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“Dakika Dakika FETÖ’nün Darbe Girişimi” Kitabı 21 Temmuz 2016 tarihinde İstanbul’da basılmıştır.





Bu kitap, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 
günü kalkıştığı ülkemiz tarihinin en acımasız darbe girişimine ilişkin 
AA haberlerinin derlenmesiyle ortaya çıkmıştır. Kullanılan haber ve 
infografiklerdeki rakamlar 20 Temmuz tarihi itibariyledir. 

Kitapta, 15 Temmuz Demokrasi Bayramı’nı ülkemize armağan eden 
aziz milletimizin darbe karşıtı onurlu duruşuna ilişkin sembol fotoğraflar 
ve infografiklere de yer verilmiştir.
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15 Temmuz Cuma

15 Temmuz Cuma

Genelkurmay Başkanlığı Karargahı’nda, 15 Temmuz’da TSK içerisindeki FETÖ mensubu bir grup subay tarafından başlatılan 
darbe girişimi, tüm yurtta yaklaşık 22 saatte kontrol altına alındı.  AA muhabirinin 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 şöyle:  

22:00
Genelkurmay’da silah sesleri duyuldu ve bir helikopterden dışarıda bulunanların 
üzerine ateş açıldı.
 

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. 
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15 Temmuz  Cuma

23:05
Başbakan Binali Yıldırım, bir televizyon kanalının canlı yayınına bağlanarak yaptığı 
açıklamada, “bir kalkışma girişimi”nin olduğunu belirterek, “Bu girişime izin 
verilmeyecektir. Bunu yapanlar en ağır bedeli ödeyeceklerdir. Askerin içerisinde 
bir grubun kalkışması söz konusu.” dedi. 

15 Temmuz Cuma

23:24
Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Özel Harekat Eğitim Merkezinde bir patlama 
meydana geldi.
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Marmaris’te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı’na 
doğru hareket etti. 00:11

16 Temmuz Cumartesi

Ankara Yenimahalle’de bulunan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) kampüsüne askeri 
helikopterlerce ateş açılması üzerine MİT’in çevre güvenliğini sağlayan unsurlarca 
saldırıya silahla karşılık verildi.00:09

16 Temmuz Cumartesi

15 Temmuz Cuma

15 Temmuz Cuma

23:30

00:00

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

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

00:13
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. 

00:13
Diyanet İşleri Başkanlığının talimatı üzerine 81 ilde okunan birlik selaları ile 
Türkiye genelinde vatandaşlar sokağa çıkarak darbe girişiminde bulunanlara tepki 
göstermeye başladı. 

16 Temmuz Cumartesi
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Saldırganlar, TRT yayınlarını kesen TÜRKSAT’ın Gölbaşı’ndaki tesislerine askeri 
helikopterlerle saldırdı. 00:57

16 Temmuz Cumartesi

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 Cumartesi

16 Temmuz Cumartesi

00:26
Bu açıklamaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bir televizyon kanalının 
canlı yayınına bağlanarak, askeri kalkışmaya tepki gösterdi ve halkı meydanlara 
davet etti. Erdoğan, “Milli 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.
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TBMM Genel Kurulu Salonu açıldı. TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve milletvekilleri 
Genel Kurul Salonu’nda yerini aldı.01:39

16 Temmuz Cumartesi

Darbe girişiminde bulunan  FETÖ mensubu askerler gözaltına alınmaya başlandı.

02:00
16 Temmuz Cumartesi

Ankara Emniyet Müdürlüğü savaş uçağı ve helikopterlerin saldırısına uğradı. Milli 
Savunma Bakanı Fikri Işık, “Bu, TSK içinde bir cuntanın kalkışma girişimidir.” dedi.  01:01

16 Temmuz Cumartesi
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TBMM’ye atılan bomba nedeniyle bazı polis memurlarıyla Meclis görevlileri 
yaralandı, kulis camları kırıldı. 02:42

16 Temmuz Cumartesi

02:20

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. 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 Cumartesi

16  Temmuz Cumartesi

14



Meclise yeni bir bomba atıldı. TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Genel 
Kurul’daki milletvekilleri Meclis sığınağına indi. 02:49

16 Temmuz Cumartesi

Yeniden 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.

02:55
16 Temmuz Cumartesi

03:00
TRT yeniden normal yayınına döndü. TRT Genel Müdürlüğü binasını ele geçirmeye 
çalışan FETÖ mensubu askerler gözaltına alındı.

16 Temmuz Cumartesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’a geldi.  

03:20
16 Temmuz Cumartesi

03:10

03:15

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

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yeniden çatışma sesleri gelmeye başladı.

16 Temmuz Cumartesi

16 Temmuz Cumartesi

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. 04:00

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

06:40
16 Temmuz Cumartesi

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

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.

06:00

06:30

16 Temmuz Cumartesi

16 Temmuz Cumartesi

05:20
Başbakan Yıldırım, resmi twitter hesabından darbe girişimi içerisinde yer alan bir 
generalin öldürüldüğü bilgisinin geldiğini ve aralarında albayların da bulunduğu 
130 askerin gözaltına alındığını bildirdi. 

16 Temmuz Cumartesi

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. 04:42

16 Temmuz Cumartesi
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FETÖ mensuplarınca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin yakınlarına 2 bomba atıldı. 
Bombalar, Millet Camisi’nin önüne park etmiş araçlardan birinin üzerine düştü.06:43

16 Temmuz Cumartesi

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

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

07:00

07:10

16 Temmuz Cumartesi

16 Temmuz Cumartesi

Başbakan Yıldırım, Genelkurmay Başkanlığı’na vekaleten 1. Ordu Komutanı 
Orgeneral Ümit Dündar’ın atandığını bildirdi.  06:52

16 Temmuz Cumartesi
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07:50
Fetullahçı Terör Örgütü üyesi 29 albay ve 5 general, İçişleri Bakanı Efkan Ala 
tarafından görevden uzaklaştırıldı.

16 Temmuz Cumartesi

Ankara Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığına operasyon düzenlenerek Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Hulusi Akar kurtarıldı.08:32

16 Temmuz Cumartesi

08:36
Jandarma Genel Komutanlığı, emniyet özel harekat polislerince ele geçirildi. 
Karargahtaki Fetullahçı Terör Örgütü’ne mensup askerler etkisiz hale getirildi.

16 Temmuz Cumartesi

07:41
Genelkurmay Başkanlığı’ndan dışarıya çıkarılan tanktan, barikat amacıyla kurulan 
kamyonların olduğu bölgeye ateş açıldı.

16 Temmuz Cumartesi
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09:10

09:32

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

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 Cumartesi

16 Temmuz Cumartesi

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

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

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

09:56

09:58

16 Temmuz Cumartesi

16 Temmuz Cumartesi

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

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.

09:44

09:46

16 Temmuz Cumartesi

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

16 Temmuz Cumartesi

10:15

10:22

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

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.

16 Temmuz Cumartesi

16 Temmuz Cumartesi

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 Cumartesi
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Başbakan Yıldırım, “Genelkurmay Başkanımız Hulusi Akar, sağ salim kurtarıldı ve şu 
anda Çankaya’da kriz merkezinde görevinin başındadır.” açıklamasında bulundu.10:37

16 Temmuz Cumartesi

11:27
Genelkurmay Başkanlığı Karargahı’nda bulunan FETÖ terör örgütü mensubu 
askerler, teslim olmak için müzakere talebinde bulundu.

16 Temmuz Cumartesi

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

16 Temmuz Cumartesi

10:41
Akıncı’daki 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda üslenen FETÖ mensupları, darbe 
girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine üssü terk etmeye başladı.

16 Temmuz Cumartesi

12:04
Özel Harekat polislerinin operasyon düzenlediği Jandarma Genel Komutanlığı 
binasında 200 kadar asker gözaltına alındı.

16 Temmuz Cumartesi

12:56
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar 
Soruşturma Bürosunda görevli 3 Cumhuriyet savcısı, sanıkları teslim almak için 
Genelkurmay Başkanlığı nizamiyesine geldi.

16 Temmuz Cumartesi
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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.

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

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

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

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. 

14:37

14:43

15:03

15:26

16:08

16 Temmuz Cumartesi

16 Temmuz Cumartesi

16 Temmuz Cumartesi

16 Temmuz Cumartesi

16 Temmuz Cumartesi

17:00
Başbakan Binali Yıldırım olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu’nda 
milletvekillerine hitap etti. Yıldırım, konuşmasına İstiklal Marşı’ndan dizeleri 
okuyarak başladı.

16 Temmuz Cumartesi

18:46
Örgüt mensuplarınca darbe girişiminde kullanılan Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün 
bahçesindeki tanklar, askeri tırlarla kışlaya çekildi.

16 Temmuz Cumartesi

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.

12:57
16 Temmuz Cumartesi

25



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.20:50

16 Temmuz Cumartesi

21:09

21:19

20:02

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.

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

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aralarında 
Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk’ün de bulunduğu subaylar gözaltına alındı.

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

16 Temmuz Cumartesi

16 Temmuz Cumartesi

16 Temmuz Cumartesi

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.

16 Temmuz Cumartesi
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DÜNYADAN TEPKİLER



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.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev:

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

İran Cumhurbaşkanı Ruhani:
“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.” 

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.”

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry:
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.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras:

“Türkiye’deki gelişmeleri yakından izleyen 
Yunan hükümeti ve halkı, güçlü bir şekilde 
demokrasi ve anayasal düzeni destekliyor.”

SİYASİLERİN TEPKİLERİ
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İspanya’nın Ankara Büyükelçiliği’nden 
yapılan yazılı açıklama:
“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.” 

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson: 
“Türkiye’nin Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu ile az önce görüştüm. İngiltere’nin 
demokratik olarak seçilmiş hükümete ve 
kurumlarına olan desteğinin altını çizdim.”

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang:
“Türkiye’deki durumu yakından takip 
ediyoruz ve umarız Türkiye en kısa sürede 
düzen ve istikrara geri kavuşur.”

Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Yusuf 
Kalla:
FETÖ’nün darbe girişimine karşı 
Türk hükümetini ve demokrasisini 
desteklediklerini söyleyen Kalla, Türkiye’deki 
darbe teşebbüsünün endişe verici olduğunu 
belirtti.

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.”

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

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.”

Avusturya Başbakanı Christian Kern:
“Hukuk devletinde güç kullanılması çözüm 
değil.”

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.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter 
Steinmeier:
“Türkiye’de temel demokratik düzeni şiddet 
yoluyla değiştirmeyi amaçlayan her türlü 
girişimi kınıyorum.”

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi 
Başkanı Bakir İzetbegovic:

“Hedeflenenin tam tersi olacaktır. Kimin 
güvenilmez olduğu ortaya çıkmıştır.”
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Belçika Başbakanı Charles Michel:
“Darbe girişiminin sona ermesinden 
memnuniyet duyuyoruz.”

Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi:
“Meclise saldırmak ülkenin en yüksek 
yasama yetkisinin prestijine saldırmak 
demektir. Anayasal ve hukuki meşruiyete 
saygı duyulması gerekiyor.”

Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum:
“Irak’ın, komşu ülke Türkiye’nin bu 
krizi aşması için ümitleri çok yüksektir. 
Türkiye’nin içerisinde olduğu olağanüstü 
durumu atlatabileceğine inanıyorum.”
Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani:
“İktidarı şiddet kullanarak ele geçirmek 
isteyen bu tarz eylemleri kınıyorum. 
Türkiye’deki huzurun hemen geri gelmesini 
temenni ediyorum.”

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi:
“Türkiye’nin istikrarı bölge istikrarının 
anahtarıdır. Türkiye’nin seçilmiş hükümetini, 
hukukunu ve düzenini destekliyoruz.”

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault:
“Fransa olarak Türkiye’de çok hızlı bir 
şekilde sükunetin tekrar sağlanmasını 
diliyor, ülkenin bu demokrasi sınavından 
başarıyla çıkmasını umut ediyoruz.”

İtalya Başbakanı Matteo Renzi:
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.

Romanya Başbakanı Dacian Cioloş:
“Türkiye için tek yol anayasal düzen ve 
hukuk devletine dönüştür.

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

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

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg:

“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.”

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

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.”
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Tunus Nahda Hareketi Lideri Raşid el-
Gannuşi:
“Nahda Hareketi Türkiye’de ordudan bir 
kanadın Türk halkının iradesi ve demokratik 
anayasal kurumların ihlaline yönelik isyan 
hareketini reddedip kınamaktadır.”

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı:

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

Pakistan’ın Başbakanı Navaz Şerif:
“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.”

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. 
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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.

Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi önünde, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türkiye’deki darbe girişimi 
protesto edildi.

DÜNYADA DARBE GİRİŞİMİ KARŞITI PROTESTO GÖSTERİLERİ

BOSNA HERSEK/SARAYBOSNA

İSVİÇRE/CENEVRE (BM)
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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’nın Milano kentindeki Duomo Katedrali’nin önünde toplanan darbe karşıtları, terör örgütü FETÖ’nün 
darbe girişimini yürüyüşle protesto etti.

FİLİSTİN/GAZZE

İTALYA/MİLANO
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ABD – Boston
ABD – Pensilvanya
ABD – Chicago
Almanya – Berlin
Almanya – Köln
Azerbaycan – Bakü
Avustralya – Melbourne 
Avusturya – Viyana 
Belçika – Brüksel
Bosna Hersek – Saraybosna 
Fas 
Filistin – Gazze 
Fransa – Strasbourg 
İtalya – Milano 

Yurtdışında darbe girişiminin protesto edildiği ülkeler

İsveç – Stockholm 
İsviçre – BM Cenevre
İsviçre – Zürih 
Kanada – Toronto 
Katar
Kosova – Prizren
Libya – Trablus 
Lübnan – Beyrut
Macaristan – Budapeşte
Makedonya – Üsküp 
Pakistan
Suriye – Azez
Tunus
Ürdün – Amman

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.

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

DÜNYAYA ‘DARBE GİRİŞİMİ PÜSKÜRTÜLDÜ’ MESAJI
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ULUSAL MEDYANIN DARBE GİRİŞİMİ KARŞITI TAVRI

MUHALEFET PARTİLERİNİN DARBE GİRİŞİMİ KARŞITI DURUŞU

38



HALKIN DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI TEPKİSİ

İZMİR

İSTANBUL

ANKARA
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İZMİR
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DARBE GİRİŞİMİ SONRASI
GÖZALTILAR, TUTUKLAMALAR, AÇIĞA ALMALAR



KAMUDA GÖREVDEN ALMALAR SÜRÜYOR

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası aralarında Başbakanlık, TBMM ve bakanlıkların da bulunduğu pek çok kamu kurum 
ve kuruluşunda görevden alma ve uzaklaştırma işlemi gerçekleştirildi. Konuya ilişkin diğer, bakanlıklar ve kamu 

kurum ve kurumluşlarında çalışmalar devam ediyor

MİLLİ SAVUNMA 
BAKANLIĞI

3
daire başkanı

2
tuğgeneral

1 
tuğamiral

BAŞBAKANLIK
230

raportör
19

uzman

21 bin personelinin ise çalışma ruhsatlarının iptal edilmesine ilişkin süreç tamamlandı

6
müşavir

2 
hukuk müşaviri

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

246 
mülki idare 

amiri

30
vali

52 
mülkiye
müfettişi

16
hukuk

müşaviri

1 
genel müdür 

yardımcısı

2 
daire 

başkanı

3
 şube 

müdürü

2 
hukuk
 işleri 

müdürü

92 
vali 

yardımcısı

47 
kaymakam

1 
kaymakam 

adayı

614
jandarma 
personeli

2 
tümgeneral

9 
tuğgeneral

61 
albay

44 
yarbay

55 
binbaşı

93 
yüzbaşı

92 
üsteğmen

42 
teğmen

171 
astsubay

44 
uzman 
çavuş

1 
sivil 

memur

18
sahil güvenlik 

personeli

3 
albay

1 
tümamiral

(Sahil Güvenlik K.)

9 
binbaşı

2 
yüzbaşı

3 
astsubay

3 bin 21
rütbeli
polis

4 bin 774
polis 

memuru

92
sivil 

memur

12
bekçi

7 bin 899
emniyet 
personeli

 8 BİN 777 PERSONEL

257 PERSONEL

YÖK

BİN 577 

MALİYE 
BAKANLIĞI

BİN 500 PERSONEL

DİYANET İŞLERİ 
BAŞKANLIĞI

492 PERSONEL

AİLE VE SOSYAL 
POLİTİKALAR

393 PERSONEL

ENERJİ VE 
TABİİ KAYNAKLAR

300 PERSONEL

GENÇLİK VE 
SPOR BAKANLIĞI

245 PERSONEL

GÜMRÜK VE 
TİCARET

176 PERSONEL

BDDK

86 PERSONEL

BORSA 
İSTANBUL (BİST)

51 PERSONEL

KALKINMA 
BAKANLIĞI

16 PERSONEL

EPDK

25 PERSONEL

REKABET KURUMU

8 PERSONEL

7 PERSONEL ASKERİ YARGITAY 
ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ

5 
kurmay albay 

(hakim)

9
üye

21 
askeri hakim 

(gözetim altına alındı)

35 PERSONEL

2 PERSONELSAĞLIK BAKANLIĞI

21 BİN 738 PERSONELMİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

dekanın istifasına ilişkin rektörlük 
tekliflerini kabul etti

www.twitter.com/anadoluajansi20.07.2016

1 
tümgeneral
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1. HSYK Genel Kurulu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın gözaltı kararı doğrultusunda 5 HSYK 
üyesinin üyeliğini düşürdü. HSYK 2. Dairesi ise 2 bin 745 hâkimi açığa aldı. 16.07.2016

2. Yargıtay Birinci Başkanlar Kurulunca, FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin soruşturma 
kapsamında haklarında gözaltı kararı alınan 140 üye için disiplin soruşturması açılarak, 
tedbiren görevden el çektirilmelerine karar verildi. 17.07.2016

3. Danıştay Başkanlık Kurulu, FETÖ’nün darbe girişimiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 
haklarında gözaltı kararı verilen 48 Danıştay üyesinin görevine son verdi. 18.07.2016

4. Milli İstihbarat Teşkilatı’nda (MİT) haklarındaki teftiş dolayısıyla pasif görevde bulunan 100 
kişi görevden alındı. 19.07.2016

5. BYEGM, FETÖ’ye yakın çeşitli basın yayın kuruluşlarında çalışan 34 kişinin basın kartını iptal 
etti. 19.07.2016

6. RTÜK, darbe girişiminde bulunan FETÖ ile iltisaklı, ilişkili ve destek içinde olduğu tespit 
edilen tüm radyo ve televizyon kuruluşlarının bütün yayın hak ve lisanslarını oybirliğiyle 
iptal etti. 19.07.2016

7. FETÖ’nün darbe girişimi sonrası özel öğretim kurumundaki 21 bin personelin çalışma 
ruhsatlarının iptal edilmesine ilişkin süreç başlatıldı. 19.07.2016

8. TBMM Genel Sekreter Yardımcıları dâhil 200 kişiyi, İstanbul Üniversitesi, 95 öğretim üyesini 
görevden uzaklaştırdı. 20.07.2016

9. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde 300 kişi işten çıkarıldı. 20.07.2016

10. Gazi, Dicle, Yıldız Teknik ve Yalova Üniversiteleri’nin rektörleri, “yürütülen bazı  
soruşturmaların selameti açısından” YÖK tarafından açığa alındı. 20.07.2016

11. Milli Eğitim Bakanlığınca, bakanlığa bağlı faaliyet gösteren ve haklarında işlem başlatılan 
524 özel okul ve 102 diğer kurum olmak üzere toplam 626 kurum hakkında kapatma işlemi 
başlatıldı. 20.07.2016

12. BTK’da, 170 personel açığa alındı, kurum destek hizmetlerinde çalışan 58 personel ise 
görevden alındı. 20.07.2016

13. TRT İzmir Bölge Müdürlüğü’nde aralarında terör örgütü elebaşı Gülen’in, “Kırık Mızrap” 
kitabındaki şiirleri besteleyen radyo sanatçısı Reşit Muhtar’ın da olduğu 5 personele 
görevden el çektirildi. 20.07.2016

14. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) irtibatlı 52’si Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü’nden olmak üzere, çeşitli unvanlarda toplam 70 personelin 
görevden uzaklaştırıldığı bildirildi. 20.07.2016
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BAŞLICA ÜST DÜZEY  TUTUKLU ASKERLER



Eski Hava Kuvvetleri Komutanı, YAŞ üyesi
 Orgeneral Akın Öztürk
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2. Ordu Komutanı
Orgeneral Adem Huduti
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3. Kolordu Komutanı 
Korgeneral Erdal Öztürk
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Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı 
Korgeneral  Metin İyidil
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Genelkurmay Başkanlığı Personel Başkanı
Korgeneral İlhan Talu
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istanbul Kuzey  Deniz Saha Komutanı 
Koramiral Ömer Faruk Harmancık
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Hava Teknik Okulları Komutanı 
Tümgeneral Ahmet Cural
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Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Daire Başkanı
Korgeneral Mustafa Özsoy
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Ege Ordu Kurmay Başkanı 
Tümgeneral Memduh Hakbilen
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NATO Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı 
Tümgeneral Salih Sevil
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Kara Kuvvetleri Ulaştırma, Personel Eğitim Komutanı
Tümgeneral Mustafa İlter
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Jandarma Okullar Komutanı
Tuğgeneral Sadık Köroğlu
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ORGENERAL AKAR’IN GÖZALTINDAKİ YAVERİNDEN
FETÖ İTİRAFI



www.twitter.com/anadoluajansi20.07.2016

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

ORGENERAL AKAR'IN YAVERİNDEN FETÖ İTİRAFI

“BANA SINAV SORULARINI VERDİLER”

"ASKERİ LİSEDEYKEN ABİLERLE 
GÖRÜŞMEYE DEVAM ETTİM”

Ankara'da görev yaptığını, kıtalarda sürdürdüğü görevler 
sırasında cemaatle aylık görüşmeler yaptığını, bulunduğu 

 Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı  Genelkurmay Başkanı Başdanışmanı 
Kurmay Albay Orhan Yıkılkan, Genelkurmay Başkanı Özel Kalem Müdürü Ramazan Gözel,

 Genelkurmay 2. Başkanı Özel Kalem Müdürü Yarbay  
Personel Başkanlığında Şube Müdürü  Korgeneral  Korgeneral Mustafa Özsoy, Tuğgeneral 

"CEMAATLE AYLIK
GÖRÜŞMELER YAPTIM”

"90'LI YILLARDAN BU YANA ORDUYA ALINAN SUBAYLARIN YÜZDE 60-70'İ CEMAATÇİDİR”

“BENİM GÖREVİM PAŞALARI DİNLEMEKTİ”

"GENELKURMAY BAŞKANI NECDET ÖZEL 
PAŞAYI DİNLEME CİHAZIYLA SÜREKLİ 
DİNLİYORDUM”

Levent Türkkan
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Orgeneral Akar’ın yaverinden FETÖ itirafı (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. 
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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 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.

- “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. 
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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 yana sınavla okullardan gelen 
ve orduya alınan subayların yüzde 60-70’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”
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-”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. 
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, 
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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, 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.”

- “Hulusi Akar, yapılan teklifi kabul etmedi”

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 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” 

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

“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 
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. 
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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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DARBECİLERİN
KATLİAM NOKTALARI VE ŞEHİTLERİMİZ
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VATAN SAVUNMASINDA ŞEHİT DÜŞEN BAZI İSİMLER
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EN SON PAYLAŞIMI

70



71



72



73



74



75





DARBE GİRİŞİMİ ARDINDAN 
ÇARPICI KARELER



Milli Savunma Bakanlığı’nda bulunan darbecilere müdahalede bulunan emniyet güçleri, ateş eden askerlerin 
bulunduğu noktalara biber gazı kapsülleri fırlattı

İstanbul Taksim Meydanı’nda toplanan vatandaşlar İstanbul ve Ankara’daki “askeri kalkışmaya” tepki gösterdi 
Taksim Anıtı’nın önünde bekleyen askerler gözaltına alındı

78



İstanbul Taksim Meydanı’nda toplanan vatandaşların İstanbul ve Ankara’daki askeri kalkışmaya yoğun tepki 
gösterdi 

Ankara Kızılay Meydanı’nda askeri kalkışmayı protesto etmek için toplanan vatandaşlar, Kızılay’dan geçiş 
yapan tankların ilerleyişini elleriyle durdurmaya çalıştı
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Ankara Kızılay Meydanı’nda askeri kalkışmayı protesto etmek için toplanan ve üzerlerine ateş açılan vatandaşlar 
zırhlı araçladaki silahlı askerleri protesto etti 

Ankara Kızılay istikametinden gelip Genelkurmay Başkanlığı önüne doğru giden tanklar TBMM önünde, 
ellerindeki bayraklarla demokrasiye sahip çıkan halkın direnişi ile karşılaştı
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Onbinlerce vatandaş FETÖ’nün darbe girişimine tepki göstermek için İstanbul Atatürk Havalimanı’na geldi

Ankara Kızılay Meydanı’nda askeri kalkışmayı protesto etmek için toplanan vatandaşlar ellerinde bayraklarla,  
Kızılay’dan geçiş yapan tanklara cesaretle karşı koydu 
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İstanbul Taksim Meydanı’nda toplanan vatandaşlar büyük kalabalıklar halinde  askeri kalkışmaya tepki gösterdi

Ankara’da bir vatandaş kentin caddelerine giren zırhlı araçların önüne yatarak canı pahasına askeri kalkışmaya 
karşı koydu
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TRT’de, darbe girişiminde bulunan bölücü terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarının püskürtülmesinden sonra  
çalışanlar bir araya gelerek kalkışmaya askeri kalkışmaya tepkilerini ifade etti

Ankara’da askeri kalkışma sırasında kentin caddelerine giren tanklar özel araçları ezerek ilerlerlediler 
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Ankara Kızılay Meydanı’nda askeri kalkışmayı protesto etmek için toplanan ve üzerlerine ateş açılan 
vatandaşların tepkisi

Boğaziçi Köprüsü’ndeki askerlerin polise teslim olmasından sonra köprüdeki tankın üzerine çıkan vatandaşlar 
sevinç gösterilerinde bulundu
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Mersin’de, vatandaşlar ellerinde bayraklarla zırhlı araçların üzerine çıkarak askeri kalkışmayı protesto ettiler

FETÖ mensuplarınca darbe girişiminde hedef alınan Ankara Emniyet Müdürlüğü yerleşkesi içindeki binalarda 
büyük hasar meydana geldi
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FETÖ’nün darbe girişiminde hedef alınan TBMM’de büyük hasar oluştu

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Özel Harekat polislerinin operasyon düzenlediği 
Jandarma Genel Komutanlığı binasında gözaltına alınan yaklaşık 200 asker yarı çıplak vaziyette binadan 
çıkarıldı
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Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişiminde havadan saldırılan Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Daire 
Başkanlığı’nda ağır hasar meydana geldi

Ankara’nın Kazan ilçesi yakınındaki Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda darbe girişimi ile igili olarak bazı 
askerler gözaltına altına alındı 
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Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 
Genelkurmay Komuta Kontrol ve Hava Füze Savunma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Arif Pazarlıoğlu

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde göz altında tutulan Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk  
(1. sıra ortada) ve beraberindeki askerler
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Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Özel Harekat polislerinin operasyon düzenlediği 
Jandarma Genel Komutanlığı binasında gözaltına alınan yaklaşık 200 asker yarı çıplak vaziyette binadan 
çıkarıldı 

Mersin Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltına alınan hakim ve savcılar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine tepki amaçlı 
Kısıklı’daki konutu önünde toplanan vatandaşlara hitap etti 

İzmir’de Konak Meydanı’nda toplanan İzmirli vatandaşların Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimini 
protestosu 
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FETÖ’nün darbe girişimine karşı çıkan vatandaşlar ellerinde bayraklarla Atatürk Havalimanı’na yoğun bir 
şekilde akın etti.  

 Sivas halkı askeri kalkışmaya büyük kalabalıklar halinde bir araya gelerek tepki gösterdi
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Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının darbe girişimi sırasında İstanbul Vatan Caddesi’ne askerlerin getirdiği 
tanklar polis ekipleri tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirilerek kontrol altına alındı

Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının darbe girişimi sırasında İstanbul Vatan Caddesi’ne getirilen tanklar polis 
ekipleri tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü bahçesine sokularak kontrol altına alındı
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istanbul Vatan Caddesi’nde toplanan halk polislere destek gösterisinde bulundu

Bölücü terör örgütü FETÖ mensuplarının darbe girişimini protesto ederken şehit olan Ömer Cankatar’ın cenaze 
töreni
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OLAĞANÜSTÜ HALİN İLAN EDİLMESİ
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 ay süreyle olağanüstü 
hal ilan edilmesi kararlaştırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişiminde bulunan 
terör örgütünün tüm unsurlarıyla ve süratle bertaraf 
edilebilmesi için anayasanın 120. maddesi uyarınca 
3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kendisinin 
başkanlığında gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu 
(MGK) ve Bakanlar Kurulu toplantısının ardından, 
açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin 15 Temmuz akşam saatlerinden itibaren 
tarihinin en kritik günlerinden birini yaşadığını 
belirten Erdoğan, ülkenin ve milletin göz bebeği 
olan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinde yuvalanmış 
bir grubun, emir komuta zinciri dışına çıkarak, darbe 
girişimi başlattığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü 
üyesi oldukları anlaşılan bu grubun uçaklarla, 
helikopterle, tanklarla, silahlarla, devlete ve millete 
karşı saldırıya geçtiğini kaydetti.

“Etkili müdahale sayesinde bu teşebbüs amacına 
ulaşamamıştır”
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM, Başbakanlık, 

Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel 
Komutanlığı, MİT yerleşkesi, Boğaziçi Köprüsü ve 
çeşitli askeri birimlerin yoğun saldırı altında kaldığını 
aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

“Şahsımın ve hükümetin kararlı duruşu, milletimizin 
darbe girişiminde bulunanların karşısına cesurca 
girmesi, güvenlik güçlerimizin etkili müdahalesi 
sayesinde hamdolsun bu teşebbüs amacına 
ulaşamamıştır. Milletimizin ülkesine ve iradesine 
kararlı bir şekilde sahip çıkması karşısında, 
darbecilerin silahları da tankları da helikopterleri de 
uçakları da işe yaramamıştır. Asker elbisesi giymiş 
teröristler karşısındaki dik duruşlarıyla memleketine 
ve geleceğine sahip çıkan milletimiz, gece boyunca 
kahramanlık destanları yazmıştır.

“Milletimle iftihar ediyorum”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin 1960 darbesinden 
Adnan Menderes ve arkadaşlarına sahip 
çıkamamanın üzüntüsünü yıllarca yaşadığını, 1980 
darbesinde “Bir sağdan bir soldan” anlayışıyla 
gençlerine sahip çıkamayan toplumun acısının hala 
taze olduğunu anlattı.

15 Temmuz 2016 tarihinin bu kötü gidişe, “Dur” 
denilen bir dönüm noktası olduğuna dikkati çeken 
Erdoğan, “Ülkemiz tarihinde ilk defa bir silahlı 
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darbe girişimi milletin bizzat kendisi tarafından 
akamete uğratılmıştır. Türkiye, demokrasi ve 
hukuk devletine olan bağlılığını vatandaşlarının 
canı pahasına ispat etmiştir.” dedi.

“Şu an 246 masum insan hayatını kaybetti, bin 
536 masum vatandaş yaralandı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, darbe 
girişiminde bulunanların açtıkları ateş sonucu 
sivil vatandaşlardan, polislerden şu an itibarıyla 
246 masum insanın hayatını kaybettiğini, 
bin 536 masum vatandaşın da yaralandığını 
bildirdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çok açık söylüyorum 
şu anda ‘şu siyasi parti, bu siyasi partinin 
üzerinde duracak değilim. Ama cumhurun 
başkanı olarak ben, milletimle iftihar ediyorum. 
Milletimizle birlikte inanıyorum ki tüm bu 
engelleri aşmak suretiyle, demokrasi tarihine 
bir kahramanlık destanını Türk milleti olarak, 
biz yazmış oluyoruz.” diye konuştu.

3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildi

Erdoğan, darbe girişiminde bulunan terör 
örgütünün tüm unsurlarıyla ve süratle bertaraf 
edilebilmesi için anayasanın 120. maddesi 
uyarınca 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan 
edildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Olağanüstü hal 
ilanının amacı ülkemizde demokrasiye, 
hukuk devletine, vatandaşlarımızın hak ve 
özgürlüklerine yönelik bu tehdidi ortadan 
kaldırmak için gereken adımları en etkin ve 
hızlı şekilde atabilmektir.” ifadesini kullandı.

“Demokrasi nöbeti tutan vatandaşlarımız 
isimlerini tarihe altın harflerle yazdırdı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Savaş uçakları, 
helikopterler tepesinde dolaşıp bombalar 
atmasına, ağır silahlarla ateş etmesine rağmen 
sokakları, asker kılıklı teröristlerin hedef 
aldıkları yerleri boşaltmayan kardeşlerimin 
kahramanlığını ifade edecek kelime 
bulamıyorum. Darbe girişiminin bastırılmasının 
ardından başka birileri yeniden aynı cüreti 
gösteremesin diye günlerdir tüm şehirlerimizin 
meydanlarında demokrasi nöbeti tutan 

vatandaşlarımızın her biri, isimlerini tarihe altın 
harflerle yazdırdıklarını bilmelidirler.” ifadesini 
kullandı.

“Polislerimizin fedakarlıkları her türlü takdirin 
üzerindedir”

Ağır saldırılar altında kalmalarına rağmen 
görevlerinin başına koşan polislerin 
fedakarlıklarının her türlü takdirin üzerinde 
olduğunu belirten Erdoğan, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Ankara’da Özel Harekat Daire Başkanlığı, 
Ankara Emniyet Müdürlüğü binalarında görev 
yapanlar başta olmak üzere, darbe girişiminde 
bulunanların ağır saldırıları altında kalmalarına 
rağmen bir an olsun tereddüt göstermeden 
görevlerinin başına koşan, mücadele eden 
polislerimizin fedakarlıkları, her türlü takdirin 
üzerindedir.”

“Tüm imkanlarıyla devletinin ve milletinin 
yanında yer alan yöneticilerimizi tebrik 
ediyorum”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Valiliklerimiz ve 
belediyelerimiz başta olmak üzere darbe 
girişimini haber aldıkları andan itibaren tüm 
imkanlarıyla, tüm güçleriyle devletlerinin ve 
milletinin yanında yer alan kurumlarımızın 
yöneticilerini de tebrik ediyorum. Aynı şekilde 
darbe teşebbüsü karşısında millet iradesinin 
yanında saf tutan tüm medya kuruluşlarımıza 
ve sivil toplum örgütlerimize de şükranlarımı 
sunuyorum.”dedi.

“Milletimiz devletine, devletimiz de milletine 
sahip çıkmıştır”

Türkiye, tarihinin en güçlü devlet-millet 
birlikteliğini 15 Temmuz darbe girişimi 
karşısında koyduğunu söyleyen Erdoğan, 
sözlerine şöyle devam etti:

“Milletimiz devletine, devletimiz de milletine 
sahip çıkmıştır. Demokrasi, hukuk devleti, 
temel hak ve özgürlükler konusunda hiçbir 
vatandaşımızın, kurumun en küçük bir endişesi 
olmasın. Hükümetimizin ilan ettiği olağanüstü 
hal, bu değerleri, onlara yönelik saldırılardan 
koruma amacı gütmektedir.”
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“Avrupa ülkelerine seslerini çıkartmayanların 
Türkiye’yi eleştirme hakları yoktur”

Erdoğan, “Ülkemizin yaşadığı tehditle 
mukayese edilemeyecek derecede küçük terör 
olayları karşısında benzer tedbirler alan Avrupa 
ülkelerine seslerini çıkartmayanların, Türkiye’yi 
eleştirmeye hakları kesinlikle yoktur. Aldığımız 
bu kararı eleştirmeye kesinlikle hakları yoktur, 
önce onlar kendilerine baksınlar.” dedi.

“Biz kimseden ihsan istemiyoruz, sadece gölge 
edilmesin yeter”

“Bu millet kendi kaderini belirlemeye 
muktedirdir” diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

“Biz kimseden ihsan istemiyoruz, sadece 
gölge edilmesin yeter. Bu millet kendi kaderini 
belirlemeye muktedirdir. Olağanüstü hal 
ilanının sadece ve sadece ülkemizin karşı 
karşıya bulunduğu terör tehdidine karşı 
gerekli önlemlerin alınmasına, demokrasinin, 
hukuk devletinin, temel hak ve özgürlüklerin 
korunmasına yönelik bir tedbir olduğunun 
altını özellikle çizmek istiyorum.” 

“Ekonomideki reformlar kesintisiz sürecek”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şunu çok açık ve 
net söylüyorum. Bu süreçte Türkiye, başta 
tasarrufların arttırılması konusundaki teşvikler 
olmak üzere, ekonomideki reformlarını 
kesintisiz sürdürecektir.” dedi.

“Demokrasiden asla taviz vermedik,  bundan 
sonra da vermeyeceğiz”

“Bizler, demokrasiden asla taviz vermedik, 
bundan sonra da vermeyeceğiz, bunu da böyle 
biliniz.” diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam 
etti:

“Milletime şunu söylüyorum, ‘Eyvah şimdi 
olağanüstü hal ilan edildi yoksa bu süreçte 
artık valiler devreden çıkıp silahlı kuvvetler mi 
yönetime el koyacak’, asla böyle bir şey söz 
konusu değil. Tam aksine valilerimizin yetkileri, 
iradeleri bu süreç içerisinde daha da artacak.”
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