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Müdürlüğü Görsel Haberler Yayın Yönetmenliği ve
Kurumsal İletişim Direktörlüğü
KİTAP TASARIMI VE BASKI İŞLEMLERİ
Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanlığı
Cumhurbaşkanlığı Yayınları, 2016
Bütün hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir parçası Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nin
yazılı izni olmadan elektronik, mekanik, fotokopi ve benzeri yollarla çoğaltılamaz, aktarılamaz, yayınlanamaz.

“Bir taraftan terörle mücadele ederken,
diğer taraftan bütün terör örgütlerinin
ortağı durumunda olan Fetullahçı Terör
Örgütü’nün darbe girişimini püskürttük.
Bunu işte o akşam çağrımıza uyan
milletimizle beraber yaptık. Bu millet
alnı öpülesi bir millettir. Hani şair diyor
ya, ‘Yürüyeceksin, millet yürüyecek
arkandan’ diye; elhamdülillah millet
arkamızdan yürüdü ve bizi yalnız
bırakmadı. Bir anda hepsi meydanlara,
hava limanlarına doldu, doluştu. Ama
bir farkı vardı. Neydi? Bizim milletimiz
tankların altına yattı, F-16’lardan
F-4’lerden kaçmadı, helikopterlerin
o mermilerine karşı göğsünü siper
etti. Şairin ‘Siper et gövdeni, dursun
bu hayâsızca akın’ dediği gibi; benim
milletim göğsünü siper etti ve bu
hayâsızca akını püskürttü. Çünkü onun
istiklalinin de istikbalinin de sigortası
imanıydı, bunu yaptı.”
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ŞEHİT SAYISI
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15 Temmuz Cuma

16 Temmuz Cumartesi

22:00

23:05

Genelkurmay’da silah
sesleri duyuldu ve bir
helikopterden dışarıda
bulunanların üzerine ateş
açıldı. İstanbul’da
Boğaziçi ve Fatih Sultan
Mehmed köprüleri bir
grup asker tarafından
geçişe kapatıldı.

Başbakan Yıldırım, bir
televizyon kanalına
bağlanaraki, “bir
kalkışma girişimi”nin
olduğunu belirtti ve
“Bu girişime izin
verilmeyecektir” dedi.

24:00
Güvenlik kaynaklarınca,
“Askeri kalkışma, ordu
içerisindeki Fetullahçı
Terör Örgütü / Paralel
Devlet Yapılanması
(FETÖ/PDY) mensubu bir
grup subay tarafından
yapılmaya çalışılmaktadır.”
açıklaması yapıldı.

00:11

00:13

Marmaris’te bulunan
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan,
Atatürk Havalimanı’na
doğru hareket etti.

TRT’yi işgal eden
kalkışmacı askerler,
korsan darbe bildirisi
okuttu.

02:30

02:20

02:00

01:01

Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi’ne girmeye
çalışan bölücü terör
örgütü FETÖ mensubu
3’ü rütbeli 13 asker
gözaltına alındı.

Darbeciler Gölbaşı
Özel Harekat Daire
Başkanlığı’nı ve
TÜRKSAT’ı havadan
hedef aldı.

Darbe girişiminde
bulunan FETÖ
mensubu askerler
gözaltına
alınmaya başlandı.

Ankara Emniyet
Müdürlüğü
savaş uçağı ve
helikopterlerin
saldırısına
uğradı.

02:42
TBMM’ye atılan
bomba nedeniyle
bazı polis
memurlarıyla
meclis görevlileri
yaralandı, kulis
camları kılırdı.

03:00

08:36

08:32

Jandarma Genel
Komutanlığı, Emniyet
Özel Harekat polislerince
ele geçirildi.

09:40
Eski Hava Kuvvetleri
Komutanı Orgeneral
Akın Öztürk ile Eğitim ve
Doktrin Komutanlığı
Muhabere ve Destek
Eğitim Komutanı
Korgeneral Metin İyidil
hakkında vatana ihanet
suçundan işlem
başlatıldı.

21:57
Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığı, tüm ağır ceza
cumhuriyet başsavcılıklarına
yazı göndererek, “Aynı
örgüte üye oldukları
değerlendirilen” idari ve adli
yargıda görev yapan
toplam 2 bin 745 hakim ve
savcının gözaltına alınması
ve haklarında soruşturma
yürütülmesini istedi.

20:50
Ankara Akıncı 4
Ana Jet Üssü’nde
yürütülen FETÖ
darbesine yönelik
operasyonda
Jandarma Genel
Komutanı
Orgeneral Galip
Mendi kurtarıldı.

04:00

06:30

06:52

Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığı, darbe
girişiminde bulunan
terör örgütü
FETÖ/PDY irtibatlı
yargı görevlileri ve
sözde “Yurtta Sulh
Komitesi” mensubu
askerler hakkında
gözaltı kararı verdi.

Darbe girişiminde
bulunan FETÖ
mensuplarınca
kullanılan ve
TÜRKSAT’ı
bombalayan askerî
helikopter
Gölbaşı’nda
düşürüldü.

Genelkurmay
Başkanlığına
vekaleten 1. Ordu
Komutanı Orgeneral
Ümit Dündar atandı.

08:17

Asker, Ankara Akıncı 4.
Ana Jet Üs Komutanlığı’na
operasyon düzenleyerek
Genelkurmay Başkanı
Orgeneral Hulusi Akar’ı
kurtardı ve kendisini
güvenli bölgeye götürdü.

09:40
Genelkurmay
Başkanlığı’ndan çıkan
200’e yakın silahsız er
ve erbaş, polise teslim
oldu.

03:20

TRT yeniden
Cumhurbaşkanı
normal yayına
Erdoğan,
döndü. TRT Genel İstanbul’a geldi.
Müdürlüğü binasını
ele geçirmeye
çalışan FETÖ
mensubu askerler
gözaltına alındı.

00:26
Cumhurbaşkanı
Erdoğan CNN Türk’te
canlı yayına
bağlanarak, askeri
kalkışmaya tepki
gösterdi ve halkı
meydanlara davet etti.

Eğe Ordu
Komutanlığı Kurmay
Başkanı Tümgeneral
Memduh Hakbilen,
İzmir’de gözaltına
alındı.

10:07
Genelkurmay
Başkanlığı’ndan
çıkan 700’e yakın
silahsız er ve erbaş,
polise teslim oldu.

07:50
Fetullahçı terör örgütü
üyesi 29 albay ve 5
general, İçişleri Bakanı
Efkan Ala tarafından
görevden uzaklaştırıldı.

10:15
Bingöl 49. Komanda
Tugay Komutanı
Tuğgeneral Yunus
Kotaman ile Bolu 2.
Komando Tugay
Komutanı
Tuğgeneral İsmail
Güneşer gözaltına
alındı.

07:28
3. Ordu Harekat
Kurmay Başkanı
Tuğgeneral Ekrem
Çağlar, Erzincan’da
gözaltına alındı.

10:59
İçişleri Bakanı Efkan
Ala, Sahil Güvenlik
Komutanı Tümamiral
Hakan Üstem’i
görevden aldı.

20:02

12:57

12:04

Ankara Akıncı 4
Ana Jet Üssü’ndeki
FETÖ darbesine
yönelik operasyon
sona erdi.

Tümgeneral Suat
Murat Semiz, 1. Ana
Jet Üs Komutanı
Tuğgeneral Dursun
Pak ile JFAC
Komutanı
Tuğgeneral Recep
Ünal gözaltına alındı.

Özel Harekat
polislerinin operasyon
düzenlediği Jandarma
Genel Komutanlığı
binasında 200 kadar
asker gözaltına alındı.

5

15 Temmuz’da TSK içerisindeki FETÖ mensubu bir grup subay tarafından Genelkurmay
Başkanlığı Karargahı’nda başlatılan darbe girişimi, tüm yurtta yaklaşık 22 saatte kontrol
altına alındı. AA muhabirlerinin derlediği bilgilere göre, 15 Temmuz Cuma günü saat
22:00’da başlayan FETÖ’nün darbe girişimi, 16 Temmuz Cumartesi günü saat 20:02’de
bertaraf edildi. FETÖ’nün darbe girişimi ile ardından yaşanan gelişmeler:

15 TEMMUZ

6

22:00

Genelkurmay’da silah sesleri duyuldu ve
bir helikopterden dışarıda bulunanların üzerine ateş açıldı.

15 TEMMUZ

22:00

Ankara’da Genelkurmay
Başkanlığı Karargahı ve
TRT Genel Müdürlüğü bir
grup askerce ele geçirildi.
Aynı saatlerde İstanbul’da
Boğaziçi ve Fatih Sultan
Mehmet Köprüleri bir grup
asker tarafından geçişe
kapatıldı.
15 TEMMUZ

22:10

Olağanüstü durum üzerine
Başbakanlık müsteşarı
başkanlığında Çankaya
Köşkü’nde koordinasyon
merkezi kuruldu. İlk
olarak meydanların halk
tarafından hakimiyet altına
alınması kararlaştırıldı.

7

8

15 TEMMUZ

23:05

Başbakan Binali Yıldırım önce NTV, akabinde A Haber televizyon
kanallarının canlı yayınlarına bağlanarak yaptığı açıklamada, “bir
kalkışma girişimi”nin olduğunu belirtti. Yıldırım, “Bu girişime izin
verilmeyecektir. Bunu yapanlar en ağır bedeli ödeyeceklerdir.
Askerin içerisinde bir grubun kalkışması söz konusu.” dedi.

15 TEMMUZ

23:24

Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Özel Harekat
Eğitim Merkezi’nde bir patlama meydana geldi.

23:30

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın, darbe girişiminde
bulunan bir grup asker tarafından rehin alındığı bildirildi.

00:00

Güvenlik kaynaklarınca, “Askeri kalkışma, ordu içerisindeki Fetullahçı
Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensubu bir grup
subay tarafından yapılmaya çalışılmaktadır.” açıklaması yapıldı.

16 TEMMUZ

00:09

Ankara Yenimahalle’de bulunan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)
kampüsüne askeri helikopterlerce ateş açılması üzerine MİT’in çevre
güvenliğini sağlayan unsurlarca saldırıya silahla karşılık verildi.

16 TEMMUZ

00:01

Marmaris’te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Atatürk Havalimanı’na doğru hareket etti.

15 TEMMUZ

15 TEMMUZ

9

10

16 TEMMUZ

00:13

16 TEMMUZ

00:26

TRT’yi işgal eden kalkışmacı askerler korsan darbe bildirisi okuttu.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarınca açıklamanın TSK tarafından
yapılmadığına dikkat çekilerek “Korsan bildiridir. Gerekli özenin
gösterilmesini rica ederiz” denildi. Korsan bildirinin TRT’de
okutulmasından bir süre sonra TÜRKSAT, TRT’nin yayınını kesti.

Bu açıklamaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan önce CNN Türk
televizyonu olmak üzere çeşitli televizyon kanallarına bağlanarak, askerî
kalkışmaya tepki gösterdi ve halkı meydanlara davet etti. Erdoğan, “Millî
iradeye yönelik bu ayaklanma hareketine karşı tabii ki hukuk, yasalarımız,
anayasamız neyi gerektiriyorsa bunun bir defa cevabını bu yapı ister Silahlı
Kuvvetler içinde olsun, bir grup azınlık da olsa ister başka kurumlarımızın
içerisinde olsun, gereken cevabı alacaklardır.” dedi.

16 TEMMUZ

16 TEMMUZ

00:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın talimatı
üzerine 81 ilde okunan birlik selaları ile Türkiye genelinde vatandaşlar
sokağa çıkarak darbe girişiminde bulunanlara tepki göstermeye başladı.

00:35

Darbe girişimiyle ilgili ilk soruşturma İstanbul’da başlatıldı. Küçükçekmece
Başsavcısı Ali Doğan, darbe girişimini yapan askerlerle ilgili soruşturma
başlatıldığını ve askerlerin görüldükleri yerde tutuklanacaklarını bildirdi.

16 TEMMUZ

00:57

Saldırganlar,
TRT yayınlarını
kesen TÜRKSAT’ın
Gölbaşı’ndaki
tesislerine askerî
helikopterlerle saldırdı.

11

01:01

Ankara Emniyet Müdürlüğü savaş uçağı ve helikopterlerin
saldırısına uğradı. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, “Bu, TSK
içinde bir cuntanın kalkışma girişimidir.” dedi.

16 TEMMUZ

01:30

Çankaya Köşk’üne ateş eden 5 zırhlı araca güvenlik görevlileri
silahla karşılık verdi. Halkın da desteği ile darbeciler püskürtüldü.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman da Başbakanlık Koordinasyon
Merkezine geldi ve TBMM’nin açık tutulması kararı alındı.

16 TEMMUZ

01:39

TBMM Genel Kurul Salonu açıldı. TBMM Başkanı İsmail Kahraman
ve milletvekilleri Genel Kurul Salonu’nda yerini aldı.

16 TEMMUZ

02:00

Darbe girişiminin ardından bazı askerler
gözaltına alınmaya başlandı.

16 TEMMUZ

12

16 TEMMUZ

02:30

Darbeci askerler Gölbaşı
Özel Harekat Daire
Başkanlığı’nı havadan
hedef aldı. Hava saldırısı
sonucu 17 polis şehit oldu.
Türk Hava Kuvvetleri’ne
ait F-16 uçağı, darbe
girişiminde bulunanların
elindeki Sikorsky
helikopteri düşürdü.

16 TEMMUZ

02:35

TRT’yi ele geçirmeye
kalkışan 1’i rütbeli
5 asker, vatandaşlar ve
polis tarafından etkisiz hale
getirildi.
Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi’ne girmeye çalışan
bölücü terör örgütü FETÖ
mensubu 3’ü rütbeli 13
asker gözaltına alındı.

16
TEMMUZ

16 TEMMUZ

02:42

TBMM’ye atılan bomba
nedeniyle bazı polis
memurlarıyla Meclis
görevlileri yaralandı, kulis
camları kırıldı.

16 TEMMUZ

02:49

Meclise yeni bir bomba
atıldı. TBMM Başkanı
İsmail Kahraman ve Genel
Kurul’daki milletvekilleri
Meclis sığınağına indi.

13

14

16 TEMMUZ

02:55

Yeniden NTV televizyon yayınına bağlanan Başbakan Binali Yıldırım,
“Havadaki jetlerle kurumlarımıza mermi, bomba yağdıranlar adeta bu
terör örgütünün elemanı gibidir, devamı gibidir. Asla ve asla böyle bir
iş, şanlı Silahlı Kuvvetler bayrağı altında görev yapan hiçbir subayımıza,
hiçbir askerimize yakıştırılacak bir iş değildir.” dedi.

16 TEMMUZ

03:00

TRT yeniden normal yayınına döndü. TRT Genel Müdürlüğü binasını ele
geçirmeye çalışan FETÖ mensubu askerler gözaltına alındı.

16 TEMMUZ

03:10

Başbakan Yıldırım, Ankara semalarında, MİT, Meclis, Cumhurbaşkanlığı
ve Başbakanlık gibi kritik bölgeler üzerinde uçuş yapan her türlü askeri
helikopter ve uçağın füzeyle indirileceğini açıkladı.

16 TEMMUZ

03:15

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yeniden çatışma sesleri gelmeye başladı.

16 TEMMUZ

03:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’a geldi.

16 TEMMUZ

04:00

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişiminde bulunan terör örgütü
FETÖ/PDY irtibatlı yargı görevlileri ve sözde “Yurtta Sulh Komitesi”
mensubu general, amiral, subay, astsubay, er ve erbaşlar hakkında
gözaltı kararı verdi.

15

Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) mensup subayların, 15
Temmuz’da WhatsApp’ta oluşturdukları grup üzerinden darbe
girişimini koordine ettikleri, yapılan yazışmalarda sivil vatandaşlara
yönelik vur emrini “Ezin, yakın, taviz yok” gibi ifadelerle verdikleri
ve girişimleri bastırılınca da kaçma planları yaptıkları ortaya çıktı.

16

04:42

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Marmaris’te konakladığı ve gece
yarısı ayrıldığı otele helikopterlerden ateş açıldı. Helikopterlerden
inen yüzleri maskeli ve ağır silahlar taşıyan askerler oteli abluka
altına aldı. Çıkan çatışmada 5 polis yaralandı.

05:20

Başbakan Yıldırım, resmî twitter hesabından darbe girişimi içerisinde
yer alan bir generalin öldürüldüğü bilgisinin geldiğini ve aralarında
albayların da bulunduğu 130 askerin gözaltına alındığını bildirdi.

06:00

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığınca, darbe girişimiyle ilgili soruşturma
başlatıldığı, Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Merkezi’nde 42 kişinin hayatını
kaybettiği, bölgede olayların kontrol altına alındığı bildirildi.

16 TEMMUZ

06:30

Güvenlik çemberine alınan Çankaya Köşkü ve Başbakanlık Resmi
Konutu’na çıkan tüm yollar kapatıldı. Darbe girişiminde bulunan FETÖ
mensuplarınca kullanılan ve TÜRKSAT’ı bombalayan askeri helikopter
Gölbaşı’nda düşürüldü.

16 TEMMUZ

06:30

Darbe girişiminde İstanbul Boğaziçi Köprüsü’nü
kontrol eden askerler teslim oldu.

16 TEMMUZ

16 TEMMUZ

16 TEMMUZ

17

18

16 TEMMUZ

06:43

FETÖ mensuplarınca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin yakınlarına
2 bomba atıldı. Bombalar, Millet Camisi’nin önüne park etmiş
araçlardan birinin üzerine düştü.

16 TEMMUZ

06:52

Başbakan Yıldırım, Genelkurmay Başkanlığı’na vekaleten
1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar’ın atandığını bildirdi.

16 TEMMUZ

07:00

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki Jandarma Genel
Komutanlığı’nın bulunduğu kavşağa askeri uçaktan bomba atıldı.

16 TEMMUZ

07:10

İçişleri Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre,
FETÖ mensubu 336 kişi gözaltına alındı.

16 TEMMUZ

07:41

Genelkurmay Başkanlığı’ndan dışarıya çıkarılan tanktan, barikat amacıyla
kurulan kamyonların olduğu bölgeye ateş açıldı.

16 TEMMUZ

07:50

Fetullahçı Terör Örgütü üyesi 29 albay ve 5 general, İçişleri Bakanı Efkan
Ala tarafından görevden uzaklaştırıldı.

16 TEMMUZ

08:32

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Çankaya Köşkü’nde.

08:36

Jandarma Genel Komutanlığı, emniyet özel harekat polislerince
ele geçirildi. Karargahtaki Fetullahçı Terör Örgütü’ne mensup askerler
etkisiz hale getirildi.

16 TEMMUZ

19

20

16 TEMMUZ

09:10

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), silahlı terör örgütü FETÖ üyesi
hakim ve savcılar hakkında en ağır tedbiri almak üzere toplandı.

16 TEMMUZ

09:32

Darbe girişimiyle ilgili başlatılan soruşturmalar kapsamında, Türkiye
genelinde, silahlı terör örgütü FETÖ üyesi bin 374 TSK personeli gözaltına
alındı. Gözaltına alınanlar arasında 58. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral
Murat Aygün’ün de bulunduğu öğrenildi.

16 TEMMUZ

09:40

Genelkurmay Başkanlığı’ndan çıkan 200’e yakın
silahsız er ve erbaş polise teslim oldu.

09:44

FETÖ’nün darbe girişimi nedeniyle çıkan olaylarda Türkiye genelinde,
90 kişinin şehit olduğu, bin 154 kişinin yaralandığı bildirildi.

16 TEMMUZ

09:46

Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk ile Kara Kuvvetleri
Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Destek Eğitim Komutanı
Korgeneral Metin İyidil hakkında, vatana ihanet suçundan işlem başlatıldı.

16 TEMMUZ

09:56

Soruşturmalar kapsamında, Türkiye genelinde silahlı FETÖ üyesi
bin 563 kişi gözaltına alındı.

16 TEMMUZ

09:58

Türkiye genelindeki tüm hakim ve savcılardan izinli olanların, izinlerini
keserek derhal görevlerine başlamalarına ve adli tatilin iptaline karar verildi.

16 TEMMUZ

21

16 TEMMUZ

10:07

Genelkurmay Başkanlığı’ndan çıkan 700’e yakın
silahsız er ve erbaş polise teslim oldu.

16 TEMMUZ

10:15

Bingöl 49. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Yunus Kotaman ile Bolu
2. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer, gözaltına alındı.

10:22

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir süre kalıp ayrıldığı Marmaris’teki otele
ağır silahlarla helikopterlerden ve karadan ateş açan askerler, darbe
girişiminin başarısız olması sonucu bölgeden kaçtı.

10:34

Genelkurmay Başkanlığı içinde darbeye katılmadığı için elleri bağlı
olarak odalar içinde kilitli tutulan subay ve astsubaylar, sabah saatlerinde
tahliye edildi. Aralarında tankçı subay ve astsubayların da bulunduğu bir
grup rütbeli asker ve erbaş da teslim oldu.

16 TEMMUZ

16 TEMMUZ
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16 TEMMUZ

10:37

Başbakan Yıldırım, “Genelkurmay Başkanımız Hulusi Akar, sağ salim
kurtarıldı ve şu anda Çankaya’da kriz merkezinde görevinin başındadır.”
açıklamasında bulundu.

16 TEMMUZ

10:41

Akıncı’daki 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda üslenen FETÖ mensupları, darbe
girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine üssü terk etmeye başladı.

16 TEMMUZ

10:59

İçişleri Bakanı Efkan Ala, Sahil Güvenlik Komutanı
Tümamiral Hakan Üstem’i görevden aldı.

16 TEMMUZ

11:27

Genelkurmay Başkanlığı Karargahı’nda bulunan FETÖ terör örgütü
mensubu askerler, teslim olmak için müzakere talebinde bulundu.

16 TEMMUZ

12:04

Özel Harekat polislerinin operasyon düzenlediği Jandarma Genel
Komutanlığı binasında 200 kadar asker gözaltına alındı.

16 TEMMUZ

12:56

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar
Soruşturma Bürosunda görevli 3 Cumhuriyet savcısı, sanıkları teslim
almak için Genelkurmay Başkanlığı nizamiyesine geldi.
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12:57

Başbakan Yıldırım, Çankaya Köşkü’ne geldi, kameraların karşısına
geçti ve açıklamalarda bulundu. Yıldırım, “Bu kalkışma bastırılmıştır,
toplam 161 şehidimiz, şu ana kadar bin 440 yaralımız vardır. Bu aşağılık
kalkışmaya, bu olaya karışan şu ana kadar 2 bin 839 çeşitli rütbede
subay, asker gözaltına alınmıştır. Üst düzey rütbeliler de mevcuttur.” dedi.

16 TEMMUZ

14:37

HSYK Genel Kurulu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın gözaltı kararı
doğrultusunda 5 HSYK üyesinin üyeliğinin düşürülmesine karar verdi.
HSYK 2. Dairesi, 541’i ilk derece idari yargıda, 2 bin 204’ü ilk derece adli
yargıda olmak üzere toplam 2 bin 745 hakimi açığa aldı.

16 TEMMUZ

14:43

Darbe girişiminde bulunan FETÖ mensuplarının bir bölümü, Ankara
Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

16 TEMMUZ

15:03

Danıştay Başkanlığı’ndaki FETÖ mensubu üyelerden 5’i Danıştay Genel
Kurul Salonu’nda gözaltına alındı.

16 TEMMUZ

15:26

FETÖ’nün darbe girişimiyle ilgili haklarında yakalama kararı bulunan 10
Danıştay üyesi gözaltına alındı.

16:08

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü üyeliği suçundan 140
Yargıtay, 48 Danıştay üyesi hakkında gözaltı kararı alındı. Bu isimlerden
11 Yargıtay ve 4 HSYK üyesi gözaltına alındı.

16:08

Başbakan Binali Yıldırım olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu’nda
milletvekillerine hitap etti. Yıldırım, konuşmasına İstiklal Marşı’ndan
dizeleri okuyarak başladı.

16 TEMMUZ

16 TEMMUZ

16 TEMMUZ
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18:46

Örgüt mensuplarınca darbe girişiminde kullanılan Ankara Emniyet
Müdürlüğü’nün bahçesindeki tanklar, askeri tırlarla kışlaya çekildi.

20:02

FETÖ’nün darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturma
kapsamında, evinde arama yapılan Anayasa Mahkemesi Üyesi
Alparslan Altan gözaltına alındı.

20:50

Ankara Akıncı 4. Ana Jet Üssü’nde yürütülen FETÖ darbesine yönelik
operasyonda Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi
kurtarıldı. Mendi’nin görevinin başına döndüğü bildirildi.

16 TEMMUZ

21:09

FETÖ’nün darbe girişimi ardından yürütülen soruşturma
kapsamında evinde arama yapılan Anayasa Mahkemesi üyesi
Erdal Tercan, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire
Başkanlığı (KOM) ekiplerince gözaltına alındı.

16 TEMMUZ

21:19

HSYK 2. Dairesince açığa alınan adli yargıdaki hakim
ve savcıların isimleri açıklandı.

16 TEMMUZ

16 TEMMUZ

16 TEMMUZ

16 TEMMUZ

21:57

FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin soruşturma başlatan Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı, tüm ağır ceza Cumhuriyet başsavcılıklarına
yazı göndererek, “aynı örgüte üye oldukları değerlendirilen” idari ve
adli yargıda görev yapan toplam 2 bin 745 hakim ve savcının gözaltına
alınmasını ve haklarında soruşturma yürütülmesini istedi.
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DÜNYADAN
TEPKİLER
Darbe girişimine karşı dünya
liderlerinin tepkisi sert oldu.
Seçilmiş liderden ve demokrasiden
yana oldukları konusunda fikir
bütünlüğü sağlandı.
27

Avrupa Birliği (AB) liderleri ortak
açıklamayla, Türkiye’de anayasal düzene
hızlı bir şekilde dönülmesi çağrısı yaptı.
AB Konseyi Başkanı Donald Tusk,
AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude
Juncker ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik
Politikası Yüksek Temsilcisi Federica
Mogherini’nin, AB ülkeleri adına
yaptığı ortak açıklamada, “Türkiye, AB
için önemli bir ortak. AB, demokratik
yollarla seçilmiş hükümeti, ülkenin
kurumlarını ve hukuk kaidesini tam
olarak destekliyor. Türkiye’de anayasal
düzene hızlı bir şekilde dönülmesi
çağrısı yapıyoruz. Gelişmeleri
yakından izlemeyi sürdüreceğiz.”
ifadelerine yer verildi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev:

“Biz, hala darbeyle iktidarı
değiştirebileceğini sanan ve tank,
top ve uçakla halkın seçtiği bir
hükümetin devrileceğini düşünen
kimselerin olduğu ülkelerin
çevresinde bulunuyoruz. Onlar
darbeler döneminin geçtiğini hala
anlamamışlar. Bugün İran, Türkiye,
Suriye, Irak, Lübnan, Bahreyn ve
Yemen’de sorunların çözümü için
tek yol sandıktır.”

“Silahlı kalkışmayı sert şekilde
kınıyorum, bunu Türk milletinin
ulusal çıkarlarına, ülkenin
demokratik yapısına ve hukukun
egemenliğine darbe olarak
değerlendiriyorum.”

Belçika Başbakanı Charles Michel:
“Darbe girişiminin sona ermesinden
memnuniyet duyuyoruz.”

İspanya’nın Ankara Büyükelçiliği’nden
yapılan yazılı açıklama:
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras:
“Türkiye’deki gelişmeleri yakından
izleyen Yunan hükümeti ve halkı,
güçlü bir şekilde demokrasi ve
anayasal düzeni destekliyor.”

Gürcistan Cumhurbaşkanı
Margvelaşvili:
“Öncelikle Türkiye’de demokratik
yollarla seçilen hükümete destek
verdiğimizi ifade etmek istiyorum.
Şahsi olarak Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ı desteklediğimi
ifade etmek istiyorum.”
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“İspanya, büyük dostu ve önemli
müttefiki Türkiye’de yapılan darbe
girişimini koşulsuz bir şekilde kınar,
meşru yetkililerine ve demokratik bir
biçimde seçilmiş kurumlarına desteğini
ifade eder, anayasal düzen ve hukuk
devletine saygıya davet eder.”

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang:

Arnavutluk Cumhurbaşkanı
Bujar Nishani:

Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı
Yusuf Kalla:

“İktidarı şiddet kullanarak ele
geçirmek isteyen bu tarz eylemleri
kınıyorum. Türkiye’deki huzurun
hemen geri gelmesini temenni
ediyorum.”

FETÖ’nün darbe girişimine karşı
Türk hükümetini ve demokrasisini
desteklediklerini söyleyen Kalla,
Türkiye’deki darbe teşebbüsünün
endişe verici olduğunu belirtti.

“Türkiye’deki durumu yakından takip
ediyoruz ve umarız Türkiye en kısa
sürede düzen ve istikrara geri kavuşur.”

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı
Vladimir Putin:
“Devletlere karşı anayasal
olmayan, şiddet içeren yöntemlere
başvurulmasını kategorik olarak
reddediyoruz. Can kayıpları için
taziyelerimizi sunuyor, Türkiye’de
anayasal düzenin ve istikrarın en
kısa sürede yeniden tesis edilmesini
diliyoruz.”

ABD Başkanı Barack Obama:
ABD Başkanı ve Dışişleri Bakanı,
Türkiye’deki bütün tarafların
demokratik yollarla seçilmiş
hükümeti desteklemesi, sükunet
göstermesi ve her türlü şiddet veya
kan dökülmesinden uzak durması
konusunda mutabık kaldı. Bakan
Kerry bakanlığın, Türkiye’deki
Amerikan vatandaşlarının
güvenliğine odaklanmayı
sürdüreceğini vurguladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel:
FETÖ’nün darbe girişimini en
sert şekilde kınayan Merkel,
başbakanlıkta yaptığı açıklamada,
çok sayıda insanın darbe girişimi
sırasında hayatlarını kaybetmesinin
trajik bir durum olduğunu belirtti.

İtalya Başbakanı Matteo Renzi:

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi
(AKPM) Başkanı Pedro Agramunt:
“Türkiye üye ülkemiz ve Türkiye’nin
demokratik kurumlarını ve
yöneticilerini destekliyoruz. Şimdi
önemli olan, düzeni sağlamak,
sükunet ile demokratik kurum ve
prensipleri savunmaktır. AKPM ve
tüm Avrupa Konseyi kurumları,
destek için Türkiye’nin yanındadır.”

Kanada Başbakanı Justin Trudeau:
“Tüm Kanadalılar adına, Türkiye’de
yaşanan olaylarla ilgili kaygılarımızı
ifade etmek istiyorum. Tüm taraflara
itidal çağrısında bulunuyoruz.
Kanada, Türk demokrasisinin
muhafazasını destekler.”

FETÖ’nün darbe girişiminin
püskürtülmesiyle Türkiye’de
istikrar ve demokratik kurumların
üstünlüğünün tesis edilmeye
başlandığını belirten Renzi,
Türkiye’de gece boyunca yaşanan
gelişmeleri yakından izlediğini,
darbe girişiminin bertaraf
edilmesinden dolayı rahatladığını
söyledi.

Malezya Başbakanı Necip Rezak:

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı:
“Ukrayna, Türkiye Cumhuriyeti
halkını ve demokratik, seçilmiş
yönetim organlarını kararlı bir
şekilde destekliyor.”

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı
Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic:
“Hedeflenenin tam tersi olacaktır.
Kimin güvenilmez olduğu ortaya
çıkmıştır.”

“Sandıkta ortaya konulan halkın
iradesini baltalamaya yönelik
yasadışı girişimlerin karşısında
birlikte duruyoruz. Şekli ne olursa
olsun, darbelere müsamaha
gösterilmemelidir. Demokratik
süreç, özgürlüğümüz, güvenliğimiz
ve refahımızın temelidir.”
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NATO Genel Sekreteri
Jens Stoltenberg:

İngiltere Başbakanı Theresa May:
İngiltere’nin Türkiye’nin demokratik
olarak seçilmiş kurumlarını
desteklediğini vurgulayan İngiltere
Başbakanı May, “Türk ordusunun
bazı üyelerinin teşebbüs ettiği
darbeyi kuvvetle kınıyoruz. Daha
fazla şiddetten kaçınmak için her şey
yapılmalı” dedi.

“Türk halkı ve siyasi partilerinin
demokrasi ve demokratik yollarla
seçilmiş hükümete gösterdiği
güçlü destekten memnuniyet
duyuyorum. İtidal, sükunet ve
Türkiye’nin demokratik kurumları ile
anayasasına tam saygı gösterilmesi
çağrısında bulunuyorum. Türkiye
değerli bir NATO müttefikidir.”

“Türkiye için tek yol anayasal düzen
ve hukuk devletine dönüştür."

“Türkiye’deki darbe girişimlerini
kınıyor ve Türkiye’nin demokratik
kurumlarına olan tam desteğimizi
yineliyoruz. AB, Türkiye ve halkıyla
dayanışma içinde.”

Fransa Dışişleri Bakanı
Jean-Marc Ayrault:

Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum:

Romanya Başbakanı Dacian Cioloş:

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası
Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini
ile AB Komisyonu’nun Genişlemeden
Sorumlu Komiseri Johannes Hahn:

“Irak’ın, komşu ülke Türkiye’nin
bu krizi aşması için ümitleri çok
yüksektir. Türkiye’nin içerisinde
olduğu olağanüstü durumu
atlatabileceğine inanıyorum.”

“Fransa olarak Türkiye’de çok
hızlı bir şekilde sükunetin tekrar
sağlanmasını diliyor, ülkenin bu
demokrasi sınavından başarıyla
çıkmasını umut ediyoruz.”

Somali Cumhurbaşkanı
Hasan Şeyh Mahmud:

30

Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi:

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi:

“Meclise saldırmak ülkenin en yüksek
yasama yetkisinin prestijine saldırmak
demektir. Anayasal ve hukuki
meşruiyete saygı duyulması gerekiyor.”

“Türkiye’nin istikrarı bölge
istikrarının anahtarıdır. Türkiye’nin
seçilmiş hükümetini, hukukunu ve
düzenini destekliyoruz.”

“İstanbul ve Ankara’daki darbe
girişimini kınıyorum. Türk halkının
seçtiği demokrasi yolunun
darbe girişimiyle değiştirilmeye
çalışılması kabul edilemez. Somali,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın hükümetini sonuna
kadar desteklemektedir.”

Suudi Arabistan Kralı
Selman bin Abdülaziz el-Suud
“Suudi Arabistan, kardeş Türkiye’de
gerçekleştirilmeye çalışılan darbe
girişiminin püskürtülmesinden,
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve seçilmiş
hükümet yönetiminde anayasal
çerçevede işlerin rayına oturmasından
memnuniyet duyuyor.”

Fas Teçhizat ve Lojistik Bakanı
Abdülaziz Rabbah:
“Türkiye halkı, demokrasinin ve
hükümetin yanında yer alarak
vatanına sahip çıktı. Darbeciler
büyük hayal kırıklığı yaşadı. Halk,
liderlerine sahip çıktığı zaman
mucizeler meydana getirerek
ülkenin istikrarını ve güvenliğini
sağlayabiliyor. Allah’ım ümmetimizi,
vatanımızı ve yurdumuzu koru.”

Katar Emir Şeyh Temim bin Hamad Al Sani:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ı telefonla ayarak, Katar’ın,
anayasal meşruiyetin korunması,
hukukun uygulanması, güvenlik ve
istikrarın muhafazası için alınacak
her türlü önlemde Türkiye’nin
yanında olduğunu ifade etti.

Avustralya Başbakanı
Malcolm Turnbull:

Pakistan Başbakanı Navaz Şerif:

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri
Thorbjorn Jagland:

Pakistan, Türkiye halkı ve hükümeti
ile dayanışma içerisindedir.
Türkiye’deki halkın iradesi ile oluşan
demokratik sistemi ve demokratik
yollardan seçilmiş liderliği
destekliyoruz. Pakistan, demokrasi
ve hukukun üstünlüğünü yıkma
girişimini kınamaktadır. Pakistan
halkı ve hükümeti, Türkiye’de
huzurun en kısa zamanda tesis
edileceğini ümit etmektedir.”

15 TEMMUZ SONRASI
TÜRKİYE'YE DESTEK
MESAJI İLETEN*

“Avustralya, demokratik olarak
seçilen sivil Türk hükümetini
destekliyor ve herkesi Türkiye’nin
demokratik kurumlarına saygı
göstermeye davet ediyor.”

“Darbe girişimi, nereden bakılırsa
bakılsın kabul edilemeyecek bir
şey. TBMM gibi ülkenin demokratik
kurum ve kuruluşlarına saldırılar ve
bombardımanlar gerçekleştirildi.
Bu darbe girişimi en ağır şekilde
kınanmalı. (15 Temmuz gecesi) gece
yarısından önce darbe girişiminin
kabul edilemez olduğunu açıkça
bildirdim.”

ULUSLARARASI KURULUŞ
AVRUPA BİRLİĞİ | AGİT | AVRUPA
KONSEYİ | BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI | NATO

ÜLKE

6 111

AFGANİSTAN | ALMANYA | AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ | ARJANTİN | ARNAVUTLUK | AVUSTRALYA | AVUSTURYA | AZERBAYCAN | BAHREYN | BANGLADEŞ
BELARUS | BELÇİKA | BENİN | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ | BİRLEŞİK KRALLIK | BOLİVYA | BOSNA HERSEK | BULGARİSTAN | BURMA | CEZAYİR | CİBUTİ | ÇİN HALK
CUMHURİYETİ | DANİMARKA | EKVATOR | ENDONEZYA | ESTONYA | ETİYOPYA | FAS | FİLDİŞİ SAHİLLERİ | FİLİPİNLER | FİLİSTİN | FİNLANDİYA | FRANSA | GAMBİYA
GANA | GİNE | GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ | GÜNEY KORE | GÜRCİSTAN | HIRVATİSTAN | HİNDİSTAN | IRAK | İRAN | İRLANDA CUMHURİYETİ | İSPANYA | İSRAİL
İSVEÇ | İSVİÇRE | İTALYA | İZLANDA | JAMAİKA | JAPONYA | KAMERUN | KANADA | KATAR | KAZAKİSTAN | KENYA | KIRGIZİSTAN | KOLOMBİYA | KOMORLAR | KONGO
KOSOVA | KOSTA RİKA | KUVEYT | KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ | LETONYA | LİBYA | LİTVANYA | LÜBNAN | LÜKSEMBURG | MACARİSTAN | MAKEDONYA
MALEZYA | MALİ | MALTA | MEKSİKA | MOLDOVA | MORİTANYA | NİJER | NİJERYA | NORVEÇ | PAKİSTAN | PANAMA | PERU | POLONYA | PORTEKİZ | ROMANYA
RUANDA | RUSYA FEDERASYONU | SENEGAL | SIRBİSTAN | SLOVAKYA | SLOVENYA | SOMALİ | SRİ LANKA | SUDAN | SURİYE | SUUDİ ARABİSTAN | ŞİLİ | TAYLAND
TUNUS | TÜRKMENİSTAN | UKRAYNA | UGANDA | UMMAN | URUGUAY | ÜRDÜN | VENEZUELA | YEMEN | YENİ ZELANDA | YUNANİSTAN
* 27 Eylül 2016 itibarıyla
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BOSNA HERSEK/SARAYBOSNA

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da yaşayan Boşnak ve Türk vatandaşlar, İstanbul
ve Ankara’da FETÖ’nün darbe girişimini protesto etti. Ellerinde Türkiye ve Bosna Hersek
bayraklarıyla tarihi Başçarşı’da toplanan grup, tekbir getirerek ezan okudu.

İSVİÇRE/ZÜRİH

Türkiye’nin Zürih başkonsolosluğu önünde Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ)
Türkiye’deki darbe girişimi protesto edildi.

FİLİSTİN/GAZZE

Gazze kentindeki “Şeva ve Husari” Kulesi önünde toplanan Filistinliler, Fetullahçı Terör
Örgütünün (FETÖ) darbe girişiminin başarısız olmasını kutladı. Hamas tarafından
organize edilen etkinlikte, Türkiye, Filistin ve Hamas bayrakları ile Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın posterleri taşındı.

İTALYA/MİLANO

İtalya’nın Milano kentindeki Duomo Katedrali’nin önünde toplanan darbe karşıtları,
terör örgütü FETÖ’nün darbe girişimini yürüyüşle protesto etti.
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ABD/PENSİLVANYA

ABD’de yaşayan Türkler, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimini protesto
için FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ve yakın çevresinin ikamet ettiği kompleksin giriş
kapısının önünde toplandı.

Yurtdışında darbe gİrİşİmİnİn protesto edİldİğİ ülkeler

ABD Boston, Pensilvanya, Chicago | Almanya Berlin,
Köln | Azerbaycan Bakü | Avustralya Melbourne |
Avusturya Viyana | Belçika Brüksel | Bosna Hersek
Saraybosna | Fas Filistin Gazze | Fransa Strasbourg |
İtalya Milano | İsveç Stockholm | İsviçre BM Cenevre,
Zürih | Kanada Toronto | Katar | Kosova Prizren | Libya
Trablus | Lübnan Beyrut | Lüksemburg | Macaristan
Budapeşte | Makedonya Üsküp | Pakistan | Suriye
Azez | Tunus | Ürdün Amman
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CUMHURBAŞKANI YABANCI
BASINA KONUŞUYOR

Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, CNN
International’dan Becky
Anderson’a verdiği mülakatta
Fetullahçı Terör Örgütü’nün
(FETÖ) darbe girişimiyle ilgili
soruları cevapladı.

Erdoğan: “Bakın şu anda
itirafçılar var ve bu itirafçılar
talimatı nereden aldıklarını
söylüyorlar. Hatta hatta çok
daha ileri, Genelkurmay
Başkanımızı şu anda rehin
tutanlardan işte bir tanesi; ‘Sizi
kanaat önderimiz Fethullah
Gülen’le görüştürelim,
buluşturalım’ diyecek kadar ileri
gidiyorlar”

Erdoğan: "...FETÖ devletin
içinde paralel bir yapı
oluşturmuş ve bu darbe
girişimini yaptıklarında bunda
başarılı olamadılar ama
önümüzdeki günler ve haftalar
içinde ben eminim ki bazı
planlarını kendi gelecekleri için
yapacaklardır ama biz devlet ve
halk olarak el eleyiz ve bu tür
örgütlere karşıyız. Halkla birlikte
biz oldukça tanklar sonuç
alamayacaktır, alamamıştır..
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MUHALEFET PARTİLERİNİN
DARBE GİRİŞİMİ KARŞITI DURUŞU

Muhalefet partileri genel başkanları, darbe girişimine karşı kendi
halkının ve mevcut hükümetin yanında yer alarak darbeye karşı
olduklarını deklare etmiştir.

Başbakan Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, darbe girişimi
sonrası gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak bir açıklama yaptı.

Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptıkları görüşmenin ardından ortak
bir basın açıklaması yaparak, FETÖ/PDY'ye karşı sonuna kadar mücadele kararlılığını vurguladılar.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine iktidar
ve muhalefet parti liderleri bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen liderler, darbe
girişimine karşı mücadele ortak irade ortaya koydular.
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YENİKAPI DEMOKRASİ
VE ŞEHİTLER MİTİNGİ

İktidar ve muhalefet liderleri, Gülen Terör Örgütü'nün darbe girişimine karşı bir araya geldi.

Yahudi, Hıristiyan, Müslüman dini liderler darbe girişimine karşı bir araya geldi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine, milyonlarca insanın rekor katılımıyla İstanbul Yenikapı’da Demokrasi ve
Şehitler Mitingi düzenlendi. Mitingde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yanı sıra askerî erkân, sanatçılar, sivil toplum kuruluşlarının
temsilcileri ile kanaat önderleri de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması, darbeye karşı birleşen her görüşten insanın çoşkusuyla karşılandı.

Yenikapı'daki "Demokrasi ve Şehitler Mitingi" başlamadan önce liderler, çadırda bir araya geldi.
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ULUSAL MEDYANIN DARBE
GİRİŞİMİNE KARŞI DURUŞU
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Ulusal medyanın tamamı darbeye karşı net bir şekilde tavır aldı,
demokrasinin yanında olduğunu gösterdi.

dört partİNİN MUTABAKATIYLA
tbmm ortak BİLDİRİSİ
Bizler, Adalet ve Kalkınma Partisi,
Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların
Demokratik Partisi ve Milliyetçi Hareket
Partisi Grupları olarak, Aziz milletimizin
kendisine, milli iradeye, devletimize,
özellikle de millet iradesinin temsilcisi
olan milletvekilleri ve gazi meclise
yönelik 15 Temmuz gecesi başlatılan ve
16 Temmuz sabahı etkisiz hale getirilen
darbe girişimini ve Meclise yönelik
saldırıları şiddetle kınıyoruz.
Milletimiz, bütün dünyaya örnek olacak
şekilde darbenin karşısında durmuş
ve kanlı darbe girişimini engellemiştir.
Türkiye Cumhuriyetini ve kurumlarını
canı pahasına koruyan bu aziz millet
her türlü övgü ve takdiri ziyadesiyle
hak etmektedir. Bu uğurda canlarını
veren şehitlerimize milletçe minnettarız
ve o kahramanlarımızı da asla
unutmayacağız.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu
aziz ve kahraman milletin temsilcisi
olarak, milletimizin verdiği yetkiyle,
bombaların ve kurşunların altında
görevini ifa etmiş, bir kez daha
milletimize layık bir Meclis olduğunu
göstermiştir.

TBMM'nin çelikten iradesini bulacaktır.
TBMM milletin demokrasiye sarsılmaz
inancını yansıtmayı sürdürecektir.
Meclisimizde bulunan tüm parti
gruplarının darbe girişimine ortak
bir tavır ve ortak dile karşı durmaları
değerlidir ve tarihe geçecektir. Bu ortak
tavır ve ortak dil, milletimizi ve milli
iradeyi daha da güçlendirecektir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi tek yürek
halinde görevinin başındadır.
Milletin Meclisi, millete ve
egemenliğine yönelik bu saldırıya
girişenlere bedelini hukuk içinde en
ağır şekilde ödetecektir.

sahip çıkıyoruz ve ebediyen sahip
çıkacağız.
Milletimiz müsterih olsun.
Millet Meclisi ve milletvekilleri milletin
emanetini yere düşürmemiştir ve
düşürmeyecektir.
Bir ke daha demokrasimize, milletimize,
milli iradenin tecelligahı TBMM'ye
saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Demokratik
tepki sınırlarını aşan, ülkemize
yakışmayan şiddet eylemlerinden
uzak durulmasını da halkımızdan rica
ediyoruz.

Türkiye’de hiçbir şeyin eskisi gibi
olmayacağının en somut ispatı da işte
bu ortak bildiridir.

Darbeye direnirken vefat eden
şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle
anıyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar
diliyor, milletimize geçmiş olsun
diyoruz.

Dört parti olarak farklı görüşlerimiz olsa
da hepimiz, tüm milletvekillerimizle,
tüm teşkilatlarımızla milli iradenin
yanındayız, milli iradeye hep birlikte

Bu zor anında Türkiye’nin ve aziz
milletimizin yanında duran, destek
mesajları ileten tüm dost ve kardeş
ülkeleri de buradan selamlıyoruz.

Unutulmamalıdır ki, TBMM Kurtuluş
savaşını yöneten, Türkiye'nin
demokrasiye geçişini gerçekleştiren,
demokratik parlamenter sistemi yıllar
içinde geliştirmiş, bir milleti yokluk ve
yoksulluktan alıp, muasır medeniyet
seviyesine çıkarmanın mücadelesini
vermiş bir meclistir.
Meclisimiz tek yürek, tek vücut olarak
büyük bir cesaretle darbeye karşı
haysiyetli bir duruş sergilemiştir.
TBMM'nin, meşum darbe girişimine
karşı sergilediği kararlılık, Türkiye'de
demokrasinin daha da yerleşmesi
ve gelişmesi adına da son derece
değerlidir.
Herkes bilmelidir ki, bugün olduğu gibi
gelecekte de milletimize, milli iradeye,
gazi Meclise uzanacak her el, karşısında

41

ORGENERAL AKAR'IN YAVERİNDEN FETÖ İTİRAFI
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma
gözaltına
alınan Türkkan, savcılık
ifadesinde,
"Ben paralel yapı
ORGENERALkapsamında
AKAR'IN
YAVERİNDEN
FETÖ
İTİRAFI
üyesiyim." diyerek, Fetullah Gülen'e yıllarca gönüllü olarak hizmet ettiğini,
bugüne kadar cemaatteki abilerine itaat ettiğini, onlar tarafından verilen
Fetullahçı
Terörkadar
Örgütü'nün
(FETÖ)
darbe
girişimine
emirlere
bugüne
harfiyen
riayet
ettiğini
itiraf ilişkin
etti soruşturma
kapsamında gözaltına alınan Türkkan, savcılık ifadesinde, "Ben paralel yapı
üyesiyim." diyerek, Fetullah Gülen'e yıllarca gönüllü olarak hizmet ettiğini,
bugüne kadar cemaatteki abilerine itaat ettiğini, onlar tarafından verilen
emirlere bugüne kadar harfiyen riayet ettiğini itiraf etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi
Akar'ın yaveri Yarbay Levent Türkkan
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi
Akar'ın yaveri Yarbay Levent Türkkan

“BANA SINAV SORULARINI VERDİLER”

“BENİM GÖREVİM PAŞALARI DİNLEMEKTİ”

1989 yılında Işıklar Askeri Lisesi'nin sınavlarına girdim.
SINAV SORULARINI
Sınavı “BANA
kendi bilgilerimle
kazanacağımdanVERDİLER”
emindim,
cemaatteki
abilerim
de
emindi.
Fakat
yine
de
bana
1989 yılında Işıklar Askeri Lisesi'nin sınavlarınasınav
girdim.
olmadanSınavı
öncekikendi
gece yarısı
getiripkazanacağımdan
soruları verdiler emindim,
bilgilerimle

Askerin içinde birini, diğerine abi olarak görevlendirmiyorlardı.
“BENİM
Abilik,
bizimGÖREVİM
gözümüzdePAŞALARI
cemaate bir DİNLEMEKTİ”
üst görev değil, daha
bilgili,
kitap
okuyan,
dini
bilgileri
çok
olan
kişidir. Aynı zamanda
Askerin içinde birini, diğerine abi olarak görevlendirmiyorlardı.
görev
de gözardı
etmemek
Örneğin
Abilik, verdiğini
bizim gözümüzde
cemaate
bir üstgerekir.
görev değil,
daha ben,
bilgili, kitap
okuyan,
dini bilgileri
çok olan
kişidir. Aynı
zamanda
abilerin
bana
verdiği
paşaları
dinleme
görevini
yerine
görev verdiğini de gözardı etmemek gerekir. Örneğin ben,
getirdim."

cemaatteki abilerim de emindi. Fakat yine de bana sınav
olmadan önceki gece yarısı getirip soruları verdiler

"ASKERİ LİSEDEYKEN ABİLERLE
GÖRÜŞMEYE DEVAM ETTİM”

"ASKERİ LİSEDEYKEN ABİLERLE
Işıklar GÖRÜŞMEYE
Askeri Lisesi'ndeyken
abilerle
ayda bir kez
DEVAM
ETTİM”
görüşüyorduk. Genelde hafta sonu geliyorduk. Abilerim
Işıklar Askeri Lisesi'ndeyken abilerle ayda bir kez
bana deşifre olmamak için askeri lisede tuvalette abdest
görüşüyorduk. Genelde hafta sonu geliyorduk. Abilerim
almayı ve
ima
ile namaz
kılmayı
öğretmişlerdi.
İmaabdest
ile
bana
deşifre
olmamak
için askeri
lisede tuvalette
namazı almayı
istediğimiz
yerde
kılıyorduk.
Namazı
zihnen
ve ima ile namaz kılmayı öğretmişlerdi. İma ile
düşünüpnamazı
dualarını
içimden okuyordum
istediğimiz
yerde kılıyorduk. Namazı zihnen
düşünüp dualarını içimden okuyordum

"CEMAATLE AYLIK
"CEMAATLE
AYLIK
GÖRÜŞMELER
YAPTIM”

GÖRÜŞMELER YAPTIM”
İstanbul, Trabzon, Diyarbakır, Lefkoşa, Kızıltepe ve en son
İstanbul,
Diyarbakır,
Kızıltepe
ve en son
Ankara'da
görevTrabzon,
yaptığını,
kıtalardaLefkoşa,
sürdürdüğü
görevler
Ankara'da görev yaptığını, kıtalarda sürdürdüğü görevler
sırasında cemaatle aylık görüşmeler yaptığını, bulunduğu
sırasında cemaatle aylık görüşmeler yaptığını, bulunduğu
yere göre
cemaatte irtibatta olduğu ağabeylerinin sürekli
yere göre cemaatte irtibatta olduğu ağabeylerinin sürekli
değiştiğini
anlattı anlattı
değiştiğini

abilerin bana verdiği paşaları dinleme görevini yerine
getirdim."

"GENELKURMAY BAŞKANI NECDET ÖZEL
PAŞAYI
DİNLEME CİHAZIYLA SÜREKLİ
"GENELKURMAY BAŞKANI NECDET ÖZEL
DİNLİYORDUM”
PAŞAYI DİNLEME CİHAZIYLA SÜREKLİ

Genelkurmay'da
emir subayı olduktan sonra cemaat
DİNLİYORDUM”
yapılanması
adına
kendisine
örgütsel
Genelkurmay'da emir
subayı verilen
olduktan
sonra görevleri
cemaat de
yerine
getirmeye
Başkanı
Necdet
yapılanması
adınabaşladım.
kendisineGenelkurmay
verilen örgütsel
görevleri
de Özel
yerine getirmeye
Başkanı Necdet
paşayı
dinleme başladım.
cihazıylaGenelkurmay
sürekli dinliyordum.
İki Özel
boğum
paşayı ucu
dinleme
sürekli
İki cihazını
boğum her
parmak
kadarcihazıyla
radyo diye
tabirdinliyordum.
edilen dinleme
parmak
ucu
kadar
radyo
diye
tabir
edilen
dinleme
cihazını
her da
gün paşanın odasına herhangi bir yere koyup akşam
gün
paşanın
odasına
herhangi
bir
yere
koyup
akşam
çıkarken alıyordum. Kendi hafızası vardı. 10-15 saat sesdakaydı
çıkarken alıyordum. Kendi hafızası vardı. 10-15 saat ses kaydı
alabilecek kapasitesi vardı. Paşanın sesini her gün kaydettim.
alabilecek kapasitesi vardı. Paşanın sesini her gün kaydettim.
İki,
üç cihaz vardı. Haftada bir dolan cihazı cemaat abime
İki, üç cihaz vardı. Haftada bir dolan cihazı cemaat abime
götürüp
Boşolanları
olanlarıalıyordum
alıyordum
götürüp veriyordum.
veriyordum. Boş

YILLARDAN
BU YANA
ORDUYA
ALINANSUBAYLARIN
SUBAYLARIN YÜZDE
"90'LI"90'LI
YILLARDAN
BU YANA
ORDUYA
ALINAN
YÜZDE60-70'İ
60-70'İCEMAATÇİDİR”
CEMAATÇİDİR”
cemaatçi
olan subaylar
kurmay
subaylardır.
benimcemaatçi
cemaatçi olarak
olarak tahminim.
birbir
delilim
yoktur.
GeneldeGenelde
cemaatçi
olan subaylar
kurmay
subaylardır.
BuBubenim
tahminim.Somut
Somut
delilim
yoktur.
Tahminime
göre
yüzde
99
cemaatçi
olduklarını
bildiğim
bazı
kişiler;
Tahminime göre yüzde 99 cemaatçi olduklarını bildiğim bazı kişiler;
Cumhurbaşkanı başyaveri Albay Ali Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Muhsin Kutsi Barış, Genelkurmay Başkanı Başdanışmanı
Cumhurbaşkanı
başyaveri Albay Ali Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Muhsin Kutsi Barış, Genelkurmay Başkanı Başdanışmanı
Kurmay Albay Orhan Yıkılkan, Genelkurmay Başkanı Özel Kalem Müdürü Ramazan Gözel, diğer özel kalem Hüseyin Hakan Öcal,
Kurmay Albay Orhan Yıkılkan, Genelkurmay Başkanı Özel Kalem Müdürü Ramazan Gözel, diğer özel kalem Hüseyin Hakan Öcal,
Genelkurmay 2. Başkanı eski koruması yüzbaşı Abdurrahim Aksoy, Genelkurmay 2. Başkanı Özel Kalem Müdürü Yarbay Bünyamin Tuner,
Genelkurmay 2. Başkanı eski koruması yüzbaşı Abdurrahim Aksoy, Genelkurmay 2. Başkanı Özel Kalem Müdürü Yarbay Bünyamin Tuner,
Personel Başkanlığında Şube Müdürü Albay Cemil, Korgeneral Salih Ulusoy, Korgeneral Mustafa Özsoy, Tuğgeneral Mehmet Partigöç
Personel Başkanlığında Şube Müdürü Albay Cemil, Korgeneral Salih Ulusoy, Korgeneral Mustafa Özsoy, Tuğgeneral Mehmet Partigöç
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Orgeneral Akar’ın
yaverİnden FETÖ İtİrafı (1)
Genelkurmay Başkanı Akar’ın yaveri
Yarbay Türkkan FETÖ darbe girişimine
ilişkin soruşturmada verdiği savcılık
ifadesinde FETÖ üyesi olduğunu itiraf
etti
- Türkkan:
Ben paralel yapı üyesiyim. Bu cemaatte
yıllarca gönüllü olarak hizmet ettim.
Bugüne kadar cemaatte olduğum
abilerime itaat ettim, onlar tarafından
verilen emirlere bugüne kadar
harfiyen riayet ettim”
Genelkurmay Başkanı Necdet Özel
paşayı dinleme cihazıyla sürekli
dinliyordum. İki boğum parmak ucu
kadar radyo diye tabir edilen dinleme
cihazını her gün paşanın odasına
herhangi bir yere koyup akşam da
çıkarken alıyordum. Kendi hafızası
vardı. 10-15 saat ses kaydı alabilecek
kapasitesi vardı”
1989 yılında Işıklar Askeri Lisesi’nin
sınavlarına girdim. Sınavı kendi
bilgilerimle kazanacağımdan emindim,
cemaatteki abilerim de emindi. Fakat
yine de bana sınav olmadan önceki
gece yarısı getirip soruları verdiler”
Abilerim bana deşifre olmamak için
askeri lisede tuvalette abdest almayı
ve ima ile namaz kılmayı öğretmişlerdi.
İma ile namazı istediğimiz yerde
kılıyorduk”
ANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanı
Orgeneral Hulusi Akar’ın yaveri Yarbay
Levent Türkkan, “Ben paralel yapı
üyesiyim. Bu cemaatte yıllarca gönüllü
olarak hizmet ettim. Bugüne kadar
cemaatte olduğum abilerime itaat ettim,
onlar tarafından verilen emirlere bugüne
kadar harfiyen riayet ettim.” dedi.
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ)
darbe girişimine ilişkin soruşturma
kapsamında gözaltına alınan Türkkan,
savcılık ifadesinde, “Ben paralel yapı
üyesiyim.” diyerek, Fetullah Gülen’e
yıllarca gönüllü olarak hizmet ettiğini,
bugüne kadar cemaatteki abilerine

itaat ettiğini, onlar tarafından verilen
emirlere bugüne kadar harfiyen riayet
ettiğini itiraf etti.
Cemaatte irtibat halinde olduğu
kişilerin Murat, Selahattin ve Adil
kod adlı şahıslar olduğunu aktaran
Türkkan, şöyle devam etti:
“Bunlardan Murat’ın evini biliyorum.
Konya yolu civarındadır, gösterebilirim.
Diğerlerinin ve tamamının ne iş
yaptıklarını ayrıca adres ve açık kimlik
bilgilerini bilmiyorum. Bu abilerle
Murat’ın evinde ayda bir ya da iki ayda
bir rutin görüşmelerimi yapıyordum.
Ben bugüne kadar Fetullah Gülen
cemaatinin vatan haini olduğuna
hiçbir zaman inanmamıştım. Sadece
onların Allah rızası için çalıştıklarını
düşünüyordum. Ancak darbe teşebbüsü
ve sonrasında ne olduklarını anladım.
Bu yapı ve bu yapıya mensup olanlar
için vatan haini tabiri az gelir. Artık
biliyorum ki bu yapı mensupları cani
ruhlu kişilerdir. Fetullah Gülen’i bizzat
hiç görmedim ancak söylediklerim
onun için de geçerlidir.”
Bursa Karacabey’den fakir bir çiftçi
ailesinden geldiğini anlatan Türkkan,
babasının yevmiye karşılığı çalıştığını, 5
kardeşin en küçüğü olduğunu söyledi.
Fetullah Gülen cemaatiyle ilk defa
ortaokul döneminde tanıştığını
belirten Türkkan, şunları kaydetti:
“O tarihlerde Bursa Cumhuriyet Lisesi
Ortaokul kısmında okuyordum. İyi
ve geleceği parlak bir öğrenciydim.
Ortaokulda cemaatin abileriyle
tanışmıştım. O tarihte Serdar, Musa
kod adlı üniversite öğrencisi abiler
vardı. Ben lisenin resmi pansiyonunda
kalıyordum. Bu abiler pansiyona gidip
geliyorlardı. Ben ve benim gibilere
namaz kıldırıyorlardı. Sonra beni kendi
cemaat evlerine götürmeye başladılar.
Ben 5 yaşından beri subay olmayı
hayal ediyordum. Ailem de beni bu
şekilde kanalize ediyordu. Benim bu
idealim cemaatin ekmeğine tuz biber

oldu. Benim subay olmak istememe
çok memnun oldular. 1989 yılında
Işıklar Askeri Lisesi’nin sınavlarına
girdim. Sınavı kendi bilgilerimle
kazanacağımdan emindim, cemaatteki
abilerim de emindi. Fakat yine de
bana sınav olmadan önceki gece yarısı
getirip soruları verdiler. Soruları Serdar
abi getirmişti. Elinde bilgisayar çıktısı
şeklinde sorular vardı. Şıkların üzerine
cevaplar işaretlenmişti. Zaten bildiğim
şeylerdi. Okudum, ezberledim.
Bursa merkezde bir cemaat evinde
bana bu soruları verdiler. Soruları
benden başkalarına da verdiklerini
değerlendiriyorum. Ancak kime
verdiklerini isim isim bilmiyorum. Yıllar
sonra Serdar ve Musa abilerle irtibatım
kalmadı. Aradan zaman geçtiği için
onların kimliklerinin tespitine ilişkin
bilgi de veremem. Fakat fotoğraflarını
görsem tanıyabilirim. Bu şekilde
askeri lise sınavlarını kazandım.
Hatırladığım kadarıyla yüz küsuruncu
olmuştum. Dereceye giremedim.
Çünkü hatırladığım kadarıyla kasıtlı
olarak soruların tamamını bana
göstermemişlerdi.
Işıklar Askeri Lisesi’ndeyken Serdar
ve Musa abilerle görüşmeye devam
ettim. Ayda bir kez görüşüyorduk.
Genelde hafta sonu geliyorduk, namaz
kılıyorduk, sohbet ediyorduk, Fetullah
Gülen’in kitaplarını okuyorduk.
Abilerim bana deşifre olmamak için
askeri lisede tuvalette abdest almayı
ve ima ile namaz kılmayı öğretmişlerdi.
İma ile namazı istediğimiz yerde
kılıyorduk. Namazı zihnen düşünüp
dualarını içimden okuyordum.”
Herhangi bir siyasi kanala
yönlendirilmediğini, şu an itibarıyla
da kemikleşmiş herhangi bir siyasi
görüşünün bulunmadığını aktaran
Türkkan, “Genelde AKP’ye oy verdim.
Sandığın başına gittiğimde oyumu o
dönemin koşullarına göre kullandım.
Askeri lisedeyken önce iki yıl Serdar
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abi, sonrasında da Musa abi benimle
ilgilenmişti. Askeri lise döneminde
cemaatten abilerim bana herhangi bir
görev vermediler. Ben de cemaat adına
herhangi bir faaliyette bulunmadım.
Tek göreviniz ifşa olmamak diye
öğretiyorladı.” ifadesini kullandı.

“Cemaatle aylık görüşmeler yaptım”
Türkkan, 1993 yılında askeri liseyi
bitirince sınavsız doğrudan Kara
Harp Okuluna kayıt yaptırdığını, bu
şekilde Ankara’ya geldiğini, birinci
sınıfta cemaatle arasında bir kopukluk
olduğunu belirterek, “Açıkçası o
tarihte bir müddet ben de kendimi
sorguladım. O tarihte kız arkadaşlarım
vardı. Bu duruma cemaatten abiler
kızıyorlardı.” diye konuştu.
Kara Harp Okulunda cemaatle ilgili
herhangi bir faaliyette bulunmadığını
savunan Türkkan, İstanbul, Trabzon,
Diyarbakır, Lefkoşa, Kızıltepe ve en son
Ankara’da görev yaptığını, kıtalarda
sürdürdüğü görevler sırasında
cemaatle aylık görüşmeler yaptığını,
bulunduğu yere göre cemaatte
irtibatta olduğu ağabeylerinin sürekli
değiştiğini anlattı.
Bağlı bulunduğu ağabeylerinin
asker olmadığını, hepsinin üniversite
mezunu olduğunu ifade eden Türkkan,
bu kişilerin mesleklerini hiçbir zaman
sorgulamadıklarını belirterek, bu
kişilerin, kendilerine “Bize sormayın,
işinize bakın, dersinizi okuyun.”
dediklerini aktardı.
Lise ve harp okulu dışında görev yaptığı
yerlerdeki ağabeylerinin isimlerini
hatırlamadığını, bu kişilerin kod
adı kullandığını ancak gördüğünde
bunları simalarından tanıyabileceğini
dile getiren Türkkan, darbe girişi
olayına kadar cemaati “Allah rızasını
gözeten bir yapı” olarak gördüğünü,
Fetullah Gülen’in de “ilahi bir kimliğinin
bulunduğuna inandığını” ileri sürdü.
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“Genelkurmay Başkanı Necdet Özel
paşayı dinleme cihazıyla sürekli
dinliyordum”
Türkkan, 2011 yılında, şu anda emekli
olan bir albayın, kendisini, dönemin
Genelkurmay Başkanı Orgeneral
Necdet Özel’e, emir subayı yardımcılığı
için önerdiğini belirterek, 2011-2015’te
Genelkurmay Başkanı Özel’in emir
subayı yardımcısı olarak çalıştığını,
emir subayı emekli olunca kendisinin
emir subayı olduğunu kaydetti.
Genelkurmay’da emir subayı olduktan
sonra cemaat yapılanması adına
kendisine verilen örgütsel görevleri de
yerine getirmeye başladığını anlatan
Türkkan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Genelkurmay Başkanı Necdet Özel
paşayı dinleme cihazıyla sürekli
dinliyordum. İki boğum parmak ucu
kadar radyo diye tabir edilen dinleme
cihazını her gün paşanın odasına
herhangi bir yere koyup akşam da
çıkarken alıyordum. Kendi hafızası
vardı. 10-15 saat ses kaydı alabilecek
kapasitesi vardı. Murat abiden önceki
ismini hatırlamadığım Türk Telekom’da
çalışan abi cihazı bana verdi. Cihazı
evinde vermişti. Evi İncek’te Alacaatlı
tarafındaydı. Gitsem evini bulabilirim.
Bana dinleme cihazını verip paşanın
sesini kaydetmem talimatını verdi.
Bana ‘Sadece bilgi amaçlı dinleyeceğiz,
bir şey olmayacak’ dedi. Ben de
sorgulamadım, cihazı aldım. Paşanın
sesini her gün kaydettim. İki, üç cihaz
vardı. Haftada bir dolan cihazı cemaat
abime götürüp veriyordum. Boş
olanları alıyordum. Ben hiçbir zaman
kaydettiğim sesleri dinlemedim.
Nitekim benim o cihazları bağlayıp
dinleyeceğim teçhizatım da yoktu.
Arada sırada Genelkurmay Başkanının
odasında dinleme cihazı araması
yapılıyordu. Doğal olarak ben bu
aramanın ne zaman yapılacağını
bildiğim için cihazı koymuyordum.
Dinleme cihazıyla ilgili herhangi bir

olumsuzluk yaşamadım. Bana verilen
görevi harfiyen yaptım.”
Türkkan, “Necdet Özel paşa
döneminde iki yıl Hulusi Akar paşa, iki
yıl da Yaşar Güler paşa Genelkurmay
2. Başkanlığı görevini yürütmüşlerdi.
Her ikisinin de emir subayı arkadaşım
olan Binbaşı Mehmet Akkurt’tu.
Mehmet Akkurt da Fetullah Gülen
cemaatinin bir mensubudur. Ses
kayıtlarını onunla birlikte yaptık. O
da isimlerini belirttiğim Genelkurmay
2. Başkanlarının odasına dinleme
cihazı yerleştiriyordu. Onun cemaat
abisinin kim olduğunu bilmiyordum.
Şu anda Mehmet Akkurt’un nerede
olduğunu, gözaltında olup olmadığını
bilmiyorum. Darbeye teşebbüs
günü onun görevi Genelkurmay 2.
Başkanını etkisiz hale getirmekti.
Tahminen silahlı kuvvetlerde ne olup
bittiğini bilmek için cemaat bu paşaları
dinliyordu.” dedi.

“1990’lı yıllardan bu yana orduya
alınan subayların yüzde 60-70’i
cemaatçidir”
Levent Türkkan, “Ben, Genelkurmay
Başkanı değiştiğinde, Hulusi Akar’ın
emir subayı olduğumda ses kaydı işini
bıraktım. Murat abi bana emir subayı
olduktan sonra ‘Dinleme cihazını
sen bırakmayacaksın’ dedi. Birkaç
ay sonra öğrendim ki aynı işi Serhat
ve soyadını bilmediğim Şener isimli
başçavuşlara yaptırmışlar. Serhat ve
Şener başçavuşların ikisi de Hulusi
Akar paşanın emir astsubaylarıydı.”
ifadesini kullandı.
Türkkan, şöyle devam etti:
“Cemaatte kesin bir şekilde gizlilik
ve ketumiyet vardır. Herkes kendi
abisini bilir, gider dersini yapar,
namazını kılar, sohbetini yapar, kendi
işiyle ilgili verilen görevleri yapar,
fazlasını bilmez ve sormaz. Benim
şahsi kanaatim 1990’lı yıllardan bu

Orgeneral Akar’ın
yaverİnden FETÖ İtİrafı
yana sınavla okullardan gelen ve
orduya alınan subayların yüzde 6070’i cemaatçidir. Genelde cemaatçi
olan subaylar kurmay subaylardır. Bu
benim cemaatçi olarak tahminim.
Somut bir delilim yoktur. Kesin
cemaatçi olduklarını bildiğim Binbaşı
Mehmet Akkurt, başçavuşlar Serhat
ve Şener, Yüzbaşı Serdar Tekin, konut
astsubayı başçavuş Veysel Tokmak,
korumalardan Başçavuş Ömer Gürsel
Çetin, Abdullah Erdoğan, Genelkurmay
Başkanı Özel Kalem Müdürü Ramazan
Gözel, diğer özel kalem Hüseyin
Hakan Öcal, Genelkurmay Başkanı
Başdanışmanı Kurmay Albay Orhan
Yıkılkan, Cumhurbaşkanı başyaveri
Albay Ali Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı
Muhafız Alayı Komutanı Muhsin
Kutsi Barış, Genelkurmay 2. Başkanı
eski koruması yüzbaşı Abdurrahim
Aksoy, 2. Başkan Özel Kalem Müdürü
Yarbay Bünyamin Tuner, onun
yardımcısı binbaşı Recep, Personel
Başkanlığında Şube Müdürü Albay
Cemil, Korgeneral Mustafa Özsoy,
Korgeneral Salih Ulusoy, Albay
Muharrem Köse, personel dairesinde
görevli Tuğgeneral Mehmet Partigöç
adlı kişilerdir. Bunlar benim tahminime
göre yüzde 99 cemaatçidir. Askerin
içinde birini, diğerine abi olarak
görevlendirmiyorlardı. Abilik, bizim
gözümüzde cemaate bir üst görev
değil, daha bilgili, kitap okuyan, dini
bilgileri çok olan kişidir. Aynı zamanda
görev verdiğini de gözardı etmemek
gerekir. Örneğin ben, abilerin bana
verdiği paşaları dinleme görevini
yerine getirdim.”

Orgeneral Akar’ın yaverinden
FETÖ itirafı (2)
- Levent Türkkan:
-”Samimi olarak pişmanım. Sadece
darbeye iştirak etmekten değil,
Fetullah Gülen cemaati mensubu
olmaktan dolayı da çok pişmanım.

Olayların içindeyim, bu yüzden
sorumluluğum var, fakat ben vatan
haini değilim. Polise, sivil vatandaşa
kesinlikle silah sıkmam. Sıkmadım da.
Darbe girişimi sırasında sivil vatandaşa,
polise silah sıkılmasını, bomba
atılmasını, tank sürülmesini kesinlikle
tasvip etmem mümkün değil”
- “Bu şekilde ifade vermem yönünde
bir telkinde bulunan olmadı. Bu
anlamda yasal olarak mümkünse
lehime etkin pişmanlık hükümlerinden
yararlanmak istiyorum”
-”Bombaların patladığını, sivil halkın
zarar gördüğünü öğrendikçe pişman
olmaya başladım. Yapılanlar katliam
gibiydi. Benim Allah rızası için
çalıştığını düşündüğüm cemaatin
girişimiyle bunlar yapılıyordu”
- “Genelkurmay Başkanı Akar, en
son MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile 1
saatten fazla görüştü. Hakan bey zaten
sürekli bize gelirdi, biz ona giderdik.
Komutanla ikisi birbirlerini severlerdi.
Bu görüşmede olağanüstü bir
buluşma hissetmedim. Hakan Fidan
makamdan ayrıldıktan çok kısa süre
sonra özel kuvvetlerden 20 civarında
tam teçhizatlı asker karargaha girdi”
- “Hulusi Akar, kendisine yapılan teklifi
kabul etmedi. O kabul etmeyince
kuvvet komutanlarını da ikna
edemediler. Bu durumdan hareketle
bir noktada Hulusi Akar’ın kendisine
yapılan teklifi kabul etmemekle darbe
girişiminin başarısızlığının yolunu
açtığını söyleyebiliriz”
ANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanı
Orgeneral Hulusi Akar’ın Yaveri
Yarbay Levent Türkkan, “Samimi
olarak pişmanım. Sadece darbeye
iştirak etmekten değil, Fetullah Gülen
cemaati mensubu olmaktan dolayı da
çok pişmanım. Olayların içindeyim,
bu yüzden sorumluluğum var. Fakat
ben vatan haini değilim. Polise, sivil
vatandaşa kesinlikle silah sıkmam.
Sıkmadım da. Darbe girişimi sırasında

sivil vatandaşa, polise silah sıkılmasını,
bomba atılmasını, tank sürülmesini
kesinlikle tasvip etmem mümkün
değil.” ifadesini kullandı.
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ)
darbe girişimine yönelik Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı
soruşturma kapsamında gözaltına
alınan Türkkan, savcılık ifadesinde,
darbe yapılacağını 14 Temmuz 2016
Perşembe günü saat 10.00-11.00
gibi öğrendiğini, Genelkurmay
Başkanı Danışmanı Kurmay Albay
Orhan Yıkılkan’ın kendisine darbe
planlandığını söylediğini aktardı.
Yıkılkan’ın, “Cumhurbaşkanı, Başbakan,
bakanlar, Genelkurmay Başkanı,
Kuvvet Komutanları ve orgenerallerin
tek tek alınacağını, sessiz sedasız
işin biteceğini, işin 15 Temmuz’u 16
Temmuz’a bağlayan gece saat 03.00’te
yapılacağını” belirttiğini anlatan
Türkkan, ifadesinde şunları kaydetti:
“Beni sigara içmek için dışarı çağırdı.
İkimiz yalnızken bu bilgileri verdi.
Ayrıca bana darbenin yapılacağı gün
görevimin Hulusi Akar Paşa’yı etkisiz
hale getirip işi kolaylaştırmak olduğunu
söyledi. Yine söylediğine göre, Hulusi
Akar Paşa’yı etkisiz hale getirdikten
sonra özel kuvvetler gelip alacaktı.
Orhan Yıkılkan’ın bana verdiği görevi
sorgulamadan kabul ettim. O gece
benden sorumlu olan Murat abimin
Konya yolunda Opet’in arka tarafındaki
evine gittim. Bu konuyu duyunca
biraz da darbe haberini alınca neler
olduğunu anlamak için merak üzerine
gittim. Rutin görüşmemiz yoktu. Normal
zamanda abinin evine haberleşerek
gideriz, gitmemiz gerekir, ancak önemli
bir durum olduğu için bu defa habersiz
gittim. Orada daha önceden tanıdığım
Adil ve Selahattin abiler vardı ev Murat
abinin olmasına rağmen o yoktu.
Selahattin abi Murat abinin bir üst
sorumlusu, Adil abi ise Selahattin abinin
bir üst birim sorumlusu olan kişilerdir.
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Bana niye geldiğimi sordular. Darbeyle
ilgili herhangi bir bilgi vermediler. Ben
onlara ‘yarın akşam bir faaliyet olacak
bilginiz var mı?’ diye sordum. Sorunca
bana kızdılar, ‘sen nerden biliyorsun,
bundan kime bahsettin, sana bunu kim
söyledi’ dediler. Ben de Albay Orhan
Yıkılkan’ın söylediğini onlara bildirdim.
Orhan Yıkılkan’ı tanıyorlardı. Nereden
tanıdıklarını bilmiyorum. Bana sıkı
sıkı tembih ettiler. ‘Bu konuyla ilgili
hiç kimseye, hiçbir yerde, hiçbir şey
söylemeyeceksin, olay çok gizli şekilde
devam edecek, deşifre olmayacak’
dediler. Bana verilen görevle ilgili
herhangi bir şey söylemediler. Bu şekilde
oradan ayrıldım. Başka unuttuğum
için ifade etmedim, Mehmet Akkurt da
benimle Murat abinin evine gelmişti.
Evde Adil abi, Selahattin abi ben ve
Mehmet Akkurt olmak üzere 4 kişi
vardık, başka kimse yoktu.”

“Ekibime anlattım, kimse itiraz etmedi”
Yaver Levent Türkkan, Orhan Yıkılkan’ın
kendisine verdiği görev için ekibinde
yer alan Serdar Tekin ve başçavuşlar
Serhat Pahsa, Veysel Tokmak, Abdullah
Erdoğan ve ismi Şener olan bir başka
başçavuşun da cemaatçi olduğunu
belirtti.
Yıkılkan’ın kendisine tebliğ ettiği
görevi, ekibindeki bu kişilere,
perşembe günü peyderpey ve teker
teker aktardığını, kimsenin itiraz
etmediğini ifade eden Türkkan,
Yıkılkan’ın ayrıca, Genelkurmay
Başkanı Akar’ın korumalarından
Başçavuş Ömer Gürsel Çetin’in, Binbaşı
Mehmet Akkurt’un emrinde olacağını
söylediğini aktardı.

“Mehmet Dişli cemaatçidir”
Türkkan, 15 Temmuz günü öğleden
sonra Albay Yıkılkan’ın kendisini
aldığını, birlikte Tümgeneral Mehmet
Dişli’nin odasına gittiklerini belirterek,
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şu ifadeleri kullandı:
“O da cemaatçidir. Mehmet Dişli
Genelkurmay Proje Yönetim Daire
Başkanıdır. Odada sadece üçümüz
vardık. Girer girmez darbeye ilişkin
mevzuyu konuşmaya başladık.
Mehmet Dişli darbe teşebbüsü
başladığında ilk önce Hulusi Akar
Paşa’nın odasına tek başına gideceğini,
onun kabul etmesi halinde darbe
faaliyetinin başına geçirileceğini
bize söyledi. Bunu söylerken bize
‘Genelkurmay Başkanına, (Sen Kenan
Evren olacak mısın, olmayacak mısın)
diye soracağım’ şeklinde beyanda
bulundu. Genelkurmay Başkanına
darbeyi tebliğ ederken, kendisini
sevdiğimizi, saydığımızı, kabul
etmesi halinde darbeninin başına
geçireceklerini söyleyeceğini bize
bildirdi. Elinde bir not kağıdı vardı.
Oraya Genelkurmay Başkanına
söyleyeceklerini tek tek yazmıştı.
Söylediğine göre Hulusi Akar darbe
faaliyetinin başına geçmeyi kabul
ederse, Genelkurmay 2. Başkanı
Orgeneral Akın Öztürk olacaktı. Gece
yarısı 03.00’te faaliyet başlayacağı
için saat 02.30’da Genelkurmay
Başkanının konutunda buluşacağımızı
kararlaştırdık. Aramızdaki konuşmalara
göre Hulusi Akar Paşa teklifi kabul
etmezse ben ve ekibim etkisiz hale
getirecektik. Bu konuda eski Özel
Kalem Müdürü Ramazan Gözel ve
yeni Özel Kalem Müdürü Yarbay
Hakan Öcal’ın bana yardım edeceğini
söylediler. Özel Kuvvetler’den gelen
personel Hulusi Akar Paşa’yı alıp
götürecekti.”

yapılmayacağını belirtti. Hulusi Akar’ın
teklifi kabul edip, kuvvet komutanları
ve diğer orgeneralleri darbe faaliyetinin
içine çekeceğinin düşünüldüğünü
anlatan Türkkan, “Hulusi Akar,
kendisine yapılan teklifi kabul
etmedi. O kabul etmeyince kuvvet
komutanlarını da ikna edemediler.
Bu durumdan hareketle bir noktada
Hulusi Akar’ın kendisine yapılan teklifi
kabul etmemekle darbe girişiminin
başarısızlığının yolunu açtığını
söyleyebiliriz.” ifadesini kullandı.
Darbenin gerçekleştirilmesi halinde
kullanılması için hazırlanan listede,
Genelkurmay Başkanının isminin
karşısının boş bırakılmasının nedeni
de sorulan Türkkan, Akar’ın vereceği
cevap belli olmadığı için bunun
yapılmış olabileceğini kaydetti.
“Bildiğim kadarıyla Kuvvet
Komutanları ve Jandarma Genel
Komutanı cemaatçi değildir.” diyen
Türkkan, söz konusu listede, Kara
Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak’ın
atandığı görev kısmının neden
boş bırakıldığını, Jandarma Genel
Komutanı Galip Mendi’nin atandığı
görev kısmına “devam” ibaresinin
neden yazıldığını bilemediğini belirtti.
Listede, “darbeden sonra görevine
devam” diye yazılanların güvendikleri
kişiler olabileceğini ifade eden
Türkkan, listeden haberi olmadığını
savundu.

“Olaylar hızlı gelişti”

“Hulusi Akar, yapılan teklifi
kabul etmedi”

Levent Türkkan, 15 Temmuz günü saat
20.00-21.00 arasında Genelkurmay
Başkanı Akar’ın makamında olduğunu,
kendisinin de orada bulunduğunu
anlatarak, şunları kaydetti:

Orhan Yıkılkan’ın, konudan Dişli’den
daha çok bilgi sahibi olduğunu
anladığını bildiren Türkkan, Hulusi
Akar Paşa’ya yapılan teklifin, diğer
kuvvet komutanları ve orgenerallere

“Olaylar çok hızlı gelişti. Genelkurmay
Başkanı Akar, en son MİT Müsteşarı
Hakan Fidan ile 1 saatten fazla
görüştü. Hakan bey zaten sürekli bize
gelirdi, biz ona giderdik. Komutanla

Orgeneral Akar’ın
yaverİnden FETÖ İtİrafı
ikisi birbirlerini severlerdi. Bu
görüşmede olağanüstü bir buluşma
hissetmedim. Hakan Fidan makamdan
ayrıldıktan çok kısa süre sonra özel
kuvvetlerden 20 civarında tam
teçhizatlı asker karargaha girdi. Orhan
Yıkılkan da Mehmet Dişli de oradaydı.
Mehmet Dişli Komutanın kapısını
çalıp içeri girdi. Dişli Paşa içeride 5
dakika civarında kaldı. Aralarında
ne konuştuklarını duymadık. Dışarı
çıktığında ‘ortada, girin’ dedi. İçeriye
ben, Yüzbaşı Serdar Tekin, Başçavuş
Abdullah, Özel Kalem Müdürü Albay
Ramazan, Orhan Yıkılkan ile girdik.
Dişli Paşa da oradaydı. Hulusi Akar
Paşa, Dişli Paşa ve bizlere hitaben
‘Yanlış yapıyorsunuz, bu böyle olmaz’
dedi. Benim elimde tabanca vardı.
Hulusi Paşa makamının yanındaki
masada sandalyede oturuyordu.
Tabanca elimdeyken Hulusi Paşa’ya
‘Komutanım sizi koltuklara alalım’
dedim. O da herkes içeri girince
panik yaptı ve ‘Bana su getirin’ dedi.
Serdar Yüzbaşı su getirdi. Alıp içti. Ben
‘Abdest alıp namaz kılacağım, üzerimi
değiştireceğim’ dedi. Arka taraftaki
dinlenme odasına Serdar Yüzbaşı ve
Abdullah Başçavuşla birlikte girdiler.
Orada üzerini değiştirdi, namazını kıldı.
Kıldığı namaz, vakit namazı mıydı,
ne namazıydı açıkcası bilemiyorum.
Arada kendisi bizlere hitaben,
‘Yanlış yapıyorsunuz’ diyordu. Ben
Hulusi Paşa’ya ‘Komutanım, yıllardır
yanınızdayım. Hiç sizi üzdüm mü, size
hainlik yaptım mı? Lütfen dediklerimizi
yapın. Hiçbir sorun çıkmayacak’
dediğimi hatırlıyorum. Karşılığında
ne cevap verdiğini hatırlamıyorum.
Namazı bittikten sonra montunu giydi.
Özel Kuvvetlerden gelen görevliler
koluna girip alıp götürdüler.”

“Olayları televizyondan izledik”
Hulusi Akar’a çıkışa kadar, koruma
Abdullah Erdoğan’ın refakat etmiş

olabileceğini belirten Türkkan,
ifadesine şöyle devam etti:
“Bindirildiği helikoptere o da binmiş
olabilir. Bana ‘sen gelmeyeceksin’
dediler. Orada kaldım, makamı
emniyete aldım. Komutanın şahsi
malzemelerini topladık, çantasına
yerleştirdik, çantasını oraya koyduk.
Ben o gece hep makamdaydım.
Herhangi bir gelen giden olmadı.
Yanımda Serdar Yüzbaşı ve
başçavuşlar Serhat ve Şener vardı.
Birlikte oturduk, olayları televizyondan
izledik. Bir şey konuşmadık, öylece
bekledik. Komutanı götürdükten
sonra Dişli Paşa beni telefonla aradı.
Komutanın eşini aramam konusunda
isteği olduğunu söyledi. Bunun
üzerine hanımefendiyi askeri hattan
aradım. ‘Komutanımız iyi, hiç problem
yok’ gibi rahatlatmak adına bir şeyler
söyledim. Konuşurken ağlıyordu.
Ben ‘o gece makama kimse gelmedi’
dedim ama Albay Yıkılkan özel kalem
müdürü odasındaydı, onun yanına
girip çıkanın haddi hesabı yoktu.
Orada bir noktada darbe faaliyeti
kısmen organize ediliyordu, ancak
ilerleyen zamanlarda konuşulanlardan
televizyondaki haberlerden esas
faaliyetin Akıncılar Üssü’nde
organize edildiğini anladım. Benim
bulunduğum bölümde karargahın
içinde herhangi bir arbede, çatışma,
yaralanma olmadı.”
Türkkan, Genelkurmay Başkanlığının
etrafının “kıyamet günü gibi”
olduğunu, vatandaşların toplandığını,
polislerin geldiğini, zaman zaman
silahların ateşlendiğini, F-16’ların alçak
uçuş yaptığını anlattı.
TBMM’nin bombalandığını
televizyondan öğrendiğini belirten
Türkkan, şunları kaydetti:
“Bombaların patladığını, sivil halkın
zarar gördüğünü öğrendikçe pişman
olmaya başladım. Yapılanlar katliam
gibiydi. Benim Allah rızası için

çalıştığını düşündüğüm cemaatin
girişimiyle bunlar yapılıyordu. Sabah
saat 09.00 sıralarında karargahtaki
koridor, darbeye iştirak edenlerle
dolup taştı. Herkes aralarında
‘başarısız olduk, teslim oluyoruz’ diye
konuşuyordu. Tuğgeneral Mehmet
Partigöç olayı yönlendiriyordu. Teslim
olmak için askeri savcı ve merkez
komutanlığından personel istedi.
İstenen kişiler gelince personel teslim
oldu. Serdar Yüzbaşı ve ben o gruptan
10 dakika sonra teslim olduk. Özel
Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı
Paşa’yı cep telefonumdan aradım.
Makama gelip gittiği için tanıyordum.
Komutanım ‘gelin makamı size
teslim edeyim’ dedim. Kabul etmedi,
‘Diğerleriyle teslim ol’ dedi. Bunun
üzerine Serdar Yüzbaşı ile kapının
önüne çıktık. Özel Kuvvetlere teslim
olduk. Onlar da bizi polislere teslim
ettiler. Bizi Başkent Spor Salonu’na
götürdüler. Teslim olurken herhangi
bir şekilde direnmedim.
Samimi olarak pişmanım. Sadece
darbeye iştirak etmekten değil,
Fetullah Gülen cemaati mensubu
olmaktan dolayı da çok pişmanım.
Olayların içindeyim, bu yüzden
sorumluluğum var, fakat ben vatan
haini değilim. Polise, sivil vatandaşa
kesinlikle silah sıkmam. Sıkmadım
da. Darbe girişimi sırasında sivil
vatandaşa, polise silah sıkılmasını,
bomba atılmasını, tank sürülmesini
kesinlikle tasvip etmem mümkün
değil. Anlattıklarım, söylediklerim
samimidir. Tüm bildiklerimi anlattım.
Özellikle emniyetteki sorgu
sırasında bu şeyleri söylemeye ikna
edilmediğimi belirtmek istiyorum.
Ben emniyette beklerken kağıt kalem
isteyip kendi ifademi yazdım. Bu
şekilde ifade vermem yönünde bir
telkinde bulunan olmadı. Bu anlamda
yasal olarak mümkünse lehime etkin
pişmanlık hükümlerinden yararlanmak
istiyorum.”
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ANKARA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
Darbeci askerlerin yoğun saldırısına
maruz kalan emniyet yerleşkesi şu an
kullanılamaz durumda.

Gece boyu darbecilere direnen halk 16
Temmuz sabahı Ankara Emniyet’in önünde
gözaltına alınan darbecileri protesto ediyor.

ANKARA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
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ANKARA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde
meydana gelen hasar gözler önünde.

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün
içindeki ofisler kullanılamaz halde.

ANKARA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
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ANKARA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef alınan önemli noktalardan biri olan
Emniyet Genel Müdürlüğü binası en çok
hasar gören yerlerden biridir.
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REUTERS/BAZ RATNER
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ANKARA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
Ankara Emniyet’in önünde vatandaşların
çok yoğun kullandığı üstgeçit.

Emniyet binası ve önünde
bulunan emniyet araçları

ANKARA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
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CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde
Cumhurbaşkanımızın ve devlet
başkanlarının resmi karşılamalarda
kullandığı protokol kapısının önü
darbeciler tarafından helikopterle tarandı.
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CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ
16 Temmuz sabah 06.45’te Beştepe Millet Camii önünde park etmiş
araçlardan birine isabet eden bomba sonucu 5 vatandaşımızın şehit
olduğu nokta. Bir bayan şehidimizin başı bu bomba etkisiyle kopmuş
ve Cumhurbaşkanlığı Kongre merkezinin çatısına düştü.

Beştepe Millet Camii’nin önüne
atılan bomba sonucu oluşan hasar.

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ
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CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ
Beştepe Millet Camii’nin önüne
atılan bomba sonucu oluşan hasar.
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CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ
Jandarma Genel Komutanlığı’nın yanında bulunan
sivil vatandaşların oturduğu binada 15 Temmuz’da
yaşanan bombalama ve çatışmalardan dolayı
yoğun hasar meydana geldi.

Jandarma Genel Komutanlığı
ve Cumhurbaşkanlığı arasındaki
kavşakta sabah atılan bomba sonucu
5 araç kullanılamaz hale geldi.

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ
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CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ
Külliye önünde şehit düşmüş bir vatandaşın
üstü Türk bayrağıyla örtüldü.

Külliye’deki çatışmalarda
yaralanan bir vatandaş.

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ
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cumhurbaşkanlığı küllİYESİ
Jandarma Genel Komutanlığı
ve Cumhurbaşkanlığı arasındaki
kavşakta bombalama anı.
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında hava
bombardımanının hedefi olan Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nden bir görünüm
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
15 Temmuz gecesi bombaların hedefi olan
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde patlamalar
ve basınç sebebiyle maddi hasar oluştu.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında
milletvekilleri ve misafirlerinin kullandığı
bölümlerde büyük hasar oluştu.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
Tarihinde ilk kez hava saldırısına uğrayan
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin önemli bir
bölümü kullanılamaz hâle geldi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında
tarihinde ilk kez saldırıya uğrayan Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nde ağır hasar oluştu.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
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HALK PROTESTOSU
Darbeyi protesto eden halk
darbenin başını Fetullah Gülen’in
çektiğini gayet iyi biliyor.
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
Darbeciler, TBMM Genel Kurul
Binası’na saldırarak millete ve
demokrasimize meydan okudu.

Darbecilerin kontrolündeki
F16’lardan atılan bombaların
Meclis binasında yarattığı tahribat.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
Darbecilerin saldırısına maruz kalan
Meclis’te büyük maddi hasar oluştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 15
Temmuz darbe girişiminde zarar gören
bölümleri güvenlik şeridi ile kapatıldı.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
15 Temmuz darbe girişimi sırasında
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde
büyük hasar oluştu.

Darbecilerin saldırdığı Türkiye Büyük Millet
Meclisi’ne atılan bombalar, binanın farklı
bölümlerinde maddi hasar oluşturdu.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin
çatısı, darbecilerin F16’larla yaptığı
bombardımanda zarar gördü.

Milli iradenin tecelligâhı Türkiye Büyük
Millet Meclisi, darbeciler tarafından
atılan bombaların izini taşıyor.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
F16’lardan atılan bombalar ve alçak
uçuşlar sebebiyle Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin camları patladı.

Darbe girişimi sırasında
milletvekillerinin dinlenme amacıyla
kullandığı alanda hasar oluştu.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

72

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
15 Temmuz gecesi gerçekleşen saldırılarda
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin farklı
bölümlerinde hasar meydana geldi.
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve
Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, ABD
Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile
darbecilerin saldırdığı Meclis’i ziyaret etti.
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
Tarihinde ilk kez bombalanan Millet
Meclisi büyük hasar gördü.

AFP
Darbe girişimi sırasında
milletvekillerinin dinlenme amaçlı
kullandığı alanda hasar oluştu.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

REUTERS
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GENELKURMAY BAŞKANLIĞI
Halk darbe girişiminde bulunan
tankları ele geçirmeye çalışıyor.
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GENELKURMAY BAŞKANLIĞI
15 Temmuz gecesi Genelkurmay kavşağında
vatandaşlar tankları ele geçirmeye çalışıyor.
Tanklar araçları kullanılamaz hale getirdi.

Genelkurmay Başkanlığı önünde yolu
kesmiş tanklar ve halka namlusunu
doğrultmuş ateş eden bir asker.

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI
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REUTERS
Tankların üzerine çıkarak
darbecilerin geçişine engel
olmaya çalışan vatandaşlar

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI

REUTERS/TUMAY BERKIN
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jandarma genel KomutanlığI
Jandarma Genel Komutanlığı
darbecilerin kendilerine üs olarak seçtiği
yerlerden birisi. 16 Temmuz sabahına
kadar yoğun çatışmalar sonucu
darbecilerin elinden kurtarıldı.
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KIZILAY MEYDANI / ANKARA
Kızılay meydanında toplanan
halk darbecilerin tanklarına
geçit vermemeye çalışıyor.
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KIZILAY MEYDANI / ANKARA
Vatandaşın tankın
içindeki askere tepkisi.

Kızılay’da halk canını siper ederek
tankların geçişine izin vermiyor.

KIZILAY MEYDANI / ANKARA
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KIZILAY MEYDANI / ANKARA
İnsanlar tankların meydanı işgal
etmesine tepki gösteriyor.

Kızılay’da insanlar bir yandan darbe girişime
tepki gösterirken bir yandan da tankların
içindeki askerleri ikna etmeye çalışıyor.

KIZILAY MEYDANI / ANKARA
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KISIKLI / İSTANBUL
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan darbe girişimi sonrası
meydanda toplanan halkı selamlıyor.
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KIZILAY MEYDANI / ANKARA
Birçok noktada olduğu gibi Kızılay’da
da askerler silahlarını halka karşı
kullanmaktan çekinmedi.

Kızılay’da tankların ezip
parçaladığı sivil bir araç.

KIZILAY MEYDANI / ANKARA
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KIZILAY MEYDANI / ANKARA
İnsanlar tankların önünde
canlarını siper ediyor.

Darbecilerin kullandığı tanklar sivil
araçlara zarar vermekten çekinmediler.

KIZILAY MEYDANI / ANKARA
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ÖZEL HAREKÂT DAİRE BAŞKANLIĞI
Darbecilerin özellikle en ağır silahlarla
havadan ve karadan bombaladığı, 50 şehit
verdiğimiz Özel Harekât Daire Başkanlığı
şu an kullanılamayacak durumda.

Gölbaşı Özel Harekat’ta
bombalanan bölgeler.

ÖZEL HAREKÂT DAİRE BAŞKANLIĞI
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ÖZEL HAREKÂT DAİRE BAŞKANLIĞI
Darbeciler tarafından kullanılamaz
hale getirilen nizamiye girişi.

Özel Harekât polislerinin kullandığı
yatakhaneler tamamen yıkılmış durumda.

ÖZEL HAREKÂT DAİRE BAŞKANLIĞI
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ÖZEL HAREKÂT DAİRE BAŞKANLIĞI
Yerleşkenin önünde bulunan aynı zamanda
özel Harekâtın simgesi olan kartal heykeli
15 Temmuz gecesi zarar gördü.

Gece boyu darbecilerle çatışan Özel
harekat polisleri çatışma sonrası
ortaya çıkan hasarı inceliyor.

ÖZEL HAREKÂT DAİRE BAŞKANLIĞI
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tÜrksat
Darbeciler televizyon ve internet
bağlantılarını kesmek için Türksat’ı hedef aldı
ve burada 2 vatandaşımız şehit oldu.

Ülkedeki iletişimi kontrol etmeye çalışan
darbeciler Türksat’a ağır hasar verdi.

TÜRKSAT
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15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ
(Eski adıyla) Boğaziçi Köprüsü’nün
saat 22.00’de darbeciler tarafından
kapatılmasının ardından halk
ile darbeciler karşı karşıya geldi,
darbecilerin açtığı ateş sonucu birçok
vatandaşımız köprüde şehit düştü.
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101
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15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ
(Eski adıyla) Boğaziçi Köprüsü’nde
darbecilerin tanklarını ele geçiren
insanlar.

Boğaziçi Köprüsü’nde yaşanan çatışma anı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ
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15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ
Şehit olanların anısına köprüde Türk
bayraklarıyla toplanan vatandaşlar.
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(Eski adıyla) Boğaziçi Köprüsü’nde
yaralanan vatandaşları elbirliğiyle taşıyarak
hastaneye yetiştirmeye çalışan insanlar.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ
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İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI
Girişi tanklarla kapatılan Atatürk
Havalimanı’na alınmayan vatandaşlardan
birinin tankın önünde durarak durumu
protesto ettiği görülmektedir.

Atatürk Havalimanı girişindeki
darbecilere halktan tepki:

İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI
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Allah yolunda
öldürülenlere “ölüler”
demeyin. Hayır, onlar
diridirler. Ancak siz
bunu bilemezsiniz.
BAKARA-154

REUTERS/ALKIS KONSTANTINIDIS

110

ABDULLAH TAYYİP
OLÇOK

ADİL BÜYÜKCENGİZ

AHMET KARA

AHMET KOCABAY

AHMET ORUÇ

AHMET ÖZSOY

AKIN SERTÇELİK

AKİF ALTAY

AKİF KAPAKLI

ALİ ALITKAN

ALİ ANAR

ALİ İHSAN LEZGİ

ALİ KARSLI

ALİ MEHMET VUREL

ALPASLAN YAZICI

ALPER KAYMAKÇI

ASKERİ ÇOBAN

AYDIN ÇOPUR

AYHAN KELEŞ

AYŞE AYKAÇ

AYTEKİN KURU

BARIŞ EFE

BATTAL İLGÜN

BATUHAN ERGİN

BEYTULLAH YEŞİLAY

BİROL YAVUZ

BURAK CANTÜRK

BURHAN ÖNER

BÜLENT AYDIN

BÜLENT KARALI

BÜLENT YURTSEVEN

CELALEDDİN İBİŞ
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CEMAL DEMİR

CENGİZ HASBAL

CENGİZ POLAT

CENNET YİĞİT

CUMA DAĞ

CÜNEYT BURSA

ÇETİN CAN

DAVUT KARAÇAM

DEMET SEZEN

DURSUN ACAR

EDİP ZENGİN

EMİN GÜNER

EMRAH SAĞAZ

EMRAH SAPA

ERDEM DİKER

ERHAN DURAL

ERKAN ER

ERKAN PALA

ERKAN YİĞİT

EROL İNCE

EROL OLÇOK

EYYÜP OĞUZ

FAHRETTİN YAVUZ

FARUK DEMİR

FATİH DALGIÇ

FATİH KALU

FATİH SATIR

FAZIL GÜRS

FERAMİL FERHAT KAYA

FERHAT KOÇ

FEVZİ BAŞARAN

FIRAT BULUT
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FİKRET METİN ÖZTÜRK

FUAT BOZKURT

GÖKHAN ESEN

GÖKHAN YILDIRIM

GÜLŞAH GÜLER

HAKAN GÜLŞEN

HAKAN ÜNVER

HAKAN YORULMAZ

HAKİ ARAS

HALİL HAMURYEN

HALİL IŞILAR

HALİL İBRAHİM YILDIRIM

HALİL KANTARCI

HALİT GÜLSER

HASAN ALTIN

HASAN GÜLHAN

HASAN KAYA

HASAN YILMAZ

HURŞUT UZEL

HÜSEYİN GORAL

HÜSEYİN GÜNTEKİN

HÜSEYİN KALKAN

HÜSEYİN KISA

İBRAHİM ATEŞ

İBRAHİM YILMAZ

İHSAN YILDIZ

İLHAN VARANK

İSMAİL KEFAL

İZZET ÖZKAN

JOQUAD MERROUNE
(CEMAL ABUATEYE)

KADER SİVRİ

KEMAL EKŞİ
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KEMAL TOSUN

KÖKSAL KAŞALTI

KÜBRA DOĞANAY

LOKMAN BİÇİNCİ

LOKMAN OKTAY

LÜTFİ GÜLŞEN

MAHİR AYABAK

MAHMUT COŞKUNSU

MEDET EKİZCELİ

MEHMET AKİF SANCAR

MEHMET ALİ KILIÇ

MEHMET ÇETİN

MEHMET DEMİR

MEHMET GÜDER

MEHMET GÜLŞEN

MEHMET KARAASLAN

MEHMET KARACATİLKİ

MEHMET KOCAKAYA

MEHMET ORUÇ

MEHMET ŞEFİK
ŞEFKATLİOĞLU

MEHMET ŞENGÜL

MEHMET ŞEVKET UZUN

MEHMET YILMAZ

MERİÇ ALEMDAR

MESUT ACUN

MESUT YAĞAN

METE SERTBAŞ

METİN ARSLAN

MUCİP ARIGAN

MUHAMMET AKSU

MUHAMMET AMBAR

MUHAMMET FAZLI
DEMİR
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MUHAMMET OĞUZ KILINÇ

MUHAMMET YALÇIN

MUHARREM KEREM
YILDIZ

MUHSİN KİREMİTÇİ

MURAT AKDEMİR

MURAT ALKAN

MURAT DEMİRCİ

MURAT ELLİK

MURAT İNCİ

MURAT KOCATÜRK

MURAT MERTEL

MURAT NAİBOĞLU

MUSTAFA ASLAN

MUSTAFA AVCU

MUSTAFA CAMBAZ

MUSTAFA DİREKLİ

MUSTAFA KARASAKAL

MUSTAFA KAYMAKÇI

MUSTAFA KOÇAK

MUSTAFA SERİN

MUSTAFA SOLAK

MUSTAFA TECİMEN

MUSTAFA YAMAN

MUTLUCAN KILIÇ

MUZAFFER AYDOĞDU

MÜNİR MURAT ERTEKİN

MÜNÜR ALKAN

NECATİ SAYIN

NECMİ BAHADIR
DENİZCİOĞLU

NEDİP CENGİZ EKER

NİYAZİ ERGÜVEN

OĞUZHAN YAŞAR
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ONUR ENSAR AYANOĞLU

ONUR KILIÇ

ORHUN GÖYTAN

OSMAN ARSLAN

OSMAN EVSAHİBİOĞLU

OSMAN YILMAZ

OZAN ÖZEN

ÖMER CAN AÇIKGÖZ

ÖMER CANKATAR

ÖMER HALİSDEMİR

ÖMER İPEK

ÖMER TAKDEMİR

ÖNDER GÜZEL

ÖZGÜR GENÇER

ÖZKAN ÖZENDİ

RAMAZAN KONUŞ

RAMAZAN SARIKAYA

RECEP BÜYÜK

RECEP GÜNDÜZ

RESUL KAPTANCI

RÜSTEM RESUL PERÇİN

SAİT ERTÜRK

SALİH ALIŞKAN

SAMET CANTÜRK

SAMET USLU

SEDAT KAPLAN

SELİM CANSIZ

SEHER YAŞAR

SERDAR GÖKBAYRAK

SERHAT ÖNDER

SERKAN GÖKER

SERVET ASMAZ
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SEVDA GÜNGÖR

SEVGİ YEŞİLYURT

SEYİT AHMET ÇAKIR

SUAT AKINCI

SUAT ALOĞLU

SULTAN SELİM KARAKOÇ

SÜMER DENİZ

ŞENOL SAĞMAN

ŞEYHMUS DEMİR

ŞİRİN DİRİL

ŞUAYİP ŞEREFOĞLU

ŞÜKRÜ BAYRAKÇI

TAHSİN GEREKLİ

TEVHİT AKKAN

TİMUR AKTEMUR

TOLGA ECEBALIN

TURGUT SOLAK

TÜRKMEN TEKİN

UFUK BAYSAN

UHUT KADİR IŞIK

ÜMİT ÇOBAN

ÜMİT GÜDER

ÜMİT YOLCU

VAHİT KAŞÇIOĞLU

VAROL TOSUN

VEDAT BARCEĞCİ

VEDAT BÜYÜKÖZTAŞ

VELİT BEKDAŞ

VOLKAN CANÖZ

VOLKAN PİLAVCI

YAKUP KOZAN

YAKUP SÜRÜCÜ
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YALÇIN ARAN

YASİN BAHADIR YÜCE

YASİN NACİ AĞAROĞLU

YASİN YILMAZ

YILDIZ GÜRSOY

YILMAZ ERCAN

YUNUS EMRE EZER

YUNUS UĞUR

YUSUF ÇELİK
(ÇANKIRI)

YUSUF ÇELİK

YUSUF ELİTAŞ

ZAFER KOYUNCU

ZEKERİYA BİTMEZ

ZEYNEP SAĞIR

