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“Бир жагынан терроризм менен күрөшүп, экинчи жагынан
бардык террордук уюмдар менен өнөктөш болгон
Фетуллах Гүлендин террордук уюмунун төңкөрүш жасоо
аракетине бөгөт койдук. Бул ишти дал ошол түнү биздин
чакырыгыбызды кабыл алган элибиз менен бирге жасадык.
Элибиз – даӊазаланууга татыктуу эл. Акындардын: “Алдыга
кадам ташта, эл артыӊдан ээрчисин”, – деп айтканындай,
кудайга чексиз шүгүр, элибиз аркабыздан ээрчип, бизди
жалгыз калтырган жок. Дароо аянттарга, аэропортторго
жык-жыйма толуп чыгышты. Бирок бул жыйналган элидин
бир өзгөчөлүгү бар эле. Алар танктардын алдына бой
таштады, F-16, F-4 аскердик учактардан жалтанбай, тик
учактардан атылган окторго көкүрөк тосушту. Акындар:
“Төшүӊдү калкан кылып окко тос, бул кол салуу токтосун”, –
деп айткандай, элим көкүрөгүн калкан кылып окко тосту,
жүзү каралык менен жасалган төңкөрүш аракетине бөгөт
койду. Анткени анын ыйманы анын эгемендигинин да,
келечегинин да кепилдиги эле. Эл өз максатына жетти.”
4-июль, 2016-жыл
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15-июль, 2016-жыл, жума

22:00

16-июль, 2016-жыл, ишемби

23:05

Куралдуу күчтөрдүн
башкы штабында атылган
октун үндөрү угулду.
Тышта жүргөндөргө тик
учактан ок атыла
баштады. Стамбулдагы
Босфор жана Фатих
Султан Мехмед
көпүрөлөрү бир
аскерлердик топ
тарабынан тосулду.

Түркия Республикасынын
премьер-министри
Бинали Йылдырым
телеканал аркылуу
төңкөрүш жасоо аракети
башталгандыгын айтып:
“Мындай иш-аракетке
мүмкүнчүлүк
берилбейт”, – деген
билдирүү жасады.

24:00

00:13

Коопсуздук кызматтары:
“Аскердик төңкөрүш жасоо
аракети Фетуллахчы
террордук уюмдун/Параллель
мамлекеттик түзүлүштүн
(ФЕТУ/ПМТ) мүчөсү болгон
аскер адамдарынан турган
топ тарабынан жүргүзүлүп
жатат”, – деген билдирүү
жасады.

Түрк теле-радио
компаниясын басып
алган кутумчул
аскерлер төңкөрүш
тууралуу легитимсиз
декларация
жарыялашты.

02:30

02:20

02:00

Президенттик
Резиденцияга кирүүгө
аракет кылган жикчил
террордук уюм ФЕТУ
мүчөсү 3 даражалуу
аскер баш болуп,
жалпысынан 13 аскер
колго түшүрүлдү.

Төңкөрүшчүлөр
Гөлбашыдагы Атайын
операциялар
башкармалыгына жана
ТҮРКСАТка (Түркиянын
спутниктик байланыш
оператору) тик учактан ок
жаадыра баштады.

ФЕТУ мүчөcү
катары төңкөрүш
жасоого аракет
кылган аскерлер
кармалып, камакка
алына баштады.

02:42
Түркиянын Улуу
улуттук жыйынына
(парламентине)
ташталган бомбадан
улам, айрым
полиция
кызматкерлери
жаракат алып,
имараттын
айнектери
талкаланды.

03:00

03:20

Түрк теле-радио
компаниясынын иши
кайрадан калыбына
келди. Түрк
теле-радио
компаниясынын
башкы
башкармалыгынын
имаратын басып
алууга аракет
жасаган ФЕТУга
мүчө аскерлер
камакка алынды.

08:36

09:40

04:00

08:17

Аскерлер Анкарадагы
Акынжы 4-аскердик башкы
авиа-базасына операция
уюштуруп, Башкы штабдын
жетекчиси генерал Хулуси
Акарды куткарып алды жана
аны коопсуз аймакка
жеткиришти.

09:40
Аскердик аба күчтөрүнүн
мурдагы командири,
армиянын генералы Акын
Өзтүрк менен аскердик
машыгуу боюнча атайын
түзүмдүн командири,
генерал-лейтенанты Метин
Ийидилге карата “мекенге
чыккынчылык кылуу”
беренеси боюнча кылмыш
иши козголду.

01:43
Түркия
Республикасынын
Президенти Режеп
Тайип Эрдоган
Даламандан Ататүрк
аэропортуна жөнөдү.

Эге армиялыккомандалык штаб
башчысы
генерал-майор
Мемдух Хакбилен
Измирде колго
түшүрүлдү.

10:07
Башкы штабдын
жетекчилигине
жайгаштырылган 700
гө жакын куралсыз
катардагы
жоокерлер менен
офицерлер
полицияга багынып
берди.

21:57

20:50

20:02

Анкаранын Республикалык
башкы прокуратурасы оор
жазалар боюнча бардык
республикалык
прокуратураларга кат жолдоп,
“аталган уюмга мүчө экендиги
аныкталган башкаруу жана
сот тармагында иштеген 2
745 судья жана прокурордун
камакка алынышын, тергөө
иштеринин башталышын”
талап кылды.

Анкара Акынжы
4-башкы аскердик
авиа-базасында
ФЕТУга каршы
жүргүзүлгөн
операциянын
натыйжасында
Жандармериянын
башкы
командачысы,
генерал Галип
Менди куткарылды.

Анкара Акынжы
4-башкы аскердик
авиа-базасында
ФЕТУга каршы
жасалган операция
ийгиликтүү аяктады.

01:01
Анкара шаарынын
полиция
департаментине
согуштук учактар
жана тик учактар
менен чабуул
жасалды.

06:52

06:30

Анкара Республикалык башкы
прокуратурасы төңкөрүш жасоого
аракеттенген ФЕТУ/ПМТ менен
байланышы бар сот
кызматкерлерин жана “Мекенде
тынчтык үчүн комитет” деген
аталышта мыйзамсыз түзүлгөн
уюмга мүчө болгон аскерлерди
камакка алуу боюнча чечим
кабыл алды.

08:32

Жандармериянын башкы
командачылыгы
полициянын Атайын
операция жүргүзүүчү
түзүмдөрү тарабынан
колго түшүрүлдү.

Башкы штабга
жайгаштырылган 200
гө жакын катардагы
куралсыз жоокерлер
менен офицерлер
полицияга багынып
берди.

Президент/
Режеп Тайип
Эрдоган
Стамбулга
келди.

00:26
Түркия Республикасынын
Президенти Режеп Тайип
Эрдоган Си-Эн-Эн Түркия
(CNN) каналынын түз эфири
аркылуу байланышып,
төңкөрүшчүлөргө карата
катуу реакциясын билдирди
жана элди аянттарга
чогулууга чакырды.

Төңкөрүш жасоого
аракеттенген ФЕТУнун
мүчөлөрү тарабынан
колдонулган жана
ТҮРКСАТты (Түркиянын
спутниктик байланыш
оператору) аткылаган
аскердик тик учак Гөлбашы
аймагында атып түшүрүлдү.

07:50

07:28

Фетуллахчы террордук
уюмдун 29 полковник
жана 5 генерал мүчөсү/
Ички иштер министри
Эфкан Ала тарабынан
кызматынан бошотулду.

3-дивизиянын
командачысы,
бригадалык генерал
Экрем Чаглар
Эрзинжанда кармалды.

10:15
Бингөл бригадасынын
49-бригадалык
генералы Юнус
Котаман жана Болу
бригадасынын
2-бригадалык
генералы Исмаил
Гүнешер кармалды.

1-армиянын
генералы Үмит
Дүндар Башкы
штабдын
жетекчисинин
милдетин
аткаруучусу болуп
дайындалды.

10:59
Ички иштер министри
Эфкан Ала, жээк
коопсуздук
кызматынын
командири адмирал
Хакан Устам
кызматынан алынды.

12:57
Генерал-майор Суат
Мурат Семиз, 1-аскердик
авиа-базанын
командири, бригадалык
генерал Дурсун Пак жана
бириккен аскердик аба
күчтөр
командачылыгынын
командири, бригадалык
генерал Режеп Үнал
кармалды.

12:04
Атайын операция
жүргүзүүчү полиция
түзүмдөрү тарабынан
уюштурулган
операциянын
натыйжасында
жандармерия башкы
командалыгынын
имаратында 200гө
жакын жоокер колго
түшүрүлдү.

5

15-июлда Түрк куралдуу күчтөрүнүн ичинде ФЕТУга мүчө офицерлердин тобу
тарабынан Башкы штабда башталган төңкөрүш жасоо аракети бүтүндөй өлкөдө
болжол менен 22 саат ичинде көзөмөлгө алынды. Анадолу маалыматтык
агенттигинин кабарчылары тарабынан жыйналган маалыматтар боюнча 15-июль,
жума күнү саат 22:00дө башталган ФЕТУнун төңкөрүш аракети 16-июль, ишемби
күнү саат 20:02де токтотулду. ФЕТУ төңкөрүш аракетинен кийинки окуялар:

15-ИЮЛЬ

6

22:00

Куралдуу күчтөрдүн башкы штабында атылган октун үндөрү угулду.
Сыртта жүргөндөргө тик учактан ок атыла баштады.

15-ИЮЛЬ

22:00

Аскерлердин бир тобу Анкарадагы
Куралдуу күчтөрдүн башкы
штабынын башкы башкармалыгы
менен Түрк радио жана
телеберүү мекемесинин башкы
башкармалыгын басып алды. Ошол
эле саатта аскерлердин экинчи
бир тобу тарабынан Стамбулдагы
Босфор жана Фатих Султан
Мехмед көпүрөлөрү тосулду.

15-ИЮЛЬ

22:10

Өзгөчө кырдаалдан улам,
Чанкайа резиденциясында
премьер-министрдин орун
басарынын жетекчилигининде
координациялоо борбору түзүлдү.
Алгач элдин аянттарды ээлеши
боюнча чечим кабыл алынды.

7

8

15-ИЮЛЬ

23:05

Премьер-министр Бинали Йылдырым алгач NTV каналы,
андан кийин “A Хабер” телеканалы аркылуу түз эфирге чыгып,
төңкөрүш аракети башталгандыгын айтып: “Бул нерсеге жол
берилбейт. Төңкөрүш аракетин уюштургандардын жазасы оор
болот. Аскерлерибиздин ичинде белгилүү бир топ козголоң
чыгарып жатат”, – деп баса белгиледи.

15-ИЮЛЬ

23:24

Анкаранын Гөлбашы районундагы Атайын операция жүргүзүүчү
полиция түзүмдөрүнүн окутуу борборунда жардыруу болду.

23:30

Төӊкөрүш аракети учурунда кутумчу аскердик топ
тарабынан Башкы штабдын жетекчиси генерал Хулуси
Акардын барымтага алынгандыгы кабарланды.

00:00

Коопсуздук кызматтарынын булактары тарабынан: “Фетуллахчы
террордук уюмунун/ Параллель мамлекеттик түзүлүштүн (ФЕТУ/
ПМТ) мүчөсү болгон офицерлердин бир тобу тарабынан аскердик
козголоң чыгаруу аракети жасалууда”, – деген билдирүү жасалды.

16-ИЮЛЬ

00:09

Анкара Йенимахалледе жайгашкан Улуттук чалгындоо уюмунун
кампусуна аскердик тик учактар тарабынан ок атылып, буга жооп
катары улуттук чалгындоо уюмунун имарат коопсуздугун камсыздаган
бөлүктөр аларга курал менен каршылык көрсөттү.

16-ИЮЛЬ

00:01

Түркия Республикасынын Президенти Режеп Тайип Эрдоган
Мармаристен Ататүрк аэропортуна карай жолго чыкты.

15-ИЮЛЬ

15-ИЮЛЬ

9

16-ИЮЛЬ

16-ИЮЛЬ
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00:13

Түрк теле-радио компаниясын басып алган кутумчул аскерлер
төңкөрүш тууралуу легитимсиз декларация жарыялашты. Президентке
караштуу маалымдоо каражаттары тарабынан бул билдирүүнүн Түрк
куралдуу күчтөрү тарабынан жасалбагандыгына басым жасалып: “Бул
– легитимсиз билдирүү. Буга карата олуттуу мамиле кылуу зарыл”, –
деп баса белгиленди. Бул легитимсиз декларация Түрк теле-радио
компаниясы аркылуу жарыялангандан көп өтпөй, ТҮРКСАТ Түрк телерадио компаниясынын эфирин токтотту.

00:26

Бул билдирүүлөрдөн кийин Түркия Республикасынын Президенти
Режеп Тайип Эрдоган Си-Эн-Эн Түркия (CNN) каналы баш болгон
бир катар телеканалдары аркылуу байланышып, төңкөрүшчүлөргө
карата катуу реакция көрсөттү жана элди аянттарга аянттарга
чыгууга чакырды. Режеп Тайип Эрдоган: “Элдик бийликке каршы
мындай көтөрүлүш чыгаргандар куралдуу күчтөрдүн арасында
болсун же башка уюмдардын арасында болсун, сөзсүз түрдө укук,
мыйзам жана конституциянын талаптарына ылайык тиешелүү
жазаларды алышат”, – деп билдирди.

16-ИЮЛЬ

16-ИЮЛЬ

00:30

Президент Режеп Тайип Эрдогандын чакырыгы жана Дин иштери
башкармалыгынын көрсөтмөсү боюнча Түркиянын 81 аймагында
биримдикке чакырык жасалып, салават окулду, эл көчөгө чыгып,
төңкөрүш жасоого аракет кылгандарга каршы чыкты.

00:35

Төңкөрүш аракети боюнча алгачкы иликтөө иши Стамбулда
башталды. Республикалык Күчүкчекмеже башкы прокурору
Али Доган төңкөрүш жасоого аракет кылган аскерлерге карата
иликтөө иштери башталгандыгын, алар кармалган жеринде
камакка алына тургандыгын баса белгиледи.

16-ИЮЛЬ

00:57

Козголоңчулар
Түрк теле-радио
компаниясынын ишин
токтоткон ТҮРКСАТтын
Гөлбашы аймагындагы
объектилерине
аскердик тик учактар
менен кол салышты.
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01:01

Анкаранын коопсуздук башкармалыгы согуштук учактардын жана тик
учактардын кол салуусуна дуушар болду. Улуттук коргоо министри
Фикри Ышык: “Бул түрк куралдуу күчтөрүнүн ичиндеги бир хунта
тарабынан уюштурулган төңкөрүш жасоо аракети”, – деп билдирди.

01:30

Коопсуздук кызматкерлери Чанкая резиденциясына ок аткан 5
бронетехникага куралдуу каршылык көрсөтүштү. Элдин колдоосу
менен козголоңчулардын мизи кайтарылды. Түркиянын Улуу Улуттук
Жыйынынын (Парламентинин) төрагасы Исмаил Кахраман да Премьерминистрликтин координациялык борборуна келди жана бул учурда
Түркиянын Улуу Улуттук Жыйынын ачык калтыруу чечими кабыл алынды.

16-ИЮЛЬ

01:39

Түркиянын Улуу Улуттук Жыйынынын жалпы жыйындар залы ачылды.
Түркиянын Улуу Улуттук Жыйынынын төрагасы Исмаил Кахраман
жана эл өкүлдөрү жалпы жыйындар залына чогулушту.

16-ИЮЛЬ

02:00

Төңкөрүш аракетинен кийин айрым аскерлер кармалып,
камакка алына баштады.

16-ИЮЛЬ

16-ИЮЛЬ
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16-ИЮЛЬ

02:30

Козголоңчу аскерлер
Гөлбашыдагы Атайын
операциялар бөлүмүнүн
жетекчилигине абадан чабуул
жасап, натыйжада 17 полиция
кызматкери курман болду.
Түрк аскердик аба күчтөрүнө
таандык F-16 учагы төңкөрүш
жасоого аракеттенген
козголоңчулардын Сикорский тик
учагын атып түшүрдү.

16-ИЮЛЬ

02:35

Түрк теле-радио компаниясын
басып алууга аракет жасаган,
бири аскердик чинге ээ болгон,
5 аскер жарандар жана полиция
кызматкерлери тарабынан
кармалып, куралсыздандырылды.
Президенттик резиденцияга
кирүүгө аракет кылган жикчил
террордук 13 ФЕТУ мүчөсү аскер
кармалды. Аларды арасында 3
аскердик чинге ээ болгон.

16
TEMMUZ

16-ИЮЛЬ

02:42

Парламенттин имаратына ташталган
бомбанын натыйжасында айрым полиция
кызматкерлери менен парламенттик
кызматкерлер жаракат алып, имараттын
айнек фасаддары талкаланды.

16-ИЮЛЬ

02:49

Парламенттин имаратына кайрадан
бомба ташталды. Түркиянын Улуу Улуттук
Жыйынынын (парламентинин) төрагасы
Исмаил Кахраман жана жалпы жыйындар
залындагы эл өкүлдөрү мекеменин
бункеринен кирүүгө мажбур болушту.

13

14

16-ИЮЛЬ

02:55

Кайрадан NTV телеканалы аркылуу байланышка чыккан премьерминистр Бинали Йылдырым: “Абада реактивдүү учактар менен
биздин мекемелерге ок жана бомба жаадыргандардын бардыгынын
террордук уюмдун мүчөсүнун ишин уланткандардан эч айырмасы
жок. Мындай иш-аракет биздин Куралдуу күчтөрдүн туусунун астында
кызмат өтөп жаткан офицерлерге, аскерлерге жарашпай турган
нерсе”, – деген билдирүү жасады.

16-ИЮЛЬ

03:00

Түрк теле-радио компаниясын иши кайрадан калыбына келди. Түрк
теле-радио компаниясынын башкы директорлук имаратын басып
алууга аракет жасаган ФЕТУ мүчөсү аскерлер кармалды.

16-ИЮЛЬ

03:10

Премьер-министр Йылдырым Анкарада Улуттук чалгындоо
кызматы, парламент, президенттик администрация жана премьерминистрликтин имараты сыяктуу маанилүү объектилер жайгашкан
жерлердин үстүнөн учкан бардык аскердик учак жана тик учактар
ракеталар менен атып түшүрүлө тургандыгын жарыялады.

16-ИЮЛЬ

03:15

Куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын имаратынан
кайрадан атышуулардын үнү угула баштады.

16-ИЮЛЬ

03:20

Президент Режеп Тайип Эрдоган Стамбулга келди.

04:00

Анкаранын Республикалык башкы прокуратурасы төңкөрүш
аракетине катышкан ФЕТУ/ПМТ менен байланышы бар сот
кызматкерлерин жана “Мекенде тынчтык” комитетине мүчө
генералдар, адмиралдар, офицерлер, сержанттар жана
катардагы аскерлерди камакка алуу буйругун чыгарды.

16-ИЮЛЬ

15

ФЕТУга мүчө офицерлердин WhatsApp аркылуу түзүлгөн топто 15-июлдагы
төңкөрүш аракетин башкарып тургандыгы, жазган билдирүүлөрүндө
«талкалагыла, өрттөгүлө, компромисске жол жок» деген сөздөр менен
карапайым жарандарды атууга буйрук бергендиги, ал эми максаттарына
жетпей калганда качуу планын түзүшкөндүгү белгилүү болду.

ФЕТУ МҮЧӨЛӨРҮНҮН WHATSАPP
АРКЫЛУУ ЖАЗГАН БИЛДИРҮҮЛӨРҮ
ФЕТУ мүчөлөрүнүн төңкөрүш болгон түнү жазган билдирүүлөрүндө үрөй учурган сөздөр
айтылган. Операцияны токтотууга аракет кылган элди ок атып таратуу буйругун беришкени да
маалым болду. Бул билдирүүлөрдүн айрымдары төмөнкүчө:

Элди ок атып таратуу буйругу
Подполковник Музаффер
Дүзенли:
Буйрукту кайталайм. Чогулган эл
ок атып таратылсын.
Полковник Мүслүм Кая:
Иш машиналарын Өзгөчө
кырдаалдарды башкаруу жана
координациялоо борборуна алып
бара жатышат. Ок атып жатышат.
Майор Мехмет Карабекир:
Майданда элге ок атып жатам,
күтүп жатам. Кайра-кайра ата
бергиле, тарайт, 10-15 адам мерт.
Демилгени токтотпогула.
Майор Муаммер Айгар:
Кулелиде катуу атышуу бар. Топко
карай ок атып жатабыз.
Подполковник Ахмет Байкал:
Полициянын каршылыгы да
басаӊдап калды. Ок-дарыбыз
жетиштүү, маанайыбыз жакшы.
“2-көпүрөгө дагы
чабуул коё алабызбы?”
Майор Муаммер Айгар:
2-көпүрөгө учак менен абадан
чабуул коё алабызбы?
Подполковник Узай Шахин:
Күчүбүздүн жетишинче, достор.
Подполковник Мүслүм Кая:
Таксим менен байланышуу үчүн
аккумулятору жабыркаган учактар
жаңы эле үч жолу атты, кайсы
тарапка экенин билбейбиз.
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Подполковник Мүслүм Кая:
Таксимде учактар ишин ийгиликтүү
аткарды . Азыр тынч экен.

Подполковник Садык Жебежи:
Жеке телеканалдарын берүүлөрүн
токтотуш керек.

Майор Муаммер Айгар:
Ушуну эле 2-көпүрөгө жасай
алабызбы?

“ТРТ эфиринде билдирүү
окулду, токтобогула.”

Подполковник Мүслүм Кая:
Учактар моралдык колдоо үчүн
маанилүү, таң атканда абадан
учууларды көбөйтсө болобу?
Подполковник Угур Жошкун:
Эл полициядан мени талап кылып
жатат. Ок аталыбы, саны аябай көп.
«Талкалагыла, өрттөгүлө,
компромисске жол жок» буйругу
Подполковник Угур Жошкун:
Биздин губернаторлуктагы
адамдардын баарын эл ур-токмокко
алып, полицияга өткөрүп бериптир.
Полиция элге тоскоол болууга
аракет кылып жатат, бирок кыйын.
Майор Мехмет Карабекир:
Талкалагыла, өрттөгүлө,
компромисске жол жок.
Подполковник Угур Жошкун:
Ок ата турган болсок, 3-5 жолу
атабыз, бирок ичине киргизбей кое
албайбыз.
По дполковник Зеки Атмажа:
Тез арада Чамлыжадагы
антенналарга тоскоолдук жаратыш
керек.
Подполковник Узай Шахин:
Элдин таасиринде калып,
куралыңарды таштап салбагыла.

Подполковник Мустафа Дүзенли:
Достор, кудайга шүгүр, Анкара
менен Стамбулда бир топ жерлер
алынды. ТРТ эфиринде билдирүү
окулду. Токтобогула.
Кыймылыбызга каршы келгендерге
катуу жооп кайтарылат. Буйрук
ушул. Агалар турган пункттар
муктаж болбогон аскерлер башка
пункттарга которулушу керек.
Подполковник Угур Жошкун:
Сакарияга тез арада жардам
керек. Эл танктарды токтотууга
аракет кылып жатат.
Майор Мехмет Карабекир:
Сабиха Гөкченде көйгөй чыкты,
туш тарапка ок аткыла. Элди
колдонгону тоскоолдук
жаратпасын.
Майор Муаммер Айгар:
Ченгелкөйдө каршылык көрсөткөн
4 адамды атып салдык. Маселе жок.
Подполковник Садык Жебежи:
АК партиянын шаардык
борборунда 3-4 миң адам бар,
жардам керек.
Подполковник Музаффер Дүзенли:
Чогулган элге, аскердик күчтөргө
жана полицияга каршы курал, танк
менен чабуул жасалышы керек.
Подполковник Садык, кайсы
жердесиз?

04:42

Президент Эрдоган жайгашып, түн жарымында чыгып кеткен
Мармаристеги мейманканага тик учактардан ок атылды. Тик
учактардан түшкөн беткапчан жана оор куралчан жоокерлер
мейманкананы курчоого алышты. Атышууда беш полиция
кызматкери жаракат алды.

05:20

Премьер-министр Йылдырым өзүнүн твиттердеги расмий
баракчасы аркылуу төңкөрүш аракетине катышкан бир генералдын
өлтүрүлгөндүгү тууралуу кабар келгенин жана арасында
полковниктер орун алган 130 аскердин кармалганын билдирди.

06:00

Гөлбашы Башкы прокуратурасы төңкөрүшкө байланыштуу
иликтөө башталганын, Гөлбашыдагы Атайын операциялар
башкармалыгында 42 кишинин каза болгонун жана аймактагы
кырдаал көзөмөлгө алынганын билдирди.

16-ИЮЛЬ

06:30

Коопсуздук курчоосуна алынган Чанкая сарайына жана
премьер-министрдин расмий резиденциясына баруучу
бардык жолдор жабылды. Төңкөрүш жасоого аракет
кылган ФЕТУ мүчөлөрү колдонгон жана ТҮРКСАТты
бомбалаган аскердик тик учак Гөлбашыда атып түшүрүлдү.

16-ИЮЛЬ

06:30

Төңкөрүштө Босфор көпүрөсүн көзөмөлдөп турган
аскерлер багынып беришти.

16-ИЮЛЬ

16-ИЮЛЬ

16-ИЮЛЬ
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06:43

Президенттик Резиденциянын жанына ФЕТУ мүчөлөрү
тарабынан 2 бомба ташталды. Бомбалар Миллет мечитинин
алдында токтоп турган унаалардын бирине түшкөн.

16-ИЮЛЬ

06:52

Премьер-министр Йылдырым 1-армиянын генералы
Үмит Дүндардын Башкы штабдын жетекчисинин
милдетин аткаруучусу болуп дайындалганын жарыялады.

16-ИЮЛЬ

07:00

Президенттик Резиденциянын жанындагы Жандармериянын башкы
командачылыгы жайгашкан жерге аскердик учактан бомба ташталды.

16-ИЮЛЬ

07:10

Ички иштер министрлигинен алынган маалыматка
ылайык, ФЕТУнун 336 мүчөсү кармалды.

16-ИЮЛЬ
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16-ИЮЛЬ

07:41

Башкы штабдын имаратынан чыгарылган танктан баррикада үчүн
атайын токтотулган жүк ташуучу унааларга ок атылды.

16-ИЮЛЬ

07:50

Ички иштер министри Эфкан Ала тарабынан Фетуллахчы террор
уюмуна мүчө 29 полковник жана 5 генерал кызматтан алынды.

16-ИЮЛЬ

08:32

Башкы штабдын жетекчиси генерал Хулуси
Акар Чанкая резиденциясында.

08:36

Жандармериянын башкы командачылыгы полициянын атайын
операция жүргүзүүчү түзүмдөрү тарабынан колго түшүрүлдү. Башкы
штабдагы Фетуллахчы террор уюмуна мүчө аскерлер кармалды.

16-ИЮЛЬ

19

09:10

Сот жана прокурорлор жогорку кеңеши (HSYK) куралдуу террордук
уюм ФЕТУга мүчө болгон сот жана прокурорлорго карата катуу
чара көрүү максатында чогулду.

16-ИЮЛЬ

09:32

Төңкөрүш аракетине байланыштуу башталган иликтөөлөрдүн алкагында
Түркия боюнча Түрк куралдуу күчтөрүнүн ичинде террордук ФЕТУ
уюмуна мүчө болгон 1374 кызматкер кармалды. Кармалгандардын
арасында 58-артиллериялык бригаданын командири, бригадалык
генерал Мурат Айгүндүн да бар экендиги белгилүү болду.

16-ИЮЛЬ

09:40

Генералдык штабдын имаратынан чыккан 200гө жакын куралсыз
катардагы аскер жана сержант полицияга багынып беришти.

16-ИЮЛЬ

20

09:44

ФЕТУнун төңкөрүш аракетинен улам, Түркия боюнча 90 кишинин
курман болуп, 1154 кишинин жараланганы маалымдалды.

16-ИЮЛЬ

09:46

Аскердик аба күчтөрүнүн мурдагы командири, армиянын генералы
Акын Өзтүрк менен аскердик машыгуу боюнча атайын түзүмдүн
командири, генерал-лейтенант Метин Ийидилге карата “мекенге
чыккынчылык кылуу” беренеси боюнча кылмыш иши козголду.

16-ИЮЛЬ

09:56

Тергөөлөрдүн алкагында Түркия боюнча
ФЕТУнун 1563 куралдуу мүчөсү кармалды.

09:58

Түркиянын эмгек өргүүсүнө чыккан бардык сот жана прокурорлордун
эмгек өргүүсүн жана соттук каникулду токтотуу, алардын дароо
кызматка киришүүсүн камсыз кылуу чечими кабыл алынды.

16-ИЮЛЬ

16-ИЮЛЬ
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16-ИЮЛЬ

16-ИЮЛЬ

16-ИЮЛЬ

16-ИЮЛЬ
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10:07

Генералдык штабдан чыккан 700гө жакын куралсыз катардагы
аскер жана сержанттар полицияга багынып беришти.

10:15

Бингөлдүн 49-бригадасынын командири, бригадалык
генерал Юнус Котаман менен Болунун 2-бригадасынын
командири, бригадалык генерал Исмаил Гүнешер кармалды.

10:22

Президент Эрдоган убактылуу жайгашып, кайра чыгып
кеткен Мармаристеги мейманканага тик учактардан ок аткан
аскерлер төңкөрүш аракетинин ийгиликсиз болгонунан улам,
аймактан качып кетишти.

10:34

Төңкөрүшкө катышпаганы үчүн колдору байланып, Генералдык штабдагы
бөлмөлөрдө камалган офицерлер менен сержанттар эртең менен
бошотулду. Даражалуу аскер жана сержанттардын бир тобу, алардын
арасында танк айдаган офицерлер жана сержанттар да багынып беришти.

10:37

Премьер-министр Йылдырым: “Башкы штабдын жетекчиси Хулуси
Акар аман-эсен куткарылды жана учурда Чанкаядагы кризистик
борбордо өз кызматына киришти”, – деп билдирүү жасады.

16-ИЮЛЬ

10:41

Акынжыдагы 4-башкы аскердик авиа-базасын ээлеп
алган ФЕТУ мүчөлөрү ишке ашпай калган төңкөрүш
аракетинен кийин базаны таштап кете баштады.

16-ИЮЛЬ

10:59

Ички иштер министри Эфкан Ала Жээк коопсуздук
командири контр-адмирал Хакан Устамды кызматтан алды.

16-ИЮЛЬ

11:27

Башкы штабдагы ФЕТУ аскерлери колго түшүп
берүү үчүн сүйлөшүү жүргүзүүнү талап кылышты.

16-ИЮЛЬ

ГРЕЦИЯГА КАЧКАН 8 ТӨҢКӨРҮШЧҮ
ФЕТУнун төңкөрүш аракетине катышкандан кийин Грецияга качкан 8 аскердин
Түркияга экстрадицияланышына байланыштуу процесс 2 жумадан 1 айга
чейинки убакыттын ичинде аяктай тургандыгы билдирилди.

ПРОЦЕСС 3 АСПЕКТТЕН ТУРАТ:

Төңкөрүшчүлөр 16-июль күнү саат
11:51де Сикорский аскердик тик
учагы менен Грециянын
Александруполис аэропортуна
конушкан.

16-ИЮЛЬ

16-ИЮЛЬ

1

Өлкөгө мыйзамсыз кирүү менен байланышкан кылмыштын
алкагында козголгон кылмыш иши.

2

Административдик процедура чөйрөсүндө башпаанек талабы.
Эгерде өтүнүч кабыл алынса, кайтаруу процесси токтотулат.

3

Акыркы этап – экстрадициялоо процесси. Экстрадициялоо процесси
райондук соттордон кийин Жогорку сотко өткөрүлүп берилет, ал
жерде экстрадициялоо өтүнүчүнүн кабыл алынып алынбай турганы
боюнча чечим чыгарылат. Талаптар Греция менен Түркия тараптар
болгон Кылмышкерлерди экстрадициялоо боюнча Европа
конвенциясынын алкагында каралат.

12:04

Полициянын атайын операция жүргүзүүчү түзүмдөрү
Жандармериянын башкы командачылыгынын имаратында
операция жүргүзүп, 200гө жакын аскер кармалды.

12:56

Анкара шаардык башкы прокуратурасынын Конституциялык
тартипке каршы жасалган кылмыштарды иликтөө бюросунан үч
мамлекеттик прокурор шектүүлөрдү кармоо үчүн Башкы штабдын
борбордук кеңсесине келишти.

23

12:57

Премьер-министр Йылдырым Чанкая резиденциясына келип,
камералардын алдында билдирүү жасады. Өз билдирүүсүндө:
«Төңкөрүш токтотулду, курман болгондордун жалпы саны 161, ал
эми жаракат алгандар 1440. Бул ыплас операцияга тиешеси бар
2839 офицер жана ар түрдүү аскердик даражасы бар аскерлер
кармалды. Араларында жогорку даражалуу адамдар да бар”, – деди.

16-ИЮЛЬ

14:37

Сот жана прокурорлор жогорку кеңеши Анкара Башкы
прокуратурасынын камакка алуу чечимине ылайык, Сот жана
прокурорлор жогорку кеңешинин 5 мүчөсүн мүчөлүктөн чыгаруу
чечимин кабыл алды. Сот жана прокурорлор жогорку кеңешинин
2-башкармалыгы биринчи инстанциядагы административдик соттун 541
судьясы, биринчи инстанциядагы жазык жана жарандык соттун 2204
судьясы болуп, жалпы 2745 судьянын ыйгарым укуктарын токтотту.

16-ИЮЛЬ

14:43

Төңкөрүш жасоого аракет кылган ФЕТУ мүчөлөрүнүн бир бөлүгү
Анкара полиция башкармалыгына алып келинди.

16-ИЮЛЬ

15:03

Мамлекеттик кеңештин курамына кирген ФЕТУ мүчөсү 5 адам
дароо Мамлекеттик кеңеш жыйындар залында камакка алынды.

16-ИЮЛЬ

15:26

ФЕТУнун төңкөрүш аракетине байланыштуу камакка алуу буйругу
менен Мамлекеттик кеңештин 10 мүчөсү кармалды.

16:08

Анкаранын башкы прокуратурасы Жогорку соттун 140 мүчөсүн
жана Мамлекеттик кеңештин 48 мүчөсүн террордук уюмга мүчө
болгондугу үчүн камоо чечимин чыгарды. Алардын арасында
Жогорку Соттун 11 мүчөсү жана Сот жана прокурорлор
жогорку кеңешинин 4 мүчөсү камакка алынды.

16:08

Премьер-министр Бинали Йылдырым Түркия Улуу Улуттук
Жыйынынын кезексиз чукул жыйынында депутаттарга
кайрылуу жасады. Йылдырым өз сөзүн мамлекеттик гимндин
саптарын окуу менен баштады.

16-ИЮЛЬ

16-ИЮЛЬ

16-ИЮЛЬ
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16-ИЮЛЬ

16-ИЮЛЬ

16-ИЮЛЬ

16-ИЮЛЬ

16-ИЮЛЬ

16-ИЮЛЬ

18:46

Төңкөрүш аракетинде уюм мүчөлөрү тарабынан колдонулган
Анкара коопсуздук башкармалыгынын бакчасындагы танктар
аскердик жүк ташуучу унаалар менен казармага жеткирилди.

20:02

ФЕТУнун төңкөрүш аракетинен кийин жүргүзүлгөн
иликтөөнүн алкагында үйү тинтүүгө алынган Конституциялык
соттун мүчөсү Алпарслан Алтан кармалды.

20:50

Анкара Акынжы 4-аскердик башкы авиа-базасында ФЕТУнун
төңкөрүш аракетине каршы жүргүзүлгөн операцияда
Жандармериянын башкы командири, генерал Галип Менди
куткарылды. Мендинин кызматына кайтып келгени кабарланды.

21:09

ФЕТУнун төңкөрүш аракетинен кийин жүргүзүлгөн иликтөөнүн
алкагында үйү тинтүүгө алынган Конституциялык соттун мүчөсү
Эрдал Тержан Аткезчилик жана уюшкан кылмыштуулук менен
күрөшүү башкармалыгынын атайын топтору тарабынан кармалды.

21:19

Сот жана прокурорлор жогорку кеңешинин 2-башкармалыгы
тарабынан кызматтан четтетилген сот системасындагы
судья жана прокурорлордун ысымдары белгилүү болду.

21:57

Анкаранын Республикалык башкы прокуратурасы оор жазалар
боюнча бардык республикалык прокуратураларга кат жолдоп,
“аталган уюмга мүчө экендиги аныкталган башкаруу жана сот
тармагында иштеген 2745 судья жана прокурордун камакка
алынышын, тергөө иштеринин башталышын” талап кылды.
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ЭҢ ЖАКЫН АДАМДАРЫ ЧЫККЫНЧЫ ЧЫКТЫ
Фетуллахчы террор уюмунун төңкөрүш аракети учурунда
Башкы штабдын жетекчиси Хулуси Акар менен куралдуу
күчтөрдүн командирлери барымтага алынгандан кийин
алардын жанындагы айрым жакын адамдардын
чыккынчылык кылганы белгилүү болду.

Башкы штабдын жетекчиси
Хулуси Акар

ТӨҢКӨРҮШ АРАКЕТИНИН БАШТАЛЫШЫ
Башкы штабда окуялар кызый баштады.
Алгач генерал Акардын жансакчылары
турган кабаттын темир эшиктери бекитилди.
Ал ортодо чыккан кагылышта командирдин
жансакчыларынын айрымдарына ок атылды.
ГЕНЕРАЛ АКАРГА КУРАЛ КЕЗЕП, БИЛДИРҮҮГӨ
КОЛ КОЙДУРУУ АРАКЕТИ БОЛДУ
Төңкөрүшчүл аскерлер генерал Акарды
төңкөрүш декларациясына кол
койдурууга аракет кылышты. Буга
каршылык көрсөткөн Акарга курал кезеп,
мойнуна кур салып, муунтушту.

Башкы штабдын
экинчи
командачысы,
генерал Яшар
Гүлер

Аскердик аба
күчтөрүнүн
командачысы,
генерал
Абидин Үнал

Жандармериянын
башкы
командачысы,
генерал Галип
Менди

БАРЫМТАГА АЛЫНГАНДАР ТИК УЧАК МЕНЕН
4-АСКЕРДИК АВИА-БАЗАСЫНА ЖЕТКИРИЛДИ
Башкы штабдын жетекчиси Акар жана
экинчи командачысы, генерал Яшар Гүлер
тик учак менен төңкөрүш жасоого аракет
кылгандар тарабынан база катары
колдонулган 4-аскердик башкы
авиа-базага жеткирилди.
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АСКЕРДИК АБА КҮЧТӨРҮНҮН КОМАНДИРИ ГЕНЕРАЛ
ҮНАЛДЫ ТОЙ ҮСТҮНӨН КАРМАП КЕТИШТИ
Төңкөрүш аракети учурунда Аскердик аба
күчтөрүнүн командири генерал Абидин Үнал жана
анын жогорку даражалуу офицерлери тойдо
отурган жерлеринен барымтага алынган.
Командирлерди барымтага алгандардын арасында
штабдын начальниги, адъютант жана сержант
өңдүү жакындан иштешкендердин да болгондугу
белгилүү болду.
Жандармериянын башкы командири генерал Галип
Менди төңкөрүшчүлөр тарабынан имараттын кире
беришинде кармалганы билдирилди. Генерал
Мендини барымтага алууга өзү менен бирге
иштешкен офицердин колдоо көрсөткөнү айтылды.
АТАЙЫН АСКЕРДИК КҮЧТӨРДҮН
КОМАНДАЧЫЛЫГЫНДА АТЫШУУ
Төңкөрүшкө колдоо көрсөткөндөрдүн бири
бригадалык генерал Семих Терзи Башкы
штабдын жетекчисинин кол алдындагы атайын
аскердик күчтөрдүн командири генерал-майор
Зекаи Аксакаллынын командачылыгындагы
офицер тарабынан өлтүрүлдү. Андан кийин
Терзинин жанындагы аскерлер Акасаллынын
командачылыгындагы офицерди атып өлтүрүштү.
ТЕРРОРИЗМ МЕНЕН КҮРӨШҮҮ БӨЛҮМҮНҮН
БАШЧЫСЫ ТУРГУТ АРСЛАН
Төңкөрүш аракетинин алдында Коопсуздук
башкармалыгынын Терроризмге каршы күрөшүү
бөлүмүнүн башчысы Бештепедеги
жандармериянын башкы командачылыгынын
штабына чакырылды. Ошол жерде төңкөрүш
жасоого аракет кылган аскерлер тарабынан
барымтага алынды. Жансакчысы курман болуп,
Арсландын колу артына байланып, башына ок
атылып өлтүрүлгөнү белгилүү болду.

Окуяга карата дүйнө
жүзүнүн реакциясы
Дүйнө лидерлери төңкөрүш аракетине карата
кескин реакция жасашты. Бир ооздон эл тарабынан
шайланган лидерди жана демократияны колдой
тургандыктарын билдиришти.
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Евробиримдиктин (ЕБ) лидерлери
биргелешкен билдирүүсүндө
Түркияны тез арада конституциялык
түзүлүшкө кайтууга чакырышты
Европа Кеңешинин төрагасы Дональд
Туск, Еврокомиссиясынын төрагасы
Жан-Клод Юнкер жана Европа
биримдигинин тышкы байланыштар
жана коопсуздук саясаты боюнча
өкүлү Федерика Могерини тарабынан
Евробиримдикке кирген өлкөлөрдүн
атынан жасалган биргелешкен
билдирүүдө: “Түркия Европа
Биримдиги үчүн маанилүү өнөктөш.
Евробиримдик демократиялык жол
менен шайланган өкмөттү, өлкөнүн
институттарын жана мыйзамдын
үстөмдүгүн толук колдойт. Биз
Түркияны тез арада конституциялык
түзүлүшкө кайтууга чакырабыз. Биз
окуяларды кылдаттык менен байкоону
улантабыз”, – деп билдирди.

Грециянын премьер-министри
Алексис Ципрас:
“Түркиядагы окуяларга жакындан
байкоо салган Греция өкмөтү
жана калкы демократия жана
конституциялык тартипти колдойт”.

Азербайжандын Президенти Алиев:

Ирандын Президенти Роухани:
“Биз азыркы күнгө чейин өкмөттү
аскердик төңкөрүш жолу менен
алмаштырууга, эл шайлаган бийликти
танк, артиллерия жана учактар
менен кулатууга болот деп ойлогон
өлкөлөрдүн арасында жашап жатабыз.
Алар төңкөрүш жасоо доорунун эбак
өтүп кеткенин дагы деле түшүнбөйт.
Бүгүнкү күндө Иран, Түркия, Сирия,
Ирак, Ливан, Бахрейн жана Йемендеги
көйгөйлөрдү чечүүнүн бирден-бир
жолу бул – шайлоо”.
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Бельгиянын премьер-министри
Шарль Мишель:
“Төңкөрүш аракети аяктаганына
кубанычтабыз”.

Испаниянын Анкарадагы
элчилигинен жасалган жазуу
түрүндөгү билдирүү:
“Испания өзүнүн досу жана маанилүү
өнөктөшү болгон Түркиядагы төңкөрүш
аракетин айыптап, мыйзамдуу
жетекчиликке жана демократиялык
жол менен шайланган мекемелерине
колдоосун билдирет. Конституциялык
түзүлүшкө жана мыйзамдын
үстөмдүгүн урматтоого чакырат”.

Грузиянын Президенти
Маргвелашвили:
“Биринчиден, Түркиянын
демократиялык жол менен шайланган
өкмөтүн колдой турганыбызды
билдиргим келет. Ал эми жеке өзүмдүн
атымдан Президент Режеп Тайип
Эрдоганды колдой турганымды
билдиргим келет”.

“Куралдуу козголоңду катуу
айыптайм, муну түрк улутунун
улуттук кызыкчылыктарына, өлкөнүн
демократиялык түзүлүшүнө жана
мыйзам үстөмдүгүнө болгон сокку деп
эсептейм”.

Албаниянын Президенти
Буджар Нишани:
“Бийликти күч менен басып алууну
көздөгөн мындай аракеттерди
айыптайм. Тез арада Түркияда тынчтык
орношун каалайм”.

Кытайдын Тышкы иштер
министрлигинин басма сөз
катчысы Лу Кан:
“Түркиядагы абалга жакындан байкоо
жүргүзүүдөбүз жана Түркияда эӊ
кыска убакттын ичинде тартип жана
туруктуулук орнойт деп үмүттөнөбүз”.

Индонезиянын вице-президенти
Юсуф Калла:
ФЕТУнун төңкөрүш аракетине каршы
түрк өкмөтүн жана демократияны
колдогондорун белгилеген Калла
Түркиядагы төңкөрүш аракетинин
тынчсыздандырганын билдирди.

АКШнын Президенти Барак Обама:
Америка Кошмо Штаттарынын
Президенти менен мамлекеттик
катчысы Түркиядагы бардык
тараптар демократиялык жол
менен шайланган өкмөттү колдоп,
сабырдуу болуп, ар кандай зордукзомбулуктан жана кан төгүүдөн
алыс болушу керек деп билдиришти.
Министр Керри министрликтин
Түркиядагы америкалык жарандардын
коопсуздугуна маани берилип
жатканын жана мындан ары да бул
маселеге көңүл буруу улантыла
турганын баса белгиледи.

Россия Федерациясынын
Президенти Владимир Путин:

Германиянын канцлери
Ангела Меркель:
ФЕТУнун төңкөрүш аракетин эң катуу
айыптаган Меркель билдирүүсүндө
төңкөрүш аракетинде көптөгөн адам
өмүрүнүн кыйылышын трагедиялуу
абал деп белгиледи.

Италиянын премьер-министри
Маттео Ренци:

Европа Кеңешинин Парламенттик
Ассамблеясынын президенти
Педро Аграмунт:
“Түркия бизге мүчө мамлекет жана
анын демократиялык институттарын
жана башкаруучуларын колдойбуз.
Азыр эң негизгиси – тартипти сактоо,
тынчтык жолу менен демократиялык
институттарды жана принциптерди
коргоо. Европа Кеңешинин
Парламенттик Ассамблеясы
жана Европа Кеңешинин бардык
мекемелери Түркияны колдоого даяр”.

“Биз башкарууну алмаштыруу үчүн
конституцияга туура келбеген, зордукзомбулук ыкмаларын колдонуу
аракетин кескин түрдө четке кагабыз.
Каза болгондор үчүн көңүл айтабыз
жана Түркияда конституциялык тартип,
туруктуулуктун тез арада калыбына
келишине тилектешпиз”.

Канаданын премьер-министри
Джастин Трюдо:
“Бардык канадалыктардын атынан
Түркиядагы окуяларга байланыштуу
тынчсыздануубузду билдиргим
келет. Биз бардык тараптарды
сабырдуулукка чакырабыз. Канада түрк
демократиясынын корголушун колдойт”.

ФЕТУнун төңкөрүш аракетинин мизи
кайтарылгандан кийин Түркияда
туруктуулук жана демократиялык
тартип орной баштаганын белгилеген
Рензи Түркиядагы түнү бою уланган
окуяларды тынымсыз байкап турганын,
төңкөрүш аракетине бөгөт коюлганына
кубангандыгын билдирди.

Малайзиянын премьер-министри
Неджип Разак:
Украинанын Тышкы
иштер министрлиги:
“Украина Түркия Республикасынын
калкын жана демократиялык жол менен
шайланган башкаруу органдарын
чечкиндүүлүк менен колдойт”.

Босния жана Герцеговина
президиумунун төрагасы
Бакир Изетбегович:
“Максаттары орундалбайт. Кимге
ишенүүгө болбой турганы белгилүү
болду”.

“Биз шайлоо жолу менен орногон
элдик бийликке каршы келген
мыйзамсыз аракеттерге каршыбыз.
Кандай гана мүнөздө болбосун,
төңкөрүштөргө жол берилбеши
керек. Демократиялык процесс –
эркиндигибиздин, коопсуздугубуздун
жана жыргалчылыгыбыздын негизи”.
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Англиянын премьер-министри
Тереза Мэй:
Англиянын Түркиянын демократиялык
жол менен шайланган мекемелерине
колдоо көрсөткөнүн баса белгилеген
Англиянын премьер-министри
Мэй: “Түрк армиясынын кээ бир
мүчөлөрүнүн төңкөрүш аракетин катуу
айыптайбыз. Мындан ары зордукзомбулук болбош үчүн бардыгын
жасоо керек”, – деп билдирди.

НАТОнун башкы катчысы
Йенс Столтенберг:
“Түрк элинин жана саясий
партиялардын демократияга жана
демократиялык жол менен шайланган
өкмөткө болгон күчтүү колдоосу
мени кубандырат. Мен Түркиянын
демократиялык институттарын
жана конституциясын сыйлоого,
сабырдуулукка жана тынчтыкты
сактоого чакырам. Түркия – НАТО нун
маанилүү өнөктөшү”.

Ирактын Президенти Фуад Масум:
“Ирак коӊшу мамлекет Түркиянын бул
кризистен чыгуусуна чоң үмүт артат.
Түркиянын өлкө ичиндеги өзгөчө
кырдаалдан чыга аларына ишенем”.
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“Франция катары Түркияда тынчтыктын
тез арада орношун каалайбыз жана
өлкө бул демократия сыноосунан
ийгиликтүү өтөт деп үмүттөнөбүз”.

Сомалинин Президенти Хасан
Шейх Махмуд:

Ирак парламентинин спикери Селим
аль-Жубури:
“Парламентке кол салуу – бул
өлкөнүн эң жогорку мыйзам
чыгаруу бийлигинин кадыр-баркына
кол салуу. Конституциялык жана
укуктук мыйзамдуулукка сый-урмат
көрсөтүлүшү керек”.

“Түркиядагы төңкөрүш аракетин
айыптайбыз жана Түркиянын
демократиялык институттарын толук
колдой турганыбызды кайталайбыз.
Евробиримдик Түркия жана анын
калкы менен тилектеш”.

Франциянын Тышкы иштер
министри Жан-Марк Эйро:

Румыниянын премьер-министри
Дачиан Чиош:
“Түркия үчүн жалгыз жол –
конституциялык түзүлүш жана
мыйзамдуу мамлекеттик түзүлүшкө
кайтуу”.

Евробиримдиктин Тышкы иштер
жана коопсуздук саясаты боюнча
жогорку өкүлү Федерика Могерини
жана Евробиримдиктин кеңейүү
боюнча комиссары Йоханнес Хан:

Косовонун президенти Хашим Тачи:
“Түркиянын туруктуулугу – региондогу
туруктуулуктун ачкычы. Түркиянын
шайланган өкмөтүн, мыйзамын жана
тартибин колдойбуз”.

«Стамбул менен Анкарадагы төңкөрүш
аракетин айыптайм. Түрк эли тандаган
демократия жолун төңкөрүш менен
өзгөртүүгө аракет кылуу кабыл
алынгыс. Сомали Президент Режеп
Тайип Эрдогандын өкмөтүн толугу
менен колдойт”.

Катар эмири шейх Тамим бин
Хамад аль Тани:

“Сауд Арабиясы боордош Түркия
мамлекети тарабынан төңкөрүш
жасоо аракетине бөгөт коюлгандыгы,
Президент Режеп Тайип Эрдогандын
жана шайланган өкмөттүн иштери
конституциялык негизде өз нугунда
бара жаткандыгы үчүн кубанычта”.

Пакистандын премьер-министри
Наваз Шариф:
Марокконун Инфраструктура
жана логистика министри
Абдулазиз Рабба:
“Түрк эли демократия жана өкмөт
менен бирге мекенин коргоду.
Козголоңчулардын ою ишке ашкан
жок. Эл жетекчилерди колдогон
учурда гана улуу иштерди жасап,
өлкөнүн туруктуулугун жана
коопсуздугун камсыздай алат.
Аллахым, үммөттөрүбүздү, өлкөбүздү,
мекенибизди коргоо”.

15-ИЮЛДАН
КИЙИН ТҮРКИЯНЫ
КОЛДОП, БИЛДИРҮҮ
ЖӨНӨТКӨНДӨР:

“Пакистан мамлекети Түркия
мамлекети жана анын өкмөтү
ар дайым кызматташып келет.
Түркиядагы элдин эрки менен
курулган демократиялык системаны
жана демократиялык жол менен
шайланган жетекчилерди колдойбуз.
Пакистан мамлекети демократияны
жана укуктун үстөмдүгүн кулатууну
көздөгөн төңкөрүш аракетин айыптайт.
Пакистан калкы жана өкмөтү Түркияда
кыска убакыттын аралыгында тынчтык
орнойт деген үмүттө”.
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Австралиянын премьер-министри
Малкольм Тернбулл:
“Австралия мамлекети, демократиялык
жол менен шайланган түрк өкмөтүн
колдойт жана бардыгын Түркиянын
демократиялык уюмдарын урматтоого
чакырат”.

Европа Кеңешинин башкы катчысы
Турбьёрн Ягланд:
“Кайсы тарабынан алып карабайлы,
төңкөрүш аракети кабыл алынгыс
нерсе. Түркия Республикасынын Улуу
Улуттук Жыйыны сыяктуу өлкөнүн
демократиялык мекемелерине жана
уюмдарына кол салуулар болуп,
бомбаланды. Бул төңкөрүш аракети
кескин айыпталыш керек. Түн
жарымына чейин эле (15-июль түнү)
төңкөрүш аракетинин акылга сыярлык
эмес экендигин билдирдим”.

ЭЛ АРАЛЫК УЮМ
Европа биримдиги (ЕБ) | Европа коопсуздук жана
кызматташтык уюму (ЕККУ) | Европалык кеңеш (ЕК) |
Бириккен улуттар уюму (БУУ) | Ислам кызматташтык
уюму (ИКУ) | Түндүк Атлантикалык конвенция уюму (НАТО)
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ӨЛКӨ

Сауд Аравиясынын королу Салман
бин Абдулазиз Аль-Сауд:

Түркия Республикасынын Президенти
Режеп Тайип Эрдоганга телефон
чалып, Катар өлкөсү конституциялык
мыйзамдуулукту сактоодо, укукту
коргоодо, коопсуздукту жана
туруктуулукту сактоодо, кандай кана ишаракет болбосун, ар дайым Түркиянын
жанында боло тургандыгын билдирди.

Австралия | Австрия | Азербайджан | АКШ | Албания | Алжир | Аргентина | Афганистан | Бангладеш | Бахрейн | Белгия
Белоруссия | Бенин | Бириккен Араб Эмираттары | Бирма | Болгария | Боливия | Босния жана Герцеговина | Венгрия | Венесуела
Гамбия | Гана | Гвинея | Германия | Греция | Грузия | Дания | Джибути | Жаңы Зеландия | Жапония | Израиль | Индия | Индонезия
Иордания | Ирак | Иран | Ирландия | Исландия | Испания | Италия | Йемен | Казакстан | Камерун | Канада | Катар | Кения
Колумбия | Коморс | Конго | Косово,Коста-Рика | Кот-д Ивуар | Кувейт | Кыргызстан | Кытай Эл Республикасы | Латвия | Ливан
Ливия | Литва | Люксембург | Мавритания | Македония | Малайзия | Мали | Малта | Марокко | Мексика | Молдава | Нигер | Нигерия
Норвегия | Оман | Пакистан | Палестина | Панама | Перу | Польша | Португалия | Россия Федерациясы | Руанда | Румыния
Сауд Арабиясы | Сенегал | Сербия | Сирия | Словакия | Словения | Сомали | Судан | Тайланд | Тунис | Түндүк Кипр Түрк Республикасы
Түркменистан | Түштүк Африка Республикасы | Түштүк Корея | Уганда | Украина | Улуу Британия | Уругвай | Филиппин | Финляндия
Франция | Хорватия | Чили | Швейцария | Швеция | Шри Ланка | Экватор | Эстония | Эфиопия | Ямайка

31

32

Босния жана
Герцеговина/Сараево

Босния жана Герцеговинанын борбор шаары Сараеводо жашаган босниялык жана
түрк жарандары Стамбул жана Анкарадагы Фетуллахчы террор уюмунун төңкөрүш
аракетине каршы чыгышты. Колдоруна Түркия менен Босния жана Герцеговинанын
желектерин алып, Баскарсияда чогулган топ такбир айтып, азан чакырышты.

Швейцария/Цюрих

Түркиянын Цюрихтеги башкы консулдугунун алдында Фетуллахчы террордук
уюмунун төңкөрүш аракетине карата каршылык көрсөтүштү.

Палестина/Газа

Газа шаарындагы “Шева жана Хусари” мунарасынын алдыда чогулган
палестиналыктар, Фетуллахчы террор уюмунун төңкөрүш аракетинин ишке ашпай
калганын майрамдашты. Хамас тарабынан уюштурулган иш-чарада адамдар
Түркия, Палестина жана Хамас желектери менен бирге Түркия Республикасынын
Президенти Режеп Тайип Эрдогандын сүрөттөрүн да көтөрүп чыгышты.

Италия/Милан

Италиянын Милан шаарында төңкөрүшкө каршы чыккандар Дуомо
кафедралдык соборунун алдына чогулуп, Фетуллахчы террор уюмуна
каршы жөө жүрүшкө чыгышты.
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АКШ/Пенсилвания

АКШда жашаган түрк жарандары Фетуллахчы террор уюмунун (ФЕТУ) төңкөрүш
аракетине каршы чыгып, ФЕТУ уюмунун лидери Фетуллах Гүлен жана анын
жакындары жашаган комплекстин алдына чогулушту.

ТӨҢКӨРҮШ АРАКЕТИНЕ КАРШЫЛЫК КӨРСӨТКӨН ӨЛКӨЛӨР
Австралия Мельбурн | Австрия Вена | Азербайджан Баку
| АКШ Бостон, Пенсильвания штаты, Чикаго | Бельгия
Брюссель | Босния жана Герцеговина Сараево | Венгрия
Будапешт | Германия Берлин, Кельн | Иордания Амман |
Италия Милан | Канада Торонто | Катар | Косово Призрен
| Ливан Бейрут | Ливия Триполи | Люксембург | Македония
Скопье | Марокко | Палестина Газа | Пакистан | Сирия
Aзез | Тунис | Франция Страсбург | Швейцария Женева,
Цюрих | Швеция Стокгольм.
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ПРЕЗИДЕНТТИН ЧЕТ ЭЛДИК
БАСЫЛМАЛАРГА БЕРГЕН ИНТЕРВЬЮСУ

Түркия Республикасынын
Президенти Режеп Тайип
Эрдоган, CNN Internetional
каналында Бекки Андерсон
менен болгон маегинде
ФЕТУ тарабынан жасалган
төңкөрүш аракети тууралуу
суроолорго жооп берди.

Түркия Республикасынын
Президенти Режеп Тайип
Эрдоган: “Азыркы тапта
колго түшкөндөрдүн
арасында ФЕТУнун мүчөсү
экендигин мойнуна алгандар
бар. Алар буйрук кайсы
жактан келгендигин айтып
беришти. Ал гана эмес,
учурда Башкы штабдын
командачысын барымтага
алгандардын бири: “Сизди
лидерибиз Фетхуллах Гүлен
менен байланыштыралы,
жолугуштуралы”, – дегенге
чейин барып жатышат.”

Түркия Республикасынын
Президенти Режеп Тайип
Эрдоган: “...ФЕТУ мамлекетте
параллель бир түзүлүш курган.
Бул төңкөрүш аракети аркылуу
алар ийгиликке жете алышкан
жок, бирок мен алар жакынкы
күндөрдө өздөрүнүн келечеги
үчүн айрым пландарды түзө
тургандыгына ишенем. Бирок
биз мамлекет катары, эл катары
биримдик ичиндебиз жана бул
сыяктуу уюмдарга каршыбыз.
Биз эл менен бир болгон учурда
эч бир танктын иши оӊунан
чыкпайт, чыккан да эмес...”
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ОППОЗИЦИЯЧЫЛ ПАРТИЯЛАР ТӨҢКӨРҮШ
АРАКЕТИНЕ КАРШЫ ЧЫГЫШТЫ

Премьер-министр Бинали Йылдырым менен Жумуруят элдик партиясынын төрагасы Кемал Кылычдароглу
төңкөрүш аракетинен кийин жолугушуу уюштуруп, андан соң биргелешкен билдирүү жасашты.

Премьер-министр Бинали Йылдырым менен Улуттук кыймыл партиясынын жетекчиси Девлет
Бахчели өз ара жолугуп сүйлөшкөн соң басма сөз аркылу биргелешкен билдирүү жасашып,
ФЕТУ/ПМТ менен аягына чейин чечкиндүү күрөшө тургандыгын баса белгилешти.
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Оппозициячыл партиялардын лидерлери, төңкөрүш аракетине
каршы өз элинин жана учурдагы өкмөттүн жанында болуп,
төӊкөрүшкө каршы экендигин жарыялашты.

Түркия Республикасынын Президенти Режеп Тайип Эрдогандын чакыруусунун
негизинде бийликтеги жана оппозициячыл партиялардын лидерлери жолугушту.

Президенттик резиденцияга чогулган лидерлер төңкөрүш
аракетине каршы биргеликте күрөшүү чечимин кабыл алышты.
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ЙЕНИКАПЫДА ДЕМОКРАТИЯ
ЖАНА ШЕЙИТТЕР ҮЧҮН МИТИНГ

Өкмөт жана оппозициячыл лидерлер ФЕТУнун төңкөрүш
аракетине каршы чыгуу максатында чогулушту.

Еврей, христиан жана мусулман дининин
лидерлери төңкөрүш аракетине каршы чогулду.
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Түркия Республикасынын Президенти Режеп Тайип Эрдогандын чакырыгы менен Стамбулдун Йеникапы аянтында рекорддук
сандагы миллиондогон жарандардын катышуусу менен демократия жана шейиттер үчүн митинг уюштурулду. Митингге Түркия
Республикасынын Президенти Режеп Тайип Эрдоган, Түркия Улуу Улуттук Жыйынынын төрагасы Исмаил Кахраман, премьер-министр
Бинали Йылдырым, Жумуруят элдик партиясынын төрагасы Кемал Кылычдароглу, Улутчул кыймыл партиясынын төрагасы Девлет
Бахчели, ошондой эле аскер кызматкерлери, өнөр адамдары, бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү жана лидердер катышты.

Президент Режеп Тайип Эрдогандын сүйлөгөн сөзү төңкөрүшкө каршы бириккен
бардык көз караштагы жарандар тарабынан кызуу кубаттоо менен кабыл алынды.

Йеникапы аянтында “Демократия жана шейиттер үчүн митинг”
башталганга чейин лидерлер палаткада чогулушту.
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УЛУТТУК МАССАЛЫК МААЛЫМАТ
КАРАЖАТТАРЫ ТӨҢКӨРҮШ
АРАКЕТИНЕ КАРШЫ ЧЫГЫШТЫ
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Улуттук массалык маалымат каражаттары
төңкөрүшкө карата каршы позицияларын
ачык билдирип, демократия тарабында
экенин көрсөтүштү.

ТӨРТ ПАРИЯНЫН СҮЙЛӨШҮҮСҮНҮН НАТЫЙЖАСЫНДА
ТҮРКИЯ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУУ УЛУТТУК
ЖЫЙЫНЫНЫН БИРГЕЛЕШКЕН БИЛДИРҮҮСҮ
Биз Адилеттик жана өнүгүү
партиясы, Республикалык элдик
партиясы, Элдердин демократиялык
партиясы, Улутчул кыймыл партиясы
катары кадырман калкыбызга,
элдин эркине, мамлекетибизге,
өзгөчө элдик бийликтин өкүлдөрү
болгон депутаттарга, парламентке
карата 15- июль түнү башталып,
16 - июль күнү эртең менен
токтотулган төңкөрүш аракетин жана
Парламенттин имаратына болгон
кол салууну катуу айыптайбыз.
Элибиз козголоңго каршы туруп,
кандуу төңкөрүш аракетине бүтүндөй
дүйнөгө жүзүнө үлгү боло тургандай
бөгөт койду. Түркия Республикасын
жана мамлекеттик мекемелерди
башын сайып коргогон кадырман
түрк эли бардык мактоолорго жана
даңазалоого татыктуу. Коргоп жатып
курман болгон шейиттерибизге эл
катары бардыгыбыз ыраазыбыз
жана бул баатырларыбызды эч качан
унутпайбыз.
Түркия Республикасынын Улуу
Улуттук Жыйыны, бул улуу жана
баатыр элдин өкүлү катары эл
тарабынан берилген укуктардын
негизиде, жарылган бомбалар менен
атылган окторго карабастан, өз
милдетин аткарып, элибизге татыктуу
парламент экендигин дагы бир жолу
көрсөттү.

Келечекте улутубузга, улуттук эркке,
парламентке карата жасалган ар
бир чабуулга Түркия Улуу Улуттук
Жыйынынын болттой эрики
каршы турат. Муну эч ким эч качан
унутпашы керек.
Түркия Республикасынын Улуу Улуттук
Жыйыны элибиздин демократияга
болгон тереӊ ишенимин
чагылдырууну уланта берет.
Төңкөрүш жасоо аракетине
парламентибиздеги бардык
партиялардын биргелешип
каршы турушу өтө маанилүү жана
тарыхта жазылып калат. Мындай
биргелешкен иш-аракет, пикир
биримдиги улутту жана улуттук эркти
дагы көбүрөөк бекемдейт.
Түркия Республикасынын Улуу
Улуттук Жыйыны бир муштумдай
түйүлүп, өз милдетин аткарууда.
Элдик парламент элге жана анын
эгемендигине кол салгандарга каршы
мыйзам чегинде оор жаза колдонот.
Бул биргелешкен билдирүү мындан
ары Түркияда эч нерсе мурункудай
болбой турганын анык далдеп турат.
Төрт партия катары саясий көз
карашыбыз айырмаланса да,

бардыгыбыз жалпы депутаттарыбыз,
бардык уюмдарыбыз болуп, элдин
эркин жактайбыз, колдойбуз жана
түбөлүк коргойбуз.
Элибиз кабатыр болбосун.
Улуттук парламент жана депутаттар
элдин аманатын дайым сактап
келген жана сактайт.
Дагы бир жолу демократиябызга,
элибизге, улуттук эрктин өкүлү
болгон Түркия Республикасынын
Улуу Улуттук Жыйынына жасалган
кол салууну катуу айыптайбыз.
Элибизден демократиянын чегинен
ашкан, өлкөбүзгө жарашпай турган,
күч колдонулган иш-аракеттерден
алыс болууну өтүнөбүз.
Төңкөрүшкө каршылык көрсөтүп
жатып каза болгон шейиттерибизди
урмат-сый жана терең ыраазычылык
менен эскеребиз. Жаракат
алгандарга шыпаа тилеп, элибизге
кайрат айтабыз.
Бул кыйын кырдаалда Түркиянын
жана кадырман калкыбыздын
жанында болуп, колдоо көрсөткөн
билдирүүлөрүн жөнөткөн бардык
дос жана боордош өлкөлөргө салам
жолдойбуз.

Түркия Республикасынын Улуу
Улуттук Жыйынынын боштондук
согушун жетектеген, Түркия
Республикасынын демократиялык
нукка өтүшүн камсыз кылган,
көп жылдар бою демократиялыкпарламенттик системаны өнүктүргөн,
өлкөнү жакырчылыктан алып чыгып,
заманбап цивилизациялык деңгээлге
алып чыгуу үчүн күрөшкөн паламент
экендигин эч качан эсибизден
чыгарбашыбыз керек.
Парламентибиз бир муштумдай
түйүлүп, эбегейсиз зор кайраттуулук
көрсөтүп, бийик аброй менен
козголоңго каршы турду.
Түркия Республикасынын Улуу
Улуттук Жыйынынын төңкөрүш
аракетине каршы жасаган чечкиндүү
кадамы Түркия Республикасындагы
демократиянын мындан ары
чыңдалышы жана өнүгүшү үчүн өтө
маанилүү.
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ГЕНЕРАЛ АКАРДЫН АДЪЮТАНТЫНЫН
ФЕТУ МҮЧӨЛҮГҮН МОЙНУНА АЛЫШЫ
Фетуллахчы террор уюмунун (ФЕТУ) төңкөрүш аракетине байланыштуу иликтөө
иштеринин алкагында камакка алынган Түрккан прокуратурага берген
көрсөтмөсүндө: “Мен параллель түзүлүштүн мүчөсүмүн”, – деп билдирип, көп
жылдар бою Фетуллах Гүленге ыктыярдуу түрдө кызмат кылып келгендигин,
ушул күнгө чейин жамааттагы агаларына баш ийип, алар берген буйруктарды
толугу менен аткарып келгендигин мойнуна алды.

Башкы штабдын жетекчиси Хулуси Акардын
адьютанты подполковник Левент Түрккан

“МАГА АЛАР ЭКЗАМЕНДИН СУРООЛОРУН БЕРИШТИ.”

“МЕНИН МИЛДЕТИМ ГЕНЕРАЛДАРДЫ ТЫҢШОО ЭЛЕ.”

1989-жылы Ышыклар аскердик лицейине кирүү
экзаменин тапшырдым. Экзаменден өз күчүм менен
өтөрүмө ишенгем, жамааттагы байкелерим да
ишенишкен. Бирок экзаменге чейин эле мага бир күн
мурун түн ичинде экзамендин суроолорун беришти.

Аскерлердин арасында бирөөнү экинчисине байке
кылып дайындашчу эмес. Биздин көз карашыбыз боюнча
байке – жамаатта жогорку даражага ээ адам эмес,
билими башкалардан жогору, көп китеп окуган, терең
диний билимге ээ адам. Ошол эле учурда алар
тапшырган милдеттерди да аткарбай коюуга болбойт.
Мисалы, мен байкелер тарабынан мага генералдардын
сөздөрүн тыңшоо боюнча берилген милдетти аткардым.

“АСКЕРДИК ЛИЦЕЙДЕ ОКУП ЖҮРГӨНДӨ
БАЙКЕЛЕР МЕНЕН ЖОЛУГУП ТУРДУМ.”
Ышыклар аскердик лицейинде окуп жүргөн мезгилде
байкелер менен айына бир жолу жолугуп турчубуз.
Көбүнчө дем алыш күндөрү жолукчубуз. Байкелер
билинип калбаш үчүн мага аскердик лицейдин
дааратканасында даарат алганды, ичибизден тымызын
намаз окуганды үйрөтүштү. Каалаган жерибизде отуруп
алып, ичибизден тымызын намаз окучубуз. Намазды
оюмда окуп, ичимден тымызын дуба кылчумун.
“ЖАМААТ МЕНЕН АЙ САЙЫН ЖОЛУГУП ТУРДУМ.”
Стамбул, Трабзон, Диярбакыр, Левкоша, Кызылтепеде,
эң акыркы жолу Анкарада кызмат өтөгөндүгүн,
аскердик бөлүктөрдө кызмат өтөө учурда жамаат
менен ай сайын жолугуп тургандыгын, жамааттагы
байланышка чыккан байкелер аймактарга жараша
алмашып турганын айтып берди.

“БАШКЫ ШТАБДЫН КОМАНДАЧЫСЫ ГЕНЕРАЛ НЕЖДЕТ ӨЗЕЛДИ
ТЫҢШООЧУ АППАРАТ АРКЫЛУУ ДАЙЫМА ТЫҢШАП ТУРЧУМУН.”
Башкы штабда адъютант болуп дайындалгандан кийин
жамаат тарабынан мага жүктөлгөн уюмдук милдеттерди
аткара баштадым. Башкы штабдын жетекчиси Неждет
Өзелди тыңшоочу аппарат аркылуу тыңшап турдум. Көлөмү
эки бармактын учундай болуп, радио деп аталган
тыңшоочу аппаратты күн сайын Неждет Озелдин
бөлмөсүнүн ар кайсы жерине жайгаштырып, кечинде
иштен чыгып бара жатканда алып кетчүмүн. Анын өзүнүн
эс тутуму, 10-15 саат бою жаздыруу мүмкүнчүлүгү бар эле.
Неждет Өзелдин үнүн күндө жаздырып турдум. Эки-үч
тыңшоочу аппарат бар эле. Жумада бир жолу эс тутуму
толуп калган тыңшоочу аппаратты жамааттагы байкелерге
алып барып берип, бошогондорун алып кетчүмүн.

“90-ЖЫЛДАН АЗЫРКЫ УЧУРГА ЧЕЙИН АРМИЯГА АЛЫНГАН ОФИЦЕРЛЕРДИН 60-70 % ЖАМААТЧЫ.”
Жамаатчы офицерлер – жалпы жонунан штаттык офицерлер. Бул менин жамаатчы катары болжолум.
Конкреттүү далилим жок. Менин баамымда 99% жамаатчы болгон адамдар төмөнкүлөр:

Президенттин башкы адъюданты полковник Али Языжы, Президенттик гвардия полкунун командири Мухсин Кутси Барыш,
Башкы штабдын жетекчисинин башкы кеңешчиси полковник Орхан Йыкылкан, Башкы штабдын жетекчилигиндеги атайын
кеңсенин башчысы Рамазан Гөзел, ошондой эле Хусейин Хакан Өжал, Башкы штабдын экинчи командачысынын мурдагы
жансакчысы Абдуррахим Аксой, Башкы штабдын экинчи командачылыгына караштуу атайын кеңсенин башчысы
подполковник Бүниямин Тунер, Кадрлар бөлүмүнүн башчысы полковник Жемил, генерал-лейтенант Салих Улусой,
генерал-лейтенант Мустафа Өзсой, бригадалык генерал Мехмет Партигөч.

42

ГЕНЕРАЛ АКАРДЫН
АДЪЮТАНТЫНЫН ФЕТУ (1)
МҮЧӨЛҮГҮН МОЙНУНА АЛЫШЫ
Башкы штабдын жетекчиси
Хулуси Акардын адьюданты
подполковник Левент Түрккан
Фетуллахчы террордук
уюмунун төңкөрүш аракетине
байланыштуу прокуратурага берген
көргөзмөсүндө ФЕТУ мүчөсү
экендигин мойнуна алды.

учурунда “Мен параллелдүү
түзүлүштүн мүчөсүмүн”, – деп, көп
жылдар бою Фетуллах Гүленге өз
ыктыяры менен кызмат кылып
келгендигин, бүгүнкү күнгө чейин
жамааттагы байкелерге баш ийип,
алар берген буйруктарды толук
түрдө аткаргандыгын мойнуа алды.

Түрккан:

Жамаатта Мурат, Селахаттин
жана Адил аттуу адамдар менен
байланышып турганын айтып берген
Түрккан, сөзүн төмөнкүчө улады:

Мен параллель түзүлүштүн
мүчөсүмүн. Бүгүнкү күнгө чейин
бул жамаатка өз ыктыярым менен
кызмат кылдым. Бүгүнкү күнгө чейин
жамааттагы байкелерге баш ийип,
алар берген буйруктарды толук
түрдө аткарып келдим.
Башкы штабдын жетекчиси Неждет
Өзелди тыңшоочу аппарат аркылуу
тыңшап турдум. Көлөмү эки
бармактын учундай болуп, радио деп
аталган тыңшоочу аппаратты күн
сайын Неждет Озелдин бөлмөсүнүн
ар кайсы жерине жайгаштырып,
кечинде иштен чыгып бара жатканда
алып кетчүмүн. Анын өзүнүн эс
тутуму, 10-15 саат бою жаздыруу
мүмкүнчүлүгү бар эле.
1989-жылы Ышыклар аскердик
лицейине кирүү экзаменин
тапшырдым. Экзаменден өз күчүм
менен өтөрүмө ишенгем, жамааттагы
байкелерим да ишенишкен. Бирок
экзаменге чейин эле мага бир
күн мурун түн ичинде экзамендин
суроолорун беришти.
Байкелер билинип калбаш
үчүн мага аскердик лицейдин
дааратканасында даарат алганды,
ичибизден тымызын намаз окуганды
үйрөтүштү. Каалаган жерибизде
отуруп алып, ичибизден тымызын
намаз окучубуз.
АНКАРА (Анадолу агенттиги): Башкы
штабдын жетекчиси Хулуси Акардын
адьюданты подполковник Левент
Түрккан: “Мен параллель түзүлүштүн
мүчөсүмүн. Бүгүнкү күнгө чейин
бул жамаатка өз ыктыярым менен
кызмат кылдым. Бүгүнкү күнгө чейин
жамааттагы байкелерге баш ийип,
алар берген буйруктарды толук
түрдө аткарып келдим”, – деди.
Фетуллахчы террор уюмунун
(ФЕТУ) төңкөрүш жасоо аракетине
байланыштуу жүргүзүлгөн
иликтөөнүн алкагында камакка
алынган Түрккан прокуратура
тарабынан жүргүзүлгөн сурак

“Алардын ичинен Мураттын
үйүн билем. Конья жолу жакта,
көрсөтүп бере алам. Калгандары
эмне менен алектенерин, дарегин,
өздүк маалыматтарын билбейм.
Жогорудагы байкелер менен
кезектеги жолугушууларыбызды
айына бир жолу же эки айда бир
жолу Мураттын үйүндө өткөрүп
турчубуз. Мен ушул күнгө чейин
Фетуллах Гүлен жамаатынын мекен
чыккынчысы экенине ишенген
эмесмин. Алар болгону Алланын
ыраазычылыгы үчүн иштеп
жатышат дем ойлочумун. Төңкөрүш
аракетинен кийин алардын ким
экенин түшүндүм. Бул түзүлүш
жана бул түзүлүштүн мүчөлөрү
үчүн “чыккынчы” деп айтуу аздык
кылат. Эми бул түзүлүштүн мүчөлөрү
канкорлор экенине көзүм жетти. Мен
Фетхуллах Гүленди өз көзүм менен
көргөн эмесмин, бирок айткандарым
ага да тиешелүү.”
Бурсанын Карачабейиндеги кедей
дыйкандын үй-бүлөсүндө туулуп
өскөн Түрккан, атасынын күнүмдүк
маянага иштегенин, беш бир
туугандын эң кичүүсү экендигин
айтып берди.
Фетуллах Гүлен жамааты менен
алгачкы жолу мектепте окуп жүргөн
кезинде таанышкандыгын айтып
берген Түрккан төмөнкүлөрдү айтты:
“Ал кезде Бурса жумуруят лицейинде
орто класста окучумун. Жакшы
окуган, ийгиликтүү окуучу элем.
Орто классда окуп жүргөн кезде
жамааттагы байкелер менен
тааныштым. Ошол убакта Сердар,
Муса деген коддолгон аттарды
алып жүргөн, университетте окуган
студент байкелер бар эле. Мен
лицейдин пансионунда жашачумун.
Бул байкелер дайыма пансионго
келип-кетип турушчу. Мага жана

мага окшогон окуучуларга намаз
окуганды үйрөтүшчү. Андан соң
мени өзүлөрүнүн жамааттык
үйлөрүнө алып бара башташты. Мен
5 жашымдан бери офицер болууну
кыялданчумун. Үй-бүлөм дагы мага
бул багытта колдоо көрсөтчү. Менин
бул кыялым аларга майдай жакты.
Менин офицер болуу кыялымды
угуп, аябай кубанышты. 1989-жылы
Ышыклар аскердик лицейине кирүү
экзаменин тапшырдым. Экзаменден
өз күчүм менен өтөрүмө ишенгем,
жамааттагы байкелерим да
ишенишкен. Бирок экзаменге чейин
эле мага бир күн мурун түн ичинде
экзамендин суроолорун беришти.
Суроолорду Сердар байке алып
келди. Колунда принтерден басылып
чыгарылган суроолор бар экен. Жооп
варианттарында туура жооптору
да белгилениптир. Мен билген эле
нерселер эле. Окуп, жаттап алдым.
Мага суроолорду Бурсанын
борборундагы жамааттык үйдөн
беришти. Менимче, суроолорду
менден башкаларга дагы беришти.
Бирок кимге бергенин билбейм.
Арадан жылдар өтүп, Сердар жана
Муса байкелер менен байланышым
үзүлдү. Көп убакыт өткөндүктөн
алардын өздүгү тууралуу эч
кандай маалымат бере албайм.
Сүрөттөрүн көрсөм тааныйм. алам.
Ушундай жол менен аскердик
лицейге өттүм. Эсимде калганы
боюнча алдыңкы жүз окуучунун
арасына кирдим. Бирок алдыңкы
он окуучунун катарына кире
алган жокмун. Анткени алар мага
атайлап, суроолордун баарын толук
көрсөтүшкөн эмес.
Ышыклар аскердик лицейинде окуп
жүргөн мезгилде Сердар жана Муса
байкелер менен айына бир жолу
жолугуп турчубуз. Көбүнчө дем алыш
күндөрү жолукчубуз. Намаз окуп,
сүйлөшүп отуруп, Феттуллах Гүлендин
китептерин окучубуз. Байкелерим
мага билинип калбаш үчүн аскердик
лицейдин дааратканасында даарат
алганды, ичибимден тымызын намаз
окуганды үйрөтүштү. Каалаган
жерибизде отуруп алып, ичибизден
тымызын намаз окучубуз. Намазды
оюмда окуп, ичимден тымызын дуба
кылчумун.”
Кандайдыр бир саясий тарапты
жактабагандыгын, калыптаныпк алган
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саясий көз-карашынын жок экендигин
билдирген Түрккан: “Мен көпчүлүк
учурда Ак партиягага добуш бердим.
Шайлоого барган учурда ошол
учурдагы мезгилдин шартына жараша
добуш берчүмүн. Аскердик лицейде
окуп жүргөн кезде алгачкы эки жыл
Сердар байке, андан соң Муса байке
мени менен байланышта болуп
турду. Аскердик лицейде окуп жүргөн
учурда жамааттагы байкелер мага эч
кандай иш беришкен жок. Мен дагы
жамааттын атынан эч кандай иш
чарага катышкан жокмун. “Силердин
жалгыз милдетиңер – ачыкка чыкпоо”,
– деп үйрөтүштү” – деп атты.
“Жамаат менен ай сайын
жолугушууларды өткөрдүк.”
Түрккан, 1993-жылы аскердик
лицейди аяктаган соң Аскердик
академияга тапшырганын, ушундай
жол менен Анкарага келгенин,
1-курста окуп жүргөн кезде жамаат
менен байланышынын солгундаганын
айтып: “Ошол тапта өзүмө-өзүм суроо
берип жүрдүм. Сүйлөшкөн кыздарым
да бар эле. Жамааттагы байкелер бул
нерсеге ачууланышты”, – деди.
Аскердик академияда окуп жүргөн
кезде жамаатка байланыштуу эч
кандай иш-чарага катышпагандыгын
белгилеген Түрккан Стамбул, Трабзон,
Диярбакыр, Левхоша, Кызылтепеде,
эң акыркы жолу Анкарада кызмат
өтөгөндүгүн, аймактарда кызмат
өтөгөн учурда жамаат менен
ай сайын жолугуп тургандыгын,
жамааттагы байланышып турган
байкелери аймакка жараша өзгөрүп
турганын айтып берди.
Жамааттагылардын аскер адамдары
болбогонун, бардыгы университетти
бүтүргөнүн айткан Түрккан: “Алардын
кесиби тууралуу эч качан сураган
эмеспиз, алар: “Бизден эч нерсе
сурабагыла, ишиңерди кылгыла,
сабагыңарды окугула”, – деп
айтышчу”, – деди.
Лицейден жана Аскердик
академиядан тышкары, кызмат кылган
жерлериндеги жамаатта жолугуп
турган байкелердин аттарынын
эсинде жок экендигин, бул адамдар
жашыруун ат колдонушканын, бирок
көрсө, аларды жүзүнөн тааный ала
тургандыгын айткан Турккан төңкөрүш
аракетине чейин бул жамаатты Алла
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ыраазычылыгын көздөгөн түзүлүш
катары эсептеп келгенин, Фетуллах
Гүлендин кудайдын мээри жааган
киши деген ойдо болгонун айтты.
“Башкы штабдын командачысы
Неждет Өзелди тыңшоочу аппарат
менен угуп турчумун.”
Түрккан 2011-жылы, учурда пенсияга
чыккан бир полковник тарабынан
Башкы штабдын командачысы
генерал Неждет Өзелдин
адъютантына жардамчы кызматына
сунушталганын, 2011-2015-жылдары
Башкы штабдын командачысы
Неждет Өзелдин адъютантынын
жардамчысы болуп иштегенин,
адъютант пенсияга чыкканда анын
ордуна келгенин айтты.
Башкы штабда адъютант болгондон
кийин жамаат тарабынан берилген
тапшырмаларды аткара баштаганын
айткан Түрккан сөзүн мындайча
улантты:
“Башкы штабдын жетекчиси Неждет
Өзелди тыңшоочу аппарат аркылуу
тыңшап турдум. Көлөмү эки бармактын
учундай болуп, радио деп аталган
тыңшоочу аппаратты күн сайын
Неждет Озелдин бөлмөсүнүн ар кайсы
жерине жайгаштырып, кечинде иштен
чыгып бара жатканда алып кетчүмүн.
Анын өзүнүн эс тутуму, 10-15 саат бою
жаздыруу мүмкүнчүлүгү бар эле. Мага
тыңшоочу аппаратты Мурат байкеден
мурда тааныган, Түрк телекомдо
иштеген байке берген эле. Аты эсимде
жок. Аппаратты үйүндө берген. Үйү
Инжектеги Алажаатлы тарапта. Эгер
барсам, үйүн таба алам. Мага тыңшоочу
аппаратты берип, Неждет Өзелдин
үнүн жаздырып алуу тапшырмасын
берди. “Жөн гана маалымат алуу
максатында угабыз, эч нерсе болбойт”,
– деди. Мен да эч кандай суроо
бербестен, аппаратты алдым. Неждет
Озелдин үнүн күндө жаздырып турдум.
Эки-үч тыңшоочу аппарат бар эле. Бир
жумада бир жолу эс тутуму толгон
тыңшоочу аппаратты жамааттагы
байкелерге берип, бошогондорун
алып турдум. Мен жаздырып алган
үндөрдү эч убакта уккан жокмун.
Чындыгында, менин жаздырып
алган үндөрдү кайра уга турган
каражаттарым да жок эле. Кээде
Башкы штабдын жетекчилигинин
бөлмөсүндө тыңшоочу аппараттардын

коюлуп-коюлбагандыгын текшерип
турушчу. Мындай текшерүүлөр
качан боло турганын мен алдын-ала
билгендиктен, текшерүү күндөрү
тыңшоочу аппаратты койчу эмесмин.
Тыңшоочу аппаратка байланыштуу
эч кандай көйгөй жашаган жокмун.
Мага берилген милдетти толук түрдө
аткардым.”
Андан ары Түрккан: “Неждет Өзелдин
учурунда эки жыл генерал Хулуси
Акар, эки жыл генерал Яшар Гүлер
Башкы штабдын 2-командачысынын
кызматын аркалаган. Экөөнүн тең
адъютанты менин досум майор
Мехмет Аккурт болчу. Мехмет Аккурт
дагы Фетуллах Гүлен жамаатынын
мүчөсү эле. Сүйлөшүүлөрдү ал
менен бирге жаздырдык. Ал
жогоруда аталган Башкы штабдын
2-командачыларынын бөлмөсүнө
тыңшоочу аппарат орнотчу. Анын
жамааттагы байкесинин ким экенин
билбейм. Азыркы тапта Мехмет
Аккурттун кайда экени, камалыпкамалбагандыгы тууралуу кабарым
жок. Төңкөрүш аракети башталган күнү
ага Башкы штабдын 2-командачысын
нейтралдаштыруу милдети жүктөлгөн
эле. Сыягы, жамаат бул генералдарды
куралдуу күчтөрдө эмне болуп
жатканын билүү үчүн, тыңшоо
жүргүзүп турган”, – деп кошумчалады.
“90-жылдан азыркы учурга чейин
армияга алынган офицерлердин
60-70 % жамаатчы.”
Левент Түрккан: “Башкы штабдын
жетекчилиги болуп дайндалган
Хулуси Акарга адъютант болгонумда
үн жаздыруу ишин токтоттум.
Мурат байке мен адъютант болгон
соң, тыңшоо ишин уланта бере
тургандыгымды айтты. Бир нече
айдан кийин мен жасаган ишти
Серхат ошондой Шенер аттуу
сержанттарга жасатканын билдим.
Серхат жана Шенер Хулуси Акардын
адъютанттары болчу”, - деди.
Турккан өз сөзүн төмөнкүчө
улады: “Жамаатта сөзсүз түрдө
жашыруундуулук жана сын сактоо
бар. Ар ким өзүнүн байкесин
билет. Барып сабагын окуйт, намаз
окуйт, сүйлөшөт, өзүнө жүктөлгөн
милдеттерди аткарат, ашыкча эч
нерсе билбейт, сурабайт. Менимче,
1990-жылдардан тарта азыркы

ГЕНЕРАЛ АКАРДЫН
АДЪЮТАНТЫНЫН ФЕТУ
МҮЧӨЛҮГҮН МОЙНУНА АЛЫШЫ
учурга чейин экзамен аркылуу келип,
армияга алынган офицерлердин 6070%ы жамаатчы.
Негизинен жамаатчы болгон
офицерлер штаттык кызматкерлер
болуп саналат. Бул менин жамаатчы
катары болжолум. Эч кандай
конкреттүү далилилим жок. Мен
жамаатчы катары тааныган адамдар:
майор Мехмет Аккурт, старший
сержант Серхат жана Шенер, капитан
Сердар Текин, старший сержант
Вейсел Токмак, жансакчылардын
бири, старший сержант Өмер Гүрсел
Четин, Абдулла Эрдоган, Башкы
штабдын атайын канцеляриясынын
жетекчиси Рамазан Гөзел, ошондой
эле Хүсейин Хакан Өжал, Башкы
штабдын төрагасынын кеңешчиси
полковник Орхан Йыкылкан,
президенттик аппараттын адъюданты
полковник Али Языжы, президенттик
гвардия полкунун командири Мухсин
Кутси Барыш, Башкы штабдын
вице-командачысынын мурдагы
күзөтчүсү Абдуррахим Аксой, Башкы
штабдын вице-командачысынын
атайын канцеляриясынын жетекчиси
подполковник Бүнямин Тунер, анын
орун басары майор Режеп, Кадрлар
департаментинин бөлүм башчысы
полковник Жемил, генерал-лейтенант
Мустафа Өзсой, генерал-лейтенант
Салих Улусой, полковник Мухаррем
Көсе, Кадрлар департаментинин
кызматчысы бригадирдик генерал
Мехмет Партигөч. Менин баамымда,
алар 99% жамаатчы. Аскерлердин
арасында бирөөнү экинчисине
байке кылып дайындашчу эмес.
Биздин көз карашыбыз боюнча
байке – жамаатта жогорку даражага
ээ адам эмес, билими башкалардан
жогору, көп китеп окуган, терең диний
билимге ээ адам. Ошол эле учурда
алар тапшырган милдеттерди да
аткарбай коюуга болбойт. Мисалы,
мен байкелер тарабынан мага
генералдардын сөздөрүн тыңшоо
боюнча берилген милдетти аткардым.”
Генерал акардын адъютантынын
фету мүчөлүгүн мойнуна алышы (2)
Левент Турккан:
“Мен чын дилимден абдан өкүнөм.
Төңкөрүшкө катышканым үчүн эле
эмес, Фетуллах Гүлен жамаатынын
мүчөсү болгонума да абдан өкүнөм.

Мен бул окуяга катыштым, андыктан
жоопкерчиликти мойнума алам,
бирок мен мекен чыккынчысы
эмесмин. Мен эч качан полицияга
же жөнөкөй жарандарга ок атпайм.
Аткан да эмесмин. Төңкөрүш аракети
маалында карапайым элге жана
полицияга каршы курал, бомба,
танктардын колдонулушунун эч
качан туура деп эсептебейм.”
"Менин мындай көрсөтмө берүүмө
эч ким түрткү берген жок. Андыктан
мыйзамдын чегинде, мүмкүн
болсо, өкүнүүгө байланыштуу
беренелерден пайдалангым келет.”
“Бомбалар жарылып, карапайым
калк жабыркап жатканын укканда
өкүнө баштадым. Бул жасалгандар
кыргын сыяктуу эле. Мен Алланын
ыраазычылыгы үчүн иштеп жатат деп
ойлоп жүргөн жамааттын кылганы
ушундай эле.”
“Башкы штабдын жетекчиси Акар
акыркы жолу Улуттук чалгындоо
башкармалыгынын кеңешчиси Хакан
Фидан менен жолугуп, бир сааттан
ашык сүйлөшкөн. Хакан мырза буга
чейин деле бизге дайыма келип
турчу, биз да ага барып турчубуз.
Экөө бири-бирине аябай жакын
эле. Мен бул жолугушууда өзгөчө
эч нерсе байкаган жокмун. Хакан
Фидан кеңседен чыгып кеткенден
кийин, көп өтпөй, штабга атайын
аскердик күчтөрдүн толук жабдылган
20га жакын аскери кирип келди.”
“Хулуси Акар ага жасалган
сунушту кабыл алган жок. Ал кабыл
албаган соң, аскердик күчтөрдүн
командирлерин да ынандыра
алышпады. Мындан улам, Хулуси
Акар өзүнө жасалган сунушту кабыл
албай, кандайдыр бир деңгээлде
төңкөрүш аракетинин ишке ашпай
калышына жол ачты деп айтсак болот.”
АНКАРА (AA) - Башкы штабдын
төрагасынын адьютанты Хулуси
Акардын адъюданты подполковник
Левент Түрккан: “Мен чын дилимден
абдан өкүнөм. Төңкөрүшкө
катышканым үчүн эле эмес,
Фетуллах Гүлен жамаатынын мүчөсү
болгонума да абдан өкүнөм. Мен
бул окуяга катыштым, андыктан
жоопкерчиликти мойнума алам,
бирок мен мекен чыккынчысы
эмесмин. Мен эч качан полицияга
же жөнөкөй жарандарга ок атпайм.

Аткан да эмесмин. Төңкөрүш аракети
маалында карапайым элге жана
полицияга каршы курал, бомба,
танктардын колдонулушунун эч
качан туура деп эсептебейм”, – деди.
Фетуллахчы террор уюмунун (ФЕТУ)
төңкөрүш аракетине байланыштуу
Анкаранын Республикалык
башкы прокуратурасы тарабынан
башталган тергөө иштеринин
алкагында камакка алынган
Түрккан прокуратурага берген
көрсөтмөсүндө төңкөрүш боло
турганын 2016-жылы, 14-июль,
бейшемби күнү, саат 10:0011:00 арасында билип, төңкөрүш
жасоо планы Башкы штабдын
командачысынын кеңешчиси
полковник Орхан Йыкылкан
тарабынан айтылганын билдирди.
Түрккан: “Йыкылкан Президент,
премьер-министр, министрлер,
башкы штабдын жетекчиси,
аскердик күчтөр командирлери
жана генералдар биринин артынан
бири кызматынан алынып, иштин
тымызын бүткөрүлө турганын, бул иш
15-июлдан 16-июлга караган түнү
ишке ашырыла турганын айтты”, –
деп, билдирүүсүндө төмөнкүлөрдү
кошумчалады:
“Ал мени тамеки чегүү үчүн тышка
чакырды. Бул маалыматтарды
экөөбүз жалгыз калганда айтты.
Төңкөрүш болгон күнү менин
милдетим генерал Хулуси Акарды
нейтралдаштырып, ишти жеңилдетүү
экенин да айтты. Генерал Хулуси
Акар таасири чектелгенден кийин
атайын аскердик күчтөр келип, алып
кетмек. Орхан Йыкылкандын мага
берген тапшырмасын эч кандай
суроосуз кабыл алдым. Ошол түнү
Мурат агамдын Конья жолундагы
Опеттин арт жагында жайгашкан
үйүнө бардым. Мен бул маселени
угуп, төңкөрүш тууралуу кабар
алгандан кийин эмне болуп жатканын
түшүнүү үчүн кызыгып бардым.
Кезектеги жолугушуубуз деле жок
эле. Адатта, агамдыкына алдын-ала
байланышып барчубуз, т.а. билдирип
барышыбыз керек, бирок бул жолу
маанилүү жагдай болгондуктан,
айтпай эле бардым. Ал жерде мурда
мен тааныган Адил, Селахаттин деген
агалар бар экен. Мурат ага өз үйүндө
жок эле. Селахаттин ага Мурат аганын
үстүнөн караган жооптуу, ал эми
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Адил ага Селахаттин аганын үстүнөн
караган жооптуу адам.
Алар эмне максатта келгенимди
сурашты. Төңкөрүш боюнча эч
кандай маалымат беришкен жок. Мен
алардан: “Эртең кечинде иш-чара
болорун билесиңерби?” – деп сурадым.
Сураганымда алар мага ачууланып:
“Сен кайдан билесиң? Муну кимге
айттың? Сага ким айтты?”, – деп такып
сурашты. Мен аларга полковник Орхан
Йыкылкандын айтканын айттым. Алар
Орхан Йыкылканды билишчү. Кайдан
тааныганын билбейм. Алар мага:
“Бул тууралуу эч кимге, эч жерде эч
нерсе айтпайсың, окуя өтө жашыруун
түрдө болот, ачыкка чыкпайт”, – деп
катуу эскертишти. Мага тапшырылган
иш боюнча эч нерсе айтышкан жок.
Ошентип ал жерден кетип калдым.
Мындан тышкары унутуп калгандыктан
айтпай кеттим, Мехмет Аккурт дагы
мени менен Мурат аганын үйүнө
келген эле. Үйдө 4 адам: Адил агабыз,
Селахаттин агабыз, мен жана Мехмет
Аккурттан башка эч ким жок эле.”
"Мен өз командама айттым, эч ким
каршы болгон жок."
Адъюдант Левент Түрккан Орхан
Йылкандын берген тапшырмасы
үчүн түзүлгөн командадагы Сердар
Текин, сержант Серхат Пахса, сержант
Вейсел Токмак, сержант Абдуллах
Эрдоган жана Шенер аттуу дагы бир
сержанттын жамаатчы экендигин
билдирди.
Түрккан Йыкылкан өзүнө берилген
тапшырманы бейшемби күнү
тайпасындагы бул адамдарга
бир-бирден айтып чыкканын,
буга эч ким каршы чыкпаганын
белгиледи. Ошондой эле Башкы
штабдын жетекчиси Акардын
коргоочуларынан старший сержант
Өмер Гүрсел Четин жана майор
Мехмет Аккурт да анын буйругунда
боло турганы Йыкылкан тарабынан
билдирилгенин айтты.
"Мехмет Дишли – жамаатчы."
Түрккан полковник Йыкылкандын
15-июль күнү түштөн кийин аны
ээрчитип, генерал-майор Мехмет
Дишлинин бөлмөсүнө чогуу
барышканын айтып, төмөнкү
маалыматтарды билдирди:
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“Ал – жамаатчы. Мехмет Дишли
– Башкы штабдын Долбоорлорду
башкаруу бөлүмүнүн башчысы.
Бөлмөдө үчөөбүз эле болдук.
Кирерибиз менен төңкөрүш
маселесин сүйлөшө баштадык.
Төңкөрүш аракети башталганда
Мехмет Дишли бизге алгач генерал
Хулуси Акардын бөлмөсүнө жалгыз
барарын, эгер кабыл алса, төңкөрүш
иштеринин башына дайындала
турганын айтты. Муну айтып жатып:
“Башкы штабдын жетекчисинен
“Кенан Эврен болосуңбу же
болбойсуңбу деп сурайм”, – деди. Ал
ага төңкөрүш тууралуу кабарларын,
аны жакшы көрүп, сыйлай
турганыбызды айтарын, эгер кабыл
алса, төңкөрүштүн башчылыгына
дайындала турганын да айтты.
Колунда бир кагазы бар эле. Ага
Башкы штабдын командачысына эмне
деп айтаарын жазып алган. Анын
айтымында Хулуси Акар төңкөрүштү
жетектөөгө макул болсо, Акын Өзтүрк
Башкы штабдын 2-командачысы
болмок. Иш-чара түнкү саат 03:00дө
баштала тургандыктан, 02:30да
Башкы штабдын жетекчисинин
резиденциясында жолугушууну
чечтик. Биздин сүйлөшкөнүбүз
боюнча эгер генерал Хулуси
Акар сунушту кабыл албаса,
мен жана менин командам аны
нейтралдаштырмакпыз. Бул жагынан
мага канцеляриянын мурдагы
башчысы Рамазан Гөзел менен
канцеляриянын жаңы башчысы
подполковник Хакан Өкал жардам
берерин айтышты. Атайын аскердик
күчтөрдүн кызматкерлери генерал
Хулуси Акарды алып кетмек.”
"Хулуси Акар сунушту
кабыл алган жок."
Түрккан Орхан Йыкылкандын
бул маселе жөнүндө Дишлиге
караганда көбүрөөк маалыматы
бар экенин түшүнгөнүн, генера
Хулуси Акарга сунуш аскердик
күчтөрдүн башка командирлерине
жана генералдарына жасалбаганын
айтты. Мындан тышкары Генерал
Хулуси Акардын сунушту кабыл алып,
аскердик күч командирлерин жана
башка генералдарды төңкөрүшкө
тартат деп ойлошконун айткан
Түрккан: “Хулуси Акар ага жасалган
сунушту кабыл алган жок. Ал

кабыл албагандан кийин, аскердик
күчтөрдүн командирлерин дагы
ынандыра алышкан жок. Мындан
улам, Хулуси Акардын өзүнө жасалган
сунушту кабыл албай коюшу
кандайдыр бир даражада төңкөрүш
аракетинин ийгиликсиз болушуна
жол ачты деп айтууга болот”, – деди.
Төңкөрүш ишке ашкан учурда
колдонула турган дайндоолор
тизмесинде Башкы штабдын
командачысынын ысымынын жаны
эмне себептен бош калтырылганын
сурашканда, Түрккан: “Акардын бере
турган жообу алдын-ала белгисиз
болгондуктан болушу мүмкү”, – деген
жообун айтты.
Түрккан: "Менин билишимче,
аскердик күчтөрдүн командирлери
жана Жандармериянын башкы
командачысы жамаатчы эмес",
– деп, жөө аскердик күчтөрүнүн
командачысы Салих Зеки Чолактын
кайсы кызматка дайындала
тургандыгы жөнүндө эч нерсе
жазылбаганын, жандармериянын
генерал командири Галип Мендинин
кызматы жазыла турган жерге эмне
үчүн «улантуу» деп жазылганын
билбей турганын айтты.
Буга кошумча Түрккан тизмеде
«төңкөрүштөн кийин ишин улантат»
деп жазылган адамдардын
ишеничтүү адамдар болушу мүмкүн
экенин жана тизмеден кабары жок
экенин кошумчалады.
"Окуялар тез эле болуп кетти."
Левент Түрккан 15-июль күнү саат
20:00-21:00 ортосунда Башкы штабдын
жетекчиси Акардын кеңсесинде
болгонун жана анын да ошол жерде
болгонун айтып, мындай деди:
“Окуялар тездик менен болуп кетти.
Башкы штабдын жетекчиси Акар
акыркы жолу Улуттук чалгындоо
башкармалыгынын кеңешчиси Хакан
Фидан менен жолугуп, бир сааттан
ашык сүйлөшкөн. Хакан мырза буга
чейин деле бизге дайыма келип
турчу, биз да ага барып турчубуз.
Экөө бири-бирине аябай жакын
эле. Мен бул жолугушууда өзгөчө
эч нерсе байкаган жокмун. Хакан
Фидан кеңседен чыгып кеткенден
кийин, көп өтпөй, штабга атайын
аскердик күчтөрдүн толук
жабдылган 20га жакын аскери кирип

ГЕНЕРАЛ АКАРДЫН
АДЪЮТАНТЫНЫН ФЕТУ
МҮЧӨЛҮГҮН МОЙНУНА АЛЫШЫ
келди. Орхан Йыкылкан менен
Мехмет Дишли да ошол жерде эле.
Мехмет Дишли командирдин эшигин
такылдатып, кирди. Генерал Дишли
бөлмөдө 5 мүнөттөй болду. Эмне
жөнүндө сүйлөшкөндөрүн уккан
жокпуз. Андан соң чыгып: “Ортодо,
киргиле,” – деди. Мен, капитан
Сердар Текин, старший сержант
Абдуллах, канцеляриянын башчысы
полковник Рамазан жана Орхан
Йыкылкан болуп кирдик. Генерал
Дишли да ал жерде болчу. Генерал
Хулуси Акар генерал Дишлиге жана
бизге кайрылып: “Силер туура эмес
кылып жатасыңар, мындай кылган
болбойт”, – деди. Менин колумда
тапанча бар эле.
Генерал Хулуси столунун жанындагы
отургучта отурган. Мен генерал
Хулусиге колумдагы тапанчаны
кармаган бойдон: “Командачы,
келиңиз, сизди бул орундукка
отургузалы”,– дедим. Көпчүлүк кирип
келгенде эмне кыларын билбей
калган генерал: “Мага суу алып
келгиле”, – деди. Капитан Сердар
суу алып келди. Аны алып ичкен
соң: “Даарат алып намаз окуйм,
кийимимди алмаштырам”, – деди.
Капитан Сердар жана сержант
Абдуллах менен арт жактагы эс алуу
бөлмөсүнө киришти. Ал жерден
кийимин алмаштырып, намаз окуду.
Окуган намазы убакыт намазбы же
кайсы намаз экенин билбейм.
Ал ортодо бизге кайрылып: “Туура
эмес кылып жатасыңар”, – деп
айтып жатты. Генерал Хулусиге:
“Командачым, көп жылдан бери
жаныңыздамын. Сизди бир жолу
капа кылдымбы, сизге бир жолу
чыккынчылык кылдымбы? Сураныч,
биз айтканды жасаңыз. Эч кандай
көйгөй чакпайт”, – дегеним эсимде.
Ал мага эмне деп жооп бергени
эсимде жок. Намаз окуп бүткөндөн
кийин пальтосун кийди. Атайын
бөлүктүн кызматкерлери анын
колунан кармап алып кетишти.”
"Болгон окуяларды сыналгыдан
көрдүк."
Түрккан Хулуси Акарды эшикке
чейин жансакчысы Абдуллах
Эрдоган коштоп барган болуш керек
деген божомолун айтып, анадан ары
көрсөтмөсүн түмөнкүчө улантты:

“Балким ал тик учакка генерал менен
бирге отурган болушу да мүмкүн.
Мага: “Сен келбейсиң”, – дешти. Мен
ошол жерде бөлмөнү кайтарып
калдым. Командачынын жеке
буюмдарын чогултуп, сумкасына
салып, ошол жерге коюп койдук.
Ал түнү кеңседе гана болдум. Эч
ким келген жок. Жанымда капитан
Сердар жана сержанттар Серхат
менен Шенер бар эле. Чогуу отуруп,
болгон окуяларды сыналгыдан
көрдүк. Сүйлөшкөн жокпуз,
жөн эле күтүп отурдук. Генерал
Акарды алып кеткенден кийин
генерал Дишли телефон чалды. Ал
командачы жубайына телефон чалып
коюшубузду өтүнгөнүн айтты. Мен
командачынын жубайын аскердик
линиядан чалдым. “Командачыбыз
жакшы, эч кандай маселе жок”, – деп,
жооткотуучу сөздөрдү айткан болдум.
Ал сүйлөп жатканда ыйлап жиберди.
“Ошол түнү кабинетке эч ким келген
жок”, – дегеним менен полковник
Йыкылкан бөлмөсүндө экен, ага
кирип-чыгып жүргөндөр өтө көп
эле. Ал жерде төңкөрүш аракети
боюнча уюштуруу иштеринин бир
бөлүгү жүргүзүлүп жаткан, бирок
кийинчерээк телекөрсөтүүдөгү
кабарлардан негизги ишаракеттин Акынжылар базасында
уюштурулганын түшүндүм. Мен
турган бөлүмдөгү штабда эч
кандай чыр-чатак, кагылышуу жана
жабыркагандар болгон жок.”
Ошондой эле Түрккан Башкы
штабдын айланасы «кыямат күн
келгендей» болуп калганын,
жарандардын чогулганын,
полициянын келгенин, маал-маалы
менен мылтыктардын атылганын,
F-16 учактарынын жапыз учуп
жүргөнүн айтып берди.
Түрккан Түркия Улуу Улуттук
Жыйынынын бомбаланышы тууралуу
сыналгыдан укканын белгилеп,
төмөнкүлөрдү кошумчалады:
“Бомбалар жарылып, карапайым
калк жабыр тартканын билгенден
кийин өкүнө баштадым. Бул
кыргынга окшош эле. Алланын
ыраазычылыгы үчүн кызмат кылып
жатат деп ойлогон жамааттын
кылган иши ушулар эле. Эртең
менен саат 09:00 чамасында
штабдын коридору төңкөрүшкө
катышкандарга толуп кетти.

Ар кимиси өз ара сүйлөшүп:
“Колубуздан келген жок, колго
түшүп беребиз”, – деп жатышты.
Иш-чараны бригадалык генерал
Мехмет Партигөч жетектеп турган.
Ал багынып берүү үчүн аскердик
прокурор жана борбордук
командачылыктан атайын
кызматкерлердин жөнөтүлүшүн
суранды.
Тиешелүү адамдар келгенде
кызматкерлер багынып беришти.
Он мүнөттөн кийин Сердар капитан
экөөбүз да багынып бердик. Атайын
аскердик күчтөрдүн командачысы
генерал Зекаи Аксакаллыга уюлдук
телефонум аркылуу чалдым. Кеңсеге
келип-кетип тургандыктан, мен аны
таанычумун. “Командир, келиңиз,
генералдын кеңсесин сизге өткөрүп
берейин”, – дедим. Кабыл алган жок.
“Башкалар менен чогуу багынып
бер”, – деди. Ошондон кийин
капитан Сердар экөөбүз эшиктин
алдына чыктык. Атайын аскердик
күчтөргө багынып бердик. Алар
бизди полицияга өткөрүп беришти.
Бизди Башкент спорт залына алып
барышты. Колго түшүп берип
жатканда эч кандай каршылык
көрсөткөн жокмун.
Мен чын дилимден абдан өкүнөм.
Төңкөрүшкө катышканым үчүн эле
эмес, Фетуллах Гүлен жамаатынын
мүчөсү болгонума да абдан өкүнөм.
Мен бул окуяга катыштым, андыктан
жоопкерчиликти мойнума алам,
бирок мен мекен чыккынчысы
эмесмин. Мен эч качан полицияга
же жөнөкөй жарандарга ок атпайм.
Аткан да эмесмин. Төңкөрүш аракети
маалында карапайым элге жана
полицияга каршы курал, бомба,
танктардын колдонулушунун
эч качан туура деп эсептебейм.
Айткандарымдын бардыгы чын
дилимден айтылган чындык. Мен
билгендеримдин бардыгын айттым.
Айрыкча полиция бөлүмүндө
сурак учурунда мени бул сөздөрдү
айтууга эч ким мажбурлабаганын
билдирип кетем. Полиция бөлүмүндө
күтүп отурганда кагаз-калем сурап,
көрсөтмөмдү жаздым. Менин
мындай көрсөтмө берүүмө эч
ким түрткү берген жок. Андыктан
мыйзамдын чегинде, мүмкүн
болсо, өкүнүүгө байланыштуу
беренелерден пайдалангым келет.”
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АНКАРА ОБЛУСТУК КООПСУЗДУК БАШКАРМАЛЫГЫ
Төңкөрүшчү аскерлердин катуу чабуулуна дуушар
болгон коопсуздук имараты учурда жараксыз абалда.

Түнү бою төңкөрүшчүлөргө каршылык көрсөткөн эл 16-июль күнү эртең
менен Анкара коопсуздук башкармалыгынын имаратынын алдында
кармалган төңкөрүшчүлөргө каршы нааразылык акциясын өткөрүүдө.

АНКАРА ОБЛУСТУК КООПСУЗДУК БАШКАРМАЛЫГЫ
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АНКАРА ОБЛУСТУК КООПСУЗДУК БАШКАРМАЛЫГЫ
Анкара облустук коопсуздук башкармалыгына келтирилген зыян
Анкара облустук коопсуздук башкармалыгынын
ичиндеги кеңселер жараксыз абалда.

АНКАРА ОБЛУСТУК КООПСУЗДУК БАШКАРМАЛЫГЫ
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АНКАРА ОБЛУСТУК КООПСУЗДУК БАШКАРМАЛЫГЫ
Бутага алынган маанилүү объекттердин бири болгон Коопсуздук
башкармалыгынын имараты – эң көп зыян келтирилген жерлердин бири.
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REUTERS/BAZ RATNER
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АНКАРА ОБЛУСТУК КООПСУЗДУК БАШКАРМАЛЫГЫ
Анкара облустук коопсуздук башкармалыгынын
алдындагы жарандар көп колдонгон эстакада

Коопсуздук башкармалыгынын имараты жана анын
карамагындагы коопсуздук унаалары

АНКАРА ОБЛУСТУК КООПСУЗДУК БАШКАРМАЛЫГЫ
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ПРЕЗИДЕНТТИК РЕЗИДЕНЦИЯ
Президенттик резиденцияда Президент
жана мамлекет башчылары тарабынан
расмий меймандарды тосууда колдонулган
протокол дарбазасынын алдына
төңкөрүшчүлөр тик учактардан ок атышты.
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ПРЕЗИДЕНТТИК РЕЗИДЕНЦИЯ
16-июль күнү эртең менен саат 06:45те Бештепе Миллет мечитинин
алдында токтоп турган унаалардын бирине бомба түшүп, 5 жараныбыздын
өмүрү кыйылган жер. Бул бомбанын таасиринен бир аялдын башы үзүлүп,
Президенттик Конгресс борборунун чатырына келип түшкөн.

Бештепе Миллет мечитинин алдына
ыргытылган бомбанын келтирген зыяны.

ПРЕЗИДЕНТТИК РЕЗИДЕНЦИЯ
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ПРЕЗИДЕНТТИК РЕЗИДЕНЦИЯ
Бештепе Миллет мечитинин алдына ыргытылган
бомбанын натыйжасында келтирилген зыян.
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ПРЕЗИДЕНТТИК РЕЗИДЕНЦИЯ
15-июлда болгон жардыруу жана кагылышуулардан улам
Жандармериянын башкы командачылыгынын жанында
жарандар жашаган имарат чоң зыянга учурады.

Жандармериянын башкы командачылыгы
менен Президенттик резиденциянын
ортосундагы түйүнгө ыргытылган бомбанын
натыйжасында 5 унаа жараксыз абалга келди.

ПРЕЗИДЕНТТИК РЕЗИДЕНЦИЯ
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ПРЕЗИДЕНТТИК РЕЗИДЕНЦИЯ
Резиденциянын алдында курман
болгон жарандын сөөгү түрк
байрагы менен жабылды.

Резиденциядагы кагылышууда
жарадар болгон жаран

ПРЕЗИДЕНТТИК РЕЗИДЕНЦИЯ
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ПРЕЗИДЕНТТИК РЕЗИДЕНЦИЯ
Жандармериянын башкы командачылыгы
менен Президенттик резиденциянын
кесилишиндеги жардыруу учуру
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ТҮРКИЯНЫН УЛУУ УЛУТТУК ЖЫЙЫНЫ
15-июлдагы төңкөрүш аракети учурунда
абадан бутага алынып, бомбаланган Түркия
Улуу Улуттук Жыйынынан бир көрүнүш
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ТҮРКИЯНЫН УЛУУ УЛУТТУК ЖЫЙЫНЫ
15-июлга караган түнү бомбалардын бутасы
болгон Түркия Улуу Улуттук Жыйыны жарылуулар
жана басымдардан улам чоң зыянга учурады.

15-июлдагы төңкөрүш аракети учурунда
депутаттар жана алардын коноктору
колдонгон бөлмөлөр чоң зыянга учураган.

ТҮРКИЯНЫН УЛУУ УЛУТТУК ЖЫЙЫНЫ
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ТҮРКИЯНЫН УЛУУ УЛУТТУК ЖЫЙЫНЫ
Тарыхта биринчи жолу абадан кол салууга
дуушар болгон Түркия Улуу Улуттук Жыйынынын
маанилүү бир бөлүгү жараксыз абалга келди.

15-июлдагы төңкөрүш аракети учурунда
тарыхта биринчи жолу кол салууга учураган
Түркия Улуу Улуттук Жыйыны чоң зыян тартты.

ТҮРКИЯНЫН УЛУУ УЛУТТУК ЖЫЙЫНЫ
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ЭЛДИН НААРАЗЫЧЫЛЫГЫ
Төңкөрүшкө каршы чыккан эл
төңкөрүштү Фетуллах Гүлендин
жетектегенин жакшы билет.
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ТҮРКИЯНЫН УЛУУ УЛУТТУК ЖЫЙЫНЫ
Төңкөрүшчүлөр Түркия Улуу Улуттук Жыйынынын
Башкы Ассамблеясынын имаратына кол салуу менен
улутка жана демократиябызга кол салышты.

Парламент имараты төңкөрүшчүлөрдүн
көзөмөлүндөгү F16 учактарынан ташталган
бомбалардан улам кыйроого учурады.

ТҮРКИЯНЫН УЛУУ УЛУТТУК ЖЫЙЫНЫ
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ТҮРКИЯНЫН УЛУУ УЛУТТУК ЖЫЙЫНЫ
Төңкөрүшчүлөрдүн кол салуусуна дуушар болгон
парламенттик имарат чоң зыянга учурады.

Түркия Улуу Улуттук Жыйынынын 15-июлдагы
төңкөрүш аракетинде жабыркаган бөлүмдөрү
коопсуздук тасмалары менен тосулду.

ТҮРКИЯНЫН УЛУУ УЛУТТУК ЖЫЙЫНЫ
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ТҮРКИЯНЫН УЛУУ УЛУТТУК ЖЫЙЫНЫ
15-июлдагы төңкөрүш аракети учурунда Түркиянын
Улуу Улуттук Жыйынынын имараты чоң зыянга учурады.

Төңкөрүшчүлөр тарабынан кол салынып, бомба
ташалган Түркиянын Улуу Улуттук Жыйынынын
имаратынын ар кайсы жерлери жабыркады.

ТҮРКИЯНЫН УЛУУ УЛУТТУК ЖЫЙЫНЫ
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ТҮРКИЯНЫН УЛУУ УЛУТТУК ЖЫЙЫНЫ
Төңкөрүшчүлөрдүн F16 учактары менен бомбалоосунан
Түркиянын Улуу Улуттук Жыйынынын чатыры жабыркады.

Элдик бийликтин символу болгон Түркиянын Улуу Улуттук
Жыйынында төңкөрүшчүлөр таштаган бомбалардын издери

ТҮРКИЯНЫН УЛУУ УЛУТТУК ЖЫЙЫНЫ
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ТҮРКИЯНЫН УЛУУ УЛУТТУК ЖЫЙЫНЫ
Түркиянын Улуу Улуттук Жыйынынын терезелери
F16 учактарынын төмөн учушунан жана
ташталган бомбалардан улам талкаланды.

Төңкөрүш аракети маалында имараттын
депутаттар эс алуучу атайын бөлүгү жабыркаган.

ТҮРКИЯНЫН УЛУУ УЛУТТУК ЖЫЙЫНЫ
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ТҮРКИЯНЫН УЛУУ УЛУТТУК ЖЫЙЫНЫ
15-июлга караган түнү болгон кол салууларда
Түркиянын Улуу Улуттук Жыйын имаратынын
ар кайсы бөлүмдөрү жабыркады.
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ТҮРКИЯНЫН УЛУУ УЛУТТУК ЖЫЙЫНЫ
Түркиянын Улуу Улуттук Жыйынынын төрагасы Исмаил
Кахраман жана Башкы штабдын жетекчиси генерал
Хулуси Акар АКШ Башкы штабынын жетекчиси Жозеф
Данфорд менен төӊкөрүшчүлөрдүн кол салуусунан
жабыркаган парламенттик имаратты зыярат кылышы.
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AFP

ТҮРКИЯНЫН УЛУУ УЛУТТУК ЖЫЙЫНЫ
Тарыхта биринчи жолу бомбаланган Улуттук
жыйын имараты олуттуу зыян тартты.

Төңкөрүш аракети маалында имараттын депутаттар
эс алуу үчүн пайдаланган бөлүгү жабыркаган.

ТҮРКИЯНЫН УЛУУ УЛУТТУК ЖЫЙЫНЫ

REUTERS
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БАШКЫ ШТАБ
Эл төңкөрүшчүлөрдөн
танктарын тартып
алууга аракет кылууда.
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БАШКЫ ШТАБ
15-июлга караган түнү Башкы штаб
жайгашкан кесилиште жарандар танктарды
басып алууга аракет кылып жатышат. Танктар
унааларды жараксыз абалга келтирди.

Башкы штабдын алдында
жолду тоскон танктар жана элге
мылтык кезеп, ок аткан жоокер

БАШКЫ ШТАБ
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REUTERS
Танктардын үстүнө чыгып алып,
төңкөрүшчүлөрдүн жолун тосууга
аракет кылган жарандар.

БАШКЫ ШТАБ

REUTERS/TUMAY BERKIN
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ЖАНДАРМЕРИЯНЫН БАШКЫ КОМАНДАЧЫЛЫГЫ
Жандармериянын башкы командачылыгы төңкөрүшчүлөр тарабынан база
катары тандалган жерлердин бири болгон. 16-июлдун таңына чейин жүргөн
катуу кагылышуулардын натыйжасында төңкөрүшчүлөрдөн бошотулган.
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КЫЗЫЛАЙ АЯНТЫ / АНКАРА
Кызылай аянтына чогулган эл
төңкөрүшчүлөрдүн танктарын
өткөрбөөгө аракет кылууда.
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КЫЗЫЛАЙ АЯНТЫ / АНКАРА
Танк ичиндеги жоокерлерге
жарандын реакциясы.

Кызылайда эл өз жанын аябай,
танктарды өткөрбөй жаткан учуру.

КЫЗЫЛАЙ АЯНТЫ / АНКАРА
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КЫЗЫЛАЙ АЯНТЫ / АНКАРА
Эл танктардын аянтты ээлеп
алышына каршы реакция көрсөтүүдө.

Кызылайда эл бир тараптан төңкөрүш
аракетине каршы чыгып, экинчи бир
тараптан танктардагы аскерлерди
ынандырууга аракет кылууда.

КЫЗЫЛАЙ АЯНТЫ / АНКАРА
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КЫСЫКЛЫ / СТАМБУЛ
Өлкө башчысы Режеп Тайип
Эрдоган төңкөрүштөн кийин аянтка
чогулган эл менен саламдашууда.
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КЫЗЫЛАЙ АЯНТЫ / АНКАРА
Башка жерлерде болгондой эле, Кызылайдагы
жоокерлер да элге каршы курал колдонушту.

Кызылайда танктар менен
тебелетилген жарандык унаа

КЫЗЫЛАЙ АЯНТЫ / АНКАРА

90

КЫЗЫЛАЙ АЯНТЫ / АНКАРА
Эл танктардын алдын тосуп,
өзүн калкан кылууда.

Төңкөрүшчүлөр танктары менен
жай тургундардын унааларына зыян
келтирүүдөн да чегинишкен жок.

КЫЗЫЛАЙ АЯНТЫ / АНКАРА
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АТАЙЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БАШКАРМАЛЫГЫ
Төңкөрүшчүлөр оор курал колдонуп, асмандан жана
жерден бомбалаган, 50 адам шейит болгон Атайын
операциялар башкармалыгы учурда жараксыз абалда.

Гөлбашыда Атайын операциялар
башкармалыгында бомбаланган жерлер

АТАЙЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БАШКАРМАЛЫГЫ
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АТАЙЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БАШКАРМАЛЫГЫ
Төӊкөрүшчүлөр тарабынан талкаланган башкы эшик
Атайын операциялар тобунун полиция кызматкерлерине
таандык уктоочу бөлмөлөр толугу менен талкаланган.

АТАЙЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БАШКАРМАЛЫГЫ

95

АТАЙЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БАШКАРМАЛЫГЫ
Имараттын алдында жайгашып, Атайын операциялар
башкармалыгынын символу болгон бүркүттүн айкели
15-июлга караган түнү талкаланды.

Түнү бою төңкөрүшчүлөр менен күрөшкөн Атайын
операциялар тобунун полиция кызматкерлери
жаңжалдан кийин келтирилген зыянды иликтөөдө.

АТАЙЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БАШКАРМАЛЫГЫ
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ТҮРКСАТ (Түркиянын спутниктик байланыш оператору)
Төңкөрүшчүлөр телеберүү жана интернет байланыштарын
токтотуу максатында Түрксатка кол салышты, 2 жаран шейит кетти.

Өлкөдөгү байланышты көзөмөлгө алууга аракет
кылган төңкөрүшчүлөр Түрксатка чоң зыян берди.

ТҮРКСАТ (Түркиянын спутниктик байланыш оператору)
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15-ИЮЛЬ ШЕЙИТТЕРИ” КӨПҮРӨСҮ
Босфор (мурунку аты) көпүрөсү 22:00дө
төңкөрүшчүлөр тарабынан тосулгандан кийин эл
менен төңкөрүшчүлөрдүн ортосунда кагылышуу
болду. Төңкөрүшчүлөр тарабынан атылган октон
көпүрөдө көптөгөн жарандар шейит болушту.
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15-ИЮЛЬ ШЕЙИТТЕРИ” КӨПҮРӨСҮ
Босфор (мурунку аты) көпүрөсүндө
төңкөрүшчүлөрдүн танктарын тартып алган жарандар.
Босфор көпүрөсүндөгү кагылышуу

15-ИЮЛЬ ШЕЙИТТЕРИ” КӨПҮРӨСҮ
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15-ИЮЛЬ ШЕЙИТТЕРИ” КӨПҮРӨСҮ
Шейит кеткендердин урматына Түркиянын
желегин алып, көпүрөгө чогулган калк

104

Босфор (мурунку аты) көпүрөсүндө жаракат алгандарды
ооруканага жеткирүүгө аракет кылган жарандар.
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СТАМБУЛДАГЫ АТАТYРК АЭРОПОРТУ
Кире бериши танктар менен тосулган Ататүрк аэропортунун
кире беришинде аэропортко кире албай жаткан жарандын
танктын алдына жатып, каршылык көрсөтүп жаткан учуру.

Ататүрк аэропортунун кире беришиндеги
төңкөрүшчүлөргө элдин каршы чыгуусу.

СТАМБУЛДАГЫ АТАТYРК АЭРОПОРТУ
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REUTERS/ALKIS KONSTANTINIDIS
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Абдуллах Тайип
Олчок

Адил Буйукженгиз

Ахмет Кара

Ахмет Кожабай

Ахмет Оруч

Ахмет Өзсой

Акын Сертчелик

Акиф Алтай

Акиф Капаклы

Али Алыткан

Aли Aнaр

Aли Ихсан Лезги

Aли Карслы

Али Мехмет Вурел

Алпарслан Языжы

Алпер Каймакчы

Аскери Чобан

Айдын Чопур

Айхан Келеш

Айше Айкач

Айтекин Куру

Барыш Ефе

Баттал Илгүн

Батухан Эргин

Бейтуллах Йешилай

Бирол Явуз

Бурак Жантүрк

Бурхан Өнер

Бүлент Айдын

Бүлент Каралы

Бүлент Йуртсевен

Желаледдин Ибиш
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Жемал Демир

Женгиз Хасбал

Женгиз Полат

Женнет Йигит

Жума Даг

Жүнейт Бурса

Четин Жан

Давут Карачам

Демет Сезен

Дурсун Ажар

Эдип Зенгин

Эмин Гүнер

Эмрах Сагаз

Эмрах Сапа

Эрдем Дикер

Эрхан Дурал

Эркан Эр

Эркан Пала

Эркан Йигит

Эрол Инже

Эрол Олчок

Эййүп Огуз

Фахреттин Явуз

Фарук Демир

Фатих Далгыч

Фатих Калу

Фатих Сатыр

Фазыл Гүрс

Ферамил Фархат Кайа

Ферхат Коч

Февзи Башаран

Фырат Булут
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Фикрет Метин Өзтүрк

Фуат Бозкурт

Гөкхан Эсен

Гөкхан Йылдырым

Гүлшах Гүлер

Хакан Гүлшен

Хакан Υнвер

Хакан Йорулмаз

Хаки Арас

Халил Хамурйен

Халил Ишылар

Халил Ибрахим
Йылдырым

Халил Кантаржы

Халит Гүлсер

Хасан Алтын

Хасан Гүлхан

Хасан Кайа

Хасан Йылмаз

Хуршут Узел

Хүсейин Гөрал

Хүсейин Гүнтекин

Хүсейин Калкан

Хүсейин Кыса

Ибрахим Атеш

Ибрахим Йылмаз

Ихсан Йылдыз

Илхан Варанык

Исмаил Кефал

Иззет Өзкан

JOQUAD MERROUNE
(Жемал Абуатейе)

Кадер Сиври

Кемаль Экши
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Кемал Тосун

Көксал Кашалты

Күбра Доганай

Локман Биринжи

Локман Октай

Лүтфи Гүлшен

Махир Айабак

Махмут Жошкунсу

Медет Экизжели

Мехмет Акиф Санжар

Мехмет Али Кылыч

Мехмет Четин

Мехмет Демир

Мехмет Гүдер

Мехмет Гүлшен

Мехмет Карааслан

Мехмет Каражатилки

Мехмет Кожакая

Мехмет Оруч

Мехмет Шефик
Шефкатлиоглу

Мехмет Шенгүл

Мехмет Шевкет Узун

Мехмет Йылмаз

Мерич Алемдар

Месут Aжун

Месут Яган

Мете Сертбаш

Метин Арслан

Мужип Арыган

Мухаммет Аксу

Мухаммет Амбар

Мухаммет Фазлы
Демир
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Мухаммет Огуз
Кылынч

Мухаммет Ялчын

Мухаррем Керем
Йылдыз

Мухсин Киремитчи

Мурат Акдемир

Мурат Алкан

Мурат Демиржи

Мурат Эллик

Мурат Инжи

Мурат Кожатүрк

Мурат Мертэл

Мурат Наибоглу

Мустафа Аслан

Мустафа Авжу

Мустафа Жамбаз

Мустафа Дирекли

Мустафа Карасакал

Мустафа Каймакчы

Мустафа Кочак

Мустафа Серин

Мустафа Солак

Мустафа Тежимен

Мустафа Яман

Мутлужан Кылыч

Музаффер Айдогду

Мүнир Мурат
Эртекин

Мүнүр Алкан

Нежати Сайын

Нежми Бахадыр
Денизоглу

Недип Женгиз Экер

Ниязи Эргүвен

Огузхан Яшар
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Онур Энсар Аяноглу

Онур Кылыч

Орхун Гөйтан

Осман Арслан

Осман Эвсахибиоглу

Осман Йылмаз

Озан Өзен

Өмер Жан Ачыкгөз

Өмер Жанкатар

Өмер Халисдемир

Өмер Ипек

Өмер Такдемир

Өндер Гүзел

Өзгүр Генчер

Өзкан Өзенди

Рамазан Конуш

Рамазан Сарыкая

Режеп Бүйүк

Режеп Гүндүз

Ресул Каптанжы

Рүстем Ресул Перчин

Саит Эртүрк

Салих Алышкан

Самет Жантүрк

Самет Услу

Седат Каплан

Селим Жансыз

Сенер Яашар

Сердар Гөкбайрак

Серхат Өндер

Серкан Гөкер

Сервет Асмаз
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Севда Гүнгөр

Севги Йешилйурт

Сеит Ахмет Чакыр

Суат Акынжы

Суат Алоглу

Султан Селим
Каракоч

Сүмер Дениз

Шенол Сагман

Шейхмус Демир

Ширин Дирил

Шуайип Шерефоглу

Шүкрү Байракчы

Тахсин Герекли

Тевхит Аккан

Тимур Aктемур

Толга Эжебалын

Тургут Солак

Түркмен Tекин

Уфук Байсан

Ухут Кадир Ышык

Υмит Чобан

Υмит Гүдер

Υмит Йолжу

Вахит Кашчыоглу

Варол Тосун

Ведат Баржегжи

Ведат Бүйүккөзташ

Велид Бекдаш

Волкан Жанөз

Волкан Пилавжы

Якуп Козан

Якуп Сүрүжү
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Ялчын Аран

Ясин Бахадыр Йүже

Ясин Нажи Агароглу

Ясин Йылмаз

Йылдыз Гүрсой

Йылмаз Эржан

Юнус Эмре Эзер

Юнус Угур

Юсуф Челик
(Чанкыры)

Юсуф Челик

Юсуф Элиташ

Зафер Койунжу

Зекерия Битмез

Зейнеп Сагыр

