için gerekli tedbirleri almalarını açık bir şekilde emrettim’’ diyor.
Cuma günü Genelkurmay’dan geldiğini söylediği mesajdan bir buçuk saat önce Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi’nden üste bulunan tanker uçakların havalandırılması için emir almış. Bu
emri uygulamak üzere filoya, oradan da uçuş hattına giderek iki tanker uçağının havalanması
için gerekli talimatları vermiş. Sabaha karşı da bir tanker uçağına kalkma talimatı vermiş ama bu
uçağa darbe girişiminde bulunan uçakları önleme yapacak uçaklara yakıt vereceği için talimat
verdiğini iddia ediyor. Bu uçağa “telsiz teması kurmayın’’ demiş. Bunu da “darbe girişiminde
bulunan savaş uçaklarıyla temas kurmamaları için söyledim’’ diyor. İfadesinde şunları belirtiyor:
“…Silahlı darbe teşebbüsünü yapan Yurtta Sulh Konseyi isimli oluşumla herhangi bir ilgim ve  
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alakam yoktur. Söz konusu konseyin şahsımı Adana Sıkıyönetim Komutanı olarak atamasının
sebebini bilemem. Ancak komutanlığını yaptığım üssün askeri ve silah gücü ve civardaki diğer
birliklerin durumu gözönüne alındığında ben tercih edilmiş olabilirim.’’
Darbe sırasında üsde ABD’li askerlerle bir toplantı yapılmış. Mahkemede kendisine bu husus
sorulunca şu cevabı veriyor: “…Amerikalı subaylarla aramızda bu konuda herhangi bir konuşma
olmadı. Ancak amerikalı Albay John Walker ile ikili toplantım vardı ve üstte icra edilen koalisyon harekâtı kapsamında yaşanan problemleri ve çözüm metodlarını konuşuyorduk. Nizamiyeye
Albay Walker ile görüşmem biter bitmez Ümit Albayı davet edeceğimi söyledim. Görüşmenin
hemen ardından Ümit Albay makamıma gelerek tebligatı yapmıştır. Yine oyalama olarak gördüğünüz bir diğer husus ise kanunlarda açıkça hakkım olduğunu bildiğim bir hususu yani beni
adliyeye ancak benden daha üst rütbeli bir muvazzaf subayın götüreceğini Merkez Komutanı
Ümit Albaya söyledim. O da Adana Garnizon KomutanıT ümgeneral Osman ERBAŞ ile benden
daha kıdemli olduğu için onunla görüşeceğini söyledi.’’
Aynı dosya kapsamında ifade verenlerden Hamza Aras şunları anlatıyor: “…Her birlik komutanı kendisinin birliği ile ilgili bilgiler verdi. Toplantı sona ermeden Üs Komutanı Bekir Ercan Van
Paşa “bugün Bayrak törenini saat 14:00’da yapalım daha sonra da personeli gönderelim” diye
söyleyince ben bu duruma itiraz ettim. Çünkü uçak bakım personeli iki vardiya çalışmaktadır.
Uçak havada iken bakım personelinin istirahate ayrılması mümkün değildir. Diğer idari bürodaki
personel istirahat edip benim personelim istirahat edemeyeceğinden ve o gün için de havada
uçak olduğundan ve uçağın inişinin de 15:20 olmasından dolayı itirazlarda bulundum. Bekir Ercan Van Paşa da ‘sen o zaman personelini başka zaman dinlendirirsin’ dedi. Bu şekilde toplantı
sona erdi. Ben karargâh binasındaki odama geçtim. Burada günlük rutin işlerime devam ettim.
Havada bulunan tanker uçak 15.20 sıralarında üsse iniş yaptı. Uçak iniş yaptıktan sonra bakım
ekibi uçağın motorunu susturup daha sonra da herhangi bir arızasının olup olmadığını tespit etmek için kontrol ve bakımını yapıp uçağı tekrar uçuşa hazırlarlar. …Üs Komutanı Bekir Ercan Van
bize TMH görevi olduğunu söylemişti. Biz de yaptığımız işlemleri TMH görevi çerçevesinde icra
ettiğimizi düşündük. Tüm personel olarak icra ettiğimiz görevin TMH görevi olduğunu zannediyorduk. Şu anda kendimi resmen kandırılmış hissediyorum. Bizler uçak bakım ekibiyiz, bize emir
gelince bizim görevimiz uçağı uçuşa hazırlamaktır. Verilen emri sorgulama şansımız yoktur. Ayrıca uçuşa hazırladığımız uçağın nereye uçtuğunu, rotasının ne olduğunu, hangi bölgeye gittiğini,
hangi görevi icra ettiğini bilmeyiz. Bu bilgiler de zaten bizlere söylenmez. Bekir Ercan Van’ın bizleri TMH görevi olduğunu söyleyerek kandırdığını düşünüyorum.” Yine ifade verenlerden Erhan
GAZİOĞLU, mesai erken bitirilince eve gittiğini ama saat 20.45 sıralarında Bekirk Ercan VAN’ın
kendisine filoya gelmesini emrettiğini belirtiyor. Orçun KUŞ da eve gittikten sonra uçuş göreviyle
geri çağrıldığını söyleyen diğer isimler.
Kendisiyle ilgili olarak düzenlenen MASAK raporunda darbeye teşebbüs faaliyeti kapsamında haklarında işlem yapılan şüphelilerden; Musa Demir, Ercan Dursun, Osman Nuri Gür ile ayrıca haklarında FETÖ/PDY kapsamında işlem yapılan Hüseyin Demiral, Hüseyin Görgülü, Kenan
Başbuğ ve Cevdet Türkeli ile havale işlemi gerçekleştirdiği belirtiliyor. Darbeciler tarafından düzenlenen atama listesinde VAN’ın Adana/İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı olarak görevine devam
etmesinin yanı sıra Adana Sıkıyönetim Komutanı olarak da atanıp terfi ettirildiği görülüyor. Bekir
Ercan VAN ile ilgili düzenlenen HTS analiz raporundan da kendisinin kullanmış olduğu 0530 787
...numaralı telefon hattı ile 15/04/2016-15/07/2016 tarih aralığında darbeye teşebbüs faaliyeti
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kapsamında hakkında işlem yapılan şüphelilerden; Muhammet Emrah Kuzu ile 66, Taner Kaya
ile 38, İbrahim Tugay Tatlısu ile 28, Orçun Kuş ile 27, Sinan Keşanlı Hamza Aras ile 19, Mesut
Baytürk ve İlhami Yıldırım ile 15, Devrim Ağırağaç ile 14, Osman Tunahan Berk ile 9, Burak Sinan
Yorulmaz ile 8, Cemal Reis ve Ali Sevgen ile 4, Mehmet Afşar ile 3, Necip Yılmaz, Erhan Gazioğlu,
Osman Nuri Gür, Dursun Pak, Ünal Karahan, Veysel Kavak, İdris Aksoy ve Murat Altay ile 2 kez
telefon görüşmesi yaptığı anlaşılıyor.
Hakkındaki iddianameninin şu bölümleri dikkat çekici: “…Kendisinin, Albay Hamza Aras’a
3 adet Tanker uçağını uçuşa hazır hale getirmesi, hazırlıkları gizlilik içerisinde yapması, 150000
libre (75 ton) yakıt alınması talimatı verdiği, Hamza Aras’ın da tanker uçaklarını uçuşa hazır hale
getirdiği, Üs Komutanı Bekir Ercan Van’ı telefonla arayarak uçakların uçuşa hazır olduğunu bildirdiği, ancak Bekir Ercan Van’ın hemen telefonu kapatarak şüpheli Hamza Aras’ın yanına geldiği, ‘neden telefonla arıyorsun gizlilik kurallarına riayet etmiyorsun’ diyerek Hamza Aras’a kızdığı
…Güvenilir kişilerden oluşan darbe faaliyetine katılacak personel listesi hazırlattığı, 15/07/2016
tarihinde saat 19:02’de Silahlı Kuvvetler Harekât Merkezi (SKHM) ve BHHM talimatıyla tüm üslerin uçuşlarının durdurulmasına saat 19:16’da emir teyidinin yapılmasına rağmen şüpheli Üs Komutanı Bekir Ercan Van’ın emirlere ve yasalara aykırı olarak yöneticisi olduğu İncirlik 10. Tanker
Üssü’nden 3 adet tanker uçağını kaldırarak Ankara’da darbe faaliyetine katılan F-16 uçaklarına
yakıt ikmali yaptırdığı ve darbe faaliyetine iştirak ettiği tespit edilmiştir.’’

ADANA TANKER UÇAKLARINI KULLANAN KİŞİLER
ORÇUN KUŞ: Çatı davayla ilgili dosya da 410’uncu sırada kayıtlı. 1995 yılında başladığı Harp
Okulu’nu 1999 yılında bitirmiş. 2010-2012 yılları arasında Harp Akademileri’nde iki yıl öğrenim
gördükten sonra Adana İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı’nda Pilot Binbaşı olarak göreve başlıyor. Olay tarihinde aynı yerde 101. Filo Komutanı’ydı.
Kalkışma günü saat 11:00 sıralarında Üs Komutanı Bekir Ercan VAN kendisini “akşam uçuşumuz olabilir, ya da hafta sonu yoğun uçuşumuz olabilir’’ şeklinde uyarmış ve ekibine istirahat ettirmesini söylemiş. O da kafasında belirlediği uçuş ekibine istirahat etmelerini emretmiş. Sonra
işlerini bitirip eve gitmiş. Saat 21:00 civarında kendisini arayarak mesaiye dönmesini istemişler.
Bunun üzerine belirlediği uçuş ekibini tek tek arayıp mesaiye gelmelerine söyleyerek üsse dönmüş.
Döner dönmez uçuş teçhizatlarını alarak uçakbaşı yapıyorlar. İfadesinde “hatırladığım kadarıyla 110 numaralı uçağa bindim, uçak Komutanı bendim. Yardımcı Pilotlar olarak Yavuz ÇAM ile
Eyüp Bahadır PEKİNCE Üsteğmenler vardı. BOOM operatörü olarak Ferdi Evcimik yanımdaydı’’
diyor. Uçakbaşına gittiklerinde uçuş ekibi uçağı hazırlarken Üs Komutanı diğer uçağın kıdemlisi
olan Erhan GAZİOĞLU Albay’la kendisini çağırmış. Yanına gittiklerinde Alabay’a Afyon üzerine
gitmesini, kendisine de Kayseri üzerine gitmesini ve orada bulunan F-16’lara yakıt vermelerini
emrediyor. Saat 21:50 sıralarında uçuşa geçiyorlar. Ancak uçuş kayıt dışı yapılıyor. Bu konda şunu
söylüyor: “Bu uçuşumuz kayıtlara geçmedi, şöyleki; muharebe yönetimi sisteminde uçuş kayda
girmedi, çünkü önceden girilmiş olması gerekiyordu.’’
Kayseri üzerine giderek beklemeye başlıyorlar. Ancak herhangi bir uçak gelmiyor. Onlara
Yavuz radarından “başınız güneyde olsun’’ diye talimat geliyor. Tam bu sırada “havadaki uçaklar
kalktıkları meydana insin’’ şeklinde telsizden uyarı gelmiş.
İncirlik’in Kuzey’inde Y-21 sahası diye tabir edilen yakıt ikmal sahasına gidip bekliyorlar. Bu
arada DEVRİM Binbaşı ile görüşerek kendilerine geri gelin emri verildiğini belirtiyor. O da kendisine Üs Komutanı’nın emri olduğunu ve Akıncı üzerine gitmeleri gerektiğini söylüyor. Bu kez
de Akıncı’ya yöneliyorlar ve Akıncı üzerinde beklemeye başlıyorlar. Bu arada telsiz konuşmaları
birbirini tekzip ederek artıyor. Gelen bir F-16 uçağına yakıt ikmali yapıyorlar. Hemen peşinde 2
adet F-16 daha geliyor. Bunlardan birine yakıt veriyorlar ama diğeri arızadan dolayı alamıyor.
Beklemeye devam ediyorlar ve bir F-16 daha geliyor ona da yakıt veriyorlar. Daha sonra yakıtları
azaldığı için İncirlik Üssü’ne dönerek saat 05:30 sıralarında iniş yapıyorlar. İfadesinde “Ben dar-
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beye teşebbüs olayı olduğunu filoya gelip televizyonu açınca öğrendim’’ diyor.
Dosya kapsamında ifadesi alınanlardan Muhammet Emrah KUZU (Cumhurbaşkanı’na suikast eyleminin icrasında görev alan Zekeriya Kuzu’nun oğlu) ifadesinde şunları söylüyor: “... Komutan içeri girdi ben araçta kaldım. 15-20 dakika içeride kaldı. İçeride ne görüşüp konuştuğunu
bilmiyorum. Orada beklerken Harekât Komutanı Erhan Gazioğlu Albay, Üs Komutanı’nın bende
olan makam telefonunu aradı. Üs Komutanı içeri girerken telefonu bana bırakmıştı. Nerede olduğumuzu sordu. Üç yüzlü bir numarası olan ikmal depodan gelirken filoya varmadan solda
olan ve Amerikalılara ait bulunan bir binanın önünde olduğumu komutanın içeride olduğunu
söyledim. Az sonra Erhan Gazioğlu Albay da gelip içeri girdi. İçeride 15 dakika kaldıktan sonra
komutanla birlikte çıktılar. Biz komutanla filoya geçtik. İçeri girdi. Ben dışarıda bekledim. Buraya Erhan Gazioğlu yine beraberinde bir kaç personel ile birlikte geldi. Ancak yanındakilerin
kim olduğunu hatırlayamıyorum. İçeri girdiler. Bir süre sonra üs Komutanı, Harekât Komutanı
Erhan Gazioğlu ve Filo Komutanı Orçun Kuş dışarı çıktı. Biz komutanla araca binerek karargâha
döndük. Komutanın makamına geçtik. Komutan odasında oyalandı. Sonra odadan çıkıp bana
‘kapat, kilitle buraları’ dedi. Odadan çıkarken elinde mavi renkli bir çanta vardı. Ben de odasındaki ışıkları kapattım. Kapıları kilitledim. Koridora açılan ana kapıyı kilitlerken Binbaşı Burak
TÜRKTÜR ve Yarbay Muammer MERSİNCİK gelerek komutanı sordular. Komutanın çıktığını söyledim. Sonra Tuğgeneral İrfan ÖZSERT geldi. Arkasından Ümit Albay geldi. Bana kapıyı açmamı
söylediler ben de kapıları açtım. İçeri odaya baktılar kontrol ettiler. Ortam biraz kalabalıklaştı.
Yarım saat 40 dakika sonra Üs Komutanı yanında bir personel ile geri döndü. Yanındakinin kim
olduğunu hatırlamıyorum. Kapıyı açtım, Komutan içeri girdi. Orada bekleyenler de içeri girdi. Bir
süre sonra da Emniyet mensupları ile Cumhuriyet Savcısı geldi...”
İrfan Sert de ifadesinde onunla ilgili olarak şöyle diyor: “... Üs Harekât Komutanı Albay Erhan GAZİOĞLU ve Filo Komutanı Binbaşı Orçun KUŞ gözaltına alındı. Ben zaten gözaltına alınmadan evvel kendileriyle sözlü mülakat yapmıştım. Bilgilerinin olmadığından bahsediyorlardı
ancak inanmadım... Uçuştan sonra Filo Komutanı Orçun KUŞ Binbaşı’nın televizyondan haberleri
dinlediği sırada bilançonun ağırlığını gördüğünde ‘yahu bayağı zaiyat verdirmişiz’ diyerek yakıt
ikmali yaptığı savaş uçaklarının harekâtlarını övücü şekilde konuştuğunu idari soruşturma sırasında alınan asker ifadelerinden tespit ettim....”
Savcılık iddianamesinin sonuna doğru kendisiyle ilgili şunlar yer alıyor: “Şüpheli Orçun
Kuş’un FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün üyesi olduğu, suç tarihinde Adana 10. Tanker Üs Komutanlığı’nda Pilot Binbaşı rütbesiyle Filo Komutanı olarak görev yaptığı, İncirlik 10. Tanker Üs
Komutanlığı’nda 15/07/2016 tarihinde mürettebatı şüpheliler Hv. Plt. Kur. Bnb. Orçun KUŞ (Uçak
Komutanı) Hv. Plt. Ütğm. Eyüp Bahadır PEKİNCE (Yardımcı Pilot) Hv. Plt. Ütğm. Yavuz ÇAM (Yardımcı Pilot) Hv. Uçk. Bkm. Asb. Üçvş. Ferdi EVCİMİK (Hava Yakıt ikmal Operatörü) olan 58-0110
Asena02 isimli uçağın 120500 Libre (1 libre = yarım ton) yakıtla saat 21:43’te üsden tanker uçağının kaldırılmasının yasak olmasına rağmen kanunlara ve emirlere aykırı olarak kalkış yaptığı,
şüphelinin bahse konu uçakta Pilot olarak görev yaptığı, bu uçuşlarının uçuş takip sisteminde
gözükmediği, Diyarbakır BİKİM ve Eskişehir BHHM’nin her türlü telsiz ve Rapcon ikazına rağmen
RTB (Geri Dönüş) yapmadıkları ve kendilerine belirtilen rotaları takip etmedikleri, uçuş sırasında telsizlerini kapalı tuttukları, Guard kanaldan yapılan yayınları dikkate almadıkları, ASENA02
isimli tanker uçağı ile 16/07/2016 tarihinde saat 03:14’te saat 04:15’te GK417 ve GK453 iz nolu
işlemler ile 2 kez havada Ankara’da darbe faaliyetine katılan F-16 uçaklarına yakıt ikmali yaptığı,
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şüphelinin darbeciler tarafından verilen görevleri yerine getirdiği ve darbe faaliyetine iştirak ettiği.. anlaşılmıştır.’’ Kuş hakkında; Anayasa’yı ihlal, Cumhurbaşkanı’na suikast, yasama organını
ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs
ve silahlı örgüte üye olmak suçlarından ceza talep edidi.
EYÜP BAHADIR PEKİNCE: 2008 yılında girdiği Hava Harp Okulu’nu 2012 yılında bitiriyor.
2015 yılı Ocak ayından beri Adana İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı’nda görev yapıyor. 15 Temmuz Cuma günü mesai erken bitince eve gidiyor. Evdeyken saat 21:00 sıralarında Orçun KUŞ
kendisini arayarak “hemen filoya gel” diyor. Bu çağrı üzerine filoya giderek KUŞ’la birlikte aynı
uçakta göreve başlıyor.
YAVUZ ÇAM: 2006 yılında başladığı Hava Harp Okulu’nu 2010 yılında bitiriyor. Kalkışma
tarihinde Adana İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı, Havada Yakıt İkmal Komutanlığı’nda Pilot
Üsteğmen olarak görevliydi. Onu da evindeyken KUŞ arayarak üsse çağırıyor. Üsse gidiyor ve
hazırlıklar tamamlandıktan sonra onunla uçuyor.
FERDİ EVCİMİK: Adana İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı 101. Havada Yakıt İkmal Komutanlığı’nda görevli Astsubay. Olay tarihinde bu görevi sürdürüyordu. Orcun KUŞ’un telefonla arayarak acele göreve gelmesini istediği kişilerden biri de o. Bu çağrıyla birlikte filoya gidip onlarla
göreve başlıyor.
OSMAN YILMAZ: 2004 yılında girdiği Hava Harp Okulu’nu 2009 yılında bitiriyor. İfadesinde “Lise yıllarında bu tür (FETÖ’cü) arkadaşlar vardı ama mesleğe girdikten sonra bir şekilde
herhangi bir arkadaşımla temasım olmadı’’ diyor. 14/07/2016 tarihinde akşam saatlerinde Filo
Komutanı Orçun KUŞ kendisini yanına çağırarak Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri TMH görevi
olabileceğini, bu nedenle herhangi bir yere ayrılmamasını söylüyor. Olay günü mesaiden sonra
eve gidiyor ama o da KUŞ’un araması üzerine tekrar filoya dönerek ekibe katılıyor.
ERHAN GAZİOĞLU: 1988 yılında Hava Harp Okulu’na girerek 1992 yılında mezun oluyor.
Amerika’ya pilotaj eğitimi için gidip 1.5 yıl eğitim alıyor. 2004-2006 arasında Hava Harp Akademi- si eğitimini tamamlıyor. 2015 Ağustos atamasıyla Adana 10. Tanker Üs Komutanlığı’na
atanıyor. Kalkışma tarihinde bu görevi devam ediyordu. Olay günü mesaiden sonra eve gitmiş.
Saat 20.45 sıralarında Üs Komutanı Bekir Ercan VAN filoya gelmesini emretmiş. Filoya gittiğinde iki uça- ğın uçuşa hazır olduğunu belirtmişler ve bu uçaklardan birisinde kendisinin uçacağı
söylenmiş. Onunla birlikte Osman YILMAZ, Murat ALTAY ve Hasan KARGIN da aynı ekipte görevlendirilmiş. Üs Komutanı Bekir Ercan VAN “Afyon üzerine gidip bekleyeceksiniz’’ demiş. Onlar da
bu emirle uçup beklemişler ama ikmal için gelen uçak olmamış. Bu arada Kütahya’daki radardan
uyarılarak “siz orada uçuş trafiğini aksatıyorsunuz oradan ayrılın” deniliyor. Onlar da yerlerini
değiştirerek KUŞ’un uçağıyla buluşuyorlar. Bu kez kendilerini Eskişehir’deki radardan “yakıtınızı
azaltın ve birliğinize iniş yapın” diye uyarıyorlar. Bunu üslerine bildiriyorlar. Üssden kendilerine Üs Komu- tanı’nın “Akıncı’ya gidip beklemeleri talimatı verdiğini’’ söyleniyor. Bu arada “aksi
olan emir ve talimatları dikkata almamaları’’ konusunda da uyarılıyorlar. Diğer uçakla birlikte
Akıncı’nın üze- rine gidip bekledikleri sırada uçaklardan birisinin İstanbul istikametine gitmesi
isteniyor. KUŞ’un uçağı orada kalırken onlar rotayı İstanbul’a çeviriyorlar. Yalova üzerine gelip
bekliyorlar. Burada yanlarına gelen iki tane F-16 uçağına ikmal yapıyorlar. 40 dakika sonra aynı
uçaklar tekrar geliyor ve bir kez daha yakıt ikmali yapıyorlar. Bundan 35 dakika sonra aynı uçaklara bir kez daha ikmal yapıyorlar. Onda sonra da geri dönerek üslerine iniş yapıyorlar.
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MURAT ALTAY: Olay günü sabah saat 09.00 sıralarında üsdeki koordinasyon brifingine katılıyor. Sonra rutin işlerini yapıyor. Bayrak töreninden sonra Filo Komutanı Binbaşı Orçun KUŞ kendisine akşam uçuş için ihtiyaç olabileceğini söyleyip hazırlıklı olmasını istiyor. Bu konuşmadan
sonra lojmana geçiyor. Saat 21.00 sıralarında Orçun Binbaşı arayarak acil filoya gelmesini istiyor.
Kalkıp filonun önüne gelmiş. O geldiğinde Üs Komutanı Bekir Ercan VAN, Harekât Komutanı
Erhan GAZİOĞLU ve Filo Komutanı Binbaşı Orçun KUŞ oradalarmış. Bekir Ercan VAN kendisine
“çok geç kaldın, hemen koşarak uçağa geç” diyor. İfadesinde şunları söylüyor: “Ben koşarak filo
içerisinde bulunan uçuş tesisatlarımı alıp minübüse binip uçak başına gittim. Minübüse bindiğimde minibüsün içinde normal uçuş ekibinden daha fazla ekip vardı. Minibüs içerisinde benim
uçuş ekibimden Osman YILMAZ, Hasan KARGIN, Ferdi EVCİMİK, Yavuz ÇAN, Eyüp BAHADIR ve
PEKİNCE vardı. Minibüste bulunan arkadaşlara ne oluyor diye sordum. Çünkü normal harekât
uçuşları acil olur ancak burada normalden çok daha acil bir durum vardı. Bu nedenle arkadaşlara ne oluyor diye sordum. Bana ‘biz de ne olduğunu bilmiyoruz ama iki tanker uçak birden havalanacakmış’ diye söylediler.’’ Sonunda o da Erhan GAZİOĞLU’nun bulunduğu uçakla havalanıyor.
HASAN KARGIN: 2006 yılında girdiği Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu’nu 2008 yılında
bitirmiş. Aynı yıl Adana İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı’na ataması yapılmış. Kalkışma tarihinde aynı yerde BOOM operatörü olarak çalışıyordu. 15/07/2016 günü Orçun KUŞ onu odasından
dışarıya çağırarak “15-16-17 Temmuz 2016 tarihlerinde önemli bir terörle mücadele harekâtı
olabilir. Öğlenden sonra evine git istirahat et. Evinden ayrılma, ya bizzat ben gelip seni alacağım
ya da birini gönderip seni aldıracağım’’ demiş ve lojman bina numarası ile kapı numarasını da
alarak gitmiş. Saat 21.02’de Orçun KUŞ arayarak “derhal filoya gelmesini’’ emretmiş. Filoya gelir
gelmez uçağın yanına gitmiş. O arada Komutan Bekir Ercan VAN oraya gelerek uçak Komutanı
olan Osman YILMAZ’a “burdan direk havalanıp Afyon üzerine gidiyorsunuz ve orada beklemeye
geçiyorsunuz. Yakıt ihtiyacı olup gelen uçaklara yakıt ikmali yapıyorsunuz” diye söylemiş. Nihayetinde GAZİOĞLU’nun bulunduğu uçakla o da havalanmış.
HIZIR ÖZYUVA: 2011 yılında Hava Harp Okulu’nu bitirmiş. Bir yıl boyunca İzmir’de uçuş
eğitimi almış ve 2012 yılında Adana’ya tayin olmuş. O da evindeyken Saat 21.00 civarında Filo
Komutanı Orçun Binbaşı tarafından aranarak filoya çağırılıyor. Filoya gitiğinde Bekir Ercan VAN
yanlarına gelerek “hazırlanın uçacaksınız’’ diyor. Onlar da uçağın yanına gidiyorlar. Daha sonra
Fatih AKBULUT, Devrim AĞIRAĞAÇ, Bülent TOYGAR ve kendisi uçağı uçuşa hazır hale getiriyorlar.
Sabaha karşı 04.00 sıralarında Ankara üzerinden gelecek uçaklara yakıt ikmali yapma göreviyle
havalanıyorlar. Kalkarken Üs Komutanı kendilerine “kanallarınız iletişime kapalı olacak’’ diye talimat vermiş. İfadesinde “Uçakta uçuş Komutanı bendim. Benim yanımda yardımcı Pilot olarak
Fatih Üsteğmen bulunuyordu. Binbaşı DEVRİM de arkada bize yardımcı olarak iştirak etti’’ diyor.
Verilen emir üzerine kalkıp Ankara üzerine gelerek beklemeye geçiyorlar. Sabah saat 06.00 sıralarında bir F-16 uçağı gelmiş ve ona yakıt ikmali yapmışlar. Daha sonra kendi üslerine dönerek
iniş yapmışlar.
FATİH AKBULUT: Adana’daki görevine 2014 yılında başlamış. Kalkışma tarihinde aynı komutanlıkta görev yapıyordu. Amerika’da 7.5 ay süreyle tanker uçağı eğitimi almış. Cuma günü
mesaisi bitince evine gidiyor. Orçun Kuş’un arayıp “uçuş ekipmanlarını al, delta havuzu alanına
git” şeklinde emir vermesi üzerine hemen hazırlanarak istenilen yere gitmiş. Gittiğinde uçağın
çalışır vaziyette kalkışa hazır olduğunu görüyor. Ortadaki uçağın kapısında Hızır ÖZYUVA eliyle
işaret ederek kendisini bulunduğu uçağa çağırmış o da giderek uçağa binmiş.
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DEVRİM AĞIRAĞAÇ: 1998-2002 yılları arasında Hava Harp Okulu’nda eğitim alarak mezun
olmuş. 2012 yılında Hava Harp Akademisi’nden mezun olmuş. 2015 yılı genel atamaları ile 101.
Filo Komutanlığı emrine atanmış. Kalkışma günü mesaiden sonra evine gidiyor. Filo Komutanı
Orçun KUŞ’un telefonla arayarak filoya gelmesini söylediği kişilerden biri de o. Üsse gidiyor ve
“dinlenin’’ talimatı üzerine üss gazinosunda uyuyor. Sabaha karşı saat 03.00-04.00 sıralarında
Bekir Ercan VAN arayarak hemen uçakbaşı yapmasını emrediyor. O da piste giderek Hızır ÖZYUVA’nın bulunduğu uçakla havalanıyor.
BÜLENT TOYGAR: 1993 yılında İzmir Astsubay Okulu’na girmiş ve bir yıllık eğitimin ardından
Astsubay Çavuş olarak mezun olmuş. Malatya’da beş yıl 7. Ana Jet Üst Komutanlığı’nda uçak silah teknisyeni olarak çalışmış. 1999 yılında yakıt ikmal operatörü olarak Adana’ya tayini çıkmış.
Kalkışma tarihinde bu göreve devam ediyordu. Olaydan bir gün önece emeklilik için dilekçe
vermiş. Ancak Üs Komutanı Ercan Van kendisine “dilekçeni geri alıyorsun, gidip dinleniyorsun,
akşama harekât olabilir” diyor. Ertesi gün diğerleri gibi onu da arayan Binbaşı Orçun KUŞ “hadi
hemen filoya gel” deyince kalkıp filoya gidiyor. Orada kuleyi arıyor. Telefona Bekir Ercan VAN
çıkıyor ve ona “hemen hazırlan, delta pak sahasında uçak bekliyor” diyor. Sonuçta o da Hızır
Özyuva’nın olduğu uçakta yerini alıyor.
HAMZA ARAS: İzmir Gaziemir Hava Teknik Okullar Komutanlığı’nda Astsubay eğitimini tamamladıktan sonra Uçak Bakım Astsubayı olarak Ankara Akıncı Üss’üne atanıyor. Daha sonra
Subay Temel Yetiştirme Eğitimi’ni tamamlıyor ve Bandırma’da bulunan 6. Ana Jet Üs’sü Komutanlığı’na Uçak Bakım Subayı olarak atanıyor. 2010 yılında 10. Tanker Üs Komutanlığı’na Uçak
Bakım Subayı olarak geliyor. Kalkışma tarihinde bu üsde görevliydi.
Olay günü Bekir Ercan VAN kendisine uçakların durumunu sorduğunda 5 tane faal tanker
uçak olduğunu söylüyor. Komutan da “haftasonu TMH olabilir. 3 tane uçağı uçuşa hazır hale
getirin. 150.000 libre (75 ton) yakıt alın” diyor. O da emrindekilere görev veriyor. İfadesinde onlardan “bu işleri yaparken aralarında telsizle veya telefonla konuşmadan yapmalarını’’ istendiğini belirtiyor. İstenilen uçakları kalkışa hazır hale getiriyorlar. Bu durumu VAN’a telefonla söylemek istiyor ama VAN “tamam anladım’’ diyerek konuşmasına izin vermeden telefonu kapatıyor.
Daha sonra karşılaştıklarında da kendisini “niye cep telefonu ile beni arıyorsun, niye bana mesaj
atıyorsun” diye azarlıyor. İşi bitince oradan ayrılıyor. Özkan HASAR’ın arayıp “Pilotlar uçakbaşı
yaptı Komutanım’’ diye bildirmesi üzerine tekrar göreve dönüyor. Sabaha karşı saat 03:00 civarında darbeden haberdar oluyor ama görevine devam ediyor.
Kendisine ait ele geçirilen dijital materyallar inceleniyor. Adana TEM Şube Müdürlüğü’nce
yapılan incelemede kendisine ait Samsung marka SOV3J90QA57638 160 GB cihaz içerisinde;
FETÖ/PDY silahlı terör örgütü lideri Fetullah Gülen’e ait 8 adet fotoğraf, Fuat Avni Twitter hesabına ait görüntü ve Bank Asya’ya ait fotoğraf olduğu tespit ediliyor.
MESUT BAYTÜRK: Gazi Üniversitesi Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği bölümünü bitirmiş.
Daha sonra dışarıdan subay alımı sınavlarına girip kazanarak orduya dahil olmuş. İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı, Uçak Bakım Tabur Komutanlığı’nda Yer Destek ve İmalat Atölyeler Komutanı
olarak görevlendirilmiş. Mart 2016 tarihinde Tanker Üs Komutanlığı İcra Şube Müdürlüğü bölümüne geçmiş. Olay akşamı Komutanı telefonla arayarak gelmesini istiyor. Üsse giderek kalkacak
uçaklarla ilgili çalışmalara katılıyor.
MEHMET AFŞAR: 2009 yılında Hava Harp Okulu’na girmiş ve 2013 yılında mezun olmuş.
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2015 yılında Adana 10. Tanker Üs Komutanlığı, Personel Şube Müdürlüğü’ne atanıyor. Olaydan bir ay önce de İcra Şube Müdürlüğü’ne getiriliyor. Bazı komutanlara davetiye vermek için
olay günü Ankara’daymış. Bir de spor sınavı varmış. İfadesinde diyor ki; “Ben Ankara’ya gittim.
Cuma günü davetiye vereceğim komutanları bulamadım. Emir Astsubaylarına bırakıp çıktım. Bu
darbe teşebbüsü olayları olduğu için spor sınavına da gitmemeye karar verdim. Cuma ve Cumartesi günleri Hava Kuvvetleri Karargâhı’nda çalışan Fatih Özoğlu’nun evinde kaldım.’’
HALİL İBRAHİM ÖZDEMİR: Kendisi Hava Pilot Kurmay Yarbay olarak Merzifon 5. Ana Jet
Üssü’ne bağlı 152. Filo Komutanı olarak görev yapıyordu. Olay günü Harekât Subayı İsmail İNCİ
Binbaşı ve Kol Komutanı Ümit ŞAHİN Yüzbaşı ile birlikte televizyon izlerken Ankara üzerinde
bomba atan uçaklar ve helikopterler olduğunu, Boğaz Köprüsü’nün askerler tarafından kapatıldığını görüyorlar. Saat 01:00 civarında kendisinin Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi’nden Albay Ali DURMUŞ olduğunu söyleyen kişi arayarak uçakların silah yükünü soruyor. O da hava
savunma füzesi yüklü olduğunu söylüyor. Arayan kişi bir koordinat veriyor ve uçak kaldırılarak
belirtilen koordinattan hava savunmasının yapılmasını söylüyor. O da talimatı uygulamak üzere
nöbetçi pilotların nöbet tuttuğu alarm reaksiyon binasına gidiyor ve uçaklara kalkış talimatı veriyor. Mahkemede kendisine Pazartesi (18/07/2016) günü Üs Komutanı olarak atanan İrfan Paşa’nın odasına bir hususla ilgili girdiğinde o sırada oralarda bulunan ve isimliğinde Walker yazılı
ABD personelini kast ederek ‘‘uçağa gelip Pilotla konuşan bu muydu’’ diye soruluyor. O da “tam
hatırlamıyorum ama büyük ihtimalle buydu’’ diye cevap veriyor.
MUHAMMET EMRAH KUZU: Cumhurbaşkanı’na suikast eyleminin icrasında görev alan
Zekeriya Kuzu’nun oğlu. 2012 yılında İzmir Gaziemir’de 4 aylık kurs döneminden sonra 2013
Mart’ında Adana İncirlik 10. Tanker Üst Komutanlığı Güvenlik Taburu’na Uzman Çavuş olarak
atanıyor. 2015 yılı Mayıs ayından beri Üs Komutanı Bekir Ercan VAN’ın hem şoförlüğünü hem
de korumalığını yapıyordu. Bu görevi almasında babasının tanıdığı İlhami YILDIRIM Başçavuş’un
etkisi olmuş. Olay günü görev yerindeymiş. Lojmanda bir arkadaşının evindeyken Komutanı VAN
arayarak “hemen gel’’ deyince o da gitmiş.
O Komutanın yanındayken MEBS’de nöbetçi Astsubay olan Mevlüt ARSLAN bir zarf getirip
Komutana vermiş. Zarfı alan Bekir Ercan VAN, kendisinden silahını alıp karargâh girişinde nöbet
tutmasını istiyor. Nöbet tutarken İlhami YILDIRIM geliyor. Ona “Komutanım hayırdır olağanüsttü
bir durum mu var’’ diye soruyor. O da köprülerin tanklar ile kapatıldığını, jetlerin uçtuğunu söylüyor. Bu arada Üs Komutanı gelerek diğerlerine “Hayırdır siz niye geldiniz’’ soruyor. Haberlerden bir takım olayların olduğunu gördüklerini ve bu yüzden üsse geldiklerini söylüyorlar. Bunun
üzerine Komutan onlara “siz gidin’’ demiş. İfadesinde “onların nizamiyeden çıkamadığını İlhami
Başçavuş’un beni cep telefonundan aramasıyla öğrendim’’ diyor.
Kendi ifadesinde şunlar var: “…Aradan zaman geçti, ana nizamiye tarafından bir el silah sesi
geldi. Komutan geri geldi ve yukarı çıktı. Sonra connct marka araçla gelen iki subay yaya olarak
geldi. Ellerinde silah vardı. Saat 03:00 civarıydı. Yukarı çıktılar. Bekleme odasına aldım. Aşağıya
indim. Bu iki subay gün doğumuna kadar yukarıda kaldı. Hava aydınlandıktan sonra saat 06:00
civarında Tümen’de görevli olduğunu bildiğim Ahmet Önal Albay geldi. Yanında Muammer Mersincik Yarbay ve Burak Türktür Binbaşı geldi. Komutanı sordular. Yukarıda olduğunu söyledim.
Yukarı çıktılar. Bir süre sonra komutanla beraber indiler. Saat 0.:00 gibi biz komutanla araca
binerek üs içinde Amerikalılara ait bir binanın önüne vardık. Komutan içeri girdi ben araçta kaldım. 15-20 dakika içeride kaldı. İçeride ne görüşüp, konuştuğunu bilmiyorum. Orada beklerken
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Harekât Komutanı Erhan Gazioğlu Albay Üs Komutanı’nın bende olan makam telefonunu
aradı. Üs Komutanı içeri girerken telefonu bana bırakmıştı. Nerede olduğumuzu sordu. Üç yüzlü bir numarası olan ikmal depodan gelirken filoya varmadan solda olan ve Amerikalılara ait
bulunan bir binanın önünde olduğumu, komutanın içeride olduğunu söyledim. Az sonra Erhan
Gazioğlu Albay da gelip içeri girdi. İçeride 15 dakika kaldıktan sonra Komutanla birlikte çıktılar.
Biz Komu- tanla filoya geçtik. Komutan içeri girdi. Ben dışarıda bekledim. Buraya Erhan Gazioğlu yine bera- berinde bir kaç personel ile birlikte geldi. Ancak yanındakilerin kim olduğunu
hatırlayamıyorum. Onlar da içeri girdiler. Bir süre sonra Üs Komutanı, Harekât Komutanı Erhan
Gazioğlu ve Filo Komutanı Orçun Kuş dışarı çıktı. Biz Komutanla araca binerek karargâha döndük. Komutanın makamına geçtik. Komutan odasında oyalandı. Sonra odadan çıkıp bana ‘kapat
kilitle buraları’ dedi. Odadan çıkarken elinde mavi renkli bir çanta vardı. Ben de odasındaki ışıkları kapattım. Kapıları kilitledim. Koridora açılan ana kapıyı kilitlerken Binbaşı Burak Türktür ve
Yarbay Muam- mer Mersincik gelerek Komutanı sordular. Komutanın çıktığını söyledim. Sonra
Tuğgeneral İrfan Özsert geldi. Arkasından Ümit Albay geldi. Bana kapıyı açmamı söylediler, ben
de kapıları açtım. İçeri odaya baktılar, kontrol ettiler. Ortam biraz kalabalıklaştı. Yarım saat, 40
dakika sonra Üs Ko- mutanı yanında bir personel ile geri döndü. Yanındakinin kim olduğunu hatırlamıyorum. Kapıyı açtım, komutan içeri girdi. Orada bekleyenlerde içeri girdi. Bir süre sonra
da Emniyet mensupları ile Cumhuriyet Savcısı geldi.’’
EMRE ATEŞ: 2006 yılında Hava Harp Okulu’na girerek 2010 yılında burayı bitiriyor. Haziran
2012 tarihinde Adana 10. Tanker Üs Komutanlığı’na ataması yapılıyor. Daha sonra tanker uçaklarında Yardımcı Pilot olarak çalışmaya başlıyor. Olay günü öğlenden sonra arkadaşıyla birlikte
Ankara’ya gelmek için yola çıkaıyor ve sabaha karşı saat 04.30 – 05.00 sıralarında üsse geliyor.
Bunların tamamı hakkında; Anayasa’yı, ihlal Cumhurbaşkanı’na suikast, yasama organını
ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs
ve silahlı örgüte üye olmak suçlarından ceza talep edildi.
.

ESKİŞEHİR’DE GÖREVLİ OLUP DARBE FAALİYETİNE İŞTİRAK EDEN KİŞİLER
Bu bölümde adı geçenlerin tamamı; Anayasa’yı ihlal, Cumhurbaşkanı’na suikast, yasama
organını ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya
teşebbüs ve silahlı örgüte üye olmak eylemleriyle suçlandılar. İşte onlar:
SUAT MURAT SEMİZ: Tümgeneral rütbesinde Eskişehir Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda Kurmay Başkanı olarak görev yapıyordu. İlk savunmasını Eskişehir Emniyet Müdürlüğü
Tem Şube Müdürlüğü’nde yaptı. Buradaki ifadesinde “Darbe girişimi sırasında İstanbul ilinde
düğünde olduğunu, darbe girişimini şüpheli Abdurrahman Arslan’ın kendisini telefonla araması
üzerine öğrendiğini, Eskişehir’de görevli diğer Generallerle kendi aracıyla İstanbul’dan Eskişehir’e BHHM Komutanlığı’na gittiklerini, burada darbe girişimine karşı faaliyette bulunduklarını,
örgüt üyesi olmadığını, suçlamaları kabul etmediğini’’ beyan ediyor. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca alınan savunmasında da Emniyet’te verdiği ifadeleri tekrarlıyor. 15.07.2016 günü
Muharip Hava Kuvvet Komutanı Korgeneral Mehmet Şanver’in kızının İstanbul’daki düğün merasimi nedeniyle düğün törenine katılmak için kendi aracıyla Ankaraya geliyor. Oradan bir araçla
düğün yapılan yere gidiyor.
Darbe girişimini gece saat 23.00 sıralarında yıllık izinde olan Muharip Hava Kuvveti Hareket
Başkanı Albay Abdurrahman ARSLAN’ın araması sonucu öğreniyor. Bu haberi alınca komutanların yanına gidiyor. Gittiğinde onlar da bu durumu tartışıyorlarmış. Saat 24.00 sıralarında darbe
girişimine karşı birliklerinin başına dönmek üzere Korgeneral Mehmet Şanver tarafından görevlendiriliyorlar. Bunun üzerine Fenerbahçe Orduevi’ne geliyorlar. Oradan da Cevizli kampına
hareket ediyorlar. Oradan Cemal Ziya KADIOĞLU ve Nihat KÖKMEN’i aracına alarak Eskişehir’e
doğru hareket ediyorlar.
İfadesinde diyor ki “..Cevizli kampına giderken Korgeneral Yılmaz ÖZKAYA tarafından arandım. Kendisi bana telefonda nerede olduğumu sordu ve Genelkurmay tarafından gönderilmiş bir
mesajla benim sözde Eskişehir Sıkıyönetim Komutanı olarak ismimin geçtiğini ve bunun sahte
bir emir olduğunu söyledi. Ben de benim herhangi bir bilgim ve haberim olmadığını kendisine
söyledim. Eskişehir’e geldiğimde de altında Yurtta Sulh Konseyi yazan Genelkurmay tarafından
tüm adres gruplarına dağıtılmış bu mesaj emrini BHHM /JAFC komutanlığında bizzat gördüm.’’
Tanık olarak dinlenen İsmail ÜNER 24/07/2016 tarihli ifadesinde şunları anlatıyor: “...Ben
darbeye teşebbüs eylemi başlamadan hemen öncesinde 15/07/2016 tarihinde saat 06:00’dan
16/07/2016 saat 20.07 arasındaki harekât özet defteri kayıtlarına göre Hava Kuvvetleri açısın-
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dan darbenin nasıl başladığını, nasıl geliştiğini ve nasıl sonuçlandığını anlatmak istiyorum. (…)
Tanık ÜNER’in ifadesini yukardaki bölümlerde verdiğimiz için buraya tamamını tekrar almıyoruz.
Suat Murat SEMİZ’in darbeciler tarafından düzenlenen atama listesinde mevcut göreve devam etmesinin kararlaştırıldığı ayrıca Eskişehir Sıkıyönetim Komutanı olarak atamasının yapıldığı görülüyor. TEMİZ’in Anayasa’yı ihlal, Cumhurbaşkanı’na suikast, yasama organını ortadan
kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı
örgüte üye olmak suçlarından ayrı ayrı cezalandırılması istendi.
RECEP ÜNAL: Kalkışma tarihinde Eskişehir 1. Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi ve Müşterek Kuvvet Hava Komutanı olarak Tuğgeneral rütbesiyle görev yapıyordu. Mahkeme tarafın
kabul edilen idaiddianamede kendisiyle ilgi bölümün sonunda şunlar kayıtlı:
“Recep Ünal’ın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün üyesi olduğu, şüpheli Recep Ünal’ın
03/08/2011 tarihinde Hasan Bağış adına kayıtlı 0531 496 … nolu hattı operasyonel hat olarak kullandığı, FETÖ/PDY terör örgütünün Hava Kuvvetleri İmamı olduğu değerlendirilen Adil
Öksüz’ün 25/08/2010 07/02/2012 tarihleri arasında Aynur Tokuz adına kayıtlı 0534 437 … ve
Yunus Tali adına kayıtlı 053802… nolu hatları operasyonel hat olarak kullandığı, 25/08/201007/02/2012 zaman aralığında şüpheli Recep Ünal ile Adil Öksüz arasında 177 kez telefon irtibatının olduğu, ayrıca şüpheli Kemal Batmaz’ın 21/08/2010-07/02/2012 tarih aralığında Mehmet Esad Akkoyun adına kayıtlı 0531 588 … nolu hattı kullandığı, bu dönemde şüpheli Recep
Ünal ile Kemal Batmaz arasında 62 kez telefon görüşmesinin olduğu, şüpheli Recep Ünal’ın
15/07/2016 tarihinde Eskişehir 1. Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi ve Müşterek Kuvvet Hava
Komutanı olarak Tuğgeneral rütbesiyle görev yaptığı, darbeciler tarafından düzenlenen atama
listesinde bu önemli göreve devam etmesinin kararlaştırıldığı, 15/07/2016 tarihinde şüphelinin Eskişehir 1. Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi’nde en üst rütbeli olarak kaldığı, darbeye
teşebbüs faaliyetinden önce diğer taraf beyanlarından da anlaşılacağı gibi Birleştirilmiş Hava
Harekât Merkezi’ndeki telefon hatlarından hangilerinin kayıt özellikli olduğunu; hangilerinde
kayıt özelliği olmadığını araştırdığı, darbe faaliyeti sırasında; kayıt özelliği olmayan telefonların bulunduğu odalara girerek görüşmeler yaptığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı için Eskişehir
Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi’nin çok önemli olduğu, hava trafiğinin bu merkezden yönetildiği, şüphelinin böyle önemli bir merkezde darbeye teşebbüs faaliyeti sırasında darbenin
önlenmesine yönelik esaslı hiçbir faaliyette bulunmadığı, diğer taraf beyanlarından da anlaşılacağı gibi; tanık Olgun Parlar’a tanık Albay İsmail Üner’i aramaması için talimat verdiği, Albay İsmail Üner Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi’ne geldikten sonra emir komutayı devralıp
darbeye teşebbüs faaliyetini engellemeye dönük emir ve talimatlar vermesine rağmen daha
üst rütbeli olan şüpheli Recep Ünal’ın; darbenin önlenmesine yönelik hiçbir çaba sarf etmediği,
tanık Musa Baycan’a saat 20.00 sıralarında hava trafiği kapalı iken ‘ortalık sakinleşti, uçuşlar
normale döndü, televizyonda hazırlık maçı var ise maçı izleyelim’ diyerek personeli maç izlemeye yönlendirdiği, Diyarbakır’dan illegal kalkan uçakları önlemek için Albay İsmail Üner’in
Erzurum’dan F-16 uçağı kaldırmak için talimat verdiği, ancak Recep Ünal’ın Erzurum’dan kalkacak uçakların Diyarbakır’dan kalkan uçakları önleyeceğini anlayınca Erzurum’dan uçakların
kaldırılması talimatını iptal ettirdiği, tanık Yarbay Hakan Akı’nın beyanlarından anlaşılacağı gibi;
‘Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi devre dışıdır; illegal emirler yayınlamaktadır, Hava Kuvvetleri Komutanı emirlerini 1. BHHM üzerinden gönderecektir’ şeklinde Doküman Yönetim Sistemi
(DYS) üzerinden gelen emirleri Yarbay Hakan Akı’nın Recep Ünal’a imzalatmak istediği, şüpheli
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Recep Ünal’ın önce bahse konu emri imzalamak istemediği, Hakan Akı’nın ısrar etmesi üzerine
eli titreyerek bahse konu emirleri imzaladığı ve ‘Al lan’ diyerek Hakan Akın’ın önüne belgeleri
attığı, yukarıda da açıklandığı gibi şüphelinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri
İmamı olduğu değerlendirilen Adil Öksüz ile 2010-2012 yılları zaman aralığında 177 kez telefon
irtibatının olduğu, darbeye teşebbüs faaliyetinden önce 13/07/2016 tarihinde Hava Kuvvetleri
İstihbarat Başkanlığı’nda Tuğgeneral rütbesiyle MUHAYM Başkanı olarak görev yapan Gökhan
Şahin Sönmezateş’in Ankara-İzmir,İzmir-Ankara dönüşlü 2 adet F-16 uçağının uçuş güzergahına
Dalaman güzergahının eklenmesi için şüphelinin onay verdiği, detayları harekât özet defteri ve
tanık İsmail Üner’in ifadesinden anlaşılacağı gibi; darbeye teşebbüs faaliyeti sırasında Eskişehir
Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi’nde en üst rütbeli komutan olan şüpheli Tuğgeneral Recep
Ünal’ın saat 01.16 sıralarında Çardak ve Etimesgut kuleye darbeciler ile çatışmaya girilmeyecek talimatını verdiği, şüphelinin darbe faaliyetini yönetip organize eden şüpheliler ile eylem
ve işbirliği içerisinde hareket ettiği, darbeciler tarafından verilen görevleri yerine getirmek için
gayret sarf ettiği ve darbe faaliyetine bu şekilde iştirak ettiği şüphelinin savunması diğer taraf
beyanları MASAK raporu HTS analiz raporu ve tüm dosya kapsamı incelendiğinde şüphelinin
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olarak aşağıda açıklanan atılı suçları işlediği tüm dosya kapsamından anlaşılmıştır.’’ Recep ÜNAL’ın; Anayasa’yı ihlal, yasama organını ortadan kaldırmaya
teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı örgüte üye
olmak suçlarından ayrı ayrı cezalandırılması istendi.
DURSUN PAK: Darbe girişimi sırasında kendisi ŞANVER’in kızının düğündeydi. Eskişehir’de
görev yapan diğer Generallerle birlikte İstanbul’a geliyor. İfadesinde saat 21.00 sıralarında olaylardan haber olduğunun belirtiyor. Cemal Ziya KADIOĞLU General’in çağırmasıyla diğer komutanlarla birlikte Abidin ÜNAL’ın yanına geçmişler. Orada ÜNAL hiç bir üstten uçak kalkmaması
emrini vermiş. İfadesinde ilerleyen saatlerde Nihat Kökmen, Cemal Ziya Kadıoğlu ve Suat Murat
Semiz ile birlikte araçla Eskişehir’e dönmeye karar verdiklerini belirtiyor. İçişleri Bakanlığı’nda
görevli Albay Erhan DEMİR telefonla arayarak Ankara’da bir kısım helikopterin vatandaşların
üzerine ateş açtığını, bunların nasıl etkisiz hale getirileceğini sorması üzerine “benim üssümde
teçhizatlı yüklü hazır uçak bulunmuyor, başka illerden uçak kaldırılabilir’’ diye cevap veriyor.
İfadesinde diyor ki “Başbakanımız benim telefonumu aradı. Önce ben Kökmen ve Kadıoğlu
Generallerimiz kendisi ile görüştük. Ankara’da uçuş yapan uçak ve helikopterlerin etkisiz hale getirilmesi talimatını verdi. Biz de bu yönde angajman kuralları gereğince yetki vermesini istedik.
O da bu emri verdi. Bunun üzerine Kadıoğlu Paşa BHHM’ye telefonla talimat verdi ve bu emrin
yerine getirilmesini sağladı.’’ Başbakan Binali Yıldırım daha sonraki süreçte yaptığı açıklamada
arayıp talimat verdiğinde kendisinden yazılı emir istediğini açıklamıştı. Dursun PAK için yukarda
geçen dört suçtan dolayı ceza talep edildi.
ABDURRAHMAN ARSLAN: Eskişehir Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı’nda Albay rütbesi ile Hareket Başkanı olarak görev yapıyordu. Üst araması yapılırken cüzdanından meşhur 1
Dolar’lardan çıkmış. Normalde 12.07.2016 tarihinden 25.07.2016 tarihine kadar yıllık izin kullanacakmış. Bu izin sürecinde önce Denizli’ye ardında Dalaman’a gitmiş. Olay akşamı kardeşi
kendisini arayarak “abi sen izindesin ama Ankara’ nın üzerinde uçaklar alçak uçuş yapıyor haberin var mı” diye sormuş o da “haberim yok ama bu iyi birşey değil” diye cevap vermiş. Daha
sonra Akıncı Üssü’nün Hareket Komutanı olan Ahmet Özçetin’i aramış ama ulaşamamış. Peşinden Suat Murat Semiz’i aramış ona da ulaşamamış. Daha sonra Akın Öztürk’ün damadı Yarbay
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Hakan Karakuş’u arıyor ve ona “Hakan sizde havada tayyare var mı” diye soruyor. O da
“Havada uçağım yok” deyip telefonu kapatmış. Bu kez Özçetin’i arayarak havada tayyare olup
olmadığını ve kendisiyle paylaşıp paylaşamayacağını sormuş. Özçetin kendisine “uçuş var, bilgi
veremem, ayrıntı veremem” diye cevap vermiş.
İddianemenin bir yerinde şöyle deniyor: “…Abdurrahman Arslan’ın FETÖ/PDY Silahlı Terör
Örgütünün üyesi olduğu, Eskişehir Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda Albay rütbesiyle
Harekât Başkanı olarak görev yaptığı, şüphelinin 12/07/2016 ve 25/07/2016 tarihlerinde kullanılmak üzere yıllık izne ayrıldığı, Eskişehir Hava Kuvvetleri Komutanlığı Muharip Hava Kuvveti
ve Hava Füze Savunma Komutanlığı’nın 30/06/2016 tarihli 2016 yılı Temmuz ayına ait karşılıklı
hizmet planlamasının şüpheli Abdurrahman Arslan tarafından düzenlendiği, 12/07/2016 tarihinde bu hizmet planına birlik ihtiyaçları gerekçe gösterilerek şüpheli Tümgeneral Suat Murat
Semiz tarafından ekleme yapıldığı, Diyarbakır Dalaman arasında uçuş eklendiği, bu uçuşu Diyarbakır Üs Komutanı Tuğgeneral Deniz Kartepe ve Pilotlar Ahmet Özdemir ve Ceyhan Karakurt’un
gerçekleştirdiği, ayrıca Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı tarafından Genelkurmay Başkanlığı’ndan onay alınarak 13/07/2016 tarihinde keşif uçuşu icra edildiği, bu uçuşlar sırasında Sayın
Cumhurbaşkanı’nın kaldığı otel ve civarında fotoğraflama ve keşif faaliyetleri yürütüldüğü, şüpheli Abdurrahman Arslan’ın yıllık izin bahanesiyle Dalaman’a gittiği ve Dalaman’da Cumhurbaşkanı’na suikast faaliyetlerinin koordine edilmesinde görev aldığı.. anlaşılmıştır.’’ Kendisi hakkında yukarda geçen dört suçun yanı sıra Cumhubaşkanı’a suikast suçundan dolayı da ceza istendi.
VOLKAN BOY: Kalkışma sırasında Eskişehir Muharip Hava Kuvvet Komutanlığı’nda Yüzbaşı rütbesiyle görev yapıyordu. Hareket Şube Müdürlüğü’nde Hareket Plan Program Subayıydı. İddianamenin sonuç bölümünde şu değerlendirme yer alıyor: “…Tanık Fevzi Yazgan’ın
19/07/2016 tarihli ifadesinden anlaşılacağı gibi; şüpheli Volkan Boy’un FETÖ/PDY terör örgütü
üyesi olduğu, suç tarihinde Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda Harekât Başkanlığı Harekât Şube Müdürlüğü’nde Harekât Plan ve Program Subayı olarak Yüzbaşı rütbesiyle görev yaptığı, 11/07/2016 tarihinde yıllık izne ayrıldığı, 15/07/2016 tarihinde darbeye teşebbüs faaliyeti
sırasında yıllık izinde olmasına, görev ve yetkisi bulunmamasına rağmen şüpheli Abdurrahman
Arslan’ın yönlendirmesiyle Balıkesir Üssü’ne geldiği, darbe faaliyeti sırasında Hava Kuvvetleri
Harekât Merkezi’nde Tunahan Özarslan ile sürekli telefonda irtibat halinde olduğu, Balıkesir
Üssü ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı arasında koordinasyonu sağladığı, her ne kadar
şüpheli darbeye teşebbüs faaliyeti sırasında Balıkesir Üssü’nde bulunmuş ise de; Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca konuyla ilgili düzenlenen iddianamede şüphelinin adının bulunmadığı,
şüphelinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı ile Balıkesir Üssü arasındaki koordinasyonu
sağlaması nedeniyle soruşturma dosyası kapsamında şüpheli olarak eklendiği, şüphelinin darbeciler tarafından verilen görevleri yerine getirdiği ve darbe faaliyetine bu şekilde iştirak ettiği..
anlaşılmıştır.’’ Onun da; Anayasa’yı ihlal, yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı örgüte üye olmak suçlarından
ayrı ayrı cezalandırılması istendi.

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KARARGÂHI’NDAN DARBE
FAALİYETİNE KATILAN KİŞİLER ve KARARGÂH’DAKİ YÖNETİCİLER
KEMAL MUTLUM: Dosya da 433’üncü sırada kayıtlı. Tuğgeneral rütbesinde. Hava Kuvvetleri
Karargâhı’nda 2014 yılından beri Hava Savunma ve Komuta Kontrol Daire Başkanı sıfatı ile görev
yapıyordu. Dosyada bulunan ‘diğer taraf beyanları’nda adı en çok geçenlerden biri. Darbeciler tarafından düzenlenen atama listesinde terfi ettirilerek Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay
Başkanı olarak atanmıştı. İddianamenin sonuç bölümünde onun hakkında şu değerlendirme bulunuyor:
“…15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbeye teşebbüs eyleminin organizasyonunda
ve eylemin icrasında görev aldığı, eylemleri bizzat gerçekleştiren şüphelilere emir ve talimat
verdiği, 15/07/2016 tarihinde saat 17.40’ta İstanbul Atatürk Havalimanı’na geldiği, aynı gün
Korgeneral Mehmet Şanver’in kızının İstanbul Kadıköy Moda Düğün Evi’ndeki düğününe davetli
olmasına rağmen düğüne katılmayarak Bandırma’ya gittiği, şüphelinin düğüne katılmama gerekçesi olarak İstanbul trafiğinin yoğun olmasını göstermiş ise de şüphelinin Atatürk Havalimanı’na indiği saat göz önüne alındığında düğüne yetişmesinin mümkün olduğu, ancak şüphelinin düğüne katılmak yerine darbe faaliyeti sırasında kendisine verilen sorumluluk bölgesi olan
Bandırma’ya gittiği, darbe faaliyeti sırasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı adına kayıtlı olan ve
detayları HTS analiz raporunda açıklanan ve İstanbul Kadıköy; Ankara Çankaya, Bandırma, Malatya, İzmir Karabağlar, İzmir Bornova, İzmir Çiğli, İstanbul Üsküdar, Muğla Dalaman, Adana
Sarıçam, İzmit Kocaeli, İzmir, Eskişehir ve İstanbul Fatih baz istasyonlarından hizmet alan telefon
numaraları ile görüşmeler yaptığı, şüphelinin görüşme yaptığı iller dikkate alındığında; darbe
faaliyetinin planlandığı şekilde devam edip etmediği hususunda koordinasyonu sağladığı, ayrıca
darbe faaliyeti sırasında 16/07/2016 tarihinde saat 21:29 ve devamında ABD ülkesinde kullanılan 12064148875 nolu telefon ile 9 kez görüşme yaptığı, 16/07/2016 tarihinde saat 23:01’de
yine ABD ülkesinde kullanılan 1703309.... nolu telefonu 2 kez aradığı ve aynı numaradan 1 kez
arandığı, detayları yukarıda HTS analiz raporu ve yurt dışı giriş çıkış analiz raporunda anlatıldığı
gibi; şüphelinin darbeye teşebbüs faaliyetinin hemen öncesinde gittiği ülkeler, yaptığı uluslararası telefon görüşmeleri de dikkate alındığında; darbenin başarılı olabilmesi için farklı ülkelerde
bulunan örgüt mensuplarıyla irtibatı ve koordinasyonu sağladığı, şüphelinin darbe faaliyeti sırasında Bandırma’da bulunduğu, Sayın Cumhurbaşkanı’na suikast girişiminin organize edildiği
İzmir/Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı ve Muğla/Dalaman Havalimanı ile telefon irtibatı kurduğu,
İstanbul ve Ankara’daki darbe faaliyetlerini takip etmek için telefon görüşmeleri yaptığı, Ma-
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latya, Adana, Kocaeli ve Eskişehir illeriyle görüşmeler yaparak darbenin başarılı olabilmesi için
koordinasyon faaliyeti yürüttüğü, şüphelinin darbe faaliyetinin yönetilmesinde ve organizasyonunda görev yaptığı.. anlaşılmıştır.’’
MUTLUM için; Anayasa’yı ihlal, Cumhurbaşkanı’na suikast, yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, silahlı örgütü yönetmek, askeri komutanlıkların gasbı ve
ibadethanelere zarar verme suçlarından ceza verilmesi istendi. Ayrıca; kasten öldürme suçundan maktul adedince 77 kez, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan mağdur sayısınca 222 kez,
mala zarar verme suçundan mağdur adedince 96 kez, kamu malına zarar verme suçundan bina
adedince 10 kez ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan da mağdur adedince 23 kez cezalandırılması talep edildi.
VEYSEL KAVAK: 1989 yılında başladığı Hava Harp Okulu’nu 1993 yılında bitirmiş. 2004 yılında Akademi’yi kazanarak İstanbul’da 2 yıl akademi okuyup kurmay olmuş. 2006 yılında Hava
Kuvvetleri Karargâhı’na Proje Subayı olarak atanmış. 2010 yılında Almanya’ya tayin olarak orada
3 yıl kalmış. 2013 yılında Albay rütbesiyle Hava Kuvvetleri Karargâhı’na Plan Şube Müdürü olarak atanmış. 2015 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreterliği’ne atanmış. İfadesinin
en ilginç bölümü Kemal MUTLUM’la yaptığı çok sayıdaki görüşmenin hiçbirisini hatırlamaması.
Mahkeme, telefon görüşmelerinin birinde Kemal Mutluma, “Komutanım, milleti davet ediyorlar şu an’’ dediği hatırlatılıyor ama o bunu da hatırlamadığını söylüyor. Bunun üzerine bir
başka konuşmasında MUTLUM’a “Eskişehir’i İsmail Üner ele geçirmiş gittikçe gidiyor. Akıncı’dan
başka birşey kalmadı, başka çare şansımız yok Komutanım” içerikli konuşma sözlerini içeren
metin okunuyor bunu da hatırlamıyor. Sadece onunla değil diğerleriyle yaptığı konuşmalar da
kendisine okunuyor ama hepsine verdiği cevap aynı: “Ben bu içerikte görüşme yaptığımı hatırlamıyorum.’’
20’ye yakın ‘diğer taraf beyanı’nda ismi geçiyor. İddianamenin sonuç bölümünde kendisi
hakkında şu görüşlere yer veriliyor:
“Veysel Kavak’ın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün yöneticisi olduğu, suç tarihinde Tümgeneral rütbesiyle Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreteri olarak Albay rütbesinde görev
yaptığı, 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbeye teşebbüs eyleminin organizasyonunda
ve eylemin icrasında görev aldığı, eylemleri bizzat gerçekleştiren şüphelilere emir ve talimat
verdiği, 15/07/2016 tarihinde darbe faaliyeti sırasında Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal’ın
İstanbul’da olmasına rağmen şüpheli Veysel Kavak’ın Ankara’da Hava Kuvvetleri Komutanlığı
Karargâhı’nda bulunduğu, karargâhtan yaptığı telefon görüşmeleri vasıtasıyla darbe faaliyetini yönetip organize ettiği, görevlendirmeler yaptığı, darbe faaliyeti sırasında Gökmen Tarhan
ile 8 kez; Ayhan Çatıkkaya ve Hakan Karakuş ile 6 kez, Osman Nuri Gür, Akın Öztürk ve Fatih
Kahraman ile 4 kez, Kemal Akçınar ve Temel Karagöz ile 2 kez telefon görüşmesi yaptığı, Akın
Öztürk ile yaptığı telefon görüşmeleri ile darbenin yönetim merkezi olan Akıncı Üssü ile Hava
Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı ve Türkiye genelindeki darbe faaliyetine katılan Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli arasında irtibatı ve koordinasyonu sağladığı, detayları telefon ve telsiz
konuşmaları bölümünde anlatıldığı gibi; Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi’nde bulunan Kemal
Mutlum ile dahili hattan telefon görüşmeleri yaptığı ve gelişmelere göre durum değerlendirmesi
yaptıkları ve gerekli talimatları verdiği, detayları HTS analiz raporundan anlaşılacağı gibi; darbe
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öncesinde ve darbe faaliyeti sırasında uluslararası telefon görüşmeleri yaptığı, darbe faaliyetinde görev vermeyi düşündüğü subayları telefon açarak karargâha çağırdığı, Hava Kuvvetleri
Komutanlığı Harekât Merkezi’nden darbe faaliyetinde hava trafiğini yönetmek amacıyla hazırlık
yaptıkları, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın talimatıyla ve Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi’nin
elektriklerinin kesilmesi ve çalışamaz hale getirilmesi için faaliyet yürüten Tümgeneral Cevat
Yazgılı’nın etkisiz hale getirilmesi için şüpheli Veysel Kavak’ın görevlendirmeler yaptığı ve bizzat
kendisinin de Cevat Yazgılı’ya müdahale ettiği, darbenin başarılı olabilmesi için koordinasyon
faaliyeti yürüttüğü, şüphelinin darbe faaliyetinin yönetilmesinde ve organizasyonunda görev aldığı.. anlaşılmıştır.’’ Kemal MUTLUM için istenen cezalar onun için de talep edildi.
RECEP SAMİ ÖZATAK: Kalkışma tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda Sistemler Daire Başkanı olarak görev yapıyordu. 15/07/2016 tarihinde, yani olay günü öğleden sonra Hava
Kuvvetleri Karargâhı’ndaki en üst rütbeli kişi kendisiymiş. Bunu için akşam saat 19:00 sularına
kadar oradan ayrılmamış. O saatlerde Cevat Yazgılı’nın Genelkurmay’daki toplantıdan geldiğini
duyunca kendisi yemek için evine gitmiş. Yemekten sonra tekrar karargâha gelmiş. Mahkemede kendisine “eve gidip yemeğini yedikten sonra neden tekrar karargâh döndüğü’’ sorulunca
şu cevabı veriyor: “Ben olay günü Hava Kuvvetleri’ndeki uçuşların iptaline ilişkin duyum aldım.
Onun aslını öğreneyim diye harekât merkezindeki odama geçtim.’’ İfadesinde cematle ilgisinin
olmadığını söylüyor.
Abidin Ünal mağdur sıfatıyla verdiği ifadede şunları belirtiyor: : “… Ben Cevat Yazgılı ile
te- lefonla Ankara’da ne olduğunu konuşurken telefondan jet seslerinin geldiğini duydum ve ne
ol- duğunu sordum; kendisi ‘ben de bilmiyorum ancak şu anda Ankara’nın üzerinde jetler geziyor’ dedi. Ben de Tümgeneral Çevat Yazgılı’yı arayarak Harekât Merkezi’ne gitmesini ve duruma
el koymasını emrettim. Bu emir üzerine Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi’ne girmeye çalıştığını
ancak kapının içeriden kilitli olduğunu, kapıdaki nöbetçi Uzman Çavuşun da girişlerin yasak olduğunu söylediğini bana Cevat Yazgılı iletti. Ben de kendisine Hava Kuvvetleri’nden ayrı bir müfreze oluşturarak kapıyı zorlayarak açmasını emrettim; çünkü içeride Tuğgeneral Sami Özatak ile
Tuğgeneral Kemal Mutlum ve Kurmay Albay Devrim Orhan’ın bulunduğunu Cevat Yazgılı bana
söyledi. Bu ekibin birliklere emirler yağdırarak darbeyi destekleyici emirler verdiğini tespit ettik.’’
Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamenin kendisiyle ilgili sonuç bölümünde şunlar
söyleniyor: “Recep Sami Özatak’ın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün yöneticisi olduğu, suç tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda Sistemler Daire Başkanı olarak görev yaptığı, darbeciler
tarafından düzenlenen atama listesinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanı görevine
atanarak terfi ettirildiği, 15/07/2016 tarihinde darbeye teşebbüs faaliyeti sırasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı’na darbe karşıtı kişilerin alınmadığı, gerekli kontroller yapıldıktan sonra darbecilerin izin verdiği kişilerin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı’na girebildiği,
şüphelinin darbeye teşebbüs faaliyeti sırasında görevli ve nöbetçi olmamasına rağmen Hava
Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı’na geldiği, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı’ndan darbe
faaliyetini yönetip organize eden şüphelilerden Veysel Kavak’ın makam odasına girdiği, Hava
Kuvvetleri Harekât Merkezi’nden hava trafiğinin yönetilmesinin planlandığı şüphelinin görev ve
yetkisi olmadığı halde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Merkezi’ne girdiği, darbe faaliyeti
sırasında Tuğgeneral Kemal Mutlum ile birlikte hava trafiğini Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi’nden yönetip yönlendirmek için hazırlık yaptıkları,Harekât Merkezi’nin elektriklerinin kesilmesi
nedeniyle içeride kaldığı, darbeciler tarafından düzenlenen atama listesi ve şüphelinin faaliyet-
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leri dikkate alındığında; şüphelinin darbeyi yönetip organize eden şüphelilerle eylem ve iş birliği
içerisinde hareket ettiği.. anlaşılmıştır.’’’ Kemal MUTLUM için talep edilen cezalar onun için de
istendi.
İDRİS AKSOY: Olay yaşanırken Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda Tümgeneral rütbesiyle Plan
Prensip Başkanı olarak görev yapıyordu. Kalkışma önce yurt dışındaymış. 15 Temmuz akşamı
İstanbul’a geliyor. Niyeti Şanver’in kızının düğününe gitmekmiş ama düğüne yetişemeyeceğini
düşünerek Balıkesir Erdek’e kızlarının yanına gitmiş. İfadesinde kendisini ‘‘saat 22:00 sıralarında
Savunma Müsteşarlığın’dan Müsteşar yardımcısı Celal Sami Beyin, daha sonra Savunma Sanayi
Müsteşarı İsmail Demir’in aradığını, uçakların Ankara üzerinden alçay geçiş yaptığını, ‘bir durum mu var’ diye sorduğunu İsmail Bey’e olanlar hakkında bilgisi olmadığını söylediğini’’ belirtiyor. Bunun üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demiraslan’ı aramış. Arslan kendisine İzmir’de tatilde olduğunu, bir sıkıntı olduğunu, uçağa bindiği
için İzmir Çiğli’ye gittiğini söylemiş. Arslan ona Ankara’nın karışık olduğunu, bu nedenle Ankara’ya değil Eskişehir’e gitmelerini söylemiş. Daha sonra görüştüğü Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal dakendisine “Eskişehir’e gel, Eskişehir’in verdiği emirlere uy’’ demiş. Bunun
üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Hasan Hüseyin Demiraslan’ı saat 23.30
sıralarında tekrar arayarak “Hava Kuvvetleri Komutanı’nın emri var, ben Eskişehir’e geçiyorum,
sen de sabah geçersin’’ diye söylemiş. Bunun üzerine Eskişehir’e gitmiş. Mahkemede “darbeye teşebbüs edenlerce hazırlanan Tuğgeneral Mehmet Partigöç tarafından imzalanan ve tüm
birliklere dağıtılan atama listesinin 305’inci sırasında adının Korgeneral rütbesinde Hava Kuv.
Komutanlığı Kurmay Başkanı olarak atandığının görüldüğü, kendisinin darbeciler tarafından terfi ettirildiği bu durumu nasıl değerlendirildiği’’ soruluyor. Soruya şu cevabı veriyor: “Bu durumların hiç birinden haberim yok.’’ Makeme “atama listesi incelendiğinde kendilerinden olmayan,
darbenin oluşmasını engelleyen komutanların (l. Ordu Komutanı gibi) tenzili rütbe ile atamaları
yapılırken, sizin darbeciler tarafından ve darbe girişiminin önemli ölçüde organize edildiği Hava
Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı’nın 2 numarası olan Korgeneral rütbesinde Kurmay Başkanlığı
makamına atanmanızı nasıl değerlendiriyorsunuz’’ diye sorunca şöyle cevap veriyor: “Çalışkan
bir kişiliğe sahip olduğum için bu makama terfien Korgeneral rütbesinde atanmış olabilirim.
Ancak atama öncesinde kesinlikle benimle görüşme yapılmadı ve onayım alınmadı, atama listesinden Eskişehir’de haberdar oldum.’’
İddianamenin sonuç bölümünde şunlar yazıyor: “İdris Aksoy’un FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün yöneticisi olduğu, ayrıca detayları 2016/128386 sayılı Mahrem İmamlar soruşturma
dosyasından anlaşılacağı gibi; Ufuk Işık’ın şüphelinin mahrem abiliğini yaptığı, …darbeciler tarafından düzenlenen atama listesinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı olarak atanıp
terfi ettirildiği, 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbeye teşebbüs eyleminin organizasyonunda ve eylemin icrasında görev aldığı, eylemleri bizzat gerçekleştiren şüphelilere emir ve talimat verdiği,(…)darbenin başarılı olabilmesi için koordinasyon faaliyeti yürüttüğü.. anlaşılmıştır.’’
Kemal MUTLUM için talep edilen cezalar onun için de istendi.

KARARGÂHDAN DARBEYE İŞTİRAK EDEN DİĞER KİŞİLER
SERDAR GÜLBAŞ: Mahkeme dosyasındaki sıra numarası 437. 1982 yılında Hava Harp Okulu’na
girerek 1986 yılında mezun oluyor. 1999 yılında kurmaylık eğitimini tamamlamış. NATO görevi için
Almanya/ Geilenkirchen’de bulunmuş. 2009-2011 yıllarında Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel
Sekreteri olarak görev yapmış. 2014 yılında YAŞ kararlan ile Hava Kuvvetleri Lojistik Başkanlığı
Sistemler Daire Başkanlığı’na atanmış. 2015 YAŞ kararları ile Tümgeneralliğe terfi ettirilerek Hava
Kuvvetleri Lojistik Başkanlığı’na ataması yapılmış. Kalkışma tarihinde hala bu görevi yürütüyordu.
İddianamede kendisiyle ilgili olarak şu değerlendirme yer alıyor: “Serdar Gülbaş’ın FETÖ/
PDY Silahlı Terör Örgütünün üyesi olduğu, suç tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda Lojistik
Baş- kanı olarak Tümgeneral rütbesinde görev yaptığı, darbeciler tarafından düzenlenen atama
listesinde Genelkurmay Lojistik Başkanı olarak atandığı ve terfi ettirildiği, şüphelinin 15/07/2016
tari- hinde İstanbul Moda Düğünevi’nde düzenlenen Mehmet Şanver’in düğününe katıldığı, darbeciler tarafından bahse konu düğünün saat 23:51 sıralarında basıldığı, darbe karşıtı komutanların yere yatırılarak kollarının kelepçelendiği ve zorla alıkonularak darbenin yönetim merkezi
olan Ankara Akıncı Üssü’ne getirildiği, düğünde bulunan şüpheli Serdar Gülbaş’ın yere yatırılmadığı ve kelep- çelenmediği, Akıncı Üssü’ne getirilmediği, helikopterle Fenerbahçe Orduevi’ne
götürülerek serbest bırakıldığı, darbe faaliyeti sırasında darbeciler tarafından Hava Kuvvetleri
Komutanı olarak ata- nan Hasan Hüseyin Demirarslan ile, ayrıca İdris Aksoy ve Recep Sami Özatak ile telefon görüşme- leri yaptığı, darbeciler tarafından Genelkurmay Lojistik Başkanlığı gibi
önemli bir göreve atanması da dikkate alındığında; şüphelinin darbeye teşebbüs faaliyeti öncesinde darbeyi planlayıp organize edenlerle birlikte hareket ettiği, darbeciler tarafından verilen
görevleri yerine getirdiği ve darbe faaliyetine iştirak ettiği.. anlaşılmıştır.’’
Kendisi için; Anayasa’yı ihlal, yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı örgüte üye olmak şuçlarından ceza
talep edildi.
NECİP YILMAZ: Olay tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Değerlendirme ve Denetleme
Başkanlığı’nda Uçuş ve Yer Emniyet Değerlendirme Denetleme Başkanı olarak Tuğgeneral rütbesiyle görev yapıyordu. Darbeciler tarafından düzenlenen atama listesinde görevine devam etmesi
karalaştırılmış. İddianamede kendisiyle ilgili şunlar kayıtlı: “Kalkışmanın yaşandığı 15/07/2016
tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı’na darbe karşıtı kişiler alınmamış ve gerekli
kont- roller yapıldıktan sonra darbecilerin izin verdiği kişiler buraya girebilmiştir. Necip YILMAZ
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darbeyeteşebbüs faaliyeti sırasında görevli ve nöbetçi olmamasına rağmen Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı’na gelmiştir. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı’ndan darbe faaliyetini
yönetip organize eden şüphelilerden Veysel Kavak’ın makam odasına geldiği, Hava Kuvvetleri
Harekât Merkezi’nden hava trafiğinin yönetilmesinin planlandığı, Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi’nde- ki faaliyetleri durdurup önlemeye çalışan Tümgeneral Cevat Yazgılı’ya diğer şüphelilerle birlikte engel olduğu, darbe faaliyeti sırasında Cumhurbaşkanı’na suikast girişiminin organize
edildiği Muğla/Dalaman baz istasyonundan hizmet alan telefon numarası ile görüşmeler yaptığı, şüp- helinin darbeciler tarafından verilen görevleri yerine getirdiği ve darbe faaliyetine iştirak
ettiği.. anlaşılmıştır.’’ Serdar GÜLBAŞ’ın suçlandığı dört konuda o da suçlanarak her birinden ayrı
ayrı cezalandırılması talep edildi.
OSMAN NURİ GÜR: Olay tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Plan Prensipler Başkanlığı bünyesinde Proje Yönetim Daire Başkanı olarak Tuğgeneral rütbesiyle görev yapmaktaydı.
Ramazan Bayramı’ndan sonra izne ayrılmış. İzni normalde 25 Temmuz tarihinde bitecekmiş.
14/07/2016 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanı Genel Sekreteri Albay Veysel Kavak kendisini
telefonla arayarak Cuma günü İstanbul’da Şanver Generalin düğünü nedeniyle vekâlet sorunu
yaşandığını söyleyip kendisini çağırmış. Bunun üzerine olayın gerçekleştiği Cuma günü saat 21.40
sıralarında karargâha gelmiş.
Düzenlenen MASAK raporundan Osman Nuri Gür’ün darbeciler tarafından hazırlanan atama
listesinde terfi ettirilerek Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Plan Prensipler Başkanı olarak atandığı
görülüyor. Hakkında düzenlenen iddianamenin sonunda şu değerlendirme bulunuyor:

“Osman Nuri Gür’ün FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün üyesi olduğu, suç tarihinde Hava
Kuv- vetleri Komutanlığı’nda Proje Yönetim Daire Başkanı olarak Tuğgeneral rütbesinde görev
yaptığı, darbeciler tarafından düzenlenen atama listesinde; Hava Kuvvetleri Komutanlığı Plan
ve Prensipler Başkanı olarak atamasının yapılıp terfi ettirildiği, …Görevli ve nöbetçi olmamasına rağmen Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı’na geldiği, Hava Kuvvetleri Komutanlığı
Karargâhı’nda darbe faaliyetini yönetip organize eden şüphelilerden Veysel Kavak’ın makam
odasına girdiği, Hava Kuv- vetleri Harekât Merkezi’nden hava trafiğinin yönetilmesinin planlandığı, Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi’ndeki faaliyetleri durdurup önlemeye çalışan Tümgeneral
Cevat Yazgılı’ya diğer şüphe- lilerle birlikte engel olduğu, darbeye teşebbüs faaliyeti sırasında
karargâhtan darbe faaliyetini yönetip organize eden Veysel Kavak ile telefon görüşmelerinin
olduğu, şüphelinin ayrıca detayları harekât özet defteri ve tanık İsmail Üner’in ifadesinden anlaşılacağı gibi saat 22:55 sıralarında Di- yarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı’nı telefon ile aradığı
ve Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevli Tuğgeneral Semih Terzi’nin 2 adet askeri kargo uçağı
ile Ankara Etimesgut Havalimanı’na inmesi hususunda yardımcı olunmasını talep ettiği, şüphelinin darbeciler tarafından verilen görevleri yerine getirdiği ve darbe faaliyetine iştirak ettiği…
anlaşılmıştır.’’ Serdar GÜLBAŞ’ın suçlandığı dört konuda o da suçlanarak her birinden ayrı ayrı
cezalandırılması talep edildi.
AYDIN GÜNDÜZ: Suç tarihinde Tuğgeneral rütbesiyle Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanı olarak görev yapıyordu. Kalkışma günü bir cenaze için Erzin- can’da bulunuyormuş. Cenazeden sonra İstanbul’a, oradan da Ankara’ya gelerek karargâha
gitmiş.
İddianamenin sonuç kısmında şunlar söyleniyor: “Aydın Gündüz’ün FETÖ/PDY Silahlı Terör
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Örgütünün üyesi olduğu, suç tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanı olarak Tuğgeneral rütbesinde görev yaptığı, darbeciler tarafından düzenlenen
atama listesinde; görevine devam etmesinin kararlaştırıldığı, …Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi’n- deki faaliyetleri durdurup önlemeye çalışan Tümgeneral Cevat Yazgılı’ya diğer şüphelilerle
birlikte engel olduğu, darbeye teşebbüs faaliyeti sırasında Yalova ve İstanbul baz istasyonlarından hizmet alan kişilerle telefon görüşmelerinin olduğu, şüphelinin darbeciler tarafından verilen
görevleri ye- rine getirdiği ve darbe faaliyetine iştirak ettiği… anlaşılmıştır.’’ Serdar GÜLBAŞ’ın
suçlandığı dört konuda o da suçlanarak her birinden ayrı ayrı cezalandırılması istendi.
ERCAN DURSUN: Türk Ordusu, birçokları gibi onu da F-16 Pilotu olarak yetiştirdi. Kalkışma
sırasında Tuğgeneral rütbesiyle Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda Plan Harekât Başkanı olarak görev yapıyordu. Olay günü Harekât Başkanı Tümgeneral İsmail GÜNEYKAYA düğün için İstanbul’a
gelince kendisi ona vekâlet etmiş. Tümgeneral Cevat YAZGILI’nın çağırması üzerine saat 24:00
sıralarında Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı’na gelmiş. Daha sonra Hava Kuvvetleri Komutanı’nın Genel Sekreteri Kurmay Albay Veysel KAVAK’ın makamına gitmiş. Burada Veysel KAVAK’a
neler olduğunu sormuş ama KAVAK, Hava Kuvvetleri Komutanı’yla görüştüğünü belirterek başka
bir şey söylememiş. Mahkemede kendisine “Tuğgeneral rütbesinde olmanıza ve Harekât Başkanlığı’na vekâlet etmenize ve Harekât Daire Başkanı olmanıza rağmen, emir komutayı sizden
alt rütbeli Albay Veysel KAVAK’a neden bıraktınız da siz üstlenmediniz’’ diye sorulunca şu cevabı
veriyor: “Veysel Kavak Hava Kuvvetleri Komutanı ile temas kurup görüştüğü için müdahale etmedim.’’
Kendisine “Güvenlik Harekât Komutanı olmanıza, Harekât Başkan vekili olmanıza ve Hava
Kuvvetleri Harekât Merkezi’nden sorumlu olmanıza rağmen neden sabaha kadar Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi önüne gidip orada kantinde bekleyen Uzman Çavuşa Harekât Merkezi’nin
anahtarları kimde, burayı aç diye sormadınız’’ denilence şöyle diyor: “Yazgılı General’in o yolları
denediğini ve başaramadığını, silahla kapıyı açmaya çalıştığını öğrendiğim için Hava Kuvvetleri
Harekât Merkezi’ne inmedim. Dolayısıyla anahtarların nerede olduğunu da sormadım.’’ Darbeci- ler tarafından hazırlanan atama listesinde önemli olan görevini muhafaza etmesini de “Milliyetçi ve Anadolu’dan gelen, muhafazakâr yapıya sahip olduğum için, bu yapıyı istismar edip
kullanmak istemiş olabilirler’’ diye açıklıyor.
İddianamede kendisiyle ilgili şu değerlendirme yapılıyor: “Ercan Dursun’un FETÖ/PDY Silahlı
Terör Örgütünün üyesi olduğu, suç tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Plan Harekât Daire
Baş- kanı olarak Tuğgeneral rütbesiyle görev yaptığı, darbeciler tarafından düzenlenen atama
listesin- de bu önemli göreve devam etmesinin kararlaştırıldığı, (…) Hava Kuvvetleri Harekât
Merkezi’ndeki faaliyetleri durdurup önlemeye çalışan Tümgeneral Cevat Yazgılı’ya diğer şüphelilerle birlikte en- gel olduğu, darbe faaliyeti sırasında detayları HTS analiz raporunda açıklandığı gibi; Hava Kuvvet- leri Komutanlığı adına kayıtlı İstanbul Kadıköy baz istasyonundan hizmet
alan bir telefon hattı ile telefon görüşmelerinin olduğu, şüphelinin darbeciler tarafından verilen
görevleri yerine getirdiği ve darbe faaliyetine iştirak ettiği… anlaşılmıştır.’’ Serdar GÜLBAŞ’ın suçlandığı dört konuda o da suçlanarak her birinden ayrı ayrı cezalandırılması talep edildi.
UĞUR BULDU: Olay tarihinde darbenin merkezi olan Akıncı Üssü’nde 11. Hava Ulaştırma Üs
Komutanı olarak Tuğgeneral rütbesiyle görev yapıyordu. Kendisi aynı zamanda CN-235 pilotuydu.
13/07/2016 Çarşamba’yı Perşembeye bağlayan gece babası Seyfettin Buldu’nun vefat haberini
alıyor. Bunun üzerine Erzincan’a giderek defin işlemlerini gerçekleştiriyor. İfadesinde “özel işleri
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olduğu için o akşam Erzincan’da kalmak istemeyip Ankara’ya döndüğünü’’ söylüyor. Bu arada
kendisine Ankara’da sıkıntı olduğu söylenmiş. Bunu da dönüşüne bir gerekçe olarak gösteriyor.
Ankara’ya sabah 05:30 sıralarında gelerek eşini eve bırakmış; tıraş olup duş almış sonra da üniformayı giyip görev yerine gelmiş.
İddianamede kendisiyle ilgili sonuç değerlendirmesi şöyle: “Uğur Buldu’nun FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün üyesi olduğu, tanık Ogün Akdağ’ın beyanlarından da anlaşılacağı gibi;
şüphelinin Hava Harp Okulu’nda Kol Komutanlığı yaptığı dönemlerde FETÖ/PDY mensubu olmayan askeri öğ- rencilere disiplin cezası vermek suretiyle atılmalarını sağladığı, suç tarihinde 11.
Hava Ulaştırma Üs Komutanı olarak Tuğgeneral rütbesinde görev yaptığı darbeciler tarafından
düzenlenen atama listesinde bu önemli göreve devam etmesinin kararlaştırıldığı, 14/07/2016
tarihinde şüphelinin babasının vefat ettiği, 15/07/2016 tarihinde Erzincan ilinde Cuma Namazı’ndan sonra defin iş- lemlerinin gerçekleştirildiği, şüpheliye defin işleminden sonra Erzincan
Valisi’nin taziye amacıy- la ziyarette bulunduğu, Erzincan Valisi’nin ziyaretinden hemen sonra
şüphelinin ailesiyle birlikte Ankara’ya yola çıktığı, darbeye teşebbüs eyleminin 16/07/2016 tarihinde gece saat 03:00’a göre planlandığı, şüphelinin de babasının cenazesini defnetmesine rağmen defin işlemlerinin hemen sonrasında taziye işlemleri tamamlanmadan darbeye teşebbüs
faaliyetine katılmak ve gece saat 03:00’de Ankara’da olabilmek amacıyla yola çıktığı, darbeye
teşebbüs faaliyetinin gece saat 03:00’den erkene alınması nedeniyle; darbe faaliyetinin başında
yolda seyahat halinde olduğu, ancak gece saatlerinde Ankara’ya ulaştığı, detayları HTS analiz
raporunda anlatıldığı gibi yolculuk sırasında İstanbul ilinden baz hizmeti alan kişilerle telefon
görüşmeleri gerçekleştirdiği, şüphelinin darbeye teşebbüs faaliyetinin hazırlık aşamasında darbecilerle eylem ve iş birliği içerisinde bulun- duğu, darbeciler tarafından düzenlenen atama listesinde önemli bir görev olan Üs Komutanlığı görevine şüphelinin devam etmesinin kararlaştırıldığı, şüphelinin darbeciler tarafından verilen gö- revleri yerine getirmek üzere babasının cenaze
merasiminden hemen sonra yola çıkıp Ankara’ya geldiği, Ankara’ya geldikten sonra da darbe
faaliyetine iştirak ettiği.. anlaşılmıştır.’’
Tanık olarak dinlenen Ogün AKDAĞ’ın ifadesi şöyle: “Ben 2003 yılında Hava Harp Okulu’na
öğrenci olarak başladım. 1. ve 2. sınıfta herhangi bir sıkıntı yoktu, her şey normal gidiyordu.
Biz 3. sınıfa başladığımızda 120’şer kişilik grup bir Kol Komutanı biçimindeydi ve Harp Okulu’nda toplam 8 Kol Komutanı bulunuyordu. Bunların rütbesi Yüzbaşı seviyesindeydi ve 2005 yılına
kadar Kol Komutanları’nın kurmay olması zorunluluğu yoktu. 2005 de, yani biz üçüncü sınıfta
iken Kol Ko- mutanları nın kurmay olması zorunluluğu getirildi. Bu şekilde neredeyse 8 Kol Komutanı’nın tama- mına yakını değişti. Sanıyorum bir ikisi daha önceden kurmaydı ama en az
5-6’sı Kurmay Yüzbaşı olarak yeni atandı. Bu da biz 3. sınıftayken oldu. Bu Kurmay Yüzbaşılar
görev aldıktan sonra basit, örneğin dolabında malzeme bulunması gereken yerden farklı yerde
bulunuyor, botun boyasız diye tutanak düzenleyip işlem yapmaya başladılar. Zaten bir kaç işlem
yaptıktan sonra öğrenci atılma durumuna geliyordu. Bu şekilde kendisinden olmayan öğrenciler
tutanak düzenlenerek daha Harp Okulu’nda öğrenci iken atılıyordu. Bu durum dediğim gibi 2005
yılından sonra Harp Okulu’nda oluşmaya başladı. Ercan VAN da 2005 veya 2006 yılında benim
bağlı olmadığım ancak bilebildi- ğim kadarıyla 4. sınıfların filo yani bu Kol Komutanları’nın bağlı olduğu komutan durumundaydı. Ben bu Kol Komutanları’nda bu yapıya yakınlığı olduğunu
düşündüğüm kişiler, o zaman Yüzbaşı olan Veli AYDIN sanıyorum şu anda Albay rütbesindedir,
ancak hangi birlikte olduğunu hatırlamı- yorum; o zaman Yüzbaşı olan Seyfettin BİLGİN şu an
Batman İnsansız Hava Üssü’nde görevlidir. Ben Kol Komutanı olarak bunları hatırlıyorum. Kol
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Komutanları’ndan hepsi bu yapının elemanıdır mensubudur diyemem. Ancak bunların içinde bu
şekilde tutanak düzenleyen ve işlem yapanların bu yapı ile bağlantısı olduğunu düşünüyorum ve
Kol Komutanları’nın bağlı olduğu şu anda hatır- ladığım kadarıyla o zaman Binbaşı Ercan VAN,
o dönem Binbaşı olan yine Dursun PAK şu anda Es- kişehir 1 Üs Komutanlığı’nda Tuğgeneral durumunda, o zaman Binbaşı olan Uğur BULDU şu anda tutuklu olup birliğini tam hatırlamıyorum
ancak Tuğgeneral rütbesindedir.’’
Uğur BULDU da Serdar GÜLBAŞ’ın suçlandığı dört eylemden suçlanarak her birinden ayrı ayrı
cezalandırılması istendi.
MURAT YALÇINEL: 1996 yılında Kara Harp Okulu’nu bitirerek göreve başlıyor. Olay günü sabahı yukarıda bahsedilen cenaze merasimine iştirak etmek için Erzincan’a gitmiş. Sonra diğer komutanlarla birlikte İstanbul’a gelip oradan da Ankara’ya dönmüş. Kalkışma sırasında Hava Kuvvetleri
Komutanlığı, Hava Lojistik Komutanlığı Uçak Sistemleri Yönetim Daire Başkanı olarak görev yapıyordu. Ancak darbeciler tarafından düzenlenen atama listesinde Hava Lojistik Komutanlığı Sistem
Yönetim Başkanı olarak terfi ettirildiği görülüyor. İfadesine göre televizyonlarda olayı görünce
Göksel KAHYA’yı aramış. O da kendisinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı’na gittiğini söyleyip onun da hemen Hava Lojistik Komutanlığı Karargâhı’na gitmesini emretmiş. Bu emir üzerine
kendi aracıyla istenilen yere gitmiş.
Kendisiyle ilgili olarak iddianamede şu değerlendirme yer alıyor: “Murat Yalçınel’in FETÖ/
PDY Silahlı Terör Örgütünün üyesi olduğu, suç tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı içindeki
Hava Lojistik Komutanlığı Uçak Sistemleri Yönetim Daire Başkanı olarak görev yaptığı, darbeciler ta- rafından düzenlenen atama listesinde Hava Lojistik Komutanlığı Sistem Yönetim Başkanı olarak atanıp terfi ettirildiği, şüphelinin 14/07/2016 tarihinde Tuğgeneral Uğur Buldu’nun
babasının ve- fat etmesi nedeniyle 15/07/2016 tarihinde Erzincan iline askeri kargo uçağı ile
cenaze törenine katılmak üzere gittiği, bahse konu uçağın cenaze merasiminden sonra Mehmet
Şanver’in kızının düğününe katılacak rütbeli personeli bırakmak üzere İstanbul’a gittiği, düğüne
katılackaların İs- tanbul’da indiği ancak şüphelinin İstanbul’da uçaktan inmediği, düğüne katılmadığı ve aynı askeri uçakla Ankara’ya döndüğü, darbeye teşebbüs faaliyeti sırasında birliğine
gittiği ve darbe faali- yetinin başarılı olabilmesi için darbeciler tarafından verilen görevleri yerine
getirdiği, darbeciler tarafından düzenlenen atama listesi incelendiğinde şüphelinin terfi ettirildiği, darbeyi yönetip or- ganize eden şüpheliler ile birlikte eylem ve iş birliği içerisinde hareket
ettiği ve darbe faaliyetine iştirak ettiği.. anlaşılmıştır.’’
Murat YALÇINEL de Serdar GÜLBAŞ’ın suçlandığı dört konudan suçlanarak kendisinin bu suçların her birinden ayrı ayrı cezalandırılması istendi.
KEMAL AKÇINAR: Kalkışma sırasında Tuğgeneral rütbesiyle Hava Kuvvetleri Harekât Başakanlığı’nda Eğitim Dairesi Başkanı olarak görev yapıyordu. Darbecilerin atama listesinde ismi Ankara
Valisi olarak geçiyor. O, bu durumu “Bana düşmanlık edenler bu listeye adımı koymuş olabilir. Benim FETÖ terör örgütü ile bir ilgim ve alakam yoktur’’ diyerek açıklıyor. Anlattıklarına göre olaylı
iki gün hiçbir şeye karışmamış, hatta Karargâh’ta bile değilmiş.
Tanık olarak ifade verenlerden Çağrı KARABÖRK, Ordu’da bu yapıya mensup olmayan öğrencilerin yıldırma ve disiplin cezalarına maruz bırakılarak ya kendiliğinden ayrılmalarının ya da
atılmalarının sağlandığını söylüyor. İfadesinde şöyle diyor. “İkinci Filo Komutanı şu anda Hava
Kuvvetleri ile ilişkisi kesilen son rütbesinin Tuğgeneral olduğunu biliyorum ancak son görev yeri-
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ni bilmediğim Kemal AKÇINAR, halen Hava Kuvvetleri’nde görevde bulunan Albay Serkan SEVİM,
(...) benim hatırladığım bu isimler yukarıda da belirttiğim gibi 78 öğrencinin disiplin notunu düşürerek okuldan atılmalarına bir şekilde neden oldular.’’
Bir başka tanık Muammer MERSİNCİK de aynı konuya dikkat çekiyor. İşte onun ifadesi: “Hava
Harp Okulu’nda kendilerinden olmayan öğrencilerin tasfiyesi işlemlerini Bekir Ercan VAN ve Kemal AKÇINAR Tabur Komutanı olarak yapıyordu..’’
Hakkında düzenlenen MASAK raporunda kendisinin darbeye teşebbüs faaliyeti kapsamında
hakkında işlem yapılan şüphelilerden; Kemal Mutlum, Osman Nuri Gür, Necip Yılmaz, İdris Aksoy,
Seyit Ahmet Şahin, Mustafa Rüştü Çelenk ve Şener Yazıcı ile havale işlemi gerçekleştirdiği görülüyor.
Ailesinde FETÖ ile irtibatlı kişilerin bulunduğu da hakkındaki KOM Daire raporundan anlaşılıyor. Raporda yazılanlara göre Kemal Akçınar’ın erkek kardeşi Ali Oktay Akçınar’ın FETÖ/PDY terör
örgütü 4 tepe yöneticisi ile 159 kez, diğer erkek kardeşi Mehmet Fatih Akçınar’ın FETÖ/PDY terör
örgütü bir tepe yöneticisi ile 154 kez, bir diğer erkek kardeşi Mesut Akçınar’ın FETÖ/PDY terör örgütü bir tepe yöneticisi ile 53 kez telefon görüşmesinin olduğu; kardeşi Mehmet Fatih Akçınar’ın
aynı zamanda FETÖ/PDY kapsamında hakkında işlem yapılan Dünya Pazarlama AŞ. isimli şirkette
Mesut Akçınar’ın ise Metropol Lisans Pazarlama AŞ. ve Dünya Pazarlama Dağıtım AŞ. isimli şirketlerde SGK kaydının bulunduğu; amcasının oğlu Recai Akçınar ve Osman Nuri Akçınar hakkında
Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY kapsamında işlem yapıldığı anlaşılıyor.
İddianamenin sonuç bölümü şöyle: “Kemal Akçınar’ın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün
üyesi olduğu, diğer taraf beyanlarından Tanık Çağrı Karabörk ve Tanık Muhammer Mersincik’in
ifadelerinden de anlaşılacağı gibi; şüphelinin Hava Harp Okulu’nda görevde olduğu dönemlerde
FETÖ’cü olmayan subayların sicil notlarının düşürülmesi ve tasfiyesi ile ilgili görevler yaptığı, suç
tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda Eğitim Daire Başkanı olarak Tuğgeneral rütbesiyle
gö- rev yaptığı, darbeciler tarafından düzenlenen atama listesinde bu önemli göreve devam
etmesi- nin kararlaştırıldığı, ayrıca şüphelinin mevcut görevine ilaveten Ankara Valisi olarak
atamasının yapıldığı, 15/07/2016 tarihinde darbeye teşebbüs faaliyeti sırasında İstanbul ilinde
bulunduğu, Korgeneral Mehmet Şanver’in kızının düğününe davetli olmasına rağmen katılmadığı, darbeye teşebbüs faaliyeti başladıktan sonra darbeciler tarafından düzenlenen atama listesindeki Ankara Valiliği görevini teslim almak üzere Ankara’ya geldiği, darbe faaliyeti sırasında
darbeyi yönetip or- ganize eden şüphelilerle eylem ve iş birliği içerisinde olduğu, ve şüpheliler;
Hakan Evrim, Gökhan Maldar, Veysel Kavak ve Kemal Mutlum ile telefon görüşmeleri yaptığı,
darbe faaliyetinin başarılı olabilmesi için darbeciler tarafından verilen görevleri yerine getirdiği,
şüphelinin darbe faaliyetine iştirak ettiği.. anlaşılmıştır.’’ Serdar GÜLBAŞ’ın suçlandığı dört konudan suçlanarak kendisinin de bu suçların her birinden ayrı ayrı cezalandırılması istendi.
FİKRİ ÖZGÜR: Kendisi Hava Pilot Tuğgeneral olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Plan Prensipler Başkanlığı’nda Strateji ve Plan Daire Başkanı olarak görev yapıyordu. Darbeciler tarafından
düzenlenen atama listesinde terfi ettirilerek Genelkurmay Dış İlişkiler Daire Başkanı olarak ataması yapılmış. Mesaiden sonra eve gidiyor ancak olayları duyunca geri geliyor. İfadesine göre geri
döndüğünde onu içeri almayarak beklemesini söylemişler. Aradan epey zaman geçtikten sonra
içerden olumlu cevap gelmesi üzerine nizamiyeye henüz gelmiş olan Aydın GÜNDÜZ ve Necip
YILMAZ isimli Generallerle birlikte içeri girmiş. Komuta katına çıkarak Albay Veysel KAVAK’la gö-
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rüşmüşler. Albay, oradaki Generallere Hava Kuvvetleri Komutanı ile görüştüğünü, Harekât Merkezi’nin güvenliğini almalarını ve hatta iletişimin kesilmesi gerektiğini söylemiş.
İddianamenin sonuç değerlendirmesi şöyle: “Fikri Özgür’ ün FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü- nün üyesi olduğu, suç tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Strateji ve Plan Daire Başkanı
olarak Tuğgeneral rütbesiyle görev yaptığı, darbeciler tarafından düzenlenen atama listesinde
Genelkurmay Dış İlişkiler Daire Başkanı olarak atamasının yapılıp terfi ettirildiği, 15/07/2016
tarihinde dar- beye teşebbüs faaliyeti sırasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı’na darbe
karşıtı kişilerin alınmadığı, gerekli kontroller yapıldıktan sonra darbecilerin izin verdiği kişilerin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı’na girebildiği, şüphelinin darbeye teşebbüs faaliyeti sırasında görevli ve nöbetçi olmamasına rağmen Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı’na
geldiği, Hava Kuvvetle- ri Komutanlığı Karargâhı’ndan darbe faaliyetini yönetip organize eden
şüphelilerden Veysel Ka- vak’ın makam odasına girdiği, Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi’nden
hava trafiğinin yönetilme- sinin planlandığı, Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi’ndeki faaliyetleri
durdurup önlemeye çalışan Tümgeneral Cevat Yazgılı’ya diğer şüphelilerle birlikte engel olduğu,
darbe faaliyetinin başarılı olabilmesi için darbeye teşebbüs faaliyeti sırasında telefon görüşmeleri yaptığı, darbeciler tara- fından atandığı görev dikkate alındığında; şüphelinin darbeyi yönetip organize eden şüpheliler ile eylem ve iş birliği içerisinde olduğu, şüphelinin darbeciler tarafından verilen görevleri yerine getirdiği ve darbe faaliyetine iştirak ettiği.. anlaşılmıştır.’’ Serdar
GÜLBAŞ’a isnat edilen dört suç aynen ona da isnat ediliyor ve ayrı ayrı cezalandırılması isteniyor.
İLHAN KARASU: 1983 yılında girdiği Harp Okulu’nu 1987 yılında bitirmiş. 1998-2000 arası
Hava Harp Akademisi’nde eğitim almış. 2014 yılında Hava kuvvetleri Karargâh Destek Kıtalar Grubu Komutanlığı’nda göreve başlamış. Kalkışma olduğunda hala bu görevdeydi. Darbeciler tarafından düzenlenen atama listesinde mevcut görevine devam etmesinin kararlaştırıldığı, ayrıca
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak atanıp terfi ettirildiği görülüyor. Olay günü akşam saat
20.00 civarında Albay Veysel KAVAK kendisini arayarak acele gelmesi gerektiğini söylemiş. Bunun
üzerine yarım saat içinde nizmiyeden giriş yapmış. Girer girmez KAVAK’ın makamına gitmiş ve
böylece göreve başlamış.
İfadesi alınan diğer şüphelilerden Aydın GÜNDÜZ, Tuğgeneral Necip YILMAZ ile birlikte Karargâh’a gittiklerini, içeri girdiklerinde Albay İlhan KARASU ile Tümgeneral Cevat YAZGILI’nın karşılıklı
bağrıştıklarını, ayrıca orada 4-5 tane ellerinde silah olan uzman çavuşun olduğunu, üzerlerinde
hücum yeleği olduğu için rütbelerini tam olarak farkedemediğini söylüyor. İddianamenin sonuç
bölümünde kendisiyle ilgili şunlar var:

“İlhan Karasu’nun FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün üyesi olduğu, suç tarihinde Hava Kuvvet- leri Komutanlığı Karargâh Destek Kıtalar Grubu Komutanlığı’nda Albay rütbesiyle görev
yaptığı, darbeciler tarafından düzenlenen atama listesinde mevcut görevine devam etmesinin
kararlaş- tırıldığı, mevcut görevine ilaveten şüphelinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak atamasının yapılarak terfi ettirildiği, 15/07/2016 tarihinde darbeye teşebbüs faaliyeti sırasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı’na darbe karşıtı kişilerin alınmadığı …darbeye
teşebbüs faaliyeti sırasında görevli ve nöbetçi olmamasına rağmen Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı’na gel-diği, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı’ndan darbe faaliyetini yönetip
organize eden şüphelilerden Veysel Kavak’ın makam odasına girdiği, Hava Kuvvetleri Harekât
Merkezi’nden hava trafiğinin yönetilmesinin planlandığı, darbeciler tarafından atandığı görev
dikkate alındığında; şüphelinin darbeyi yönetip organize eden şüpheliler ile eylem ve işbirliği
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içerisinde olduğu, şüphelinin darbeciler tarafından verilen görevleri yerine getirdiği ve darbe
faaliyetine iştirak ettiği.. anlaşılmıştır.’’ Serdar GÜLBAŞ’a isnat edilen dört suçtan onun da cezalandırılması talep edildi.
YÜCEL TOPÇU: 1989’da girdiği Hava Harp Okulu’nu 1993’te bitirmiş. Kalkışma sırasında Hava
Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı’nda Albay rütbesiyle Hava ve Uzay Gücü Araştırma Merkezi Komutanı olarak çalışıyordu. Olay günü akşam kardeşinden gelen telofon üzerine hareketlilikten
haberdar olduğunu iddia etti. O sırada babasının evindeymiş. “Belki ihtiyaç olur’’ düşüncesiyle
oradan ayrılmış. İfadesine göre evinde sabah 09.30’a kadar televizyondan darbeyle ilgili olan biteni izlemiş. Bu sırada arkadaşı Albay Erdal ŞENCAN aramış. Ona “bir atama listesinin bulunduğunu orada kendisinin Maliye Bakanlığı Müsteşarı olarak gözüktüğünü’’ söylemiş. Mahkemede bu
konuyla ilgili diyor ki, “Benim Maliye ile alakalı bir eğitimim yok. Cemil Turhan Albay ve Mehmet
Partigöç Tuğgeneralin beni neden buraya yazdıklarını anlayabilmiş değilim.’’
İfadesinde şöyle diyor: “Darbeyi Fetullah Gülen örgütü yapmış. 1985 yılından beri Fetullah
Gülen’le ilgili Ordu’da brifingler verilerek irticai faaliyetleri olan bir grup olarak anlatılıyordu.
Çalışkan, zeki çocukları askeri okullara yönlendirerek Silahlı Kuvvetler’de etkin hale geldiklerini
düşünüyorum. Gülen Cemaatinin askeri lise sorularını çaldığına dair hususları basından herkes
gibi duyuyordum ancak gördüğüm bir şey yoktur. Darbe girişimini Fetullah Gülen mensuplarının
yaptığı belirtilmektedir. Bu kadar güçlü olduklarını bilmiyordum.’’
Hakkında düzenlenen KOM Daire Analiz raporunda, erkek kardeşi Abdullah Topçu ve halasının oğlu Tuğrul Gök’ün Emniyet Genel Müdürlüğü personeli oldukları, FETÖ/PDY kapsamında
672 sayılı KHK ile ihraç edildikleri, ayrıca şüphelinin dayısının oğlu Erdem Topçu’nun da FETÖ/PDY
örgütü mensubu bir tepe yöneticisi ile telefon irtibatının bulunduğu belirtiliyor.
İddianemenin sonuç bölümünde şunlar var: “Yücel Topçu’nun FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün üyesi olduğu, suç tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava ve Uzay Gücü Geliştirme
Merkez Komutanlığı’nda Albay rütbesiyle görev yaptığı, darbeciler tarafından düzenlenen atama listesinde mevcut görevine devam etmesinin kararlaştırıldığı, mevcut görevine ilaveten şüphelinin Maliye Bakanlığı Müsteşarı olarak atanarak terfi ettirildiği, 15/07/2016 tarihinde darbeye teşeb- büs faaliyeti sırasında detayları HTS analiz raporunda anlatıldığı gibi; İstanbul Atatürk
Havalima- nı baz istasyonu ve Kayseri baz istasyonundan hizmet alan kişilerle telefon görüşmeleri yaptığı, darbe faaliyetinin başarılı olabilmesi için Kayseri ve İstanbul ile irtibat kurup yönlendirmeler yap- tığı, darbeciler tarafından atandığı görev dikkate alındığında; şüphelinin darbeyi
yönetip organize eden şüpheliler ile eylem ve iş birliği içerisinde olduğu, şüphelinin darbeciler
tarafından verilen görevleri yerine getirdiği ve darbe faaliyetine iştirak ettiği.. anlaşılmıştır.’’ Serdar GÜLBAŞ’a isnat edilen dört suçtan onun da cezalandırılması istendi.
MURAT KARAKUŞ: Olay sırasında Hava Kuvvetleri, Denetleme Değerlendirme Başkanlığı,
Uçuş Emniyet Şube Müdürlüğü, Eğitim Uçakları Kaza Kırım İnceleme Subayı olarak Pilot Albay rütbesiyle görev yapıyordu. Olaydan önceki Perşembe günü bir sağlık sorunu için İstanbul’a gitmiş.
Ahmet Gümüş isimli arkadaşı Hava Harp Okulu’nda Dekan olduğu için okula gittiğini söylüyor. O
gece orada yatmış. İfadesine göre çok yoğunluk olduğu için arkadaşı da o gün okuldan ayrılamamış. Onun ikazı üzerine televizyonu açınca İstanbul da köprülerin kapatılmış olduğunu görüyor.
Geceyi orada geçirdiklerini söylüyor. 16/07/2016 günü sabah 08:00-09:00 saatleri civarında kendi
aracıyla ikisi birlikte Balıkesir’e doğru yola çıkıyorlar. Saat 15:00-16:00 civarında Ayvalık ilçesine
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gidiyorlar. Ülke yangın yerine dönmüşken onlar oradan “gezi amacıyla’’ Midilli’ye gitmeyi planlıyorlar ama gitmekten vazgeçiyorlar. Arkadaşıyla bir telefon bayisinde oldukları sırada polisler
gelip yakalıyor.
Aynı dosya kapsamında ifade verenlerden Mehmet Fatih Özkan kendisiyle ilgili şunları söy- lüyor: “...14/07/2016 istanbul’a gittik. Akşam saatlerinde Hava Harp Okulu’nda görüştük. Kendisi
komutanların can güvenliği ile ilgili istihbarat aldığını, bunun için 2 helikopterin Yalova’da Cuma
akşam saatlerinde hazır olmasını istedi. Yazılı emirinde geleceğini belirtti. Tim ile ilgili planlama- ları da Gökhan Maldar Binbaşı ile birlikte kendileri yaptı. Görüşme sırasında Albay Murat
Karakuş yanımıza geldi. O da görüşmeye katıldı.’’
Yine konuyla ilgili olarak Kenan Comart’ın ifadesinde de şunlar var: “...Atatürk Havalimanı’ndaki askeri bölgeye gidip orada yakıt ikmali yaptık. ..Yakıt aldıktan sonra Hava Harp Okulu’nun
sahilindeki pende indik. Daha sonra orada motor durdurduk ve beklemeye başladık. Sabah saat
05:00’a kadar bu şekilde bekledik. Gün doğumunda bize Murat KARAKUŞ’tan telefon geldi ve
komutanları alarak Akıncı Üssü’ne götürmemizi söylediler. Komutanlar Mehmet Fatih ÖZKAN’ın
kullandığı helikopterdeydiler. Komutanları komandolar bizim buraya getirildiğimiz gibi kollarına
girerek misafirhaneye götürdüler...’’
Murat KARAKUŞ hakkında düzenlenen MASAK raporunda da kendisinin hakkında FETÖ/PDY
kapsamında işlem yapılan Barış Ata Eğitim Yayın Bilişim San. Tic. AŞ. ile havale işlemi gerçekleştirdiği belirtitiyor. Darbeciler tarafından yapılan atama listesinde mevcut görevinin yanı sıra AFAD
Başkanı atanarak terfi ettirildiği anlaşılıyor.
İddianamede kendisiyle ilgili olarak şunlar söyleniyor: “Murat Karakuş’un FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün üyesi olduğu, …darbeciler tarafından düzenlenen atama listesinde mevcut
göre- vine devam etmesinin kararlaştırıldığı, mevcut görevine ilaveten şüphelinin AFAD Başkanı olarak atanarak terfi ettirildiği, 15/07/2016 tarihinde Anamur’da yıllık izinde olmasına rağmen darbe fa- aliyeti öncesinde eşini ve çocuklarını Balıkesir’e bıraktığı, kendisinin İstanbul iline
geçtiği, darbeye teşebbüs faaliyeti sırasında darbe faaliyetinin başarılı olabilmesi için telefon
görüşmeleri yaptığı, diğer taraf beyanlarından Kenan Comart’ın ifadesinden anlaşılacağı gibi
İstanbul’da Moda Deniz Kulübü’nde Mehmet Şanver’in kızının düğününde bulunan darbe karşıtı komutanların Akıncı Üssü’ne götürülmeleri için Kenan Comart’a telefon açıp talimat verdiği,
darbe faaliyeti sırasında detayları HTS analiz raporundan anlaşılacağı gibi; darbe karşıtı komutanların İstanbul’dan Akıncı Üssü’ne götürülmesi faaliyetini organize eden Gökhan Maldar ve
Kenan Comart ile 16’şar kez telefon görüşmesi yaptığı… anlaşılmıştır.’’ Serdar GÜLBAŞ’a isnat
edilen dört suçtan onun da ceza- landırılması talep edildi. Ayrıca kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
suçundan da mağdur sayısınca 8 kez cezalandırılması istendi.
DEVRİM ORHAN: Olay tarihinde Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi Amiri’ydi. Sıralı amiri Tuğgeneral Kemal Mutlum’du. 1988 yılında girdiği Hava Harp Okulu’nu 1992’de tamamladı. 2009’da
NATO bünyesinde Almanya’ya giderek 3 yıl orada çalışmış. İfadesine göre olay günü akşam eve
gitmek için çıkmış. Karargâh önünde beklerken “Tunceli’de hava harekâtı olacak’’ bilgisini almış.
Bunu üzerine tekrar kargaha dönmüş.
O gece Karagah’ta yaptığı telefon konuşmaları mahkemede kendisine dinletilince şunları söylüyor: “Bu görüşme içeriğine diyecek bir şeyim yoktur. İçerikten anlaşılacağı üzere darbe gecesi
Kemal Mutlum General, Recep Sami Özatak General ve nöbetçi 11 kişi içeride rehin kaldık ve
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Harekât Merkezi’nden kilitli kaldığımız için açtırmak istedik. Görüşme içeriklerinin ağırlıklı kısmı
bununla ilgilidir. Benim darbeyle ilgim yoktur ve darbeyle ilgili kimseye talimat vermedim. Darbe
faaliyetinden de bilgim yoktu.’’
İfadesinde şunları da anlatıyor: “..Karargâh’a döndükten kısa süre sonra Kemal Mutlum General bize kırmızı alarm verildiğini haber verdi. Bize, ‘Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi’ne o anda
içeride bulunan nöbetçiler dışında kimse girmeyeceğini, içeriden kimsenin çıkmayacağını, gelen
telefonlara sadece kendisinin bakacağını, kiminle görüşülecekse kendisinin görüşeceğini’ emir
olarak verdi. Uçak sesini bu emirden bir süre sonra duyunca bir gariplik olduğunu fark ettik,
ancak darbeye teşebbüs olduğunu anlamadım. Tv’den de haberler gelmeye başlayınca darbe
olduğunu anladık. Ancak darbeyi kimin yaptığını kimin ne yapmaya çalıştığını anlamadım.’’
Mahkemede kendisine bir ses kaydı daha dinletilerek “ulaştırma uçakları serbest emrini kimden aldığı, ulaştırma uçaklarının serbest olduğunu neye göre söylediği’’ soruluyor. Verdiği cevap
şöyle: “Ben burada yalnız planlı kurye uçaklarını kast ediyorum ve bu şekilde ilettiğim tüm emirler bana Silahlı Kuvvetler’den, Harekât Merkezi’nden verilen emirleri aktarıyordum. Muhtemelen İl- han Kırtıl’dan emri almışımdır.’’
Kendisine uçuşların serbest olduğuna ilişkin emirleri Eskişehir’deki Birleştirilmiş Hava Harekât
Merkezi’ne iletmek yerine darbe faaliyetlerine katıldığı tespit edilen genel sekreter Veysel Kavak’a
neden söylediği sorulunca da şunu söylüyor: “Veysel Kavak komuta katıyla iletişim halinde olduğu için kendisine bildirdim.’’
İddianamenin sonuç kısmında şunlar yer alıyor: “Devrim Orhan’ın FETÖ/PDY Silahlı Terör
Ör- gütünün üyesi olduğu, ..darbeye teşebbüs faaliyeti sırasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı
Karar- gâhı’na darbe karşıtı kişilerin alınmadığı,.. şüphelinin darbeye teşebbüs faaliyeti sırasında
Hava Kuvvetleri Komutanlığı karargâhına geldiği, ..faaliyetleri durdurup önlemeye çalışan Tümgeneral Cevat Yazgılı’ya diğer şüphelilerle birlikte engel olduğu, ..Kemal Mutlum ve Recep Sami
Özatak ile birlikte darbe faaliyeti sırasında hava trafiğini yönetmeye çalıştıkları, ancak gece saat
02:00 sıra- larında Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın emriyle Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi’nin
elektrikleri- nin kesilmesi nedeniyle faaliyetlerine devam edemedikleri, darbe faaliyetinin başladığı sıralarda şüphelinin Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi’nde bulunan diğer şüphelilerin bulundukları yerlere geldiği ‘Arkadaşlar güvenlik nedeniyle telefonlara Kemal Mutlum Generalimiz
bakacak, dışarıya telefon açılmayacak, kimse telefonlara bakmayacak’ şeklinde talimat verdiği,
ayrıca harekât özet defterine kayıt tutulmaması talimatını da Harekât Merkezi’nde bulunan görevlilere söylediği, şüp- helinin darbeyi yönetip organize eden şüpheliler ile eylem ve iş birliği
içerisinde olduğu, şüphelinin darbeciler tarafından verilen görevleri yerine getirdiği ve darbe
faaliyetine iştirak ettiği.. anlaşıl- mıştır.’’ Serdar GÜLBAŞ’a isnat edilen dört suçtan onun da cezalandırılması talep edildi.
AYHAN ÇATIKKAYA: Kendisi kalkışma sırasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekre- terliği’nde Koordinasyon Şube Müdürlüğü’nde Program Kısım Amiri olarak görev yapıyordu.
15/07/2016 tarihinde görevinin başındaydı. Olay günü Albay Veysel KAVAK kendisine pilotların
Atama Subayı olan Kurmay Binbaşı İbrahim KOÇAK’ı Karargâh’a çağırmasını söyleyince onu çağırmış. KOÇAK gelince Veysel KAVAK ona “büyük bir iç güvenlik harekâtı olacak. F-16 uçaklarının
pilotlarını arayın ve Akıncı’da ki 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’ndaki 143. Filo’ya gitmelerini söyleyin’’ diyor. KOÇAK ile birlikte kendi odasına gitmişler. KOÇAK burada görev yapan F-16 pilotlarının
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liste- sine bakıyor. Aranması gereken F-16 pilotlarının isimlerini kendisine söylüyor. İfadesinde
diyor ki “F-16 pilotlarını ben aradım. Ben İbrahim Koçak’a yardımcı olmak adına oradaydım.
Benim ara- dığım F-16 pilotları; Bircan Ermaya, Nihat Çırakoğlu, Özcan Murat Doğan, Mustafa
Bağtur, Tahir Neşet Öncü, Arif Batu Bitik’dir. Sanırım bir iki Pilot daha aradık ancak kimleri aradığımı hatırlamıyorum. Sistemdeki numarlarından aradığımız o pilotlara zaten ulaşamamıştık.’’
İddianamenin sonuç bölümünde kendisiyle ilgili olarak şunlar var: “Ayhan Çatıkkaya’nın
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün üyesi olduğu, ..darbeye teşebbüs faaliyeti sırasında görevli ve nöbetçi olmamasına rağmen Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı’na geldiği, ..Veysel
Kavak’ın talebiyle Binbaşı İbrahim Koçak’ı karargâha çağırdığı, İbrahim Koçak ile birlikte darbeye teşebbüs faaliyetine katılacak pilotları telefonla arayarak Akıncı Üssü’ne yönlendirdikleri,
İbrahim Koçak’ın söylediği isimlerden ve haklarında Akıncı Sair/İştirak bölümünde iddianame
düzenlenen; Tahir Neşet Öncü, Hüseyin Yılmaz, Nihat Çırakoğlu, Mustafa Bağatur ve Bircan Ermaya’yı aradıkları, adı geçen şüphelilerin Akıncı Üssü’ne giderek darbe faaliyetine iştirak ettikleri, şüphelinin darbe faaliyetinin başarılı olabilmesi için darbeye teşebbüs faaliyeti sırasında
telefon görüşmeleri yaptığı, şüphelinin darbeciler tarafından verilen görevleri yerine getirdiği ve
darbe faaliyetine iştirak ettiği.. anlaşılmıştır.’’ Serdar GÜLBAŞ’a isnat edilen dört suçtan onun da
cezalandırılması talep edildi.
MESUT YURTDAN: 1994 yılında başladığı Hava Harp Okulu’nu 1998 yılında bitiriyor. 2001
yılında Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği alanında Yüksek Lisans yapıyor. 2010-2013
yılları arasında NATO’nun Lizbon Portekiz’deki İlişkiler Danışmanlığı görevinde bulunuyor. Olay
tarihinde Ankara’da Hava Kuvvetleri İletişim Şube Müdürü olarak görev yapıyordu. Ramazan Bayramı’ndan sonra izne ayrılmış. İzninin bir bölümünü Balıkesir Erdek’de geçirmiş. 15/07/2016 günü
İstanbul Maslak’taki Hava Harp Akademisi’nde Stratejik İletişim konulu konferans vermek üzere
14/07/2016 günü Erdek’ten ayrılarak İstanbul’a gelip konferans vermiş. Kamera kayıtlarının incelenmesinde faaliyetler sırasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı’nda olduğu anlaşılıyor.
Hakkında düzenlenen MASAK raporunda darbeye teşebbüs faaliyeti kapsamında hakkında işlem
yapılan şüphelilerden; Mesut Savaş İlsev, Hazar Murat Divril, Melihkan Küçük ve Fatih Çubukçu
ile havale işlemi gerçekleştirdiği görülüyor. Darbeciler tarafından hazırlanan atama listesinde de
mevcut görevinin yanı sıra Anadolu Ajansı Genel Müdürü yapılarak terfi ettirildiği anlaşılıyor.
İddianamede kendisiyle ilgili şu değerlendirme var: “Mesut Yurtdan’ın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün üyesi olduğu, suç tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreterliği’nde
İletişim Şube Müdürü olarak Yarbay rütbesiyle görev yaptığı, darbeciler tarafından düzenlenen
atama listesinde bu göreve devam etmesinin kararlaştırıldığı, ayrıca şüphelinin Anadolu Ajansı
Genel Müdürü olarak atamasının yapılarak terfi ettirildiği, 15/07/2016 tarihinde darbeye teşebbüs faaliyeti sırasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı’na darbe karşıtı kişilerin alınmadığı, ..şüphelinin darbeye teşebbüs faaliyeti sırasında görevli ve nöbetçi olmamasına rağmen
Hava Kuvvetleri Komutanlığı karargâhına geldiği, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı’ndan
darbe faaliyetini yönetip organize eden şüphelilerden Veysel Kavak’ın makam odasına girdiği,
Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi’nden hava trafiğinin yönetilmesinin planlandığı, Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi’ndeki faaliyetleri durdurup önlemeye çalışan Tümgeneral Cevat Yazgılı’ya
diğer şüphelilerle birlikte engel olduğu, darbe faaliyetinin başarılı olabilmesi için darbeye teşebbüs faaliyeti sırasında telefon görüşmeleri yaptığı, darbeciler tarafından atandığı görev ve Hava
Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki faaliyetleri dikkate alındığında; şüphelinin darbeyi yönetip organi-
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ze eden şüpheliler ile eylem ve işbirliği içerisinde olduğu, şüphelinin darbeciler tarafından verilen
görevleri yerine getirdiği ve darbe faaliyetine iştirak ettiği, ..anlaşılmıştır.’’ Serdar GÜLBAŞ’a isnat
edilen dört suçtan onun da cezalandırılması istendi.
RECEP BAYKAL: Mahkemede avukatı yanında olmadığı gerekçesiyle ifade vermekten kaçındı.
Hakkında ‘diğer taraf beyanları’, MASAK raporu, Kom Daire raporu, HTS analiz raporları, Karargah’ta yapılan telefon görüşmeleri ve diğer deliller değerlendirilerek iddianame hazırlandı. Diğer
şüphelilerden Salih Celil Çakıcı ifadesinde; “Ben 12-15 Temmuz tarihlerinde nöbetçiydim. Darbe
günü sabah 09.00 ‘da mesaiye başladım. Saat 18.00’den sonra Harekât Merkezi’nde nöbetçiler
kalıyordu. Darbe gecesi de orada hatırladığım kadarıyla Eray Kızıltaş, Üsteğmen Hakan Tayyare,
Başçavuş Mustafa Şahin, Başçavuş Turgay, Başçavuş Hüseyin Sarı, Üsteğmen Ozan, Üsteğmen
Caner, Yüzbaşı Recep ve Baykal Yarbay vardı. Ayrıca Devrim Orhan, Albay Kemal Mutlum ve Recep Sami Özatak Tuğgeneraller oradaydı’’ diyor.
Şüpheli Ozan Gülertan da ifadesinde şunları söylüyor: “15/07/2016 tarihinde saat 18:00’da
Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi’nde brifing masasında nöbetçiydim. İzleme masasından Kıd.
Başçavuş Mustafa Şahin, uçuş takip masasından Başçavuş Tuğrul Cılız nöbetçiydi. Güvenlik hücresinde Başçavuş Namık Karkaç nöbetçiydi. Ayrıca soyadı Tayyare olan bir Başvaçuş nöbetçiydi.
Astsubaylardan, Kemal Mutlum General’in ismini bilemediğim Emir Astsubayı nöbetçi olmaması- na rağmen Kemal Mutlum General’le birlikte Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi’ndeydi. …Harekât Merkezi’nde nöbetçi olark Yarbay Recep Baykal vardı. Kemal Mutlum General saat 18:10
sırala- rında içeri girince ‘Terörle Mücadele harekâtı olacağını’ söyledi. Saat 19:00 sıralarında
Harekât Merkezi nöbetçi subayı Recep Baykal Genelkurmay’dan aradıklarını, havadaki askeri
uçakların inmesi gerektiğini ve bu emrin Eskişehir’e iletilmesi gerektiğini söyledi. Yarbay Recep
Baykal arka- sını dönerek bu emri Kemal Mutlum Generale iletti.’’
Kendisiyle ilgili olarak iddianamede yer alan sonuç değerlendirmesi şöyle: “Recep Baykal’ın
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün üyesi olduğu, suç tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Merkezi’nde Hava Kontrol Yarbay olarak görev yaptığı, 15/07/2016 tarihinde darbeye teşebbüs faaliyeti sırasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı’na darbe karşıtı kişilerin alınmadığı, ..darbeye teşebbüs faaliyeti sırasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı’na geldiği,
Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Merkezi’nde darbe faaliyeti sırasında nöbet tuttuğu, darbe
faaliyetini yönetip organize eden Tuğgeneral Kemal Mutlum tarafından; darbe faaliyeti sırasında hava trafiğinin yönetilmesiyle ilgili verilen görevleri yerine getirdiği ve darbe faaliyetine
iştirak ettiği.. anlaşılmıştır.’’ Serdar GÜLBAŞ’a isnat edilen dört suçtan onun da cezalandırılması
talep edildi.
İSMAİL ASLAN: Olay tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı bünyesinde
Personel Güvenliği Şube Müdürü olarak görev yapıyordu. Rütbesi Kurmay Yarbay. Görevi Hava
Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki öğrencilerin güvenlik soruşturmalarını yapmak. Eşi Emine Gülşen
Torunoğlu Aslan da Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda Kurmay Yarbay rütbesinde çalışıyordu. Mahkemede “Darbeciler tarafından düzenlenen atama listesinin 357’nci sırasında eşiniz Emine Gülşen Torunoğlu Aslan’ın Hava Kuvvetleri Komutanlığı Plan ve Hizmet Daire Harekât Plan Subaylığı
gö- revinin yanında Hazine Genel Müdürü olarak atandığının görüldüğü, bu durumu nasıl izah
ettiği’’ sorulunca şunu söylüyor: “Ben eşimin başarılı ve kolay çalışılabilir olması nedeniyle atandığını ya da birilerini karalamak maksadıyla bu listenin düzenlendiğini düşünüyorum.’’ Kendisine
Genel- kurmay Başkanı’nın Emir Subayı Levent Türkkan’ın ifadesi okunuyor. İfadesinde “askeri

AKINCI’DA YAŞANANLAR

449

görevlerin yanında sivil görev de verilen subayların kesinlikle FETÖ’cü olduğuna’’ ilişkin beyanları
hatırlatılarak bir diyeceğinin olup olmadığı sorulunca da “Bu Levent Türkkan’ın kendi düşüncesidir, ben bu düşüncesine katılmıyorum’’ diyor.
Hakkındaki iddianamenin sonuç bölümünde şunlar var: “İsmail Aslan’ın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün yesi olduğu, suç tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı’nda
Kurmay Yarbay rütbesiyle görev yaptığı, ayrıca Hava Harp Okulu’na öğrenci alımından sorumlu
olduğu, ..Darbeye teşebbüs faaliyeti sırasında darbe faaliyetinin başarılı olabilmesi için telefon
görüşmeleri yaptığı, darbeciler tarafından düzenlenen atama listesinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda Yarbay rütbesiyle görevli eşi Emine Gülşen Torunoğlu Aslan’ın Hazine Genel Müdürü
olarak atamasının yapıldığı, şüphelinin darbe gecesi eşiyle defalarca telefon görüşmesi yaptığı,
darbeye teşebbüs faaliyetinin hemen sonrasında Ankara’ya geldiği, tanıklar Ali Uysal ve Recep
Dinler’in beyanları ve 20/07/2016 tarihli tutanaktan da anlaşılacağı gibi Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal’ın bilgisayarının kaybedilmesi eylemine de katıldığı, ..şüphelinin FETÖ/PDY
terör örgütünün önem verdiği İstihbarat biriminde ve öğrenci alımlarından sorumlu olması ve
darbe gecesi yürüt- tüğü faaliyetler dikkate alındığında; şüphelinin darbeyi yönetip organize
eden şüpheliler ile eylem ve iş birliği içerisinde olduğu, şüphelinin darbeciler tarafından verilen
görevleri yerine getirdiği ve darbe faaliyetine iştirak ettiği… anlaşılmıştır.’’ Serdar GÜLBAŞ’a isnat
edilen dört suçtan onun da cezalandırılması istendi.
EMİNE GÜLŞEN TORUNOĞLU ASLAN: İsmail ASLAN’ın eşi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Lojis- tik Başkanlığı’nda Plan Subayı olarak görev yapıyordu. İfadesinde darbe gecesi saat 18.00 sırala- rında mesaiden çıkıp evine gittiğini, Karargâh’a gelmediğini ve Pazartesi günü saat 08.50’de
me- saiye geldiğini söylüyor. 2012 yılında Amerika’ya görev gereği giderek 1 hafta kalmış. Mahkemede kendisine “eşiyle aynı işi yapmamasına rağmen neden birlikte gittikleri’’ sorulunca şunu
söylüyor: “Ben Amerika’ya görevli olarak gittim. Eşim de o tarihlerde kurumundan izin aldı, sivil
izinli olarak benim yanımda geldi.’’
Darbeciler tarafından yapılan ata listesinde mevcut görevinin yanı sıra Hazine Genel Müdürlüğü’ne atanarak terfi ettirilmiş. İddianamenin sonuç bölümünde şunlar yer alıyor: “Emine Gülşen
Torunoğlu Aslan’ın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün üyesi olduğu, ..darbeciler tarafından düzen- lenen atama listesinde bu göreve devam etmesinin kararlaştırıldığı ayrıca mevcut görevine
ilave- ten Hazine Genel Müdürü olarak atamasının yapılarak terfi ettirildiği, ..şüphelinin darbeyi
yönetip organize eden şüpheliler ile eylem ve iş birliği içerisinde olduğu, şüphelinin darbeciler
tarafından verilen görevleri yerine getirdiği.. anlaşılmıştır.’’ Aynı dört suçtan onun da cezalandırılması istendi.
VELİ BİLGİN: Askeri liseye Kuleli’de 1991 yılında başlıyor. Peşinden Kara Harp Okulu’na girip
1999 yılında bitiriyor. 2007-2009 yılları arasında Kara Harp Akademisi’nde okuyor. 2014 yılı Yaz
aylarında Genelkurmay’da Harekât Başkanlığı Tatbikat Şube’de göreve başlıyor. 2015 yılı Yaz’ında
da Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı bünyesinde MUHAYM Başkanlığı’na Hedef Analiz Subayı
olarak görevlendiriliyor. MUHAYM başkanları ise Gökhan Şahin Sönmezateş. Mahkemede Emniyet’teki ifadesini aynen kabul ettiğini söylüyor. İfadesinde “Başkanımız Gökhan Şahin Sönmezateş’in Cumhurbaşkanı’na suikast düzenleyecek ekibin başında olduğunu medyadan öğrendim.
Konuyla ilgili önceden bilgim yoktur’’ diyor.
Olay günü saat 13.00-14.00 arasında SNMEZATEŞ telefonla arayarak “Irak’ın Kuzey’inde Mu-
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rat Karayılan veya Cemil Bayık’a yönelik bir MİT belgesi bekleniyor. Bu belge geldiğinde çalışma
yapılacak” demiş. Kendisinden yeteri kadar personelle mesaiye devam edilmesini istemiş. Onlar
da 15 personelle mesaide kalmışlar. İlerleyen saatlerde haberlerden darbe girişimini öğrenmişler. Gece yarısı SÖNMEZATEŞ kendisini telefonla arayıp “gelişmeleri tv’den takip edin, emniyetli
harekât edin, gerekirse dışarı çıkmayın’’ demiş.
Mahkemede kendisine “Cumhurbaşkanı’na suikast girişimi öncülerinden Gökhan Şahin Sönmezateş’in Havacı Subay, sizin de KKK’dan gelen Karacı Subay olmanıza rağmen oradaki birimde
neden bir Havacı Subayla değilde sizinle muhatap oldu’’ diye soruluyor. Bu soruya şu cevabı veriyor: “Benim rütbemde Havacı Subay olmadığı için benimle muhatap oldu. O tarihte yönetim
grubunda en rütbeli bendim.’’ Kendisine dosya kapsamında mevcut 04/08/2016 tarihli 2016/377
nolu Kriminal Daire Başkanlığı’nın uzmanlık raporu okunuyor ve darbenin merkezi olan Akıncı
Üssü’nde ele geçirilen belgelerde kendisinin parmak izinin olduğunun anlaşıldığı söylenerek ne
diyeceği soruluyor. Buna da “Bahse konu belgede parmak izimin nasıl çıktığını bilmiyorum. Ben
darbe gecesi Akıncı Üssü’ne hiç gitmedim. Darbe gecesi sabaha kadar MUHAYM Başkanlığı’nda
kaldım. Biz gelişmeleri tv’den takip ediyorduk. Sabah saat 05:30 sıralarında bulunduğum yerdeki görevlilerden nöbetçiler hariç, diğerlerimiz sivil kıyafetleri giyip evimize gittik’’ diye cevap
veriyor.
İddianamede hakkında şunlar söyleniyor: “Veli Bilgin’in FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün
üyesi olduğu,..detayları diğer taraf beyanlarındaki Ali Pehlivan’ın beyanlarından anlaşılacağı
gibi; MUHAYM Başkanı Gökhan Şahin Sönmezateş’in makam odasında 11/07/2016 tarihinde
Ali Pehlivan ve Gökhan Şahin Sönmezateş ile buluştukları, hedef olarak seçilen Başbakanlık,
İçişle- ri Bakanlığı, Gölbaşı’nda bulunan Özel Harekât Daire Başkanlığı, Dikmen Vadisinde bulunan bir blok, Ahlatlıbel’deki TİB binası, Ümitköy’deki Türk Telekom’a ait bina, Gölbaşı ilçesindeki
TÜRKSAT binası, İstanbul’da bulunan Kalender Orduevi, Kalender Orduevi’nin hemen karşısındaki Cumhurbaşkanlığı Köşkü, Fenerbahçe Orduevi ve Samandıra’daki askeri kışlanın Power Point
resimlerinin ve koordinatlarının CAS (Coğrafi Analiz Sistemi) programı vasıtasıyla tespit edilmesi
için karar aldıkları, şüpheli Veli Bilgin ile Ali Pehlivan’ın, bahse konu hedeflerin fotoğraf çıktılarını ve koor- dinatlarını hazırlayarak Sayın Cumhurbaşkanı’na suikast girişimini organize edip
yöneten şüphe- lilerden Gökhan Şahin Sönmezateş’e verdikleri, 15/07/2016 tarihinde darbeye
teşebbüs faaliyeti sırasında şüpheli Veli Bilgin’in MUHAYM Başkanlığı’na geldiği, saat 23.00 sıralarında Gökhan Şahin Sönmezateş’in dahili hattan MUHAYM Başkanlığı’nı aradığı, Marmaris’te Okluk Koyu’nda bulunan Cumhurbaşkanlığı binasının koordinatlarını şüpheliye sorduğu,
şüphelinin de bahse konu binanın koordinatlarını CAS programından öğrenerek Gökhan Şahin
Sönmezateş’e verdiği, …şüphelinin darbeye hazırlık faaliyetlerinde darbeciler tarafından verilen
görevleri yerine getirdiği.. anlaşılmıştır.’’ Diğerlerine isnat edilen aynı dört suçtan onun da cezalandırılması talep edildi. Ayrıca Cumhurbaşkanı’na suikast suçundan da cezalandırılması istendi.
TUNAHAN ÖZARSLAN: 1998 yılında girdiği Kara Harp Okulu’nu 2002 yılında bitirmiş. 20102012 yılları arasında Hava Harp Akademisi’nde Kurmaylık eğitimi almış. 2015 atamaları ile Hava
Kuvvetleri Karargâhı Harekât Başkanlığı Plan Hareket Daire Kuvvet Koruma Şube’ye Proje Subayı
olarak atanmış. Olay sırasında burada görev yapmaktaydı. Cuma günü mesaiden sonra eve gitti- ğinde Eyüp Binbaşı kendisini arayıp çağırınca Karargâh’a tekrar geri dönmüş. Önce onu içeri
alma- mışlar. Sonra Eyüp Binbaşı kendisini içeri aldırmış. İfadesinde diyor ki “arabadan indiğimde çatıma sesleri duydum, koşarak nöbetçi amirliğine gittim. Eyüp ordaydı ve önündeki kame-
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ralardan Genel Kurmay’daki çatışmaları izliyordu. Kendisine nöbet için çağırdın ama çatışma
var ne oluyor dedim. Bana ‘Genel Sekretere çık, geldiğini söyle’ dedi; ben de genel Sekreter
Kavak Albay’ın yanına çıktım.’’ Orada KAVAK kendisine “Genel Kurmay’a terörist bir saldırı var.
Hava Kuvvetleri’ne de yapılmaması adına emniyet önlemlerini almaya başladıklarını’’ söylüyor
ve “hemen Güvenlik Harekât Merkezi’ne git, İlhan KARASU Albay orda, ona yardımcı ol’’ diyor.
Bu emir üzerine hareket ediyor ama yanlış bir yere gidiyor. Kapıdakiler onu içeri almayarak “Kameraya bak, içerden seni görürler almak istiyorlarsa alırlar’’ demiş. O da kameraya yönelince
içerden Tuğgeneral Kemal MUTLUM kendisini görerek kapıyı açıp hepsini içeri alarak kapıyı tekrar
kilitlemiş. ‘‘Burada senin ne işin var’’ diyerek kızıp kendisini dışarı çıkartmalarını söylemiş. O zaman yanlış yere geldiğini anlayarak dışarı çıkartan kişiye GHM’nin nerede olduğunu sormuş. Onların yardımıyla gidip İlhan KARASU’yu bulmuş. Oradakiler de Genelkurmay Başkanlığı’ndaki sıcak
çatışmayı seyrediyorlarmış. Karasu Albay’ın yanındaki sandalyeye oturarak çatışmaları izlemeye
başlamış. Bir süre sonra KARASU onun yanına bir Teğmen vererek Hava Kuvvetleri Karağahı’nın dış
çevre güvenlik nöbetçilerini teker teker gezmelerini söylemiş. İfadesinde “Biz nöbetçileri kontrol
ederken F-16 Savaş uçaklarının üzerimizdenden geçtiğini ve Genelkurmay’daki çatışma seslerini
duyuyordum’’ diyor.
Ondan sonra Nöbetçi Amirliği’ne giderek Eyüp Binbaşı’yla birlikte nöbet tutuyor. Burada televizyondan Cumhurbaşkanı’nın çağrısını duyuyor. Bunun üzerine BBC’deki açıklamalara bakıyor.
O haberleri izlerken Veysel KAVAK yanına gelmesini istiyor. Onun yanına gitiğinde içerden de çatışma sesleri duyduğunu söylüyor. KAVAK’ın oradaki herkese “aşağı inelim, birileri bina içeresinde silahla ateş ediyor’’ demesi üzerine makam katından çıkıyorlar. Orada gördüklerini anlatırken
“Zemin katı D kapısı girişinde alt kattan üst kata çıkılan merdivenin orda uzmanlar Cevat YAZGILI
Tümgeneral’in silahını almaya yönelik bağırıyorlardı ve silahını almaya çalışıyorlardı. Cevat YAZGILI ve beraberindekiler de bu uzmanlara ‘siz bana emir veremezsiniz’ şeklinde bağrıyorlardı’’
diyor. Onun anlattıklarına göre Cevat YAZGILI General’i önce bir sandalyeye oturtmuşlar. Sonra
Veysel KAVAK güvenlikçilere “kim ateş ediyorsa kelepçeleyin tutuklayın’’ diye talimat vermiş. Uzman Çavuşlar Cevat YAZGILI Genarale kelepçe vuruyorlar.
Tunahan ÖZARSLAN’ın eşi Melike Zeynep Özarslan’ın da FETÖ/PDY kapsamında işlem yapılan
Zilyan Mağazacılık AŞ. isimli şirkette SGK kaydı bulunuyor ayrıca hakkında Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığı’nca 2015/26827 sayılı soruşturma dosyasında FETÖ/PDY kapsamında işlem yapılıyor.
İddianamenin sonuç bölümünde şunlar yer alıyor: “Tunahan Özarslan’ın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün üyesi olduğu, ..15/07/2016 tarihinde darbeye teşebbüs faaliyeti sırasında
Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı’na darbe karşıtı kişilerin alınmadığı, gerekli kontroller
ya- pıldıktan sonra darbecilerin izin verdiği kişilerin Hava Kuvvetleri Komutanlığı karargâhına
gire- bildiği, darbeye teşebbüs faaliyetinden önce şüphleinin Binbaşı Eyüp Has ile nöbet değiştirerek 15/07/2016 tarihinde nöbetçi olduğu, bu durumu darbe faaliyetini yöneten şüphelilerden Genel Sekreter Albay Veysel Kavak öğrendikten sonra şüpheliyi makamına çağırdığı, ‘Cuma
günü Eyüp Has ile nöbet değiştirmişsin, bu nöbeti değişmeyeceksiniz, Eyüp Has nöbetçi kalacak’
dediği, bu- nun üzerinde nöbet değişikliğinin iptal edildiği, ancak 15/07/2016 tarihinde darbe
faaliyeti sıra- sında Veysel Kavak’ın şüpheliyi makamına çağırdığı, Güvenlik Harekât Merkezi’ne
giderek; Albay İlhan Karasu’ya yardım etmesini istediği, ..Albay İlhan Karasu’ya yardım ettiği,
saat 18:25 ve de- vamında; Balıkesir Üssü’nde bulunan Volkan Boy ile 6 kez telefon görüşmesi yaptığı, Balıkesir Üssü ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı arasında irtibatı sağladığı,
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darbeciler tarafından veri- len görevleri yerine getirdiği, şüphelinin darbe faaliyetine bu şekilde
iştirak ettiği.. anlaşılmıştır.’’ Diğerleri hakkındaki dört ayrı suçlama ve talep onun için de geçerli.
EYÜP HAS: 1995 yılında Maltepe Askeri Lisesi’ne giriyor. 2002 yılında Hava Harp Okulu’nu
bitiriyor. 2012-2014 yılları arasında Hava Harp Akademisi’nde eğitim görüyor. 2014 yılında Hava
Kuvvetleri Personel Başkanlığı’na atanıyor. Olay tarihinde hala bu görevi yürütüyordu. Olay günü
Hava Kuvvetleri Karargâhı’nda Nöbetçi Amiri olarak o bulunuyordu. Saat 21.00 sıralarında Hava
Kuvvetleri Genel Sekreteri Veysel KAVAK telefonla arayarak acilen yanına gelmesini emrediyor.
Ya- nına gittiğinde de “Hemen kışlanın emniyet tedbirlerini gözden geçiriyorsun. Nizamiyelere git
bak, senden ve benden habersiz kimse giriş yapmayacak” emrini veriyor. Bu emri yerine getiriyor.
Bundan yarım saat sonra dışarıdan yoğun silah sesi geldiğini duyuyor. Telefonla nizamiyeleri arayarak silahlı saldırı ile ilgili bir şey görüp görmediklerini, yaralı personel olup olmadığını soruyor.
İfadesinde kamera ve kapılardan etrafı kontrol edip oranın emniyetini sağlamaya çalıştığını söylüyor.
İddianamdede kendisiyle ilgili değerlendirme şöyle: “Eyüp Has’ın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün üyesi olduğu, suç tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığı’nda Binbaşı rütbesiyle görev yaptığı, ..şüpheli Eyüp Has’ın 15/07/2016 tarihinde darbe faaliyeti sırasında
nö- betçi amir olarak görev yaptığı, Veysel Kavak’ın şüpheliyi darbe faaliyeti başlamadan hemen
önce makamına çağırdığı, ‘Hemen kışlanın emniyet tedbirlerini gözden geçiriyorsun nizamiyelere git bak senden ve benden habersiz kimse giriş yapmayacak’ emrini verdiği, ..darbe faaliyetine
katıla- cak FETÖ mensubu askerlerin Veysel Kavak ve şüpheli Eyüp Has’ın izni ile karargâha içeriye alındı- ğı, şüphelinin darbeciler tarafından verilen görevleri yerine getirdiği.. anlaşılmıştır.’’
Diğerleri için istenen dört suçtan onun da cezalandırılması talep edildi.
MUSTAFA AYDIN: Kalkışma tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin ÜNAL’ın
Sekreter Yardımcısı olarak görev yapıyordu. 15/07/2016 tarihinde Genel Sekreter Veysel KAVAK’dan izin alarak eve gitmiş. Saat 21.30 sıralarında Günay Köroğlu arayarak kendisini Karargâh’a
çağırdıklarını söylemiş. Bu çağrı üzerine Karargâh’a giderek o da Veysel Kavak’ın emirlerine tabi
olmuş. AYDIN’ın eşi Tuğba Aydın’ın da 2010 yılında yapılan KPSS sınavındaki usulsüzlüklerle ilgili
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen 2010/100074 sayılı soruşturma dosyasında şüpheli
olarak adı bulunuyor.
ŞÜKRÜ EKMEKÇİ: Kalkışma sırasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı Plan Prensipler Başkanlığı
Maliye Dairesi’nde Plan Subayı olarak görev yapıyordu. İfadesinde darbe gecesi evinde olduğunu
ve dışarıya hiç çıkmadığını söylüyor. Dosya içinde tanık olarak yer alan akrabası Şaban Akgün’ün
ifadesinde, Şükrü EKMEKÇİ’nin ABD’ye giderken kendisine “Bu günler daha iyi günler ortalık karışacak” dediğini söylüyor. O ABD’ye gittikten sonra Gezi olayları başlamış. İddianamede onun da
olay gecesi darbecilerle birlikte çalıştığı kayıtlı.
İBRAHİM KOÇAK: 1997 yılında başladığı Hava Harp Okulu’nu 2001 yılında bitiriyor. Kalkışma tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığı Subay Şube Müdürlüğü’nde Proje
Subayı olarak çalışıyordu. Kurmay Binbaşı rütbesinde, aynı zamanda F-16 pilotu. Olay günü Saat
21:05 sıralarında Ayhan ÇATIKKAYA kendisini arayarak Veysel Kavak’ın kendisini çağırdığını söylüyor. Karargâh’a geldiğinde Veysel KAVAK “iç güvenlik harekâtı var, bütün F-16 pilotlarını arayın
Akıncı Üssü’ne gitsinler’’ diyor. Bu emir üzerine o da KAVAK’ın ekibiyle çalışmaya başlıyor.
GÜNAY KÖROĞLU: Avukatı yanında olmadığı için ifade vermekten imtina ediyor. Dosyadaki
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diğer deliller incelenerek iddianamesi tamamlanıyor. Kalkışma tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin ÜNAL’ın Özel Sekreteri olarak Binbaşı rütbesiyle görev yapıyordu. Olaylar
başlamadan hemen önce telefonla Karargâh’a çağrılıyor. Oda Veysel KAVAK’ın makamına çıkarak
onun verdiği görevleri yerine getiriyor. Bunlar için de aynı cezalar istendi.
TEMEL KARAGÖZ: Olay tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin ÜNAL’ın Emir
Subayı Yardımcılığını yapıyordu. Emir Subayı Abdurrahman AKAY darbe günü yıllık izinli olduğu
için o göreve o gitmiş. Mahkemede kendisine 11. Hava Ulaştırma Hava Üs Komutanlığı 212. Komutanlığı’nda görevli Pilot Üsteğmen Nail SARIALTIN’ın ifadesi okunarak “darbe gecesi kriz başladığı anda Hava Kuvvetleri Komutanı’nı almak üzere düğün alanına henüz helikopterler gelmemiş
iken, Komutanın helikopterle Sabiha Gökçen’e, oradan da Ankara’ya götürüleceğini nasıl bildiği
ve Nail Sarıaltın’a ne için böyle söylediği’’ soruluyor. Ancak o bu ifadeleri inkâr ediyor. Diğerlerine
verilen cezalara ek olarak kendisinin kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan dolayıda bir kez
cezalandırılması da talep edildi.
CANER GÖKÇEOĞLU: 2001 yılında başladığı Hava Harp Okulun’u 2005’te bitiriyor. 2010 yılında İHA eğitimi için Kayseriye’ye gidiyor. 2015 sonunda Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi’nde göreve başlıyor. Olay tarihinde burada görev yapıyordu. Olay akşamı saat 18.30 sıralarında nizamiyedeyken Harekât Merkezi’ndeki nöbetçi kendisini görev için oraya çağırıyor. Harekât Merkezi’ne
gittiğinde Tuğgeneral Kemal MUTLUM ve nöbet ekibinin orada olduğunu görmüş. Ondan sonrada
MUTLUM’un emirlerine tabi olmuş.
ALİ PEHLİVAN: Kalkışma tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı bünyesindeki MUHAYM Başkanlığı’nda Yüzbaşı rütbesinde görev yapıyordu. İfadesinde görev yaptığı
dönemde FETÖ/PDY örgütüne ait mahrem abilerinin bulunduğunu, ev sohbetlerine katıldığını,
Harp Okulu’ndaki görevi sırasında mahrem abilerinin talimatıyla FETÖ mensubu olmayan subaylara cezai işlem uyguladığını itiraf ediyor. Kendisi mahkemede etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini beliterek bildiklerini anlatacağını söylüyor.
“Fetö yapılanmasına nasıl dahil olduğumu ve süreç içerisinde neler yaşadığımı ve darbe faaliyeti ile ilgili bildiklerimi anlatmak istiyorum’’ diyor. İşte anlattıkları:

“…1998 yılında Bursa Işıklar Askeri Lisesi’ni kazandım. Ben Fetullah Gülen cemaati olarak
bildiğim cemaatle ortaokul 3. sınıfta ikinci dönemde 1998 yılının başlarında tanıştım. Benim sınıf
arkadaşım Adem, soy ismini Şibil olarak hatırlıyorum, ancak emin değilim. Beni Oran Yıldız’da bir
etüt merkezine götürdü. İsmini şimdi hatırlayamadım. Orada Adem ve bize yaklaşık 2 saat matematik dersi anlatıldı. Etüt merkezinin sorumlusu Adem’e ‘bundan sonra şu adrese gideceksiniz’
diye söylediği bize bir adres verdi. Oran semtinde Acı Badem Hastanesi’nin arkasında bir apartman dairesine bizi yönlendirdiler. Apartmanın ismini hatırlamıyorum. Apartmanın 1. katıydı ve
öğrenci eviydi. Eve her gittiğimizde farklı kişiler görüyordum. Evde bize genelde matematik dersi
anlatıyorlardı. Ders anlatanlardan birinin ismi Adem’di. Gerçek adı ne, bilemiyorum. Çünkü bize
tam isimlerini söylemiyorlardı. Ben derslere bazen tek gidiyordum, bazende 1-2 kişi daha dahil
oluyordu. Orada matematik dersi almaya gelenlerden Kasım Mahmut ve Serhat isimli öğrenciler
geliyorlardı. 2-3 haftada bir gruplar değişiyordu.
“Haftada bir gün ders almaya gidiyordum. Ben ders çalışırken askeri lise sınavlarına girmek
istediğimi söylemiştim, babam da istiyordu. Evde ders anlatan abiler de askeri liseye girmemiz
konusunda bize destek oldular. Yaklaşık 4 ay ben bahsettiğim eve matematik dersi almaya git-
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tim. Sanırım Temmuz, Ağustos aylarında askeri lise sınavlarına girdim. Ben zaten başarılıydım.
Bana askeri lise sınavları öncesinde soru veren olmadı. Lise sınavlarına hazırlanırken dershaneye
gitmedim. Lise 3’e giden ablamın ve yukarıda bahsettiğim evdeki abilerin desteğiyle sınavı kazandım. Astsubaylık sınavını asil 97’nci olarak, subaylık sınavını da yedek 107’nci sırada kazandım.
“Ben 107’nci yedek sıradan kazandığım halde benden önceki kişiler kabul edilmediği için
ben Işıklar Askeri Lisesi’ni o sene kazandım. GATA’dan aldığım sağlık raporuyla kazandım. 1998
yılında Işıklar Askeri Lise’de okula başladım. Ben askeri lise sınavlarına girmeden önce evde en
son muha- tap olduğum abinin ismi Ersin’di, soy ismini bilmiyorum. Ben kazandıktan sonra Ersin
bana, ‘sen Bursa’ya gittikten 2 ay sonra, şu tarihte Kültür Park’ta stada bakan girişinde buluşuruz’ dedi. Ben Bursa’ya gittim ve okula kaydımı yaptırdım. Ben Ankara’da Ersin abinin söylediği
tarihte Bursa Merkez’de kültür parkın bahse konu giriş kapısına gitmedim. Çünkü bizim o sene
askeri liseden çıkışlarımız resmi kıyafetle oluyordu. Ben de resmi kıyafetle abiyle görüşmek için
gitmedim. Ha- zırlık sınıfın sonunda yaz tatilinde Ankara’ya geldiğimde yukarıda bahsettiğim
Adem Şibil bizim eve geldi. Bana Ersin isimli abinin görüşmek istediğini söyledi. Yine Ademle
birlikte ders aldığımız Oran’daki eve gittik. Orada 1999 yılının Yaz tatilinde orada evde görüştük.
Bana o buluşmamızda Bursa’daki buluşma noktasına neden gelmediğimi, kendisinin o tarihte
orada olduğunu söyledi. Ben de o tarihte askeri liseden çıkışların resmi kıyafetle olduğunu, buluşma noktasına o yüzden gelemediğimi söyledim. Ben Ersin isimli abinin fotoğrafını görsem
teşhis edebilirim. Bana söylediği ismi kod ismi mi, gerçek ismi mi bilemiyorum. Bize Ersin abi
nerede okuduğunu, ne iş yaptığını söylemedi, zaten söylenmez de.
“O buluşmamızda Ersin abi bana okul başladıktan bir ay sonrasına bir tarih verdi. O tarihte
Bursa Kültür Parkın bahse konu giriş kapısının önünde şu saatte buluşalım dedi. Bana bu tarih
ve saati yazıp verdi. Ben de belirtilen tarihte askeri lisede 1. sınıf öğrencisiyken Ersin abinin söylediği tarih ve saatte bahse konu parka resmi kıyafetle gittim. Ben kendisini görünce ‘beni takip
et’ şek- linde harekât yaptı. Birşey konuşmadan ben onu yürüyerek takip ettim. Bir apartmanın
girişinde bana bir çanta verdi. Çantada kot pantolon ve tişört vardı. Askeri kıyafetlerimi çantaya koydum. Beni şu anda yerini hatırlamadığım tenha bir parka götürdü; giderken yanımızda
bisküvi, kola tar- zı şeyler götürdük. Parkta 2-3 saat oturduk. Bana bu süreç içerisinde islami
konularda sohbet etti. Sohbetin içeriğini tam hatırlamıyorum. Bana 2 ay sonrası için gün ve saat
belirterek aynı buluşma noktasına randevu vererek ayrıldık.
“Ben bu ilk buluşmadan 2 ay sonrasında belirtilen tarihte parka gitmedim. Birinci sınıfta
bahse konu Ersin abiyle bir daha görüşmedik. Ben Yaz’ın Ankara’ya geldiğimde benimle irtibata
geçen olmadı. Askeri lise 2. sınıfta da irtibat kuran olmadı. 2. sınıfın sonunda babam emekli olduğu için Keçiören’e taşındık. Daha sonra Ersin abi benimle irtibata bir daha geçmedi. Ben liseyi
bitirdikten sonra 2002 yılının Yaz ayında Ankara’ya geldiğimde biz Keçiören’e önceden taşınmıştık. Gazino durağında parkta dolaşırken benimle birlikte ifademde anlattığım Oran’daki evde
matematik der- si alan Serhat isimli arkadaşımla karşılaştım. Serhat bana cemaatla irtibatmın
devam edip etme- diğini sordu. Ben de kendisine en son Ersin abiyle lise l. sınıfta Bursa’da görüştüğümü daha sonra kimseyle görüşmediğimi söyledim ve Serhatla birlikte bizim eve doğru
yürüdük. Benim evimi öğ- renmiş oldu. Aradan bir hafta geçince Serhat isimli arkadaş ismini
bana Veysel olarak söyleyen soy ismini bilmediğim Hacettepe İktisat Fakültesinde sanırım 1 ya
da 2. sınıfta okuyan bir abiyle birlikte bizim eve akşam vakti geldiler. Benimle özel görüşmek
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istediklerini söylediler. Yan odaya geçtik. Serhat ve Veysel isimli şahıslarla konuştuk. Veysel abi
Etlik’te bir adres verdi. Ankara Kara Harp Okulu’nda okuduğum dönemlerde ‘görüşmelerini bu
evde yapacaksın’ dedi. Ben de kendisine tamam dedim.
“Bahse konu görüşmelere gittiğim ev Etlik’teydi. Yerini biliyorum ama açık adresi bilmiyorum. Evi gösterebilirim. Bina ismini ve apartman dairesini bilmiyorum, ancak bahse konu evin
yer gös- termesini yapabilirim. Veysel abi Etlik’teki bahse konu eve 2 haftada bir Cumartesi günleri sabah saat 11:00 sıralarında gelmemi istiyordu. Bana ‘gelemediğin günler olursa, cezalı duruma düş- men izne çıkamaman ya da belli mazertli olarak gelemediğin zamanlarda onu takip
eden 2 hafta sonra gelirsin’ dedi. Benim cep telefonum yoktu. Zaten abilerle de telefon irtibatı
kurulmuyordu. İrtibatlar şifai olarak birebir yapılıyordu.
“Benim Kara Harp Okulu okuduğum dönemde 4 yıl boyunca abiliğimi Veysel isimli şahıs yaptı. Ben belirtilen tarih ve saatte o eve tek gidiyordum. Evde de sadece Veysel abiyle ben oluyordum. 3 kişi kesinlikle yoktu. Her buluşmamızda farklı etkinlik oluyordu. Bazen Fetullah Gülen’in
kitaplarını okuyorduk, bazen Fetullah Gülen’in vaaz kasetlerini izliyorduk. Ben eve her gittiğimde
3 saat kalıyordum. Bazı günler sadece Fetullah Gülen’in vaaz kasetlerini dinliyordum, bazı günler biraz Fe- tullah Gülen’in kitaplarını okuyorduk, biraz da vaazlarını dinliyorduk. Sürenin bir kısmında bazen Kuran okuyorduk. Ben Veysel abinin nereli olduğunu, soyadını bilmiyorum. Verdiği
isim kod ismi olabilir, çünkü bu tarz şeyleri biz soramıyorduk, sorunca da iyi karşılanmıyorduk.
Sorulduğunda da ‘siz bu işleri boş verin işimize bakalım’ tarzında cevaplar veriyorlardı.
“15 günlük periyotlarda ev sohbetine gidemediğimiz zaman manevi anlamda ayağımızın
ka- yacağı, dikkat etmemiz gerektiği şeklinde uyarı alıyorduk. Yaz tatilleri dahil 4 yıl boyunca
Etlik’te Anteres’in üst tarafında 3 katlı apartmanın 3. katındaki daireye 4 yıl boyunca gidip geldim. Bu apartman ve daireyi gösterebilirim, ancak şuanda dairenin ne olarak kullanıldığını bilmiyorum. Ben 2006 yılı Ağustos ayında Kara Harp Okulu’ndan Piyade Teğmen rütbesiyle mezun
oldum. 2006 yılında İstanbul Tuzla’daki Piyade Okulu’na Teğmen rütbesiyle başladık. 6 ay Piyade
Okulu’nda
2.5 ay da Isparta Eğirdir Komando Okulu’nda eğitim aldım. 2006 yılının Temmuz ayında ben
Kara Harp Okulu’ndan mezun olmadan bir ay önce Etlikte’ki eve en son gittiğimde Veysel abi
beni İstan- bul Tuzla Piyade Okulu’nda okurken benimle ilgilenecek cemaat abisiyle tanıştırdı.
“Bu abinin ismini hatırlayamadım. Bu sırada evde devre arkadaşım Mehmet Emin Tüzel vardı. Mehmet Emin Tüzel de benimle birlikte Kara Harp Okulun’ndan mezun olacak 4. sınıf öğrencisiy- di. Ben Mehmet Emin Tüzel’in cemaatle bağlantısı olduğunu Etlik’teki evde öğrendim. Darbeden sonra Mehmet Emin Tüzel de ihraç edildi. Genelkurmay Karargâhı’ndan çıkarken TV’de
görüntü- sünü gördüm. Etlik’teki evde Veysel abi bizi İstanbul’daki abimizle tanıştırdı, yanımızda
bu sırada Mehmet Emin Tüzel’in de olmasını ben İstanbul’daki abinin ikimizle birlikte ilgilenecek
şeklinde değerlendirdim. Biz okuldan mezun olduğumuz için artık cep telefonu kullanabilecektik.
Etlikte’ki evde bizimle İstanbul’da irtibat kuracak abiye irtibat numarası bıraktım. Bu numara
benim adıma kayıtlıydı ancak numarasını hatırlamıyorum.
“Ben İstanbul Piyade Okulu’na başladıktan birkaç hafta sonra irtibat numaramı abi aradı.
216’lı kontörlü telefondan aradı. Cep numarasıyla bizimle irtibat kurmuyorlardı. Bana telefonda
‘şu gün şurada buluşalım’ dedi. Belirttiği gün Kadıköy’de Beşiktaş’a kalkan vapurların iskelesinde
buluştuk. Buluşma günü yanımıza Mehmet Emin Tüzel de geldi. Bizi alıp ailesiyle birlikte yaşadığı
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şahsi evine götürdü. ..Evde buluştuğumuzda bizimle kendisinin ilgileneceğini, irtibata ne zaman
ne şekilde geçeceğine dair konuşmalar oluyordu. ..Mehmet Emin Tüzel ile bizi Kadıköy’e bıraktı..
“..Teğmen rütbesiyle atamam oldu. Edirne Keşan’da 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlı- ğı’na 2. Mekanize Piyade Taburu’na atandım. Edirne Keşan’da 2 yıl kaldım. İlk 1 yıl cemaat
abisi olarak kimseyle irtibatım olmadı. 2. sene yani 2008 yılında benimle aynı taburda Teğmen
rütbe- siyle görev yapan İzmirli Mehmet Aytaç isimli arkadaşım beni cep telefonumdan aradı.
‘Haftasonu seni biriyle tanıştıracağım’ dedi. Ben de arkadaşım olduğu için olur dedim. Sanırım
Cumartesi günü Teğmen Mehmet Aytaç ile buluştuk. ‘Minibüsle Tekirdağ’a gideceğiz’ dedi. Tekirdağ merkeze girmeden minibüsten indik. Buluşacağımız kişiyle yeri ve saati Mehmet Aytaç
koordine etmiş. Bir mobilya mağazasının önünde buluştuk; buluştuğumuz kişi arabasıyla bizi
aldı. Kendi evine götürdü. Bu abinin ismini de hatırlamıyorum. Hatırlamama nedenim bu abiyle
1 kez görüşmemdir.
“Bu buluşma anımızda Mehmet Aytaç’ın götürdüğü kişinin cemaat abisi olduğunu orada
an- ladım. Mehmet Aytaç darbeden sonra TSK’dan ihraç edildi. Darbe günü Özel Kuvvetler’de
görevli olduğunu biliyordum, darbe gecesi de Akıncı’ya gitmiş..
“Beklenmedik şekilde tayinim Bingöl’ün Kiğı ilçesine çıktı. ..2011 yılının yaz aylarında Ankara Kara Harp Okulu’na öğrenci Takım Komutanı olarak Üsteğmen rütbesiyle tayinim çıktı. 1
yıl boyunca öğrenci Takım Komutanı olarak Kara Harp Okulu’nda çalıştım. Kara Harp Okulu’nun
loj- manında oturuyordum. 0312 ‘li bir numaradan sanırım ankösörlü telefondu cep telefonuma
bir telefon geldi. Telefondaki şahıs bana ‘seninle görüşmemiz gerek, epey arayı uzattık. Dikmen
Va- disi’ndeki çay bahçesine yarım saat içerinde gel’ dedi. Arayan şahıs kendisini tanıtmadı ancak bu arayanın cemaat abisi olduğunu anladım. Ama sesi de tanıdık değildi. Yarım saat sonra
Dikmen Vadisi’ndeki çay bahçesine gittim.
“Benim örgütteki kod adım Asım’dı. İsmim Ali olduğu için ismime benzer olsun diye Asım
adını takmışlardı. Ben Dikmen’deki çay bahçesine yaklaşınca oradakilerden birisi bana ‘Asım
abi mi’ diye sordu. Kod ismimle bana hitap edildiği için bu kişilerin beni bekleyen cemaat abileri
olduğunu anladım ve evet dedim. Çay bahçesinde 10 dakika oturup çay içtik. Benimle çay içen
birisinin ismi Suat’tı, diğer ikinci şahıs kendisini hiç tanıtmadı, muhtemelen Suat’ın üst abisiydi
ya da irtibattan sorumlu kişiydi. Kendisini Suat olarak tanıtan abi dershanede Matematik öğretmeni olduğunu söylemişti. Ancak nerede çalıştığını bilmiyorum. Muhtemelen Suat ismi de abinin
kod ismiydi. Çün- kü bana hiç Ali ismiyle hitap etmediler Asım diye hitap ettiler. Birileri bunlara
beni kod ismimle tanıtmış olmalı ki bana kod ismimle hitap ettiler. Çay içtikten sonra 2 abi beni
Dikmen Caddesi’nin alt tarafında bir eve götürdüler. Muhtemelen bu ev Suat abinin kendi eviydi.
Bu evi de polislere yer gösterme olarak gösterebilirim.
“2011 yılında Suat abi o evde oturuyordu. Genelde ilk buluşmalarda irtibat telefonları alınıyordu. Ayrıca çalıştığımız yer ve amirlerimizle ilgili bilgiler isteniyordu. Amirlerimizi değerlendirmemiz isteniyordu. Müsbet mi menfi mi onu soruyorlardı. Suat abiyle evlerine gittiğimizde bana
çay ikram ettiler, ayrıca okumam için Fetullah Gülen’e ait kitap verdiler. Yaklaşık 40 dakika süre
verip o sürede kitabı okumamızı istiyorlardı. Ben de o evde tevhid ile ilgili Fetullah Gülen’in kitabını okudum. Daha sonra ‘bu haftalık bu kadar’ dediler ve Suat abinin yanındaki abi de ben
ayrılmadan önce gitmişti. Suat abi bana ‘2011 yılında haftada bir bu evde bululacağız’ dedi. Ben
Suat abinin evine yaklaşık toplamda 3-4 kez bu şekilde gittim. Kara Harp Okulu’ndaki görevim
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süresince Suat abiyle muhatap oldum. Az gitmemin nedeni İzmir kampı ve bayram tatili girdiği
için sık görüşemedim.
“Ben 2011 yılının Ağustos ayında Kara Harp Okulu öğrenci Takım Komutanı olarak atandıktan hemen sonra İzmir ili Menteş beldesinde kampa gitmem gerekiyordu. Ben Kara Harp
Okulu’ndaki görevim nedeniyle bu kampa görevli olarak gittim. Urla ilçesinde kampa gittim.
Kampta 20. öğren- ci bölüğüne atandım. Bölük Komutanımız Yüzbaşı Ertuğrul Ferhat Yılmaz’dı.
Komutanla ilk gittiği- mizde tanıştık. Komutan bana ‘öğrencilerden 12 kişilik isim listemiz var
bunlar yaramaz adamlar’ dedi. ‘Bunların Teğmen çıkmaması lazım, buradan mezun olmamaları lazım’ dedi. ‘Bunları rahat bırakmayın, devamlı yataklarını kontrol edin, eğitimlerde bunları
sorgulayın, açıklarını yakalayın, ceza verin’ tarzında konuşmaları oldu. Bu 12 kişiyi bize yazdırdı.
Bu konuşmayı yaparken yanımda devre arkadaşım Üsteğmen Gökhan Gülmez vardı. Gökhan
Gülmez de benimle birlikte atanmıştı. Komutan Ertuğrul Ferhat Yılmaz, Gökhan Gülmez ile bana
bu 12 kişilik listeyi verdi. Ben Üsteğmen Gökhan Gülmez’in şu an Yüzbaşı rütbesinde olduğunu
biliyorum, akademiyi kazandığını biliyo- rum, Amasyalı olduğunu biliyorum.
“Ben ilk başta bu öğrencilere neden bu muamelenin yapıldığını anlayamadım, sonraki süreç- te öğrencileri tanımaya başladıkça TSK’dan atılması için uğraştığımız 12 kişinin sol görüşe
yakın ve Alevi mezhebinden öğrenciler olduğunu farkettim. 12 kişiden kamp süresinde ayrılan
olmadı. Bir sonraki sene Kara Harp Okulu’nda eğitime başladığımızda 12 kişiden önemli kısmı
ayrılmıştı. Ben Kara Harp Okulu’ndan ayrıldıktan sonra da kara listeye alınan öğrencilerin sınıfta
kaldıklarını son- radan duydum. 12 kişilik liste sabit liste değildi, atılanlar ve ayrılanlar oldukça
listeye yeni isimler ekleniyordu. Bana verilen 12 kişilik listeyi hatırlamıyorum, ancak bu öğrencilerin isimlerini evimde oturma planı tarzında resimli liste var, o listeden isimleri çıkartabilirim.
“Ben Kara Harp Okulu’nda 1 yıl çalıştım. 2011-2012 yılı eğitim döneminde görev yaptım. Bu
dönemde Suat abi olarak söylediğim abiyle yaklaşık 4 kez evinde görüştüm. Evini de yer gösterme olarak polislere gösterebilirim. Kara Harp Okulu’nda çalıştığım dönemde 1 aylık İzmir’deki
kamp döneminde 12 kişilik öğrenci listesine kötü muamele yaptığımı sorguladım, bu muameleyi herkese yapalım ya da hiç kimseye yapmayalım tarzında düşündüm. Bu düşüncemi Yüzbaşı
Ertuğrul Ferhat Yılmaz’a, birkaç kez de Üsteğmen Gökhan Gülmez’e söyledim. Ankara’ya Kara
Harp Okulu’na döndüğüm dönemde Gökha Gülmez bana ‘seninle bir iş bölümü yapalım, ben
öğrencilerle ilgile- neyim, sende idari işlerle ilgilen’ dedi. Ben de tamam dedim. Bunun üzerine
öğrencilerle Gökhan Gülmez ilgilendi. Ben sonradan İzmir’deki kampta 12 kişilik öğrenci grubuna kötü muamele yapılmasına karşı çıktığım için bu şekilde görev taksimi yapıldığını sonradan
anladım.
“Kara Harp Okulu’ndan tayin istemediğim halde 2012 yılının Haziran ayında Mamak’ta ki
28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’na (Barış Gücü) atandım. Normal şartlarda uzun yıllar
Kara Harp Okulu’nda çalışabilirdim. Ankara’da 4 yıllık görev sürem vardı. 3 yıl daha Kara Harp
Okulu’n- da kalabilirdim. Ancak İzmir’deki kampta öğrencilere kötü muamele yapılmasına karşı
cümleler söylediğim için erken tayinim çıktı. Ayrıca ben İzmir’deki bahse konu kamptan Ankara’ya dön- dükten sonra Suat abiyle görüşmelerimde kendisine İzmir’de ki kampta yaşadıklarımı
anlattım ve kampta 12 öğrenciye kötü muamele yapılmasının kul hakkı olup olmadığını kendisine sordum. Söze size bir soru sormak istiyorum diye başladım. Bu soruyu sorduktan sonra Suat
abi bana ‘bu öğrencilere kötü muamele yapılması kul hakkına girmez, çünkü bunların TSK’dan
atılması, vatana millete ve islama hizmettir ve bu şahısların verecekleri zararı önceden önleme
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amaçlıdır’ dedi. Ve Suat abi benimle her görüşmemde bana isim isim ‘şu öğrenciye o hafta ne
muamele yaptınız, TSK’dan ayrılması için gerekli kötü muameleleri yaptınız mı’ diye soruyordu.
Bir sohbette Burak Eşme ismini hatırlıyorum. Burak Eşme’nin TSK’dan atılmasını istedikleri için
Suat abi bana o hafta Burak’a hangi muameleyi yaptığımı sordu. Ben de kendisine normal rutin
ceza vermeler devam ediyor şeklinde söyledim.
“Bu tür listedeki öğrencilere yatağın, dolabın, sıranın altının düzeni bozuk, içtimaya geç çıkmak gibi basit sebeplerden sürekli cezalar verilirdi. Ceza sorumlusu Gökhan Gülmez’di, cezaları
o verirdi. Ben yoklama, revir, hastane, depo gibi angarya işlere bakıyordum. Bu işlere baktığımı
sonradan anladım. Ceza verilecek öğreciler belli olduğu için özellikle o öğrencilerin düzenine bakılırdı; anlaşılmasın diye bir kaç düzenli öğrencinin daha düzenine bakılır, ancak sadece listedeki
öğrencilere ceza verilirdi. Ben bu durumu da Suat abiye görüşmede anlatırdım. Bana her görüşmemizde bu konu açıldığında bu kötü muamelenin kul hakkı olmadığını ve yapılması gereken
işler olduğunu anlatırdı.
“Benim beklenmedik şekilde 2012 yılının Mayıs Haziran aylarında 28. Mekanize’ye tayinim
çıktıktan sonra bölük Komutanımız Ertuğrul Ferhat Yılmaz’ın yanına gittim. Bir yılda neden tayinim çıktı diye sordum. Bana ‘Komutanım biz senden memnunduk, bu durumun benimle alakası
yok’ şeklinde konuştu. Daha sonra Tabur KomutanıAlbay Müslüm Kaya’nın yanına gittim. Albay
Müslüm Kaya da darbe sırasında İstanbul’da darbeye katıldığı için ihraç edilenlerdendir. Kendisine tayiniminle ilgisinin olup olmadığını sordum. Bana Msülüm Kaya bu görüşmede ‘sen bu
işlere karışma, ilerde neden olduğunu anlayacaksın’ şeklinde ifadede bulundu. Başka kimseyle
görüş- medim. Tayinim çıktıktan sonra Suat abi beni 0312 ‘li numaran aradı. AŞTİ’nin önünde
buluştuk. Beyaz Tipo aracıyla Emek’te çay bahçesine götürdü. Çay bahçesine 28. Mekanizedeki
görüşece- ğim cemaat abisi de geldi. İsmi Tarık’tı. Muhtemelen bu da kod ismiydi.
“Kendisi Maltepe Dersanesi’nin Gölbaşı Şubesi’nde Matematik öğretmeniydi. Bu pastanede
beni Tarık abiyle tanıştırdı. Tanıştıran da Suat abiydi. Sistemde önceki abilerle görüşmek isteseniz- de görüşemiyordunuz. Suat abiyle en son görüşmem bu oldu. Tarık abi benden iletişim bilgilerimi, cep telefonu numaramı aldı. Buluşmamızda Tarık abi bana buluşma tarihi ve saati verdi.
Yerini de bildirdi. Hatırladığım kadarıyla Dikmen Cd. önündeki marketin önünde belirtilen saat
ve tarihte buluştuk. Buluşmamızda Tarık abinin buluşma noktasına yakın bir yerde oturduğunu
anladım. Evine gittik. Kendi evi olduğunu ben eve girince anladım. Eşi de bize çay ikram etmişti.
Bu evi de ben polislere gösterebilirim. Tarık abinin soy ismini bilmiyorum. Maltepe Dersanesi
Gölbaşı şubesinde matematik öğretmeni olduğunu, Çorumlu olduğunu biliyorum.
“2012-2015 yılları arasında benim abiliğimi Tarık abi yaptı. Kendisiyle 2 haftada bir Tarık
abi- nin evinde buluşuyorduk. Hangi gün ve tarihte bululacağımızı en son buluşmamızda söylüyordu. Eğer bu buluşma gerçekleşmezse 2 hafta sonrasında aynı gün ve saatte buluşacağımızı
söylü- yordu. Abilerle kesinlikle cep telefonuyla irtibat kurulmuyordu. Telefonla aradığında ankesörlü telefondan arıyordu. Tarık abi çalıştığım dönemde cemaat adına somut bir talepte bulunmadı. Suat abi ilgilendiği dönemde Kara Harp Okulu’ndaki öğrencilerin sicillerinin bozulması
talep edildi. Ben Tarık abiyle hep birebir görüştüm. Buluşmada yanımızda kimse olmuyordu. Tarık abinin baş- ka asker kişilere abilik yapıyor olabilir. Çünkü belirli günler için bana programının
dolu olduğunu söylüyordu.
“Mamak’ta görev yaptığım dönemde 2014 yılının Nisan ayından 2014 yılı Aralık ayına kadar
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Kuzey Irak’taki Suri Üs Bölgesin’e Takım Komutanı olarak gönderildim. Sadece bu dönemde Tarık
abiyle görüşmem olmadı. Onun dışındaki dönemlerde 2 haftada bir görüşmelerim devam etti.
2015 yılının Nisan ayında TSK İstihbarat Okulu’na kursiyer olarak Üsteğmen rütbesiyle atandım.
Bu atamanın nedeni benim sınıfım değişmişti. Ben Kuzey Irak’ta iken istihbarat sınıfına geçmek
istiyorum diye dilekçe yazdım. Dilekçem kabul edildi. İstihbarat sınıfına geçtim. 2015 yılının Nisan ayında istihbarat kursiyer olarak atandım. Etiler Orduevi’nin yanında Ankara’da TSK İstihbarat Okulu’nda kursa başladım. 4 ay kurs aldım. Kurstan sonra 2015 yılı Temmuz ayı sonunda KKK
Karargâhı’na Asimes kısmına tayinim çıktı. Bu geçici bir tayindi.
“Burada 3 ay görev yaptım. Hali hazırda görev yaptığım Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda İs- tihbarat Başkanlığı bünyesinde İstihbarat Komutanlığı’na Hedef İstihbarat Subayı olarak
atandım. Ben İstihbarat kursundayken cemaat abim değişti. Tarık abiyle Etlik’te Yozgat bulvarına çıkarken Akyurt marketin önünde buluştuk. Marketin önünde yeni abiyle buluştuk. Tarık
abinin aracıyla yeni abinin Konya yolunun kenarında Balgat’ta Gökkuşağı Mahallesindeki yeni
abinin evine git- tik. Abi ilk karşılaşmamızda ismini söylemişti. Ancak ismini şu an unuttum 4 aydır kendisiyle gö- rüşmüyorum. Ne iş yaptığını da bilmiyorum. Evi 4 katlı apartmanın 2. katında
bir daireydi. Evini de polislere gösterebilirim. Bu abinin evine 5-6 kez gittim. İlk karşılaşmamızda
ismini söylediği için unutmuştum ancak isim sorma abes kaçar diye ismini soramadım kendisine
abi diye hitap ediliyordum, ancak evini biliyorum. İsmini bilmediğim son abi Hava Kuvvletleri
İstihbarat Başkanlığı’na atandıktan sonra da abiliğimi yapmaya devam etti. 2 haftada bir evinde
buluşuyorduk.
Darbeden önceki 25 ay boyunca bu abiyle görüşmedim. Önceki abim Tarık abi benden çok
şey is- temezdi o yüzden onunla uzun görüştük. Son abi çalıştığım ortamdaki bütün mesai arkadaşlarımla ilgili istihbari bilgiler istiyordu. ‘Menfi olan var mı, içki içen var mı’ diye soruyordu.
Ancak 5-6 kez evine gittim. Son abiyle tek görüşüyordum.
“Ben 2016 yılının Mayıs ayına kadar Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı bünyesindeki İstihbarat Komutanlığı’nda çalıştım. Bu dönemdeki istihbarat Komutanı Üryani Kömbeci’ydi. Rütbesi Kurmay Albaydı. 2016 yılı Mayıs ayında tayinim yine Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı bünyesindeki MUHAYM Başkanlığı’na çıktı. MUHAYM Başkanlığı’nın
açılımı Müşterek Hedef Üretim Analiz Üretim Merkezi’dir. Benim çalıştığım birimde yurt dışında terörle mücadele kapsamında Irak’ın kuzeyinde tespit edilen hedefleri öncelik sırasına göre
raporla Ge- nelkurmay Başkanlığı’na teklif etmekti. Öncelik görevimiz buydu. Bu birime daha
sonra 2016 yılın- da 30-35 kişilik KKK’dan personel görevlendirmesi oldu. Bu görevlendirmeden
sonra bizim birimin görevi genişledi. Hedef üretim görevi de bizim birime verildi. MUHAYM Komutanımız Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş’tir. MUHAYM Başkanlığı’nın altında 4 yönetim
şubesi 1 de üretim şube- si vardır. Bu şube başkanları birinci şube başkanı Binbaşı Kadir Cem
Arık, 2. şube Yarbay Veli Bilgin, 3. şube Yarbay Kazım Ağaçlıoğlu, 4. şube Yarbay üretim şubesi
başkanlığında Yarbay rütbesinde birisi olmadığı için Hava Kuvvetleri yeterince atama yapmadığı
için ben bakıyordum.
“MUHAYM Başkanımız Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş beni 9 Temmuz Cumartesi
günü saat 21:00 sıralarında o tarihte kullanmış olduğum 0506 284 … numaralı cep telefonumdan aradı. Ramazan Bayram tatilinin son günüydü. Bana ‘yarın sabah 09:00-10:00 gibi MUHAYM’de buluşa- lım’ dedi. Bunun üzerine Pazar günü sabah 09:30 ‘da şahsi aracımla komutanın
dediği yere gittim. MUHAYM Başkanlığı’nın konteynırına gittim. Orada o günkü nöbetçiler kon-
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teynır içerinde görev mahalinde çalışıyorlardı. Komutanı ben saat 11:30’a kadar bekledim. Saat
11:30 sıralarında Gök- han Şahin Sönmezateş geldi ve beni dışarıdaki avluya çıkardı. Cep telefonu ile kışlaya girilemediği için yanımızda telefon yoktu. Bana sohbetin başında ‘beni yeteri kadar
tanıyor musun’ diye sordu. Ben de yeteri kadar tanıdığımı düşünüyorum dedim. ‘Bana güveniyor
musun’ dedi ben de güveni- yorum dedim. Daha sonra bana ‘sana bir hikâye anlatacağım’ dedi.
Bunun üzerine bana Hz. Hızır ile Hz. Musa’nın hikâyesini anlattı. Hz. Hızır ile Hz. Musa’nın yaptığı
yolculuğu anlattı. Hz. Hızır’ın gemiyi batırmasını, bir duvarı yıkmasını anlattı ve bu eylemlerin
arka planında neler olduğundan bahsetti. Hikâyeyinin tamamını hatırlamıyorum. Hikâyenin sonunda bana ‘hiçbirşeyi olduğu gibi görme, herşeyin bir arka planı vardır’ şeklinde şeyler söyledi.
Bana ‘çocuğum var mı’ diye sordu, ben de 3 yaşında oğlum var dedim. ‘Yapacağımız şeyin siviller
de dahil kimseye söylemeyeceğine dair oğlunun üzerine yemin eder misin’ diye sordu. Ben de
biraz duraksadım bunun üzerine ‘bana güvenmiyor musun yani’ diye sordu. Güveniyorum dedim. ‘O zaman neyi bekliyorsun’ diye sordu, ben de kendisine söz veriyorum dedim. Daha sonra
bu yemin faslından sonra benim çalışma istas- yonunun başına geçti, bana ‘CAS programını aç’
dedi. Bu bizim bilgisayarlarımızda yüklü Google Earth’ın Harita Komutanlığı tarafından yapılmış
versiyonuydu. Ben bu programı açtım. Program yüklendikten sonra fareyle Ankara üzerine geldi. Fareyle haritadan MİT Müsteşarlığı’nı aradı ve onun üzerine geldi. Biraz resmin netleşmesini
bekledik. MİT Müsteşarlığı görününce ‘oranın ekran resmini al’ dedi. Ekran resmini alıp power
point programına yapıştırdık. Yine programda Polis Özel Harekâtın Eğtim alanınn resmini kendisi buldu. MİT’in hemen yanındaki bir alandı. Buranın da ekran resmini aldık ve power pointe
yükledik. Ayrıca İçişleri Bakanlığı’nın, Başbakanlığın Gölbaşı Özel Harekât’ın, Dikmen Vadisi’nde özelliğini bilmediğim bir bloğun, Ahlatlıbel’de ki TİB binası, Ümitköyde’ki Türk Telekoma ait
üzerinde küçük küçük çanakların olduğu bir binanın resmi, Gölbaşı’ndaki TÜRKSAT binasının,
İstanbul’da ki Kalender Orduevi’nin hemen karşısındaki Cumhurbaş- kanlığı Köşkü’nün, Kalender Orduevi’nin, Fenerbahçe Orduevi’nin, Samandıra’da ki Askeri Kışlanın ekran resimlerini alıp
Power Point ekranına yapıştırdık.
“Bu yapıştırma işleminden sonra bana ‘bu tespit ettiğimiz yerlerin koordinatlarını ekran resim- lerinin altına yaz ben geliyorum’ dedi. Lavaboya gitti. Ben bu esnada power pointe kopyaladığım resimlerin koordinatlarını resimlerin altına yazdım. O lavabodan döndü. Lavabodan
döndüğünde bana ‘sen bir sigara içmeye çık’ dedi. Ben dışarıya çıktım, sigara içtim, 5-6 dakika
dışarı kaldım ve geri geldim. Ben geldiğimde o resimlerdeki yerlerin isimlerini resmin üzerilerine yazmıştı. Ben ge- lince ‘bunların çıktılarını alalım’ dedi ve ben de çıktılarını aldım. Çıktıları
Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş’e verdim. Bana ‘sen ayrılabilirsin’ dedi. Ben saat 15:30
sıralarında oradan ayrıldım ve evime gittim. Pazartesi günü mesai başlamıştı. Ben Pazar günü
akşam evimde bu yaptığımız faali- yetin normal birşey olmadığı hissine kapıldım. Kendi kendime bu çıktıların nedenini yarın komuta- na sorayım diye düşündüm. Pazartesi günü mesaiye
geldim. Mesaiye geldiğimde o hafta Gökhan Şahin Sönmezateş’in Pazartesi’den Cumaya kadar
izinli olduğunu daha sonradan öğrendim. İzinli görünmesine rağmen Pazartesi günü Gökhan
Şahin Sönmezateş resmi kıyafetli olarak mesaiye gel- mişti. 11 Temmuz 2016 tarihinde yukarıda
anlattığım faaliyetten bir gün sonra mesaiye başladık. Saat 10:00 sıralarında beni konteynırın
bir köşesinde Gökhan Şahin Sönmezateş’in makam odasına beni çağırdı. Odasında Yarbay Veli
Bilginde vardı. Başka kimse yoktu.
“Ben içeriye girip tekmil verdim. Veli Yarbay da oturuyordu. Sonra ‘otur Ali’ dedi, diğer koltuğa oturdum. ‘Bundan sonra Veli Bilgin Yarbay’la birlikte çalışacaksınız’ dedi. ‘Bu çalışma dün
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yaptığımız işle ilgili’ dedi. Ben komutana dün yaptığımız işler neyle ilgiliydi dedim. ‘Sen bana
güveniyor musun’ diye tekrar sordu. Ben de güvendiğimi zaten söyledim dedim. ‘O zaman bana
güveniyorsan ne diyorsam, ne emir veriyorsam yapacaksın. Siz kafanızı işlere takmayın sadece
benim söylediğim şeyi yapın’ dedi. Biz bu konuşmayı yaparken Yarbay Veli Bilgin birşey söylemedi. Daha sonra bana ‘dün yaptığımız çalışmanın A3 kâğıdında çıktılarını getir’ dedi. Ben Pazar
günü çıktıları A4 kâğıdına çıkarmıştım, komutan A3 boyutunda istedi. Biz odasından Veli Bilgin
ile çıktık. O sırada komutan İstihbarat binasındaki eski odasına geçmiş. Ben hemen Pazar günü
yaptığımız çalışmaların fotoğ- raflarını A3 boyutunda çıkardım. Çıktıları Veli Bilgin Yarbaya verdim.
“Bu çıktıları Veli Bilgin Yarbay, Gökhan Şahin Sönmezateş’in eski binadaki odasına götürdü.
Darbeye hazırlık eylemi olarak Pazartesi günü başka eylemimiz olmadı. Salı veya Çarşamba günüydü yoğunluktan gününü hatırlamıyorum. Yine Gökhan Şahin Sönmezateş Veli Bilgin ile beni
odasına çağırdı. Sanırım öğleden sonraydı. Bize Ankara şehir planını verdi. Verdiği harita ölçekliydi. Haritada sadece yollar gözüküyordu. Harita üzerinde kamu kurumlarının ve belli bir özelliği
olan bi- naların isimleri yazıyordu. Harita üzerinde 80-90 arası nokta işaretliydi. Bu işaretli yerlerin tamamı köprülü kavşak ve işlem kavşaklardı. Bu harita üzerinde işaretlenmiş olan köprülü
kavşakların fotoğraflarını power pointe ekran resmi olarak attık ve koordinatlarını resimlerin
altına yazdık. Hem A4 hem A3 boyutunda yazıcıdan fotoğraf çıktılarını aldık. Bu çıktıları Yarbay
Veli Bilgin’e verdim. Veli Bilgin de hemen Gökhan Şahin Sönmezateş’e zarf içerisinde verdi. Bu
çalışmayı yaptığımız gün Gökhan Şahin Sönmezateş sivil kıyafetli olarak gelmişti. Daha darbe
günü olanCuma gününe kadar normal çalışmalarımıza devam ettik. Gökhan Şahin Sönmezateş’i darbeden sonra görmedim. Fo- toğrafların koordinatlarını bilgisayarımıza yüklü olan CAS
(Coğrafi Analiz Sistemi) programı vasıta- sıyla tespit edip fotoğrafların altına yazdık. Darbe günü
15/07/2016 Cuma günü normal mesaime geldim. Cuma günü öğleden sonra 14.30 sıralarında
beni yanına Veli Bilgin Yarbay çağırdı. Çalışma istasyonuna gittim. Bana ‘akşam Irak’ın kuzeyine
harekât olabilirmiş’ diyerek MİT’ten veya Özel Kuvvetler’den döküman gelebileceğini ve o döküman ile ilgili çalışma yapılacağını söyledi. Ben de kendisine kaç kişi lazımmış Komutanım dedim.
‘Ne kadar bırakabiliyorsanız bırakın, cüzi miktarda bir nöbetçi kalsın’ dedi. Kimlerin nöbetçi kalacağına ilişkin bana birşey söylemedi. Ben vekâlet ettiğim Hedef Üretim Şubesi’nden 7 veya 8 kişi
seçtim. Personeli topladım, haftasonu işi olmayan Ankara’da olan var mı diye sordum. 7-8 kişi el
kaldırdı, ben de arkadaşlar Kuzey Irak ile ilgili böyle bir çalışma varmış, siz nöbetçi kalacaksınız,
beraber bekleyeceğiz dedim. Bunun üzerine el kaldıranlar nöbetçi kaldı. Bu kişiler Üsteğmen Rıdvan Mert, Üsteğmen İzzettin Can, Üsteğmen Süleyman Çamur, Astsubay Ömer Akçil, Astsubay
Battal Kuzucu, Astsubay Necati Dursun el kaldırdıkları için nöbetçi kaldılar. Bu kişilerden benim
cemaat üyesi olduğunu bildiğim kimse yoktur. Tamamen rastlantıyla seçilen kişilerdir.
“Cemaat bünyesinde çalıştığımız yerlerde emrimizdeki askerlerden kimlerin cemaat mensubu olduğuna ilişkin kesinlikle abiler üzerinden bilgilendirme yapılmaz, güvenlik yönünden
riskli bulunur. Bu nedenle ben çalıştığım birimde kimlerin cemaat mensubu olduğunu istesem
de bilemem. Gökhan Şahin Sönmezateş bu çalışmalar sırasında ilk görüşmemizde bana yemin
ettirirken yaptığı bu çalışmaları kimseye hatta sivillere de söylemeyeceğime dair yemin ettirince ben bu yemin tarzından Gökhan Şahin Sönmezateş’in cemaatten olduğunu anladım. Hatta
benim cemaatten olduğumu nasıl anladığına da şaşırdım. İfşa etmesinden de korktum. Makam
odasına çağırıp darbe faaliyetiyle ilgili çalışmalarda Yarbay Veli Bilgin ile bir arada 3’ümüzün görüşmesinden Yarbay Veli Bilgin’in de cemaat mensubu olduğunu anladım. Tam olarak cemaatçi
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olduğunu söylemese de Gökhan Şahin Sönmezateş darbe faaliyetine cemaatçi olmayan birini
bu şekilde dahil etmezdi. Dolayısıyla Yarbay Veli Bilgin’de cemaat mensubu olduğunu düşünüyorum. Gökhan Şahin Sönmezateş haritalama faaliyetini yaptığımız sırada Cuma günü darbe
yapacaz ya da çalışmamızın amacı şu diye açıklama yapmadı. ‘Bana güvenin sadece emirlerimi
yapın’ dedi.
“Ben darbe gecesi bizim birimimizde neden fazla nöbetçi kaldığını bilmiyorum. Yukarıda
say- dığım isimlere ilaveten Yarbay Veli Bilgin, Binbaşı Aydın Sicin, Yarbay Fevzi Mendi ve isimlerini ha- tırlayamadığım kişiler de vardı. Toplamda 15-16 kişiydi. Normalde 3 kişi kalırdı ama
darbe gecesi 15-16 kişi kaldı. Aradaki artışın ne amaçla yapıldığını bilmiyorum. Bize darbe gecesi şu faaliyeti yapacaksınız diye bir not bırakılmamıştı. Biz normal şekilde mesaiye kaldığımızı
düşünüyorduk. Mesaideyken tv’de film izliyorduk. Saat 21:30 sıralarında ev hanımı olan eşim
beni telefonla dahili hattan aradı. ‘Uçaklar alçaktan uçuyor sizin bir bilginiz var mı’ dedi. Ben de
bilgimiz yok, heralde tatbikat olabilir dedim. Daha sonra haber kanallarını açtık. Tv’de Boğaziçi
köprüsünün askerler tarafından kapatıldığı haberleri vardı. Bulunduğumuz yerde 7-8 tv vardı
hepsini farklı kanallarla açtık. İlerleyen saatlerde darbe teşebbüsü olduğunu anladık. Başbakan
açıklama yapana kadar herhangi bir bilgimiz yoktu. Başbakan ‘bu bir kalkışma hareketidir’ diyince bunun bir cemaat dar- besi olduğunu anladım. Çünkü silahlı Kuvvetler içerisinde Fetullah
Gülen cemaatinin etkili bir güç olduğunu biliyordum.
“Saat 23.00 sıralarıydı; benim bulunduğum yere yakın yerden telefon çaldı ben baktım.
Kar- şımdaki kişi Gökhan Şahin Sönmezateş’ti. Bana telefonda ‘ne yapıyorsunuz haberleri izliyor
musu- nuz’ dedi. Ben de izliyoruz dedim. Bana ‘Marmaris’te Okluk Koyu’nda Cumhurbaşkanlığı’nın binası var, oranın koordinatını verin, biraz sonra arıyacam’ dedi ve telefonu kapattı. Ben
de açık olan bilgisayarımdan Okluk yazdım, koy karşıma çıktı, üzerinde biraz dolaşınca binanın
üzerinde Cum- hurbaşkanlığı Resmi Konutu yazıyordu. Ben de bu binanın koordinatlarını not
aldım. Bir kaç dakika sonra yazdığım notu elime aldım. Dışarı çıktım Veli Bilgin Yarbay’la karşılaştım. Gökhan Şahin Sönmezateş’in aradığını, bu koordinatı istediğini söyledim. Notu Veli Bilgin’e verdim. Ben dışarıda sigara içerken Yarbay Veli Bilgin içeri girdi. Bu sırada Gökhan Şahin
Sönmezateş tekrar aramış ve Veli Bilgin bu koordinatı kendisine vermiş. Ben Cumhurbaşkanlığı
konutunun koordinatlarını Cas programı vasıtasıyla Gökhan Şahin Sönmezateş’e yukarıda anlattığım şekilde verdim. Bu sırada darbe faaliyeti devam ediyordu. Ancak ben Cumhurbaşkanı’nın
Marmaris’te olduğunu ilerleyen saatlerde öğrendim ve verdiğim koordinatın Cumhurbaşkanı’nı
ele geçirmek için kullanılacağını ilerleyen saatlerde farkettim ve darbe faaliyetine karışmış olduğumu o anda anladım.
“Biz TV üzerinde gelişmeleri izlemeye devam ettik. Üzerimizden uçaklar geçiyordu. Biz geliş- meleri TV den izlemeye devam ediyorduk. Darbe başarılı da olsa, başarısız da olsa milletin
zarar göreceğini söyledim. Saat 03:30 sıralarında yakınımızda bir patlama oldu, bunun üzerine
hepimiz dışarı kaçtık. Bu sırada Veli Bilgin Yarbay ‘nöbetçiler hariç herkes sivil kıyafetlerini giysin
gelsin’ dedi. Yakından uçaklar geçmeye devam edince Veli Bilgin Yarbay ‘nöbetçiler hariç, çıkalım evimize gidelim’ dedi. Bu karardan önce de aramızda eve mi gitsek, kalsak mı diye konuşuyorduk. Saat 04:00 sıralarında ilk ekip 8-10 kişi çıktı nöbetçiler ben ve Veli Bilgin, Fevzi Mendi
Yarbay, Rıdvan Mert Üsteğmen kaldık. Gideceği güzergâhta olaylar olan kişiler kaldı, diğerleri
gittiler. Bizde sabah 06.15 sıralarında bulunduğumuz yerden çıkıp evimize gittik. Darbe sonrası
Cumartesi ve Pazar günü evimdeydim. Pazar günü öğleden sonra iş yerimden telefon geldi. Rıd-

AKINCI’DA YAŞANANLAR

463

van Mert Üsteğmen nöbetçiydi. Bana telefonda ‘Gökhan Şahin Sönmezateş’in iş yerine geldiğini
Pazartesi günü arkadaşların sivil kıyafetle güvenlik kurallarına dikkat ederek gelmesi gerektiğini
ve bu durumu arkadaşlara duyurulmasını istediğini bu nedenle telefon açtığını’ söyledi.
“Ben Pazartesi günü mesaiye bu nedenle sivil kıyafetle kendi aracımla gittim. Hafta sonu
Tv’den haberleri gelişmeleri takip ettim ve bunun bir cemaat darbesi olduğunu anladım. Bu
işin içine dahil olduğumdan dolayı korktum. 3.5 yaşında çocuğum olduğu için endişelendim.
Pazar- tesi günü mesaiye geldiğimde Gökhan Şahin Sönmezateş ile karşılaşmadım. Gözaltına
alındığını Pazartesi günü haberlerde duydum. Zaten ben de Gökhan Şahin Sönmezateş’in darbe
faaliyetinde olduğunu biliyordum. Yarbay Veli Bilgin ile de yaptığımız faaliyetlerle ilgili bir araya
gelip konuşma yapmadık. Birbirimize olumsuz manada sadece kafa salladık, birşey konuşmadık. Darbe günü yukarıda anlattıklarım dışında bizim birimde başka bir faaliyet olmadı. Bizim
bulunduğumuz yerde de silahlı olarak çalışmıyoruz. Sadece çevre güvenliğini sağlayan nöbetçi
uzman çavuşlarda silah olur, diğerleri silah kullanmaz. (…) Cemaat abilerimle her görüşmemde
tanışmamda him- met mevzusu açılırdı. Maaşımın yüzde 10’unun himmet olarak istiyorlardı.
Ben düğünümü kendim yaptığımı, yeni evlendiğimi, borçlu olduğumu her defasında himmet verecek gücümün olmadığını, eşimin ev hanımı olmasından dolayı parasal gücümün olmadığını
beyan ettiğimden bütün abile- rim benden himmet almadılar. Normal şartlarda yüzde 10 himmet ödenmektedir. Bu himmetin de evin beraketini arttıracağı söyleniyordu. (…) Sadece 2016
yılı Mayıs ayında görevimle ilgili bir seminere ABD’ye Orlando’ya gittim. Ancak Pensilvanya’ya
gitmedim. Yanımda da Gökhan Şahin Sönmezateş vardı. O seminerde Gökhan Şahin Sönmezateş’te vardı. Komutanla beraber gidip beraber döndük.
“17-25 Aralık sürecinden sonra cemaat abisiyle her konuşmamızda konuşma içeriklerinin
önemli bir kısmı hükümetin kötülenmesiyle geçiyordu. Bu kötü günlerin geçeceğini herşeyin yoluna gireceği şeklinde bize mesajlar veriyordu. 15-25 Aralık sürecinden sonra önce seçimlerde
herşey düzelecek dediler, seçimlerden sonra Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra herşey yoluna
girecek dendi, daha sonra 7 Haziran seçimlerinde herşey düzelecek dendi, ondan sonra 1 Kasım
seçimlerinden sonra herşey düzelecek dendi. 1 Kasım seçimlerinden sonra hükümeti kötülemeye
devam ettiler. Bu günler geçecek yakında herşey düzelecek tarzında konuşmalar oluyordu.
“Ben cemaate ilk girdiğim yıllarda manevi olarak dini sohbetler yaptıkları için manevi tatmin duyuyordum ve olumlu bakıyordum. Ancak 15 Temmuz darbe teşebbüsü eyleminden sonra
ne ka- dar kandırıldığımı ve amaçlarının ne kadar kötü olduğunu anladım ve bu yapıya girmiş
olduğuma pişman oldum. Affedilmek için dua ediyorum. Benim genel hatlarıyla söyleyeceklerim bunlardır. Ankara’da ki cemaat abilerimin toplantı yaptığım evlerini polislere göstermeye
hazırım. Ayrıca darbe faaliyeti kapsamında Dikmen Vadisi’nde işaretlediğimiz bloğun hangisi
olduğunu da yer gösterme olarak gösterebilirim. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak
istiyorum. Şu anda benim için Fetullah Gülen Cemaati cemaat olmaktan çıkmıştır, bir terör örgütüdür. Fetullah Gülen de terör örgütünün başıdır. Bildiklerimi anlattım, yer gösterme yapmaya
da hazırım. TSK’da benim FETÖ’cü olarak bildiğim yukarıda söylediklerim dışında başka kimse
yoktur. Çünkü cemaatin teşkilatlanma modelinde bunu bilmek mümkün değildir. Herkese bilmesi gerektiği kadar bilgi prensibi- ne göre bilgi verilmektedir. Benim çalıştığım askeri birimde bir
ya da bir kaçı cemaat mensubu olsa bile bana söylenmez. Bütün ilişkiler cemaat abisi üzerinden
yürütülür. Söyleyeceklerim bunlardır. Başka diyeceğim yoktur.’’
Ali PEHLİVAN, 30/12/2016 tarihli ek ifadesinde de bir önceki ifade de bildiklerini anlattığını
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ancak bir iki hususu sonradan hatırladığını belirterek şunları söylüyor:

“…Ben önceki ifademde detaylıca bildiklerimi anlattım. Ancak sonradan hatırladığım kadarıyla 2 hususu söylemeyi unuttum. Birincisi; 2012 yılında oğlum Fatih Mert doğmadan hemen
önce o dönemdeki cemaat abim Tarık kod isimli Yasin Çetinkaya bana ‘hocamız Fetullah Gülen’in gönderdiği isim budur’ diyerek bana Naci ismini önermişti. Ancak ben verilen ismi kabul
etmedim, oğluma Fatih Mert ismini koymuştum. Bu nedenle de cemaatten eksi puan aldığımı
düşünüyorum. Önceki ifademde de anlattığım gibi Kara Harp Okulu’ndaki görevim sırasında da
yapılan kötü muamelere itiraz ettiğim ve eleştiride bulunduğum için kısa sürede Kara Harp Okulu’na tayinim çıkarıldı. Bu nedenle de güvenilmemiş olacak ki benim telefonuma Bylock programı yüklenmedi. Herhangi bir öneride de bulunulmadı. Darbeden 3 ay öncesine kadar görüştüğüm abim Veysel Yıl- dız da benden yabancı dil çalışmamı ve akademiye hazırlanmamı istemişti.
Ben de kendisine ben fazla mesaiye kalmak istemiyorum, o yüzden akademi düşünmüyorum,
ailemle vakit geçirmek istiyorum diye söylemiştim. Ancak kendisi bu konuda bana çok ısrarcı
olmuştu ben de kabul etmemiştim. Muhtemelen kabul etseydim biraz sonra açıklayacağım hususta belirteceğim AKEDEMİ Flashı diye verdikleri flash bellekten bana verecekti. Kabul etmediğim için verilmedi. Ben önceki ifademde açıklamayı unuttuğum önemli bir hususu açıklamak
istiyorum. Benim devrelerimden ancak sınıfta kaldığı için bir alt devreye düşen Edirne Keşan’da
1 yıl beraber çalıştığım önceki ifademde Tekirdağ’daki abiyle beni görüşmeye götüren Mehmet
Aytaç ile ilgili bir hususu açıklamak istiyorum. Mehmet Aytaç’ın ben darbe günü Akıncı Üssü’ne
geldiğini ve firari olduğunu şu anda öğrendim. İlk KHK’da atıldığını biliyorum. Özel Kuvvetler’de
Üsteğmen rütbesinde görevliydi. Ben 2015 yılının Ekim ya da Kasım aylarında Mehmet Aytaç’ın
Oran’daki askeri lojmanına yeni evlen- diği için eşimle birlikte hayırlı olsun ziyaretine gitmiştim.
Gittiğimde evlerinde eşiyle kendisi ben ve eşim ve benim küçük oğlum vardı. Başka kimse yoktu.
Oturduğumuz odadan sigara içmek için ben müsade istedim. Ben müsade isteyince ‘gel benim
çalışma odasında sigara içelim’ dedi. Beni çalışma odasına götürdü. Ben sigara içerken o bilgisayarını açtı. ‘Sana birşey göstereceğim’ dedi.
Önce bilgisayara bir flash bellek taktı, bilgisayarı daha sonra açtı. Ben karşıdan kendisini
izliyor- dum. Bir tuşa defalarca bastı. Turuncu bir ekran çıktı. Turuncu ekrandan birşeyler seçti.
5-6 saniye sonra farklı bir işletim sisteminin olduğu farklı bir ekran açıldı. Bu ne dediğimde bana
‘bu TÜBİ- TAK’ın ürettiği Partus programı’ dedi. Bu programı mı göstereceksin dedim, o da ‘biraz bekle’ dedi. Daha sonra birkaç tuşa bastı. Bu defa windows XP işletim sistemi ile çalışan bir
farklı ekran açıldı. Bu ne diye sorduğumda bana ‘biraz daha bekle’ dedi. Daha sonra 2. flashı
bilgisayara taktı. İlk flash bellekte takılı haldeydi. Xp ekranın üzerinde anahtar şeklinde simgenin
üzerine tıkladı. Açılan programa birşeyler yazdı. Şifresi ‘DUMANSIZ HAVA’ diye bana söyledi. O
sırada ben de sigara içiyordum. Entera bastığında yeni bir ekran açıldı, bana ‘sigaranı söndür
buraya gel’ dedi. Yanına gittiğimde ekranda Talimnameler diye bir klasör, ayrıca Mesele diye
başka bir klasör, Beyaz seri diye başka bir klasör, Deneme diye bir klasör vardı. Öğrencilere Çalışma Tavsiyeleri isimli bir word belgesi vardı. Bu saydığım klasörlere teker teker girmeye başladı.
Talimnameler klasöründen bir tanesini açtı. PDF formatındaki belgede önemli yerlerin altı renkli
kalemle çizilmişti. Sınavlarda çıkan Talimnamelerin altları renkli kalemlerle çizilmişti. Kırmızıyla
seçilmişlere de ‘bunlar da çıkmış sorular’ şeklinde beyanlarda bulundu. Daha sonra Mesele klasörünü açtı. Orada bir video açtı. Videoda bir şahsın sesi inceltilmişti. Elleri eldivenli, üstü beyaz
önlüklü şahıs askeri bir meseleyi anlatıyordu. Akademi sınavlarında sorulan Meselelerden bir
meseleyi anlatıyordu. Daha sonra Denemeler isimli klasöre geldi. Klasörün içinde yaklaşık 40
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tane Deneme vardı. ‘Bu denemeleri açamıyoruz, bu denemelerin şifresini cemaat abisi veriyor.
Çözünce cevaplarını götürüyoruz, abi kontrol ediyor’ dedi. Beyaz Seri isimli klasöre girdi. Orada
da Siyasi Tarih, İnklap, Ekonomiyle ilgili kitaplar vardı. Önemli yerlerin altları çiziliydi. Kısaca
bana Mehmet Aytaç bu şekilde açtığı ekranlarda Akademi sınavlarındaki çıkabilecek soruları
gösterdi. Mehmet Aytaç benim Akademiyi düşünmediğimi bildiği için bana herhangi bir şey söylemedi, herhangi bir soru da vermedi. Hadi içeri geçelim dediğimde ekrana güç düğmesine bastı
ve ekran karardı. Dur bir de ben deneyim açayım dedim güç düğmesine ben de bastım bana ‘o
şekilde açılmaz, açıldığında da birşey gözükmez’ dedi. Ben de nasıl böyle yapmışlardiye sorduğumda iç içe 2 tane işletim sisteminde birşeyler yapılarak ve flash bellekler yardımıyla açılabildiğini söyledi. Aksi halde flash belleklerin içlerinin boş gözüktüğünü söyledi. …Benim bu şekilde
kullanıp örgütleri adına kullanmak isteyen abilerden şikâyetçiyim. İstemediğim halde beni darbe
olayına bulaştıran Gökhan Şahin Sönmezateş’ten şikâyetçiyim. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir. Eklemek istediğim başka bir husus yoktur..’’
Ali PEHLİNAN için diğer sanıklara istenen dört ayrı suçtan ceza talep edildi. Ayrıca kendisi
hakkında Cumhurbaşkanı’na suikast suçundan dolayıda ceza verilmesi istendi.
BURAK DENİZ: Olay tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı’nda görevliydi. Kalkışma
günü mesaiden sonra evine gitmiş. Saat 23:00 sıralarında devre arkadaşı Hava Levazım Üsteğmen
Kerem BARCINLI arayarak lojmanda olduğunu, ancak Yavuz KÖSE’nin aradığını Karargâh’a gitmesi
gerektiğini söylemiş. Bunun üzerine Güvenlik Harekât Merkezi operatörü Naim MEMİŞ ile görüşüyor. O da kırmızı alarm verildiğini Karargâh’a gelemesi gerektiğini söylüyor. Saat 23:30 sıralarında
4 nolu kapıdan Karargâh’a giriyor ve kendisine verilen görevleri yerine getiriyor.
ERAY KIZILTAŞ: 2006 yılında başladığı Hava Harp Okulu’nu 2010 yılında bitiriyor. 2015 yılı
Ekim ayında Hava Kuvvetleri MEBS Başkanlığı emrine atanıyor. Olay tarihinde bu göreve devam
ediyordu. 15.07.2016 Cuma günü Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi içerisinde nöbetçiymiş. Hava
Kuvvetleri’nin Muhabere ve Elektronik sistemindeki hareketlerin izlemesini yapıyorlar. İddianamede kendisiyle ilgili olarak “Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi’nde bulunan darbeci Tuğgeneral
Kemal Mutlum ve Albay Devrim Orhan tarafından verilen görevleri yerine getirdiği ve darbe faaliyetine bu şekilde iştirak etti’’ deniliyor.
HÜSEYİN ARI: İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik Haberleşme Mühendisliği bölümünü
2005 yılında bitiriyor. 2007 yılında Hava Teknik Okullar Komutanlığı’na müracaat etmiş ve sözleşmeli Subay olarak TSK’ya katılmış. 30 Ağustos 2007 yılında Teğmen olmuş. 2015 yılında Hava Kuvvetleri Karargâhı’nda Sistem Yazılım ve TDL Şube Müdürlüğü’ne atanmış. Olay tarihinde bu göreve
devam ediyordu. Olay günü nöbetçiymiş. Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi’nde bulunan darbeci
Tuğgeneral Kemal Mutlum ve Albay Devrim Orhan tarafından verilen görevleri yerine getirmiş.
SALİH CELİL ÇAKICI: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fizik bölümü mezunu. 2009 yılında
Hava Kuvvetleri’ne subay olarak girerek 6 ay subaylık eğitimi almış. 2010 yılında Ankara Akıncı
Üssü’ne atanmış, 2015 yılında da Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı Lojistik Başkanlığı İkmal
Şube Müdürlüğü’nde İkmal Subayı olarak göreve başlamış. Darbe gecesi saat 20.30 sıralarında
Harekât Merkezi amiri Devrim ORHAN bulunduğu odaya geliyor. Burada kendilerine “Arkadaşlar
güvenlik nedeniyle telefonlara Kemal Mutlum Generalimiz bakacak, dışarıya telefon açılmayacak,
kimse telefonlara bakmayacak’’ diye talimat veriyor. Bu talimatla birlikte onlar da MUTLUM’a tabi
olup görev yapıyorlar.
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MİKAİL KAYNAK: Kalkışma tarihinde Astsubay rütbesiyle Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı’nda görevliydi. 15/07/2016 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Merkezi’nin girişinde saat 19:00’dan itibaren nöbetçiymiş. Kemal MUTLUM ve Devrim ORHAN’ın emrinde verilen
görevleri yerine getiriyor. İddianamede Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi’nin kapılarını kilitleyip
anahtarı Kemal Mutlum’a verdiği yazılı.
ERHAN BALCI: Olay tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı’nda Astsubay rütbesiyle
görev yapıyordu. 15/07/2016 tarihinde darbe faaliyeti başlamadan hemen önce telefon ile Karargâh’a çağrılanların arasında bulunuyor. Karargâh’ta İlhan KARASU ve Burak DENİZ’in vermiş
olduğu görevleri yerine getiriyor. Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi’nde elektriklerin kesilmesi nedeniyle mahsur kalan darbeci askerleri kurtarmaya ve onlara yardım etmeye çalışıyor.
ZAFER GÜNER: Kalkışma tarihinde Harekât Merkezi Komutanı Kemal Mutlum’un Emir Astsubayıydı. İfadesinde darbe gecesi Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi’nde toplam 12 veya 13 kişinin
olduğunu kendisinin de Kemal Mutlum Generalin emriyle orada bulunduğunu söylüyor. MUTLUM’un kendisine verdiği görevleri yerine getirmiş. Ailesinde FETÖ şirketlerinde çok sayıda çalışan var.
HAKAN TAYYARE: 2000 yılında Astsubay olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda göreve başlamış. Olay tarihinde Hava Kuvvetleri Karargâhı’nda çalışıyordu. Darbe günü Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi’nde nöbetçi olduğunu söylüyor. Gece Kemal MUTLUM ve Devrim ORHAN tarafından verilen görevleri yerine getirmiş.
GÖKMEN TARHAN: İfadesinde 2013 yılından beri Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı Genel Sekreterliği’nde İcra Astsubayı olarak görev yaptığını söylüyor. Olay günü Albay Veysel KAVAK
cep telefonundan arayarak mesaiye çağırmış. Bu emir üzerine Karargâh’a gitmiş ve KAVAK kendisini İlhan KARASU’ya yardım etmesi için görevlendirmiş. O da KARASU tarafından verilen görevleri
yerine getirmiş.
NAMIK KARAKAÇ: Kalkışma tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı’nda Astsubay
rütbesiyle görev yapıyordu. Olayın yaşandığı 15/07/2016 tarihinde Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi’nde nöbetçiymiş. Merkezde bulunan darbecilerden Tuğgeneral Kemal MUTLUM ve Albay
Devrim ORHAN tarafından verilen görevleri yerine getirmiş.
OZAN GÜLERTAN: 2009 yılında Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu sınavını kazanarak İzmir’de Silahlı Kuvvetler’e katılıyor. 2011 yılı Eylül ayında mezun olduktan sonra Anamur Mersin’e
Radar birimine tayin olmuş. Çeşitli görevlerden sonra 13 Haziran 2016 tarihinde Hava Kuvvetleri
Karargâhı Harekât Merkezi’ne Brifing Astsubayı olarak gelmiş. Diğer şüphelilerden Eyüp HAS ve
Tunahan ÖZARSLAN ifadelerinde suç tarihinde nöbet tutacak personelin özenle seçildiğini söylüyorlar. GÜLERTAN da o gün nöbetçiydi. O da Kemal Mutlum ve Devrim Orhan tarafından verilen
görevleri yerine getirdi.
MUSTAFA ŞAHİN: İzmir Gaziemir Hava Teknik Okulu’nu na 1994 yılında bitirmiş. 2010 yılından beri Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi’nde görev yapıyordu. Kalkışma günü Hava Kuvvetleri
Harekât Merkezi’nde nöbetçi olan ekibin içindeydi. İfadesinde “Harekât Merkezi’ndeki görevim
Hava Kuvvetleri’ndeki anında uçuşuları izlemek ve bunlardan önemli olanlarını komuta katına
bildirmektir’’ diyor. Olay gecesi Tuğgeneral Kemal MUTLUM ve Albay Devrim ORHAN’ın verdiği
görevleri yapıyor. Kapıları kilitleme emrini MUTLUM’un verdiğini söylüyor.
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Kendisi hakkında düzenlenen KOM Daire Analiz raporunda; Kardeşi Salim Şahin’in FETÖ/PDY
terör örgütü 1 tepe yöneticisi ile 2 kez telefon irtibatnın olduğu, amcasının oğlu Osman Paşa Şahin’in FETÖ/PDY terör örgütü 1 tepe yöneticisi ile 2 kez telefon irtibatının olduğu, yine amcasının
oğlu Nurettin Şahin’in 667 sayılı KHK ile FETÖ/PDY kapsamında işlem yapılan Ufuk Sema Eğitim
AŞ. şirketinde SGK kaydının bulunduğu, kardeşi Salim Şahin hakkında Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY kapsamında işlem yapıldığı ve Salim Şahin’in Bank Asya katılım bankasında
hesabının bulunduğu, 17-25 aralık sürecinden sonra örgüt liderinin Bank Asya’nın kurtarılması
amacıyla para yatırılması çağrısı yaptıktan sonra 1460700 TL para yatırdığı kayıtlı.
TUĞRUL CILIZ: İzmir Gaziemir Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu’nu 2001 yılında bitiriyor.
2016 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Merkezi’ne Uçuş Takip Astsubayı olarak atanmış. Kendisi kalkışma tarihinde Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi’nde nöbetçi Astsubay olarak görevlendirilmişti. İdianamede “Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi’nde bulunan darbeci Tuğgeneral
Kemal MUTLUM ve Albay Devrim ORHAN tarafından verilen görevleri yerine getirdiği, darbeye
teşebbüs faaliyeti sırasında düzenlemesi gereken harekât özet defterini darbecilerin yönlendirmesiyle düzenlemediği ve darbe faaliyetine bu şekilde iştirak ettiği’’ belirtiliyor.
Bu sıralanan şahısların hepsi için; Anayasa’yı ihlal, yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı örgüte üye olmak suçlarından ayrı ayrı ceza verilmesi talep edildi.

DİĞER SİVİLLER
MURAT BAYRAKÇEKEN: Mahkemedeki ifadesinde “Çorum ilinde cemaat dershanesi olarak
bilinen Ahi Dershanesi’nde 5 yıl çalıştım. Şu anda Elvankent Kültür Temel Lisesi’nde Matematik
öğretmeni olarak görev yapıyorum’’ diyor. Kendisinin darbe faaliyetlerinin organize edildiği ve
Adil Öksüz tarafından darbe toplantıları amacıyla kullanılan evin kiralanmasında kefil olduğu
biliniyor. Mahkemede altında imzası bulunan kira sözleşmesi kendisine gösteriliyor. O da imzanın kendi imzasına benzediğini, fakat yazının kendi el yazısı olmadığını söylüyor. İfadesinde bu
yazıları emlakçının yazdığını belirtiyor.
Evi kiralayan Ahmet Sürmen’i yaklaşık bir yıldır tanıdığını söylüyor. Mahkemede kendisine
“Hayatında ilk kez tanıştığı birine kefil olmasının hayatın olağan akışına uygun olup olmadığı’’
sorulunca “Kendisi bana daha önce özel öğrenci göndermişti. Ben de öğrenci göndermesi nedeniyle kendisine yardımcı olmak istedim’’ diyor. Bu dosya da yargılanan Yüzbaşı Şükrü KAYA kendisine ağabeylik yapan kişinin Murat BAYRAKÇEKEN olduğunu söylüyor ama o bunu yalanlıyor.
SERKAN AYDIN: Dava başladığında firari olarak bulunuyordu. Hakkında yakalama kararı çıkartılmış. Dosyada ifadesi bulunan diğer şüphelilerden Şükrü AKÇELİK ifadesinde şunları söylüyor: “Ben Serkan Aydın’ı tanırım. Kız kardeşim Şükran Aydın ile evlidir. Eniştem Serkan Aydın
benden Empati Koçluk adına Web sayfası tasarlamamı istedi. Ben de enişteme yardımcı oldum.
Adres olarak verdiğimiz yerde ben darbe toplantıları yapıldığını bilmiyordum. Ben eniştem Serkan Aydın’ın FETÖ ile irtibatı olduğunu biliyordum. Ancak darbe faaliyetinin içinde olduğunu
bilmiyordum. Etüt merkezleri kapandıktan sonra işsiz kaldı. Etüt merkezinden para alacağı olduğunu da bize söylüyordu. Bir süre sonra tamamen şekil değiştirdi. Yaklaşık 1 yıl önce eniştem
Serkan AYDIN top sakal bıraktı, farklı bir görünüme büründü. Ben de bu görüntüsüne bir anlam
verememiştim. Ben gözaltına alındıktan sonra eniştemin kiraladığı evde darbe toplantıları yapıldığını öğrenince eniştem Serkan Aydın’ın değişiminin takiye amacıyla olduğunu fark ettim.
Eniştem Serkan Aydın benden bahse konu evle ilgili Empati Koç adına internet sayfası tasarlamamı rica etti. Ben de içeriğini bilmeden kendisine yardımcı oldum. Eniştem Serkan Aydın Ağustos
sonu Eylül başından beri kayıptır.’’
AHMET SÜRMEN: Firari olduğu için ifadesi alınamadı. Onun da hakkında yakalama kararı
var. Dosyada ifadesi bulunan şüpheli Murat BAYRAKÇEKEN ifadesinde şunları söylüyor: “…Bu
yazıları emlakçı yazdı. Ben kiralayan Ahmet Sürmen’i yaklaşık 1 yıldır tanırım. Kendisiyle Ankara Hoşdere caddesindeki Galaksi Eğitim ve Danışmanlık Bürosu’nda tanıştım. İş başvurusu için
gittiğim sırada tanıştık. Ben başvuru yaptıktan sonra ‘sen zaman zaman bize hatırlat bizi ara’
dedi. Ben tam tarihini hatırlamıyorum ancak 2016 tarihinin başlarında Ahmet Sürmen beni cep
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telefonumdan aradı. ‘Murat bey buralara yakın mısınız’ dedi, ben de yakınım diyerek yanına
gittim. Hoşdere’de ki ofise gittim. İçeri girdiğimde emlakçıyla oturuyorlardı. ‘Ben ev kiraladım,
bana kefil olur musun’ dedi. Ben de eşimin rızası olmadığını söyledim. Emlakçı ‘formaliteden bir
imza atıver’ dedi. Ben de bunun üzerine kira sözleşmesini imzaladım.’’
HASAN BALCI: Hakkında düzenlenen KOM Daire Analiz raporunda “asker oğlu Gökhan Balcı ve diğer asker oğlu Halil Burak Balcı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca darbeye
teşebbüs faaliyeti kapsamında işlem yapıldığı, dayısının oğlu Hidayet Yılmaz’ın FETÖ/PDY terör
örgütü 2 tepe yöneticisi ile 13 kez telefon irtibatının olduğu ve 2010 yılında yapılan KPSS sınavındaki usulsüzlüklerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen 2010/100074 sayılı soruşturma kapsamında şüpheli olduğu ve Hidayet Yılmaz’ın hakkında FETÖ/PDY kapsamında 667
sayılı KHK ile işlem yapılan Kültür Özel Eğitim AŞ. Beşer Özel Eğitim Kurumları AŞ. Atlantik Eğitim AŞ. şirketlerinde SGK kaydının bulunduğu, halasının kızı Hatice Tümer’in Bank Asya katılım
bankasında hesabının bulunduğu, 17-25 aralık sürecinden sonra örgüt liderinin Bank Asya’nın
kurtarılması amacıyla para yatırılması çağrısı yaptıktan sonra 2539900 TL para yatırdığı’’ kayıtlı.
İddianamede kendisiyle ilgili şunlar var: “Hasan Balcı’nın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün
üyesi olduğu, suç tarihinde Atatürk Dil Tarik Yüksek Kurumu’nda Atatürk Araştırma Merkezi’nde
Şube Müdürü olarak görev yaptığı, şüphelinin küçük oğlu Halil Burak Balcı’nın Konya 3. Ana Jet
Üs Komutanlığı’nda MAK timinde Astsubay rütbesiyle görevli olduğu, 15/07/2016 tarihinde darbeye teşebbüs faaliyeti sırasında Konya’dan önce İstanbul’a gittiği, darbe karşıtı komutanların
Akıncı Üssü’ne kaçırılması eylemine iştirak ettiği, daha sonra darbenin yönetim merkezi olan
Akıncı Üssü’ne geldiği, şüphelinin diğer büyük oğlu Gökhan Balcı’nın Tekirdağ’da Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde 8. Piyade Tank Taburu’nda kurmay Binbaşı rütbesiyle görev yaptığı,
15/07/2016 tarihinde Gökhan Balcı’nın da Genelkurmay Karargâhı’nda darbeye teşebbüs faaliyetine iştirak ettiği, şüpheli Hasan Balcı’nın da iki oğlu ile birlikte darbeye teşebbüs faaliyeti sırasında Ankara’da bulunduğu, darbeye teşebbüs faaliyeti sonrasında 17/07/2016 tarihinde Adil
Öksüz tarafından kullanılan 0530 346 …. nolu hat ile 3 kez telefon görüşmesi yaptığı, şüphelinin
darbeyi yönetip organize eden şüphelilerle eylem ve iş birliği içerisinde bulunduğu, darbeciler
tarafından verilen görevleri yerine getirdiği ve darbe faaliyetine bu şekilde iştirak ettiği.. anlaşılmıştır.’’
Yukarıda adı geçen sivillerin hepsinin Anayasa’yı ihlal, yasama organını ortadan kaldırmaya
teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı örgüte üye
olmak suçlarından cezalandırılmaları istendi.

CUMHURBAŞKANI ADINA VERİLEN ŞİKAYET DİLEKÇESİ
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
müşteki olarak yer aldı. Onun adına vekili Av. Dr. Hüseyin Aydın’ın mahkemeye sunduğu dilekçe
kısa ama kapsayıcılığı açısından oldukça öemli. 3 Mart 2017 tarihinde mahkemeye sunulan dilekçe şöyle:
1- Uzun yıllardır devletin içerisinde örgütlenen Fetullahçı Terör Örgütü ülkemiz insanlarının tertemiz inançlarını dini ve milli duygularını istismar etmiştir. Bu yapının sözde dini söylemlerin- de İslâm’ın temel bilgi kaynaklarından çok rüyalar, gizemli hikâyeler revaç bulmuş, bunlar
aracı- lığıyla masum kitleler aldatılıp efsunlanmış, hastalıklı bir zihniyet oluşturulmuştur. Örgüt
yapısı incelendiğinde; kendini gizleme, olduğundan farklı görünme, ikiyüzlü davranma, çift dilli
konuş- ma, takiyye gereği helal-haram gözetmeme, kod adı kullanma, bulunduğu ortamda inandığın- dan farklı yaşama, yalan söyleme, tecessüste bulunma, mahremiyeti ihlal etme, şantaj
yapma, kayırmacılık, kötü emeller için örgütlü dayanışma gibi yöntemlerle yetiştirilen örgüt üyelerinin aile ve millet bağları koparılarak Fetullahçı Terör Örgütü’nün amaçları için robot haline
getiril- miş bir topluluk oluşturulmuştur. Örgüt bürokrasi, üniversiteler, yargı teşkilatı, emniyet
teşkilatı, Silahlı Kuvvetler ve Devletin diğer organlarına üyelerini sistematik olarak yerleştirmiş
yahut yer- leşmiş olan kişileri örgüte katarak güç elde etmiştir. Fetullahçı Terör Örgütü’nün Türkiye Cumhu- riyeti’nin Anayasal Düzeni’ni ortadan kaldırma saiki ile hareket ettikleri, örgüt liderinden çeşitli kanallarla alınan talimatlar yoluyla kolektif bir şekilde mobilize oldukları, kamu
erkinin kritik bürokratik alanları başta olmak üzere kamusal alanı ele geçirme refleksi ile hareket
ederek; mül- kiye, adliye, maliye, emniyet, eğitim ve ordu içerisinde kendi özel hiyerarşisi ile
illegal şekilde kadrolaştıkları, devletin tüm kurumlarına uzun yıllardır sinsice yerleştikleri açıktır.
Dini duyguları istismar etmek suretiyle güvenini kazandığı insanları yıllarca kendi emelleri
doğrultusunda kullanan FETÖ/PDY Terör Örgütü’nün ustaca maskeledikleri gerçek yüzünün ortaya çıkmasının ardından, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın liderliğinde etkin
ve kararlı bir mücadeleye başlanılmasıyla örgüt; mensuplarını yeni ihdas edilen kadrolara yerleştirmek bir yana, mevcut kadroları korumakta zorlanmış, tasfiye sürecine giren, ekonomik ve
siyasi yönden zayıflayan örgütün yok olmasını önlemek için Devlet içindeki en stratejik kuvvetlerini harekete geçirmek suretiyle darbeye teşebbüs etmiştir. Bu çerçevede 15.07.2016 günü başta İstanbul ve Ankara olmak üzere ülkenin muhtelif yerlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde
yuvalanan aralarında Generaller ve Amirallerin de bulunduğu; Subay, Astsubay, uzman er ve
erbaşlar ile askeri öğrenciler aracılığıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmak ve
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Anayasal düzeni değiştirmek amacı ile eyleme geçtiği, bu kapsamda; saat 22:00 sularında
İstanbul’da Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinin silahlı terör örgütü üyeleri tarafından
tank ve paletli zırhlı araçlar ile trafiğe kapatıldığı, İstanbul Yeşilköy Atatürk Havalimanı’nın tanklar vasıtasıyla sevki sağlanan örgüt üyesi askerler tarafından ele geçirilerek 22:15 itibariyle havali- manına giriş ve çıkışların kapatıldığı, uçuş kontrol kulesinin ele geçirilerek tüm yurt içi ve yurtdışı uçuşların durdurulduğu, F-16 savaş jetleri ile havalimanı üzerinde alçak uçuş yapılarak yolcu
uçaklarının iniş ve kalkış yapmalarının engellendiği, yine aynı saatlerde Sabiha Gökçen Havalimanı’nın ele geçirilmesi maksadıyla benzer bir girişimde bulunulduğu, Vatan Caddesi’nin giriş ve
çıkışı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Valiliği, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Kuleli Askeri Lisesi başta olmak üzere stratejik öneme sahip karakollar limanlar köprüler ve meydanlarda
örgüt mensubu askerlerin tank ve zırhlı araçlar ile hâkimiyet kurmaya çalıştıkları, savaş jetleri
ile ses hızını aşacak şekilde alçak uçuş yapan ve zaman zaman ses bombası atan örgüt mensubu askerlerin korku ve paniğe sevk ederek halkın meydanlara çıkmasını engellemeye çalıştığı,
milli iradeye sahip çıkmak üzere Boğaziçi Köprüsü’nde, Akıncılar Üssü, Genel Kurmay Başkanlığı,
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde toplanan halkın üzerine uzun
namlulu silahlar ile ateş açıldığı, çok sayıda sivil vatandaşın yaşamını yitirmesine eş zamanlı
olarak Ankara’da milli egemenliğin oluştuğu, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Genelkurmay Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü üzerinde F-16 savaş jetlerinin alçak uçuş yapmaya başladıkları, ağır silahlarla donatılmış helikopterlerin onlara eşlik ettiği, Meclis’te temsili bulunan
tüm siyasi parti milletvekillerinin demokrasiye ve Meclis’e sahip çıkmak için TBMM Genel Kurul
Salonu’nda toplanmaları üzerine Meclis ana binasının bulunduğu yerleşkenin bombalandığı,
sokağa inerek demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkan vatandaşların üzerine helikopterlerden
ateş açıldığı, çok sayıda vatandaşın şehit edildiği ve yaralandığı, Yenimahalle ilçesinde bulunan
Milli İstihbarat Teşkilatı binasına kobra tipi iki helikopterden ateş açılarak saldırıda bulunulduğu,
Gölbaşı ilçesinde bulunan Polis Özel Harekât Eğitim Merkezi binasının tank ve savaş uçaklarının
yoğun bombardımanına maruz kaldığı, saldırılar esnasında 47 Özel Harekât Polisi’nin şehit düştüğü, halkın meydanlara çıkmasını engellemek amacıyla savaş uçakları ile sürekli sorti yapıldığı,
TBMM, MİT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü başta olmak üzere kamu binaları önünde, cadde
ve meydanlarda toplanan vatandaşlara karşı uzun namlulu silahlar ile saldırıldığı, kadın, çocuk,
genç, yaşlı demeden silahsız ve savunmasız halkın üzerine rastgele ateş açıldığı, ülke genelinde
gerçekleşen çatışmalarsonucu 249 kişinin şehit olduğu, 2.186 kişinin de yaralandığı, Milletimizin yüksek malumlarıdır. O meşum gecede darbeciler tarafından Aziz Milletimize reva görülen
muamele düşman bir Devletin ülkeyi işgale teşebbüs etmesi halinde dahi aklına getirmeyeceği
düzeyde alçakça ve acımazsızca bir muameledir.
Bu kapsamda; cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye yahut Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya
görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs eden Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanmış
FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının yıllarca üzerinde çalıştıkları ve hazırlandıkları sinsi darbe
teşebbüsü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın liderliği ve Aziz Milletimizin ülkenin dört bir yanında gösterdiği eşsiz kahramanlıkları ile akamete uğratılmıştır.
İnsanlık tarihindeki yerini her zaman şerefle, onur ve kahramanlıklarla almış olan aziz milletimiz binlerce yıllık devlet geleneğinde pek çok ihanetler, komplolar, iç ve dış tehditler ve sa-
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vaşlar görmüş olmakla birlikte, 15 Temmuz 2016 tarihinde tarihte emsali görülmemiş ve hiçbir
devletin maruz kalmadığı ölçekteki bir ihaneti yaşamak durumunda kalmıştır. Ancak aziz milletimiz yüksek maneviyatı, eşsiz kahramanlık tabiatı ve destansı cesareti ile bu ihaneti de bertaraf
etmiş, emperyalist güçlerle maşalarına hiç kimsenin unutmayacağı bir mesajı vermek suretiyle
tarihteki müstesna yerini tahkim etmiştir. 15 Temmuz darbe girişiminin faillerinin ülkemizdeki
diğer tüm darbelerden farklı olarak sadece Hükümet’i devirmeyi, yönetimi ele geçirmeyi değil;
aynı zamanda toplumu da ele geçirmeyi ve ülkemizi işgal etmeyi hedefledikleri açıktır. Milletimiz
bu büyük tehlikeyi kalkışmanın ilk saatlerinde fark etmiş, her türlü siyasi görüş farklılıklarını bir
kenara bırakarak kenetlenmek suretiyle darbe girişimine karşı çıkmış, devletinin ve yöneticilerinin yanında yer almıştır. Özellikle son üç yılda ardı ardına yaşadığımız pek çok olayın şifresi 15
Temmuz’da en vasat zihinlerin bile anlayabileceği şekilde çözülmüş, eskilerin deyimiyle takke
düşmüş kel görünmüştür. Bu uyanış günlük siyasi çekişmelerin polemiklerin, rekabetin ötesinde
ve üzerinde bir birlikteliği, dayanışmayı, bütünleşmeyi beraberinde getirmiştir. Milletimiz söz
konusu vatan olduğunda diğer her şeyi teferruat haline getiren bir şuuru ortaya koyacağını dosta düşmana göstermiştir.
2- Şüpheliler, Türk Milleti’ni ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni korumakla yükümlü olmalarına, bu doğrultuda eğitilmelerine ve bu çerçevede teçhiz edilmiş olmalarına rağmen aldıkları
tüm eğitimlere ve üzerinde yemin ettikleri tüm kutsal değere ihanet ederek, Türk Milleti’nin
varlığına, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bekasına kast etmişlerdir.
212 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu’nun 35. Maddesinde ise Türk Silahlı Kuvvetleri’nin görevleri “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 yardımcı olmaktır” şeklinde belirtilmiştir. Silahlı Kuvvetler’in umumi vazifeleri arasında aynı kanunun 39. Maddesinde ise “Silahlı Kuvvetler’de askeri
eğitim ile beraber ahlak ve maneviyatın yükseltilmesine ve milli duyguların kuvvetlendirilmesine
bilhassa itina olunur. Cumhuriyet’e sadakat, vatanını sevmek, iyi ahlaklı olmak, üste itaat, hizmetin yapılmasında sebat ve gayret, cesaret ve atılganlık, icabında hayatını hiçe saymak, bütün
silah arkadaşları ile iyi geçinmek, birbirlerine yardım, intizam, yapılması men edilen şeylerden
kaçınmak, sıhhatini korumak, sır saklamak her askerin esas vazifesidir” şeklinde tanımlanmıştır.
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 309. Maddesinde Anayasa’yı İhlal Suçu “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs
edenler ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılırlar. ”
“Bu suçun işlenmesi sırasında, başka suçların işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı
ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur.”
“Bu maddede tanımlanan suçların işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara özgü
güvenlik tedbirlerine hükmolunur” şeklinde tanımlanmıştır.
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda Terör; “cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle Anayasa’da belirtilen Cumhuriyet’in
niteliklerini siyasî, hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek; Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devleti’nin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşür-
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mek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri
yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla
bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir”
şeklinde tanımlanmıştır. Anayasamızın 104. Maddesine göre Cumhurbaşkanı Devlet’in başıdır
ve bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk Milleti’nin birliğini temsil etmektedir. Anayasa’nın
uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir. Türkiye Büyük Millet
Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Başkomutanlığını temsil etmek Cumhurbaşkanı’nın görevleri arasında sayılmıştır. Yine Anayasa’nın 117. Maddesinde “Başkomutanlık Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nin manevî varlığından ayrılamaz ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur’’
denilmiştir.
Fetullahçı Terör Örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz kanlı darbe girişimin bir parçası olarak suç tarihinde Marmaris’te bulunmakta olan Sayın Cumhurbaşkanı’mızın
varlığını ortadan kaldırmaya yönelik bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde şüpheliler öncelikle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve Milletimizin doğal lideri konumundaki Sayın Cumhurbaşkanı’mızın varlığını ortadan kaldırmak ve bu surette kanlı darbe girişimine karşı muhtemel
direnişi bertaraf etmeye çalışmışlardır.
Sonuç itibariyle; Sayın Cumhurbaşkanımız 15 Temmuz darbe girişimi kapsamında şahsına
yönelik olarak planlanan ve işlenen suçların yanında, deruhte ettiği Cumhurbaşkanlığı makamının temsil ettiği Türk Milleti’nin birliğine ve diğer değerlere yönelik işlenen suçlar nedeniyle de
tüm şüphelilerden şikâyetçidir.

