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1.5. FETÖ/PDY’NİN KAMU VE ÖZEL KURUMLAR, STK’LAR, DİĞER 

KURUMSAL ALANLAR VE ÖZEL HAYATA SIZARAK 

ÖRGÜTLENMELERİ 

1.5.1. Kamu Kurumları 

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) başlangıcından beri dini bir cemaat gibi değil 

devlet içinde teşkilatlanmayı kendisine hedef edinmiş, Işık Evlerinde yetişen gençleri devletin 

kilit mevkilerine, hassas noktalarına yerleştirmek suretiyle devletin üst düzeyi kadrolarını ele 

geçirmek onun temel felsefesi olmuştur. Bu maksatla öncelikle eğitim alanına el atmış; 

okullar, dershaneler ve etüt merkezleri açarak işe başlamıştır. Bunun yanında devlet 

kademelerine yerleştirilmek üzere seçilen genç dimağlar ışık evleri adı verilen örgüt evlerinde 

“abi” ve “abla” denilen elemanlar aracılığıyla duygusal telkinlerle beyinleri yıkanarak tek 

tipleştirilmiştir. Böylece elamanlarını militan gibi yetiştirmiş, onlara yerleştirilecekleri devlet 

kurumlarında uzun yıllar kendilerini gizlemelerinin yollarını öğretmiş ve vakti geldiğinde 

emri ile harekete geçmeleri için programlamıştır. 

Nitekim terör örgütü lideri Gülen, internete düşen bir sohbetinde bu stratejinin ana 

felsefesini şu şekilde anlatmıştır: 

“… 

Esnek olun, sivrilmeden can damarları içinde dolanın. Bu açıdan, bir taraftan bu 

kanun ve kuralları kullanma, biraz önce anlattığım esneklik içinde, diğer taraftan bir 

kanun ve kural adamı olma imajını uyarmak, yani harfiyen riayet ediyor bunlar 

denmeli, denmeli ki muntazam terfilerin arkasında bir ölçüde bu vardır. Ve sizin ileriki 

dönemde daha hayati, daha önemli yerlere gelmenizin arkasında da bu vardır. Yani 

sivrilmeden, mevcudiyetinizi hissettirmeden çok ilerilere gitmek, işte, bu iki 

müessesede olduğu gibi hayati dinamik bir kısım müesseselerde söz konusudur. Ta 

ilerilere gitme, böyle can damarları içinde dolaşma ve eğer dönülüp gelinecekse yara 

alınmadan, hissettirmeden dönüp geriye gelme meselesi geleceğimiz adına çok esaslı 

hususlardır. İstikbale yürümek için sistemin püf noktalarını keşfedin. 
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…Bir diğer yanı da ister adliyede, ister mülkiyede arkadaşlarımızın gittikleri yerlerde 

daha rahat iş yapmaları, tutulmaları, kaymakam iseler vali olmaları, sıradan bir 

hâkim iseler takdir olunan bir hâkim olmaları… 

… 

Kuvvet dengesi yoksa kuvvete başvurmayın. Çok iyi planlayacak, ona göre 

yürüyeceksiniz. Dışarıdan bizi korkaklıkla itham edeceklerdir. Allah bizim çaremize 

bakacak. 

Fuzuli kahramanlık yerine ele geçirmeyi tercih ederim. 

Çok tedbirli, çok temkinli ve tedbirli hareket etme mecburiyeti var. Bu hizmetin içinde 

bulunanlar, bu hizmete göre hizmet vermek isteyenler, her birisi dünyayı idare 

edebilecek bir diplomat gibi hareket etmeli, kendi planındaki meseleleri çözdükten 

sonra ülkesinde de çözmeye çalışmalı bu şekilde. 

Böyle bir dönemde tam özümüzü bulacağımız, kıvama geleceğimiz âna kadar, dünyayı 

sırtımıza alıp taşıyabilecek güce ulaşacağımız âna kadar, o kuvveti temsil edeceğimiz 

şeyler elimizde olacağı âna kadar, Türkiye’deki devlet yapısı ölçüsüne göre, bütün 

anayasal müesseselerdeki güç ve kuvveti cephemize çekeceğimiz âna kadar her adım 

erken sayılır…”190 

Fetullah Gülen’in bu hedefi Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesinde hakkında açılmış 

22.08.2000 tarih ve Hazırlık:1999/420 nolu İddianamede de; 

“Fethullah GÜLEN, İslamcı ideolojik bir yaklaşımla, bulunduğu legal yolu muhafaza 

ederek, sahibi olduğu etkin mali gücü ile; 

A- Bünyesinde bulunan vakıf, okul ve dersaneleri kullanarak eğitilmiş gençlerden 

oluşan bir taban oluşturmak, 

B- Devletin bütün kadrolarında, bütün bürokraside, Milli Eğitim Bakanlığı ve 

Emniyet Teşkilatında kadrolaşmak, 

																																																													
190 Diyanet İşleri Başkanlığı, Dini İstismar Hareketi FETÖ/PDY, Ekim 2016, Ankara, s:36-37 
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C- Yurt dışında Türkiye’de kurulacak siyasal islama sempati ile bakacak bir gençlik 

oluşturmak istemektedir…”  

şeklinde açıklanmıştır. 

FETÖ’nün amacına ulaşabilmek için yaptığı hamleler Ankara Cumhuriyet 

Savcılığınca düzenlenen Çatı İddianamesinde ise şu şekilde açıklanmıştır: 

“Cemaatin örgüt olarak gelişimi, temelde üç aşamada incelenebilir; İlk aşama 12 

Eylül 1980 askeri darbesine kadar süren Işık Evleri ve dershaneler üzerinden 

yürütülen “sızarak kadrolaşma” hareketidir. Cemaat bu dönemde içe kapanık 

vaziyette kamu kurumlarında kadrolarını arttırmak, kamu kurumuna yeni yeni sızmak 

ve tabanda kadro oluşturmakla meşguldür. Ekonomik kaynak bakımından klasik 

geleneksel yöntemler kullanılmakta, zengin hali vakti yerinde kimselerden alınan 

yardım ve geleneksel şekilde toplanan para ile işler çekip çevrilmektedir.  

12 Eylül 1980 askeri darbesinden hemen sonra Türkiye'de serbest pazar ekonomisine 

geçilmesi, liberal politikaların uygulanması ile liberalizme uygun hoca profili olarak 

Gülen ve cemaati kendini göstermiştir. "Milli, yerli, İslam" fikrini güncelleyip 

"devletçi" bir rota izleyerek örgüt, ikinci aşamada “okullaşma” ve “kamu 

kurumlarındaki kadrolaşma hareketini” tamamlamıştır. Bu dönemin ikinci yarısı aynı 

zamanda cemaatin yurt dışına açıldığı dönem olmuştur. Eğitim faaliyetlerini öne 

alarak diğer faaliyetlerini gizleyip cemaatin her kuruma yerleştiği süreçtir. Kitlesel 

şekilde kamu kurumlarında kadrolaşma başlamıştır. Ekonomik kaynak bakımından 

artık şirketleşen ve şirketleri bağlayan holdinglere dönüşen cemaat, banka kurmuş 

eğitim alanı yanında sağlık, finans, taşımacılık, basın yayın gibi alanlarda da 

faaliyetlere başlamıştır.  

Cemaatin, korkunç bir deve dönüşmesi ve terörizme giden üçüncü aşaması 28 Şubat 

1997 post modern darbe vakasından sonradır. Bu evrede Fetullah Gülen yurt dışına 

kaçmış, cemaatin söylemi değişmiş, evrensel, küresel ifadeleri kullanmaya başlamıştır. 

ABD'ye giden Gülen, Türkiye'deki milliyetçi, devletçi retorik yerine, dinler arası 

diyalog, vatan kavramı yerine bir takım dini sembollerle ifade edilen seyyar vatan ve 

insan hakları kavramı etrafında küreselleşme konseptine uygun yeni bir söylem 

geliştirmiştir. ABD merkezli çeşitli lobiler ve neoconların hassasiyetini dikkate alan 
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bir "İslam" arayışına girmiştir. Türkiye'de ise cemaat, kamu kurumlarında “kitlesel 

kadrolaşması” tamamlanmış, birer birer devlet kuruluşları, idareleri ve stratejik 

kurumları “ele geçirip haricen yönetmeye” başlamıştır….”191 

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan 14 Aralık soruşturması İddianamesinde 

de örgütün 2016 yılında hedefleri doğrultusunda geldiği nokta ise şu şekilde açıklanmıştır: 

“Bütün kurumlara yerleştirdiği militanları vasıtasıyla Anayasal düzeni yok etmeye 

yönelik çalışmalar yapmıştır. Üniversite, memurluk, askeri okullar, komiserlik sınav 

sorularını sınav merkezlerine yerleştirdikleri militanlarıyla temin ederek, kendine 

bağlı örgüt üyeleri kazanmak için kullanmışlardır. Emniyet ve yargıya yerleştirdiği 

örgüt üyeleri ile ülkenin yargı sistemini tamamen kendisine hizmet eder hale getirmiş, 

adeta devlet içerisinde paralel bir yargı ve polis teşkilatı kurmuştur. Bu kurumlarıyla 

işadamları sahte soruşturmalarla sindirilmiş, askerler ve bürokratlar tutuklanmış, 

insanların özel görüntüleri ve konuşmaları usulsüz olarak elde edilmiş ve örgütün 

medya kanallarından servis edilerek bir korku imparatorluğu kurulmuştur."192 

Araştırma Komisyonuna bilgi veren Eski İçişleri Bakanı Efkan ALA tarafından 18 

Ekim 2016 tarihli konuşmasında da örgütün kamu kurumlarına sızması hakkında; 

“1980’lerden itibaren bu örgüt, devletin çeşitli önemsediği kademelerine sorular 

çalarak, çeşitli yöntemler kullanarak girmeye başlamış. 90’lı yıllarda aynı şey devam 

etmiş ve 28 şubat meselenin, bunların önünü daha fazla açmıştır…”  

demiştir.193 

15 Temmuz günü Emniyet Genel Müdürü olan Mehmet Celalettin LEKESİZ ise 08 

Kasım 2016 günü Komisyona yaptığı konuşmasında örgütün kamu kurumlarına sızmasına 

ilişkin olarak; “Bu örgütün kamu kurum ve kuruluşlarına yerleşmesini ta belki 1966-67’li 

yıllardan örgütün liderinin İzmir’e yerleştiği günlerden itibaren ele almak lazım. O günlerden 

itibaren bir plan program dâhilinde kamu kurum ve kuruluşlarına sızmaya başladığını 

görüyoruz. Artık örgüt kamu kurum ve kuruluşlarında bir noktaya gelmişti ki gücü kendisine 

vehmetmeye başladı. Özellikle, 10 Eylül 2010 referandumundan sonra, bir genç delikanlının 

																																																													
191 Çatı İddianamesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 06.06.2016, E.No:2016/24769 
192 Paralel Devlet Yapılanması İddianamesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, E.No:2015/40117 
193 Efkan Ala’nın 18.10.2016 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı 
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bindiği güçlü motoru olan bir otomobil, işte birkaç saniye içerisinde araç 100 kilometre 

sürati buluyor, anında frene basıyor, ABS fren, şu bu filan, delikanlının motorun gücünü 

zannetmesi gibi bu örgüt de devletin, toplumun tüm sosyal ve fiziki enerjisini, gücünü, 

kudretini âdeta kendi gücü zanneder gibi bir vehme kapıldı. Bu, Türkiye'nin belki de devlet 

kademelerinin, tüm toplumsal kesimlerin bunlardan dezenfekte edilmesine ilişkin sürecin 

başlamasına yönelik iyi de bir başlangıç oldu. Arkasından, Gezi olaylarında bunların 

rollerini görüyoruz, arkasından 17-25 Aralıktaki oynadıkları rolü detaylarıyla biliyoruz. 

Örgüt gerek kurumlara yerleşirken yerleşmeyeceği kurum olmayacağını değerlendiriyorum 

ben. Siyasi partiler, toplumsal dinamikler, resmî kurum ve kuruluşlar, kamu kurum ve 

kuruluşları, kendisine göre bir ehem mühim sıralaması yapıp, öncelik sıralaması yapıp hemen 

her kimlik altında değişik kurumlara yerleştiğini, yerleşebileceğini değerlendiriyorum.” 

demiştir.194 

09 Kasım 2016 günü Komisyona bilgi veren MİT Eski Müsteşarı Emre TANER ise 

örgütün kamu kurumlarına sızmasını şu şekilde özetlemiştir: 

“Grup genel Nurculuk platformu içerisinde 1960’lı yıllardan itibaren dikkatimizi 

çekmeye başlamış, 1970’li yılların başına gelindiğinde çok farklı bir grubun harekete 

geçtiğini, gelişim süreci içerisinde olduğunu görmüşüz. O tarihlerde tabii ki 

demokratik bir görüntü, fevkalade insancıl bir yaklaşım, terörün kenarından dahi 

geçmeyen, en ufak bir terörle ilgili bağlantısı dahi kurulamayan bir yapı.  

Genel öğreti içerisinde medrese eğitiminin, medreselerdeki dinî faaliyetlerin yeterli 

olmadığını görüp bunun dünyevi kısmıyla da ilgi kurmak, insanlarını, üyelerini daha 

iyi bir şartta yetiştirebilmek ve “okullaşma” adı altında yeni bir süreci gündeme 

getirmek suretiyle 1970’li yıllardan itibaren grubun farklı bir kulvara girdiğini 

görüyoruz.  

Eğitim en önemli unsur o dönemlerde. Çok iyi adamlar seçiliyor, çok iyi eğitiliyor, çok 

iyi yerler için hazırlanıyor; bu, dikkatlerden kaçmıyor. Hareketin prensiplerinin 

yeniden belirlendiği bir dönem 1970’li yıllar. 1975’li yıllara geliyoruz: Fetullah 

Gülen’in İzmir’e Aliağa vaizliğine gelişi, İzmir Merkez vaizliğine gelişi. Farklı bir 

yapı çıkıyor karşımıza. Yabancı ülkelerin birçok servis mensubu “diplomat” 

kisvesiyle, çeşitli maskelerle konuyla ve grupla ilgilenmeye başlıyorlar. 1975’li yıllar 
																																																													
194 Mehmet Celalettin Lekesiz’in 08.11.2016 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı 



281 
 

	

bu ilgilerin en çok arttığı ve başladığı yıllardır. Amerikalıları görüyoruz, başkalarını 

görüyoruz, değişik kitle iletişim örgütlerini görüyoruz.  

Aranan nedir? Aranan, o yılları gözünüzün önüne getirirseniz, iyi huylu, iyi yüzlü 

İslam’ın arayışı, Batı bunu arıyor, bunu Fetullah Gülen üzerinde denemeye çalışıyor, 

“Acaba olabilir mi?” diye bakıyor. Angajmanlar başlıyor, temaslar başlıyor. 

İzliyoruz, gözlüyoruz, ortada terör yok, bir suça bulaşmışlık yok, yasa dışına 

çıkılmışlık yok; sadece ziyaret tarzında yürüyen faaliyetler. Ancak 1980’li yıllara 

gelindiği zaman İslam’ın yanı sıra Türklük şuurunun da daha çok öne çıkarılmaya 

başlandığını görüyoruz ve ülke içinde ve dışındaki okullaşma faaliyetlerinde de büyük 

bir hızlanma müşahede ediyoruz. Hatta, tabiri caizse, o dönemde bu okullaşma 

faaliyetini bir misyoner faaliyeti tarzında da yorumlamak mümkün olabiliyor, yabancı 

etkisinde bir misyoner faaliyeti. Çok ucuz fiyatlarla, çok ucuz ücretlerle, çok ucuz 

maaşlarla oradaki insanların bir lejyoner gibi, fisebilillah, büyük gayretlerini 

görüyoruz.  

1975’li yıllar, bu minval üzere, hareketin içte ve dışta gelişmesiyle devam ediyor. 

Örgütün finans kaynaklarında da çok gelişmeler görüyoruz, açılımlar görüyoruz. 

Yetişmiş kadroların meydana getirilmesiyle daha sonra bürokraside yer alma 

gayretlerini izliyoruz, onu görüyoruz. Ortada henüz kanunsuzluk yok. Bu modern 

görüntü, yasalara saygılı tavırlar ve terörün dışında bir çizginin benimsenmesi ülke 

içinde de, dışında da çeşitli çevreler tarafından hareketin o dönemde âdeta bir 

hoşgörü ve toleransla karşılanması sonucunu doğuruyor. Bu “hoşgörü” ve “tolerans” 

kelimesinin altını çiziyorum; daha sonra bu, bazı çevreler tarafından “himaye” 

tarzında da ifade edilebiliyor.  

12 Eylül 1980 darbesi grubun genel Nurculuk platformundaki ayrışmasını daha da 

hızlandırıyor. Çok ilginçtir, Gülen cemiyeti 12 Eylül darbesine “evet” diyenlerdendir. 

Diğer Nurcu gruplar “hayır” demişlerdir. Gülen neden “evet” demiştir, düşünülür, 

tartışılır, cevapları da bulunabilir.  

Bu “evet”in faydaları olmuştur, sıkıyönetim uygulamalarında örgüt en az zararla 

çıkmıştır, en önemli gelişimini de bu dönemde sağlamıştır. Özellikle okullarda ve 

eğitim faaliyetlerinde örgütün sıkıyönetim döneminde de yol aldığını görüyoruz.  
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FETÖ örgütünün en büyük özelliği, bizim düşüncemize göre, çok ciddi bir dış destek 

bulabilmesidir. Bu desteği bulmuştur. Hiçbir İslamcı grup bu ölçüde bir dış destek 

bulamamıştır. Bütün bu gelişmeler, her safhasında, yasa dışına henüz büsbütün 

çıkılmamış olmasına rağmen, geleceğe dönük potansiyel bir tehdit anlamında 

tarafımızdan izlenmiştir ve birçok devlet takdimlerinde de bu hâller dile getirilmiştir. 

Özellikle yaygın bir kadro hareketinin devlet kurumlarında yer almaya dönük neticeler 

vermesi, faaliyetin gerçek amaçları noktasında tarafımızda tereddütlere mahal 

bırakmış ve hareket o tarihlerde, yasa dışı bir muhteva sergilememesine rağmen, Millî 

İstihbarat Teşkilatı tarafından, kaydıihtiyatla da olsa, izlenmeye devam edilmiştir.  

Bu dönemde Teşkilatımızın konuya duyarlılık göstermesi örgüt üzerinde olumsuz bir 

sonuç doğurmuş, ülke içinde yeterli faaliyetin sergilenemeyeceği fikrinden hareketle 

Gülen’in Amerika’ya nakli konusu gündeme gelmiştir. Bu görüşme, örgütün dış destek 

sağlama ve hareket kabiliyetine önemli katkılar getirirken bizim kontrolümüze de 

zorluklar vermiştir. Örgüt bu tarihten küresel bir enstrüman niteliğini daha da 

güçlendirmiştir. Bir başka deyimle: Küresel sermayenin izdüşümü konumuna âdeta 

getirilmiştir.  

2000’li yıllar, örgütün giderek güçlenen kadroları, büyüyen mali imkânları ve daha 

geniş bir alanda manevra yapabilme olanaklarının artmasıyla liderliğin daha iri 

emeller doğrultusunda yeni hedeflere yönelmek istedikleri düşüncesini de 

güçlendirmiştir. O yılları hatırlarsak, dehşetli bir bilgi kirliliği ortalığı toz dumana 

çevirmiş, bürokraside savcı-hâkim-polis üçlüsünün FETÖ kaynaklı senaryolar 

çerçevesinde devleti kontrol altında tutabilme gayretlerinin arttığı görülüyor. Uysal 

görünümlü hareket, arzuladığı sonuçları alabilmek noktasında, âdeta taarruzi bir 

nitelik kazanmaya başlıyor. Ve 2009 yılı geliyor, bize göre ilk kırılma yaşanıyor. 

Çeşitli alanlarda yapılan algı operasyonlarına MİT Erzincan Bölge Ünitesine yönelik 

düzmece bir faaliyetle yeni bir veçhe ekleniyor. Erzincan olayı, tarafımızdan daha 

sonra yapılacağı öngörülen daha iri baskı yönlendirme, yanıltma ve dağıtma 

çabalarının başlangıcı olarak değerlendiriliyor. En güçlü şekilde, o dönemde, devlet 

nezdinde seslendiriliyor ancak yeterli yansıma yaratılamıyor. Bunu Diyarbakır ve 

Batman’daki benzer zorlamalar izliyor. Savcı-hâkim-polis üçlüsünün durdurulamaz 

çalışmaları hız kazanıyor. 7 Şubat olayı, belirttiğimiz tahminlerimizin yeni bir sonucu 
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oluyor. Bu defa hedef büyütülerek MİT müsteşarları ve personeli üzerinden devletin ve 

Hükûmetin tepe noktaları zedelenmek ve yargıya taşınmak isteniyor.  

7 Şubatın bir diğer önemli amacı: Yeterince ele geçirilemeyen gizli serviste tepeden 

vurmak ve iş yapamaz hâle getirmektir. Aslında istenen, canlı kaynaklar aracılığıyla 

istihbari faaliyet yürüten bir yapıyı büsbütün işlevsiz hâle getirmek, itibarsız kılarak 

cezalandırmak ve nihayetinde de tasfiye etmektir. FETÖ örgütünün en belirgin şekilde 

yöntem değiştirdiğini 7 Şubatta görüyoruz. Artık örgüt iyi yüzünü, sözde demokrat 

görünümünü terk ederek yeni nesil bir terör örgütü olma kulvarına süratle giriyor. 

Tabiatıyla yasa dışına taşan bu saldırgan hareket devletin de karşı önlemler alma ve 

örgütle mücadeleyi başlatmasını zaruri kılıyor. Karşılıklı mücadele böylece hız 

kazanıyor.  

17-25 Aralık, 7 Şubatın rövanşist duygularla daha geniş boyutlu bir tekrarıdır. 15 

Temmuz ise büsbütün, insicamını ve geleceğe dönük emellerini kaybetmeye başlayan 

örgütün gerçek yüzünü açık bir şekilde ele verdiği tarihtir. Artık karşımızda her türlü 

acımasızlığı gösterebilecek küresel bir oluşum söz konusudur.  

Başlangıçtan itibaren FETÖ örgütü yasa dışına çıkmasa da ve bir terör örgütü 

görüntüsü vermese de, biraz evvel ifade ettiğim gibi, MİT tarafından diğer örgütler 

gibi izlenmiş ve stratejik anlamda birçok bilgi ilgili devlet kurumlarına değişik 

ortamlarda sunulmuştur. Bu husus kayıtlarla sabittir. Ancak öncelikle ve samimiyetle 

ifade etmeliyiz ki olayın 15 Temmuzda yaşanan boyuta geleceğini gösteren bilgiler 

alınamamıştır ve hatta 7 Şubata kadar tahmin dahi edilememiştir.  

Bu arada başka bir hususa değinmek istiyorum: MİT stratejik anlamda bilgi toplayan 

ve bunları analiz eden bir kuruluştur. Fakat geçmiş yıllardaki gelişmeler ve 

mecburiyetler Teşkilatı ağırlıklı olarak iç güvenlik istihbaratına itmiş ve dar 

kadrolarca bu alanların kontrolü de yeterince yerine getirilememiştir.” 

Bütün bu bilgiler; örgütün, devlet kurumlarını ele geçirmek suretiyle iktidarı ele 

geçirmeyi hedef edindiği, bu maksatla ortaya çıktığı 1960’lı yıllardan itibaren örgüt evlerine 

çektiği zeki ve genç insanları bir yandan örgüt militanı şeklinde yetiştirirken bir yandan da iyi 

bir eğitimle devlet kademelerinde yer almasını sağladığını ortaya koymaktadır. Zamanla 

örgüt, merkezi sistemle yapılan sınavları organize eden ÖSYM kurumuna da sızması 
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sayesinde sınav sorularını çalarak başlangıçta sızma olarak adlandırılabilecek kamu 

kurumlarına eleman yerleştirme faaliyeti kitlesel bir hal almış ve hedef kurumları işgale kadar 

varmıştır.  

Örgütün hedefi tüm kamu kurumlarını ele geçirmek olmakla birlikte kamu 

kurumlarından bazılarına daha fazla önem ve öncelik vermiştir. Bu kurumların emniyet, 

askeriye, mülkiye ve yargı olduğunu görmekteyiz. Nitekim özel önem ve öncelik verdiği bu 

kurumların ele geçirilmesi faaliyetlerine “mühim hizmetler” adı vermiş, bu kişilerden sorumlu 

tuttuğu kişilerle (imamlarla) FETÖ Lideri doğrudan görüşmelerde bulunmuştur. Bu nedenle 

örgütün bu kurumları ele geçirme faaliyetlerini ayrı başlıklar halinde incelemek gerekmiştir. 

1.5.1.1. Yargı  

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 15.11.2016 tarih ve 

2016/440 sayılı kararı, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nun 

04.08.2016 tarih ve 2016/12 sayılı kararı ile Ankara Cumhuriyet 

Başsavcılığının kamuoyunda çatı iddianamesi olarak bilinen 06.06.2016 

tarihli iddianamesinde FETÖ/PDY’nin Yargı Organlarındaki 

Yapılanması ve Faaliyetlerine yer verilmiştir. Bu üç metin birlikte ele 

alındığında; 

1. Türkiye’nin sosyo-politik gündeminde sözde dini referanslar üzerinden kendisine 

toplumsal ve kamusal bir varlık ve meşruiyet zemini inşa eden, sosyolojik bünyesi itibariyle 

mütesanit bir dokuya sahip olan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü, müntesiplerini ilgili yapıya 

tümden sadakat ilkesi çerçevesinde doktrine etmiş, yapı mensuplarının ahlâk ve hukuk dışı 

her türlü eylemlerini mubah görmüştür. Mistik bir otoriteye (mehdilik) inanmışlıkla, 

yandaşları için merkezi sınavlarda soru çalma, masumiyet karinesini çiğneyerek, haklarındaki 

suçlamayı dahi bildirmeden insanları yıllarca ceza infaz kurumunda tutarak hürriyetlerini 

kısıtlama şeklindeki eylemlerinde olduğu gibi kişi haklarını ihlal etme, kayırma, yalan 

söyleme, delil uydurma, iftirada bulunma gibi ahlâk ve hukuk dışılıkları gerçekleştirmekte ve 

hedefleri uğruna suç işlemekte herhangi bir beis görmemiştir. 

2. Talimatlar yoluyla kolektif bir şekilde harekete geçen, kamu erkinin kritik 

bürokratik alanları başta olmak üzere, kamusal alanı ele geçirme amacıyla hareket eden, 

mülkiye, adliye, emniyet, eğitim ve ordu içerisinde kendi özel hiyerarşisi ile illegal şekilde 

kadrolaşan, devletin tüm kurumlarına yerleştirdiği örgüt üyeleri ile adeta devlet içinde ayrı 

bir devlet yapısı oluşturan örgütte, sözde lider Fetullah Gülen tarafından verilen; 
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"-Esnek olun, sivrilmeden can damarları içinde dolanın!; bütün güç merkezlerine 

ulaşıncaya kadar hiç kimse varlığınızı fark etmeden sistemin ana 

damarlarında ilerleyin! 

-Türkiye’deki güç ve kuvveti cephenize çekeceğiniz ana kadar her adım, erken sayılır. 

-Adliye, mülkiye veya başka hayati bir müessesede bizim arkadaşlarımızın mevcudiyeti 

öyle ferdi mevcudiyetler şeklinde ele alınıp değerlendirilmemelidir. Yani bunlar gelecek 

adına bizim o ünitelerde garantimizdir. Bir ölçüde onlar bizim varlığımızın teminatıdır. 

-Arkadaşlarımız o sahada kabiliyetlerini geliştirmeli, müktesebatlarını geliştirmeli esas 

ve zannediyorum iki yanlı olmaları itibariyle de sergileyecekleri performansta da daima 

takdir toplayacaklardır. Yani bu bizim cepheyi öğrenmeleri lazım arkadaşların. Yani bizim 

hukuk sistemimizi didik didik etmelidirler, biz bir taraftan çalışıp onların istifade edecekleri 

şekle getirmeliyiz, onu öyle formüle etmeliyiz, öyle tertip ve temkide tabi tutmalıyız. 

-Allah'ın Resulü kuvvet dengesinin olmadığı bir yerde ortaya atılmasının hezimet ve 

mağlubiyetle neticeleneceğini herkesten iyi değerlendirdi ve bu sebeple de stratejisini hep 

temkin ve tedbirle örgütledi. Denge gözetilmediğinde hezimet ve mağlubiyetin kaçınılmaz 

olduğu şartlarda kahramanlık gösterisi ihanettir. 

-Yani siz hâkim değilsiniz başka kuvvetler var. Bu ülkede değişik kuvvetleri hesap 

edecek dengeli, dikkatli, tedbirli, temkinli yürümekte yarar var ki geriye adım atmayalım… 

yani her şey bir oyundur. Kungfu gibi oyun, tekvando gibi bir oyun, judo gibi bir oyun her 

zaman insan hasmını yenmesi öyle yumruk vurup yere sermesi gibi bir şey değildir, Bazen 

hasımdan kaçmak bile çok önemli bir manevra … çok iyi bilecek, çok iyi planlayacak ona 

göre yürüyeceksiniz. Kuvvet dengesi, olmadığı bir yerde kuvvete başvurmayacaksınız, teknik, 

taktik, yerine sizin kalbiniz önemlidir. 

-Ben yine kuvvet dengesinin olmadığı için şahsen o yol yerine kendi düşüncemi yayma, 

kendi düşünce sistemim adına varlığı her tarafı fethetme, ele geçirme yolunu şahsen tercih 

ederim. 

-Zaman henüz uygun değil. Bütün dünyayı omuzlayıp taşıyabileceğimiz zamana dek, 

tamam olacağınız ve koşulların uygun olacağı zamana dek beklemelisiniz! Bilhassa, haber 

alma hususunda her zaman hasım cephenin çok önünde olunmalıdır. 

-Toplumun büyük kesimlerine, büyük kısımlarına, bu duygu ve düşünceyle ulaşma 

açısından, belli bir noktaya, belli bir kıvama gelecekleri ana kadar, bu şekilde hizmet 

etmeleri şart, zaruri, lüzumlu…yanlışı telafi edemeyiz. 

-Türkiye’deki devlet yapısı ölçüsüne göre bütün anayasal müesseselerdeki güç ve 

kuvveti cephemize çekeceğimiz ana kadar her adım erken sayılır. (…) bunca kalabalık içinde 
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ben bu dünyayı ve düşüncemi sözde mahremiyet içinde anlattım. (…) sırrınız sizin sırrınızdır. 

Söylerseniz siz esir olursunuz. 

-Yüzlerce arkadaşlar, yüzlerce diyorum tabi. Türkiye’nin içinde binlerce yurt dışında 

burs veriyorlar. Amerika’da otuz küsur değişik üniversitelerde kariyer yapıyorlar. Kariyerin 

yapılmasının yanında kariyer yapmanın yanında ada aynı zamanda bu arkadaşlarımız orada 

hizmet de yapıyorlar ve bu iki üç senelik ömrü olan bir şey. Daha öncede vardı üç beş 

arkadaş ama fakat bunlar Allah'a çok şükür organize edildi. Himmetler belli bir noktada… 

(kesinti) edildi. Ve şimdi orada çok iyi güdülüyorlar Allah’ın inayet ve keremiyle her sene de 

besleniyorlar. İngiltere’den Almanya’ya oradan Avustralya’ya oradan Amerika’ya kadar her 

yerde kariyer yapan arkadaşlarımız besleniyorlar. Ve bu arkadaşlar bizim gayeyi hayalimize 

göre gelecekte o dünyalardaki üniversitelerdeki bizim tebliğcilerimiz olacaklar. Türkiye’ye 

döndükleri zaman da burada el üstünde üniversitelerdeki hocalarım olacaklar. 

-Dünyada satın alınmayacak adam yoktur. Sadece fiyatları farklıdır. Birini az fiyata 

birini çok fiyata alırsın." 

talimatlar, bir yandan kadrolaşmanın örgüt için arz ettiği önemi, diğer yandan ise 

kadrolaşmanın Anayasal düzeni ele geçirmek için izlenen bir stratejik yöntem olduğunu 

ortaya koymaktadır. 

3. Gizlilik ve takiye kültürünü kuruluş felsefesi olarak belirleyerek yıllar yılı kendini 

maskelemeyi başarmış olan FETÖ/PDY terör örgütü, bu süre boyunca legal görünürlüğe 

önem ve öncelik atfetmiş, böylece toplum içindeki meşruiyetini de sorgulanamaz bir biçimde 

tahkim etmeye çalışmıştır. Bu görünürlük biçimleri kimi zaman bayrak hassasiyeti, kimi 

zaman Türkçe sevgisi, kimi zaman da toplum katmanlarının bir şekilde uğrak yeri/geçiş yolu 

olabilecek sözde akıl ve bilim referanslı eğitim kurumları olmuştur. 

4. Ancak, bu terör örgütünün gerçek amaçlarını perdeleyen maske Mit Müsteşarının 

ifadeye çağırılması gibi olayların yanı sıra 2013 yılında dershane tartışmalarıyla ortadan 

kalkmaya başlamış ve nihayetinde hükümeti ve siyaseti dizayn etmeye yönelik 

gerçekleştirilen 17/25 Aralık bürokratik darbe girişimiyle tamamen düşmüştür. 17/25 Aralık 

bürokratik darbe girişiminin, sonuçları itibariyle gerek Devlet gerek de Millet nezdinde 

örgütün bir yardım kuruluşu/hizmet hareketi olmayıp terör örgütü olduğu hususunda ortak 

vicdani bir kanaat oluşması bakımından miladi bir tarihi olduğunu söylemek yanlış 

olmayacaktır.  

5. Dini duyguları istismar etmek suretiyle güvenini kazandığı insanları yıllarca kendi 

plânları doğrultusunda kullanan FETÖ/PDY terör örgütünün gerçek yüzünün anlaşılarak 

Devletin bu yapıyla etkin bir mücadeleye başlaması sonrasında, mensuplarını yeni ihdas 
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edilen kadrolara yerleştirmek bir yana, mevcut kadroları korumakta zorlanan, tasfiye sürecine 

giren, ekonomik ve siyasi yönden zayıflayan örgütün, popüler dildeki karşılığı ile “mağdur 

edebiyatı” stratejisi üstüne kurulu algı yönetiminden de bir sonuç alamayacağını ve geri 

dönüşü olmayan bir yola girdiğini anlayan FETÖ/PDY terör örgütü, ihanetler zincirini 15 

Temmuz askeri darbe girişimiyle sürdürmüştür. Mülkiye, adliye, emniyet, eğitim ve ordu 

içerisindeki kadrolaşmasını tamamladıktan sonra Anayasal düzeni yıkarak rejimi değiştirmek 

için artık zamanın geldiğini düşünen FETÖ/PDY'nin, 15.07.2016 günü Cumhuriyet tarihinin 

en kanlı darbe girişimine imza atması bu yapının mahiyetini tüm çıplaklığıyla gözler önüne 

sermiştir.  

6. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yargı erki içerisinde, hiyerarşik şekilde örgütlenen 

ve alternatif olarak faaliyet gösteren, kendinden olmayan herkesi, özellikle de örgütün kişisel 

çıkar ve menfaatlerine hizmet etmeyen kişileri düşman addeden, örgüte boyun eğmeyen veya 

farklı düşünen kişileri hedef haline getirerek yargı kararları ile emniyet operasyonlarına konu 

eden, istihbarat toplayan, operasyon kararları alan, emniyet ve yargı üzerinden toplanan 

istihbarata göre örgütün üst düzey yöneticilerinin verdiği kararları icra eden, basın ve yayın 

üzerinden linç girişimi gerçekleştiren, topluma yönelik algıyı yöneten, örgütte yer alanları 

kahramanlaştıran, unutturma sürecini tekrarlayan, suç faili veya masum olduğuna 

bakılmaksızın birçok kişiyi yargı eliyle mağdur eden, taraflı ve delilsiz davalar açan örgüt 

mensuplarının yargı içerisinde cemaat cuntası şeklinde paralel bir yargı gücü oluşturdukları 

görülmüştür. 

7. Yargının devlet ve toplum hayatında kesin belirleyici ve son karar verici olması 

örgütün işini kolaylaştırmıştır. Örgüt, yargıyı sadece rakiplerini bertaraf etmek için değil aynı 

zamanda siyaseti tanzim etmek, siyasi partilerin yönetimlerini değiştirmek, toplumdaki 

etkinliğini artırmak, toplumu kontrol etmek, kişilerle ilgili bilgi toplamak, ticari faaliyet 

alanlarını ve kamu kurumlarını ele geçirmek, hatta hükümeti yıkmak ve kendi felsefesine 

uygun bir siyasi yapı oluşturmak için de bir araç olarak kullanmıştır. Böylece yargı 

soruşturma unsurlarıyla, alt yapısıyla ve polisle desteklenerek örgütün kullanabileceği bir 

silaha dönüşmüştür. Yüksek yargıdaki değişim ile örgütün elindeki bu silahın etki alanı 

zirveye ulaşmıştır. Yargıyı önemli oranda elinde tutan FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün, 

kendisine engel olacağını düşündüğü hâkim-savcı, asker, emniyet personeli, mülki amirler ve 

diğer kamu personelleri hakkında uydurma tahkikatlar, tutuklamalar yaparak saf dışı 

bırakılmış, aynı zamanda bu yolla diğer kişilere de gözdağı verilmiştir. Silahlı kuvvetler 

mensupları ile ilgili uydurma soruşturmalar, toplu tutuklama ve davalarla TSK mensuplarının 

bir bölümü etkisiz hale getirilmiş, böylece örgüt mensuplarının terfi etmesinin yolu 
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açılmıştır. 

8. FETÖ/PDY mensubu hâkim ve Cumhuriyet savcıları, hayatlarının farklı 

dönemlerinde FETÖ/PDY mensupları ile muhatap olmuşlardır. Örgütün öncelikli hedefinin 

Devletin askeriye, adliye ve mülkiye kadrolarına yerleşmek olduğu, kendilerinin de bu amaç 

doğrultusunda örgütün yargıdaki eleman ihtiyacını karşılamak üzere yetiştirildikleri, 

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından üyelerine hâkimlik ve savcılık sınavlarına 

girmeleri konusunda telkinlerde bulunulduğu, hatta mensuplarının sırf hâkimlik savcılık 

sınavlarına hazırlanmaları için hukuk fakültesi mezunları arasında çalışma evleri 

oluşturulduğu, ışık evleri, dershaneler ve okullar vasıtası ile mahrem görev kapsamında 

büyük önem atfedilen hâkim ve savcılık mesleğine örgüt mensuplarının yerleştirilmesi 

amacıyla, sınav sorularının yasal olmayan yollarla temin edilip sınavdan birkaç gün önce, 

abiler/ablalar tarafından cevapları işaretlenmiş kitapçıklar halinde öğrencilere gösterilerek 

ezberlemelerinin ve bu şekilde sınavda başarılı olmalarının sağlandığı, örgüt mensubu olan 

öğrencilere hâkimlik ve savcılık sınavını kazanmaları halinde örgütün yargı içerisindeki 

bürokrat ve üst düzey yöneticileri tarafından referans olunacağının söylendiği, mülakatı geçip 

staja başlayan hâkim ve savcı adaylarının Adalet Akademisi ve staj dönemlerinde de yine 

örgüt tarafından koordine edildiği, kendilerinden olan hâkim ve savcı adaylarının deşifre 

olmasını engellemek amacıyla, örgütle irtibatlarını gizlilik içerisinde ve sözde liderin 

"Tedbir" kurallarına uygun şekilde sürdürecekleri evlerde kalmalarının tavsiye edildiği, 

adayların beşer kişilik kapalı gruplar halinde ve örgüt tarafından finanse edilen evlerde 

kalmalarının sağlandığı, iki evin irtibat halinde olmasının istendiği, bu evlere murakıp adı 

verilen örgüt mensubu kişilerin gönderilerek evde kalan öğrencilerden bilgi alınmasının ve 

tavsiyelerde bulunulmasının sağlandığı belirlenmiştir. 

9. Örgüt üyesi bir hâkim/savcı ifadesinde bu hususları itiraf etmiştir;  

“Ben ve (x), (y) isimli ser murakıbın söylemiş olduğu adrese gittik. Adrese gittiğimizde 

kapıyı çaldık, kapıyı (y) isimli ser murakıp açtı. Bizi salona aldı. Bize ilk olarak 

hâkimlik savcılık mesleğinin kutsallığından, bu mesleği dürüst kişilerin yapması 

gerektiğini, bu meslekte tam olarak adaletli bir şekilde görev yapacak dürüst insanların 

bulunması gerektiğini söyledi. Daha sonra bize hitaben "sizce ben sizi neden buraya 

çağırdım" diye sordu. Ben bu soruya (x) 'in ne cevap verdiğini hatırlamıyorum ancak 

ben, (y) isimli ser murakıba "ya sınavı kazanmamız için dua edeceğiz ya da artık bizden 

hâkim savcı olmamamızı isteyeceksiniz başka mesleğe yönlendireceksiniz" ve benzeri 

şeklinde cevap verdim. Bunun üzerine (y) gülümsedi ve bize hitaben "size Adli Yargı 

Hâkim Savcılık sınavının cevapları işaretlenmiş şekilde sorularını vereceğim, kabul 
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eder misiniz? Şeklinde sordu. Akabinde bunu farklı farklı kesimlerin yıllardır yaptığını, 

muhafazakâr kesimlerin geride kaldığını, sizin gibi insanların mesleğe geçerek gerekli 

adaletin sağlanması gibi sözler söyledi. Ben de bu sözleri duyunca kabul ettim. Ayrıca 

benimle gelen (x) de bunu kabul etti. Daha sonra Kuran ile elinde sorularla geldi. Tek 

tek bize Kuran'a el bastırdı. Kuran'a elimiz basılı halde bize hitaben "Hoca efendi bile 

gelse bu soruları aldınız mı dese almadık şeklinde söyleyeceksiniz ve bu hususta Kuran 

üzerine yemin edeceksiniz" şeklinde söyledi, biz de "Kuran üzerine yemin ederiz" 

diyerek yemin ettik ve bize fotokopi halinde kitapçık şeklinde tüm soruları verdiler. 

Kitapçıkta soruların doğru şıkları kurşun kalemle yuvarlak içerisine alınmış vaziyette 

idi. Soru kitapçığı bir tane idi, daha sonra kendisi odadan çıkarak bize "bir saatiniz var 

soruların cevaplarını ezberleyin, buradan çıktığınız da sorular ile ilgili olarak en ufak 

bir şeyden bile birbirinize dahi bahsetmeyin" şeklinde söyledi. Biz de bu soruları (x) 'le 

birlikte bir saat çalıştık ve soruların cevaplarını ezberledik. Daha sonra tekrardan (y) 

gelerek bizden kitapçığı elden aldı ve bana 75-80 arası bir puan alacak şekilde doğru 

cevapları işaretlememi, (x) 'e de 70-75 arası bir puan alacak şekilde doğru cevapları 

işaretlemesini söyledi. Ayrıca bize "sınav kâğıdını boş bırakmayın, karalama yaparak 

soru çözmüş gibi yapın" demişti.”  

10. Örgütün yargı imamı, doğrudan Türkiye imamına bağlı olarak faaliyet yürütmekte, 

gerektiğinde doğrudan Fetullah Gülen ile irtibat kurabilmektedir. Yargı imamı yargı 

içerisinde söz sahibi olabilecek şahıslar arasından seçilmektedir. Örgüte ait ışık evleri il 

bazında eyalet adı altında birden çok bölgeye ayrılmıştır. Her bölge 8 ilâ 10 evden 

müteşekkildir. Bölgelerden sorumlu kişilere bölge abisi/ablası adı verilmiştir 

11. . Örgüt tarafından, Türkiye Adalet Akademisi stajında hâkim ve savcı adayları staj 

dönemlerine göre ayrılmış, bazı hâkim ve savcı adaylarına Türkiye Adalet Akademisi 

yurdunda kalmaları tavsiye edilerek bu kişilerden örgüt lehine ya da aleyhine konuşan 

adayların isimlerinin bildirilmesi istenmiştir. Her dönemin sorumlu abisinin/ablasının 

bulunduğu, evlere gönderilen örgüt mensubu murakıpların hâkim ve savcı adaylarına 

gerektiğinde oruç tutmama, oruç tutsa dahi elinde su şişesiyle gezme, cuma namazına 

gitmeme, kokteyl ve resepsiyonlarda içki içme, örgüt dışından başka bayanlarla evlenmeme 

yönünde telkinde bulunduğu belirlenmiştir. Örgüt mensubu hâkim ve savcıların T1, T2, T3, 

T4 ve T5 şeklinde kategorize edilerek taşra ve dönem yapılanmasının oluşturulduğu, dönem 

yapılanmasında yazın bir haftalık kamp yapıldığı, taşra yapılanması içinde ise yıl boyunca 

düzenli görüşmelerin gerçekleştirildiği, örgütten olmamakla birlikte bu yapıya yakınlık 

duyan kişilerle irtibata geçildiği, ilgilenmeleri için kendilerine zimmetlenen hâkim ve 



290 
 

	

Cumhuriyet savcılarının özellikle Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu nezdindeki 

taleplerinin yerine getirilmeye çalışıldığı anlaşılmıştır. 

12. Örgütsel bağı muhafaza etmek ve kuvvetlendirmek amacıyla daha önce aralarında 

sosyal bir ilişki ve tanışıklık bulunmayan aynı meslekten olanların veya örgüt için stratejik 

öneme sahip asker kişiler, mülki idare amirleri ve diğer kariyer meslek kurumlarından örgüt 

mensuplarının birbiriyle evlenmeye teşvik edilmesi yönünde bir sistem oluşturulmuştur. 

Örgüt mensubu birinin, örgüt dışındaki biriyle evlenmesi tasvip edilmemiş, örgüt sırlarının 

deşifre edilmesinin önüne geçmek amacıyla bu kişilere karşı mesafeli davranılmış ya da 

yapıdan uzaklaştırılmıştır.  

13. FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olan hâkim-savcı adaylarının diğer hâkim-savcı 

adayları arasında tanınır hale getirilmesi ve ön plana çıkartılması, örgüt terminolojisiyle ifade 

etmek gerekirse "parlatılma"sı amacıyla bu üyelerden müteşekkil hâkim- savcı adayları 

mezuniyet albüm kurulları oluşturulmuştur. Albüm kurulu üyelerinin tertip ettikleri 

ziyaretlerle kamu bürokrasisi ile ilişki kurmaları sağlanmıştır.  

14. Adalet Akademisi, hâkim-savcı adayları yönünden fişleme merkezine 

dönüştürülmüş ve kendilerinden olanlara iyi siciller verilerek mesleki kariyer anlamında 

önleri açılmıştır. Kendilerinden olmayan adayların ise mesleğe kabul ve ilerde yükselmelerini 

engelleyecek mahiyette sicilleri oluşturulmuş, mesleğe kabullerini engellemek amacıyla 

usulsüz soruşturmalar yapılmıştır. Nitekim hakkında usulsüz soruşturma açılarak disiplin 

cezası tayin edilen, bu ceza gerekçe gösterilerek mesleğe kabul edilmeyen Didem Yaylalı 

isimli hâkim adayı uğradığı haksızlıklar sonucunda girdiği bunalım sonrasında intihar etmek 

suretiyle yaşamına son vermiştir. 

15. Adaylık sürecini tamamlayıp kura kararnamesi ile ataması yapılan mensuplarının 

takibi örgüt tarafından bırakılmamış, bu kişilerin görev yaptıkları yerde veya yakın çevrede 

görev yapan diğer örgüt mensubu hâkim ve savcılar ile sürekli irtibat halinde tutulmuşlardır. 

Bu şekilde örgütle olan bağlılıkları daimi hale getirilmişlerdir. Ayrıca örgüt mensubu hâkim -

savcıların ilk ay maaşlarının tamamını örgüte aktardıkları, devam eden aylarda ise 

bekârlardan yüzde on beş, evlilerden yüzde on, üç ve daha fazla çocuğu olanlardan ise yüzde 

beş oranında himmet toplandığı belirlenmiştir. 

16. FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olan hâkim-savcılara yönelik adaylık dâhil tüm 

süreçlerde dil eğitimi, yüksek lisans-doktora öğrenimi, yurt dışı gezileri, mesleki ve kişisel 

bilgi ve görgüyü artırmaya yönelik yurt içi ve yurt dışı programları düzenlemek suretiyle 

örgüt üyesi hâkim ve savcılar emsallerine nazaran daha donanımlı hale getirilmeye 

çalışılmıştır. Örgüt mensubu bazı hâkim ve Cumhuriyet savcılarının da hak etmedikleri halde 
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ve mevzuat hükümlerine riayet edilmeksizin yurt içi ve yurt dışı yüksek lisans ve doktora 

programlarına yerleştirildikleri ve örgütün üniversitelerdeki akademisyen üyeleri vasıtasıyla 

bu kişilerin emsallerine nazaran söz konusu programları daha kısa sürede bitirmelerinin 

temin edildiği belirlenmiştir. 

17. Kamuoyunda "Erzincan Ergenekon"u olarak bilinen dava sürecinde; Erzincan 

Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner, Fetullahçılar olarak bilinen grupla ilgili olarak "Örgüt 

Kapsamında İzinsiz Eğitim Kurumu Açma ve Yardım Toplama Kanunu'na Muhalefet" 

suçlarından yürüttüğü bir soruşturma nedeniyle, FETÖ/PDY örgütüne mensup olan Erzurum 

özel yetkili Cumhuriyet savcıları ve emniyet görevlileri tarafından, makam odasında 

gözaltına alınmıştır. Polis kamerası ile kayıt altına alınan söz konusu görüntüler masumiyet 

karinesi, lekelenmeme hakkı ve soruşturmanın gizliliği ilkeleriyle bağdaşmayacak şekilde 

basın yayın organlarına servis edilmiştir. Böylece bir yandan kendilerinden olmayan yargı 

mensuplarına gözdağı verilirken diğer yandan örgütün amaçlarına hizmet eden militanların 

moral ve motivasyonları güçlendirilmiştir. Soruşturmanın Gülen yapılanmasına ilişkin 

olduğunu gizlemek amacıyla kamuoyu yanıltılarak soruşturmanın başka bir cemaatle ilgili 

olarak yürütüldüğü algısı oluşturulmaya çalışılmıştır. Oysa kamuoyuna deklare edilen 

cemaatle ilgili olarak yürütülen soruşturma fezlekesi, bahse konu operasyondan çok önce 

Cumhuriyet başsavcısı tarafından sonlandırılmış, örgüt militanlarının bu tarihten sonra kendi 

örgütleriyle ilgili olarak bir soruşturmanın başlatıldığını öğrenmeleri akabinde düğmeye 

bastıkları tartışma götürmeyecek şekilde açık ve net bir şekilde anlaşılmıştır. Erzurum Özel 

Yetkili 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince Cumhuriyet Başsavcısı Cihaner'in 16.02.2010 

tarihinde "Ergenekon Terör Örgütüne Üye Olmak, Resmi Evrakta Sahtecilik, İftira, Tehdit" 

suçlarından tutuklanmasına karar verilmiştir. Hakkında 5 yıldan 28 yıla kadar hapis cezası 

istenen eski Cumhuriyet başsavcısının evi, makamı, arabası ve üzerinde yapılan aramalar 

neticesinde delil niteliği taşıdığı iddiası ile el konulan ve iddianame eki yapılan bir kısım 

CD'ler üzerinde yapılan bilirkişi incelemesinde çizgi film, sinema ve müzik içerikli CD'ler 

olduğu anlaşılmıştır. Soruşturma sürecinde, başka bir eylemi nedeniyle hakkında yer 

değiştirme istemli disiplin soruşturması yürütülen ve soruşturmadan kurtulmak amacıyla 

meslekten istifa eden İliç Cumhuriyet Savcısı Bayram Bozkurt araç olarak kullanılmıştır. 

Cumhuriyet Başsavcısı hakkındaki soruşturmada ve kovuşturmada gizli tanık olarak 

ifadesine başvurulmuş, gizli tanığın ismi Hakan Aslan olarak değiştirilerek bir süre yurt 

dışına gönderilmiş, daha sonra, üyelerinin büyük çoğunluğunu FETÖ/PDY mensuplarının 

oluşturduğu dönemin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından mesleğe kabul işlem 

dosyasında bulunan bazı bilgiler örgüt mensubu olmayan Kurul üyelerinden gizlenerek, gizli 
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tanığın mesleğe tekrar kabul işlemi gerçekleştirilmiştir. Yapılan yargılamalar neticesinde 

Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in de aralarında bulunduğu 14 sanık hakkında 

13.11.2015 tarihinde beraat kararı verilmiştir. Böylece Cumhuriyet Başsavcısı hakkındaki 

soruşturma ve davanın, örgütün yapısını araştıran ve illegal faaliyetlerini soruşturmaya konu 

eden, görevinin gereği olarak, Anayasa ve yasalar çerçevesinde suça ilişkin soruşturmayı 

yürüten Cumhuriyet başsavcısının mesleki kariyerini sonlandırmak bir yana tüm yaşamını 

karartma amacına mâtuf olduğu tescillenmiştir. 

18. Örgüt, 07.02.2012 tarihinde MİT soruşturmasıyla yargıyı kullanarak, bir yandan 

kendinden olmayan MİT yönetimini bertaraf ederek MİT'i ele geçirmek, bir yandan da aynı 

soruşturmayla hükümetin terör sorununu çözmek amacıyla başlattığı barış sürecini 

durdurmak için harekete geçmiştir. MİT yöneticileri, hükümet üyeleri ve başbakan terör 

örgütüne yardımla suçlanmaya çalışılmış böylece hükümete gözdağı vermeye ve yıpratmaya 

çalışılmıştır. Örgütün bu denemesi, yapılan bir kanuni düzenlemeyle istihbarat görevlileri 

hakkında soruşturmaların izne bağlanması sistemine geçilerek önlenebilmiştir. 

19. 7 Şubat olayı sonrası özel yetkili mahkemelerin faaliyetleri sonlandırılıp yargıya 

bir başka özel yetkili mahkeme yapısı ilave edilmiş bu cümleden olarak Terörle Mücadele 

Kanunu’nun 10'uncu maddesi ile yetkili yeni mahkemeler kurulmuştur. Fakat bu dönemki 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu örgütün elinde olduğundan yeni kurulan mahkemeler 

de örgütün denetiminde oluşturulmuş ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün, özel yetkili 

mahkemelerde yarım kalan uygulamaları TMK mahkemelerinde de aynen devam ettirmiştir. 

20. HSYK Teftiş Kurulu Başkanlığının bir araç olarak kullanılarak, FETÖ/PDY 

tarafından hedef olarak görülen bir kısım hâkim ve Cumhuriyet savcılarına yönelik olarak, 

olağan denetimler sırasında ihbarcıların kimliğinin tespiti konusunda bir işlem yapılmaksızın 

isimsiz ve imzasız ihbar dilekçelere istinaden inceleme başlatıldığı, ilgili hakkında lehe olan 

deliller toplanmaksızın sadece aleyhe olan delillerin toplanılmasıyla yetinildiği böylece 

hakkında inceleme veya soruşturma yapılan kişilerin itibarsızlaştırıldığı anlaşılmıştır. 

Soruşturmalarda ilgililerin savunma hakları kısıtlanmış, savunma istenilmeyen konularda da 

disiplin cezası uygulanması talep edilmiştir. Öte yandan, FETÖ/PDY mensubu bir kısım 

hâkim ve Cumhuriyet savcılarının, usul ve yasaya aykırı iş ve işlemleri soruşturma konusu 

yapılmamış veya bu iddialar konusunda etkin bir soruşturma yapılmadan dosyalar 

neticelendirilmiştir. muktezaya bağlanmıştır. Gerek disiplin cezası tayin edilen kişi sayısı, 

gerekse de cezaların niteliği göz önüne alındığında, üyelerinin çoğunluğunu FETÖ/PDY 

mensuplarının oluşturduğu dönemin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun, disiplin 

soruşturmalarında kendilerinden olmayan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının terfi ve 
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yükselmelerini, önemli yerlere atanmasını engelleme, itibarsızlaştırıp sindirerek meslekten 

soğutma ve istifaya ya da emekliliğe zorlama için kullandığı kanaatine ulaşılmıştır. Örgütün 

hedefindeki hâkim ve Cumhuriyet savcıları hakkında yapılan soruşturmalarda, isnat edilen 

eylemler arasına mutlaka aile birliğinden kaynaklanan sadakat yükümlülüğünü ihlal edici 

nitelikte, "karşı cinsten birine ilgi duyduğu", "gayrimeşru olarak birliktelik yaşadığı", hiç bir 

şey yok ise "kem gözle baktığı", "bu konuda dedikodu bulunduğu" şeklindeki bir isnadın da 

eklenerek ilgilinin mesleki kariyerini lekelemek yanında aile birliği ve saadetinin 

bozulmasının hedeflendiği görülmüştür.  

21. HSYK Teftiş Kurulunca yapılan olağan denetimlerde örgüt mensubu hâkim ve 

Cumhuriyet savcıları lehine, hedef olarak görülenlerin ise aleyhine haksızlıklar yapılarak 

performans değerlendirme ve geliştirme formlarının düzenlendiği, ayrıca hedef olarak 

görülen hâkim ve Cumhuriyet savcıları hakkında yürütülen usulsüz disiplin soruşturmaları 

gerekçe gösterilerek terfilerinin uzun süre bekletildiği bu şekilde terfi edemeyenlerin unvanlı 

görevlere atanmamalarına veya görev yerlerinin değiştirilmesine dayanak yapıldığı 

belirlenmiştir. 

22. Usulsüz disiplin soruşturmaları neticesinde mağdur olan hâkim ve Cumhuriyet 

savcılarının bu mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla 12.12.2014 tarihli Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren 6572 sayılı Kanun'un 32'inci maddesi ile 2802 Sayılı Hâkimler 

ve Savcılar Kanunu’na eklenen Geçici 19’uncu madde gereğince hâkim ve savcılar hakkında 

14.02.2005 tarihinden 01.09.2013 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş olan 

uyarma ve aylıktan kesme cezaları bütün sonuçları ile affedilmiştir. Aynı zamanda af 

kapsamına giren disiplin cezalarının verilmesini gerektiren fiillerden dolayı ilgililer hakkında 

disiplin inceleme, soruşturma ve kovuşturmasının yapılamayacağı; devam etmekte olanların 

işlemden kaldırılacağı ve kesinleşmiş olan disiplin cezalarının uygulanamayacağı hüküm 

altına alınmıştır. Bu nedenle herhangi bir başvuru şartı aranmadan Kanun’un yürürlük 

tarihinden sonra uyarma ve aylıktan kesme cezalarına ilişkin 560 disiplin cezası ortadan 

kaldırılmıştır. Diğer yandan 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 65'inci maddesi, 

66'ncı maddesi, 67'nci maddesi ve (e) ve (f) bentleri hariç 68'inci maddesi ile Kanunun 

69'uncu maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi ve üçüncü fıkrası uyarınca verilip 

kesinleşmiş bulunan kınama, kademe ilerlemesini durdurma, derece yükselmesini durdurma 

ve yer değiştirme disiplin cezaları hakkında ceza tertip olunanın talebi üzerine Hâkimler ve 

Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunca bir değerlendirme yapılacağının düzenlenmiştir. 

Bu kapsamda başvuruda bulunan 238 hâkim ve Cumhuriyet savcısının disiplin dosyaları 

üzerinde Genel Kurul tarafından yeniden ayrıntılı şekilde inceleme yapılmıştır. Yapılan 
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incelemeler neticesinde 58 kişinin önceden aldığı ve kesinleşen disiplin cezaları kaldırılarak 

haklarında ceza tayinine yer olmadığına, 115 kişinin kesinleşen disiplin cezasının uyarma 

veya aylıktan kesme disiplin cezasına çevrilerek sonuç disiplin cezasının af kapsamında 

kalması nedeniyle ortadan kaldırılmasına, 21 kişinin daha ağır nitelikteki disiplin cezası 

yerine eylemlerine uyan alt bir disiplin cezası ile cezalandırılmalarına karar verilmiştir.  

23. FETÖ/PDY silahlı terör örgütü, 12.09.2010 günü yapılan Anayasa referandumu 

sonrasında yeni oluşturulan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunda seçimle gelen üyelikleri 

elde etmiştir. Bu Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nca, büyük çoğunluğu örgüte mensup 

160 hâkim ve savcı Yargıtay üyeliklerine seçilmiştir. Yeni seçilen üyelerle örgüt, çoğunluğu 

ele geçirdiği Yargıtay’da, söz sahibi olmuş, artık belli ceza dairelerinde istediği kararı 

onaylatacak, istemediği kararı bozduracak güce kavuşmuştur.  

24. FETÖ/PDY silahlı terör örgütü, her türlü yol ve yöntemi kullanmak suretiyle yeni 

alınan binlerce hâkimin ve Cumhuriyet savcısının büyük çoğunluğunun örgüt mensubu 

olması sağlamıştır. Yargının her alanında güç dengesini lehine değiştirerek yeterli güce 

ulaşan örgüt bu gücünü artık yargı imamları üzerinden kullanmaya başlamıştır. 

FETÖ/PDY’nin yargı teşkilatı içerisindeki mensuplarınca bu örgütün amaçları doğrultusunda 

ve yargı imamları tarafından verilen talimatlar uyarınca “Şemdinli”, “Ergenekon”, “Balyoz”, 

“Askeri Casusluk”, “Devrimci Karargâh”, “Oda TV” ve “Şike” davaları gibi kamuoyunda 

yoğun tartışmalara neden olan birçok dava, başta TSK olmak üzere farklı kamu kurum ve 

kuruluşlarındaki örgüt mensubu olmayan kamu görevlilerini tasfiye etmek ve farklı sivil 

çevrelerde örgütün çıkarlarına aykırı davrandığını düşündüğü kişileri etkisizleştirmek 

amacıyla kullanılmıştır. Anılan davalarda yargılanan sanıkların önemli bir bölümü beraat 

etmiş, bir kısım davalarda yargılamanın yenilenmesi yoluna gidilmiş ve mahkûmiyet 

kararları kaldırılmıştır. Bazı davalarda ise hukuki süreçler devam etmektedir. Anılan 

davaların bir kısmındaki usulsüzlük iddiaları Anayasa Mahkemesinin ihlal kararlarına da 

konu olmuştur (bkz. Sencer Başat ve diğerleri [GK], B. No: 2013/7800, 18.6.2014; Yavuz 

Pehlivan ve diğerleri [GK], B. No: 2013/2312, 4.6.2015; Yankı Bağcıoğlu ve diğerleri [GK], 

B. No: 2014/253, 9.1.2015). 

25. Mahkemelerin birer örgüt sorumlusunun bulunduğu, sorumlu kişinin örgütü 

ilgilendiren davaları takip ederek ve bu davalarla ilgili olmak üzere örgüt üyesi hâkimlerle 

görüşerek kararların istenilen yönde çıkması yönünde telkinlerde bulunduğu tespit edilmiştir. 

26. Örgüt mensuplarının verdiği veya istihbarat birimlerinin topladığı bilgiler, 

bilgisayarlara kaydedilmiş, fuhuş, casusluk şebekesinin topladığı bilgilermiş gibi arama 

sırasında bulunmuş gösterilerek dijital delil olarak işleme konulmuştur. Bu yolla hedefteki 
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kamu görevlilerinin hukuka aykırı iş yaptığı, suç işlediği gerekçeleriyle haklarında 

soruşturma yapılmış, İzmir ve İstanbul’da yürütülen askeri casusluk davaları ile kamu 

görevlileri tasfiye edilerek örgüt kadrolarına yer açılmıştır.  

27. 2010-2014 yılları arasında yapılan denetimler, incelemeler ve 

soruşturmalar, unvanlı görevler başta olmak üzere atamalar, terfiler ve 

yüksek mahkemelere üye seçimlerinde gerçekleştirilen sistematik 

uygulamalar sonucunda FETÖ/PDY yargı teşkilatı içerisinde etkin bir güce 

ulaşmıştır. Bu gücün korunması ve önceki örgütsel uygulamaların 

devamlılığının sağlanması amacıyla 2014 yılında yapılan HSYK üye 

seçimleri örgüt için büyük bir önem arz etmiştir. 2014 yılı Ekim ayında 

yapılan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üye seçimleri öncesinde, 2010 

ve sonrasında yüksek mahkemelere üye olarak seçilen örgüt mensupları 

sayesinde Danıştay ve Yargıtay’da ciddi bir hâkimiyet elde eden örgüt, 

sözde lider Fetullah Gülen’in sohbet ve vaaz adı altında şifreli şekilde 

gönderdiği talimatlar ile harekete geçmiştir. Örgüt mensuplarının 

amaçlarına ulaşmak için toplumun çoğunluğunun kutsal saydığı dini 

değerleri pervasızca kullanmaktan çekinmedikleri, nitekim örgütle 

bağlantılı bir yargı mensubunun ifadesinde geçtiği üzere, seçim çalışmaları 

kapsamında 2014 yılı Ekim ayında Adana ilinden gelen bir kişinin, örgüt 

lideri Fetullah Gülen’in rüyasında Kâbe’ye gittiğini, Kâbe’de Peygamber 

ile görüştüğünü, Peygamberin “Seni üzüyorlar değil mi?” diye sorduğunu, 

Fetullah GÜLEN’in “Evet” manasında başını sallayıp ağladığını, bunun 

üzerine Peygamberin “Merak etme az kaldı” dediğini, seçimin kesinlikle 

örgütün galibiyeti ile sonuçlanacağını söylediği belirlenmiştir. 

28. Örgüt mensupları ciddi bir tehlike olarak değerlendirdikleri Yargıda Birlik 

Platformu adayları hakkında, sosyal medya hesapları üzerinden gerçek dışı yazı, yorum ve 

görüşler paylaşarak bu adayların itibarsızlaştırılması maksadıyla bilgi kirliliği yaratırken, 

genel olarak Yargıda Birlik Platformu listesinden aday olan kişilerin iktidardan bağımsız 

hareket edemeyeceği söylemi ile hâkim ve Cumhuriyet savcılarını etkilemeye çalıştıkları, bir 

yandan da her bir aday yönünden farklı iftiralar ve karalamalar ile aleyhe algı oluşturmaya 

çalıştıkları gözlemlenmiştir. 

29. Örgüt faaliyetlerinin birçoğunda, örgüt mensuplarının açığa çıkmaması ve gizliliğe 

riayet edilmesi önem arz etmesine rağmen 2014 yılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 

üye seçimlerine atfedilen önemden dolayı bu dönemde örgüt mensupları deşifre olmayı göze 
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alarak, tüm il ve ilçeleri kapsayan adliye ziyaretleri, ev ziyaretleri ve yemek organizasyonları 

düzenlemişlerdir. Örgüt mensubu olmayan hâkim ve savcıları ise hediyeler alarak etkilemeye 

çalışmışlar, süreç boyunca “Bylock” olarak bilinen şifreli haberleşme programı üzerinden 

örgüt içi iletişimi sağlamışlardır. Bilindiği üzere 2014 yılı HSYK seçimlerine Yargıda Birlik 

Platformu ve Yarsav liste halinde girmiş, FETÖ mensubu adaylar ise kendilerince bir seçim 

taktiği olarak bağımsız aday görüntüsünde el altından dağıttıkları liste ile seçime 

katılmışlardı. Bunların yanısıra seçime gerçekten pek çok bağımsız aday da iştirak etmiştir. 

Sözde bağımsız adayların bir kısmının seçim gezilerini birlikte gerçekleştirdikleri, blok 

olarak örgüt adaylarına oy veren örgüt mensuplarının bunun yanı sıra örgüt mensubu 

olmayan hâkim ve Cumhuriyet savcılarından da busözde bağımsız adaylar için oy istedikleri, 

seçim stratejilerinin üç grup oy üzerine kurulu olduğu, birinci grubun yine aynı örgüt 

mensupları tarafından verilecek blok oylar, ikinci grubun örgütle bağlantılı olmayan hâkim 

ve Cumhuriyet savcılarından gelecek oylar, üçüncü grubun ise YARSAV listesinden seçime 

giren cemaat adayına YARSAV’ı destekleyen hâkim ve Cumhuriyet savcılarından gelecek 

oylar olduğu, bu şekilde seçimin kazanılmasının hedeflendiği anlaşılmıştır. Cemaat 

adaylarına blok oy alamayacaklarını düşündükleri seçmen hâkim ve Cumhuriyet savcılarını 

siyasi görüşüne, hemşerilik bağına ya da ortak tanıdık bulunmasına göre PDY’nin en az bir 

veya birkaç adaylarına oy vermeleri yönünde ikna etmeye çalıştıkları, seçim gününde ise 

sistematik bir şekilde tüm oy sandık bölgelerinde oy kullanmaya gelen hâkim ve Cumhuriyet 

savcılarını karşılamak, seçim mahallinde kamera kaydı yapmak ve seçim sonuçlarını takip 

etmek suretiyle sandık başında da seçim faaliyetlerini örgütlü bir şekilde devam ettirdikleri 

görülmüştür. Nitekim seçim sonuçları açıklandığında, sözde bağımsız adayların 4495 - 5312 

oy bandında art arda sıralandığı, seçime tek liste ile giren YARSAV Derneğinin Hâkimler ve 

Savcılar Yüksek Kurulu üye adayları 886 - 2078 arası oy alırken, gerçekte örgütün adayı olup 

YARSAV listesinden seçime giren adayın aynı liste ile seçime girdiği arkadaşlarından farklı 

fakat örgüt adaylarının oy bandında olacak şekilde beş binin üzerinde oy aldığı tespit 

edilmiştir. 

30. FETÖ/PDY'nin, seçim öncesi oluşturduğu gizli haberleşme ağıyla kendi 

mensubu olan hâkim ve Cumhuriyet savcılarını tespit ederek Hâkimler ve 

Savcılar Yüksek Kurulu üyeliğine aday olan sözde bağımsız adaylarının 

alacağı muhtemel oyları hesaplamıştır. Seçimin başa baş geçeceğini 

düşünen ve işi şansa bırakmak istemeyen örgüt, stajını tamamlayan ve 

kuraya hazırlanan, büyük çoğunluğu kendi mensuplarından olan adayların 

seçimde oy kullanmasını sağlamak amacıyla Bylock üzerinden kendi 
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mensuplarına talimat vermiştir. Bu husus, 15 Temmuz darbe girişimi 

sonrası başlatılan soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulan hâkim ve 

savcıların beyanıyla sabittir. Örneğin bir hâkim şüpheli sıfatıyla verdiği 

ifadede konuyla ilgili olarak; "HSYK seçimlerinde oy kullanmak amacıyla 

Yüksek Seçim Kurulu’na dilekçe vermiştik. Bu dilekçe verilmesine ilişkin 

mesajın … tarafından …’a Bylock uygulaması üzerinden gönderildiğini 

biliyorum. Çünkü … bize böyle söyledi. Hatta YSK’ya gitmeden önce henüz 

mesleğe kabullerimiz Resmi Gazete’de yayınlanmamış olduğu için, 

HSYK’ya giderek mesleğe kabulümüzün yapıldığına ilişkin belgeleri aldık. 

Bu belgeler ile birlikte YSK’ya giderek seçimde oy kullanmak istediğimize 

ilişkin başvuruda bulunduk. Hatta sadece bu yapının üyeleri tarafından 

başvuru yapılıyormuş gibi gözükmemesi için kendilerine yakın hissettikleri 

ama yapıdan olmayan kişilerden de birkaç kişi çağırıldığını biliyorum." 

şeklinde beyanda bulunmuştur. Henüz göreve başlamadıkları ve oy 

kullanma hakkına sahip olmadıkları halde örgüt mensupları, örgütten 

verilen talimat doğrultusunda Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel 

Sekreterliğini de bypass ederek, Kurul içerisindeki tetkik hâkimlerine 

düzenlettikleri usulsüz belgelerle Yüksek Seçim Kurulu'na başvurarak 

seçimde oy kullanma talebinde bulunmuşlardır. Seçimi çok az bir farkla 

kaybeden ve bu hilenin fark edilmemesi halinde seçimi kazanmaları 

muhakkak olan örgüt mensuplarının plânları, Yüksek Seçim Kurulu 

tarafından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na yapılan ihbar sonrası 

bozulmuştur. Seçimlerin kaybedilmesi sonrasında da örgüt mensuplarının 

fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek yeni oluşan Hâkimler ve 

Savcılar Yüksek Kurulunun örgüt mensubu hâkim ve Cumhuriyet savcıları 

hakkındaki kararlarının itibarsızlaştırılması konusunda bazı basın yayın 

organlarının da desteği ile sistemli bir faaliyet başlatmışlardır. Yargıtay ve 

Danıştay’dan seçilen örgüt mensubu Kurul üyeleri de diğer örgüt 

mensupları ile koordineli şekilde örgüte bilgi sızdırarak bu faaliyete destek 

vermişlerdir. 2014 sonrasında çıkartılan kararnamelerle başka mahallere 

atanan örgüt mensuplarının fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek 

uzun süreli sağlık raporları alarak, yargılama faaliyetlerini aksatarak 

Kurul’u itibarsızlaştırmayı hedefledikleri gibi eski görev yerlerindeki örgüt 

mensubu meslektaşları ile örgütsel bağlarını canlı tutmaya gayret 
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gösterdikleri yaşanan süreç ile sabittir. 

31. Darbe girişimi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 

soruşturma kapsamında itirafçı yahut gizli tanık olarak ifadeleri alınan hâkim ve Cumhuriyet 

savcılarının beyanlarında belirttikleri bazı hususlar, Cumhuriyetin ilk yıllarından beri yurdun 

her köşesinde insanüstü bir gayretle, tüm zorluklara göğüs geren onurlu ve sağlam vicdanlı 

hâkim ve savcılar sayesinde tesis edilen toplumun yargıya duyduğu güvenin kısa bir süre 

içerisinde neden azaldığınıaçıklayacak ve örgütün toplumdan gizlediği kirli yüzünü gözler 

önüne serecek mahiyettedir; 

“Benim ve diğerlerinin uyması gereken kurallar vardı ancak bunlar kesinlikle yazılı 

değildi zaten bu yapıda yazılı bir şey ya da bir makbuz, ya da bir belge söz konusu 

değildi, her şey sözlüydü ve şunu da söylemek istiyorum, biri diğerini ararken eğer ki 

bu cemaat ile bağlantılı bir şey ise kesinlikle sabit hattan görüşülürdü. Sabit hattan 

kastım evde kurulu telefonlar değildir, mesela ben lokantadaysam benim cep 

telefonumum cemaatsel bir konuyu konuşmak isteyen diğer bir şahıs büfedeki bir 

telefondan yada bir telefon kulübesinden ararlardı. Bunların 'ruhsat' adını verdikleri 

"izinleri" vardı. İzin dediğim şey normal şartlarda yapılması hoş görülmeyen ancak 

Fetullah Gülen'in tüm bu ruhsatları yakaza âleminde Peygamber Efendimiz ile 

görüşerek aldıklarını bildirilen durumlardı. Örneğin normalde içki içmek haramdır 

ancak büyük abilere gerekirse içki içmeleri söylenmiş. Bana söyleyen olmadı. 

Bayanların giyimi kuşamı Tansu ÇİLLER'in giyim kuşamına yakın olacak, ramazanda 

oruç tutacaksınız ancak oruç da olsanız elinizde su şişesi ile gezeceksiniz ve eğer ki 

ramazanda bir meslek büyüğü size bir şey ikram edecek olursa orucunuzu bozup onu 

içeceksiniz, ancak sonrasında orucunuza devam edeceksiniz, sonrasında da kazasını 

yapacaksınız şeklindeydi.” 

“İstanbul’a tayinim çıkınca lojman işleri ile.... isimli İstanbul hâkimi ilgilendi. Kendisi 

de Gülen Cemaati mensubuydu. Kendisiyle aynı lojman bloğunda kaldık. İşyerinde de 

… çevresindeki Gülen Cemaati mensupları ile tanışmaya başladık. … bir süre sonra 

İstanbul Adliyesinde CMK 250'nci maddesi kapsamında kalan suçlara bakan özel 

yetkili mahkemeye atandı. Bir süre sonra da Onun tavsiyesi üzerine bende özel yetkili 

savcı olarak görevlendirildim. 2011 yılı Haziran ya da Temmuz ayında Beşiktaş 

Adliyesinde Özel Yetkili (CMK 250 maddesi) Savcı olarak göreve başladım. 1,5 – 2 ay 

kadar burada çalıştım. Hiç iddianame yazmadım. Sadece bir kez bir hafta nöbet tuttum. 

Arama, el koyma, gözaltına alma, telefon dinleme, teknik araçlarla izleme, vb. tüm 

talepleri TEM Şube Müdürlüğü görevlileri flash bellekle hazır olarak getiriyordu. Ben 
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de imzalıyordum. Gelen yazıları okumak istediğimde birlikte çalıştığımız Cumhuriyet 

Savcısı … “Başsavcı vekili … kızıyor, onun talimatı var, okumadan imzala geç” diye 

söylüyordu. Ben de tatsızlık çıkmasın diye imzalıyordum. Kendim fiilen hiç müzekkere, 

talimat, karar yazmadım. Polisin getirdiği ve bizim imzaladığımız soruşturma ile ilgili 

talep, müzekkere ve kararların kimler hakkında uygulanacağını bile bilmiyordum. 

Kimin için iletişim tespiti kararı verdik, kim için arama el koyma, gözaltı vb. kararlar 

verdik hiç haberim yoktur.” 

“Çekirdekten yetişen, kendilerine yakın gördükleri öğrencileri devlet yurtlarına 

yerleştirerek oradan dostluk kurarak yeni öğrencileri kendi aralarına almayı amaç 

edindiklerini biliyorum... Öncelikli hedef de askeriyeydi, yani yaşanan süreci 

değerlendirdiğimde 1998-1999 yıllarından itibaren askeriyede kendilerinin kadrolarını 

oluşturma gayreti mevcuttu. Eğer askeriyeye yerleşemez ise hukuk, tıp vb. bölümlerde 

çoğunluk oluşturmak istiyorlardı. Daha sonradan öğrendiğim bir şey oldu, İstanbul’da 

bu yapı üniversite bölgesi ve talebeler bölgesi olarak iki farklı bölüme ayırarak çalışma 

yapmış, ben talebeler bölgesindeki evlerde kaldığımı fark ettim. Çünkü benim kaldığım 

ev arkadaşlarım genellikle orta ve lise çağındaki talebelerin yetiştirilmesiyle 

ilgileniyorlardı. Parlak öğrencileri İstanbul'un en iyi liselerine yerleştirerek iyi 

üniversitelere girmeleri amaçlanıyordu. Hatta bu öğrencilerin aileleriyle 

görüşüyorlardı, aile ziyaretine üniversitenin iyi bölümünde okuyan üniversite 

öğrencilerini alıyorlardı.” 

“Evde bulunan beşimize hitaben....... konuşmaya başladı. Kendisi bize hitaben 

öncelikle genel bir takım konuşmalar yaptı. Devamında sınavı ve mülakatı kazanmamız 

halinde bu yapıyla irtibatı koparmamamız gerektiği, sınavı kazandığımızda Cuma 

namazlarına gitmememiz gerektiği (dindar olarak görünmememiz gerektiği), eşimizi 

kendimizin değil kendilerinin belirleyeceğini, staj yerini kendilerinin belirleyeceği 

yerler olan Ankara ve İstanbul olarak seçmemiz gerektiği, ilk maaşın tamamının 

sonraki maaşların ise yüzde on beşinin kendilerine himmet olarak verilmesi gerektiğini 

söyledi.” 

“…cemaatin Yar-Sav’a üye olarak Eminağaoğlu’nu başkanlıktan alma projesi de 

vardı. Bu projenin devamı olarak cemaatten olan meslektaşlar Yar-Sav üyesi olup 

Emin Ağaoğlu’nun listesinden seçime giriyorlardı. Oylama zamanı Eminağaoğlu 

listesinde cemaatçiler doğaçlama gelişiyormuş gibi bir görüntü vererek oylama 

sırasında “ben de adayım” diyerek ortaya çıkıyorlar, bu şekilde listeyi delip gerçekte 

seçilmesi gereken grubun yani cemaatin seçilmesini sağlıyorlardı.” 
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“Kaldığımız evdeki öğrencilerden bir tanesi "ev ablası" idi. Kurallara uyup 

uymadığımızı takip eder. Erkek arkadaşı olanlar ev ablası olamaz, bu sebeple ben hiç 

ev ablası olmadım. Ev ablası olmak için kıdem yetmez, daha ağır başlı, cemaate daha 

bağlı kişiler ev ablası seçilir. Ev ablasının da bir üstü vardır, bu kişiye ''Bölge 

sorumlusu" denir. Bu sorumlular ablaları kontrol eder. Bunlarda genelde Eğitim 

Fakültesinde öğrencidirler.” 

“…17-25 Aralık’tan dolayı tutuklu olan polislerin ve balyoz soruşturmasından dolayı 

gelen bireysel müracaatları raportör … üzerinden takip ettiler, gelen müracaatta 

bulunan kişilerin pozisyonuna göre karar çıkarmak için bu yapı mücadele etti, uğraş 

verdi.” 

“Artık yaş olarak da belirli bir düzeye geldiğimiz için o zamanki ismi ile hizmetin başka 

bazı kavramlarıyla da tanışmaya başladım, bunlar istişare, tedbir, itaat, mehdilik gibi 

konular işlenmeye başlandı, bu anlamda istişaresiz iş yapılamaması, cemaatten 

olduğumuzun bilinmemesi yönünde konuşma ve tavırlarımıza ilişkin tedbirli 

davranılması, abilerin kararlarına itaat edilmesi ve Bediüzzaman’ın eserlerinden yola 

çıkılarak mehdiliğin üç aşamasından bahisle birinci aşamanın üstat tarafından 

gerçekleştirildiğini, ikinci aşamada hoca efendinin bulunduğunu ancak üçüncü 

aşamayı da kendisinin yapacağını anlatıyorlardı, İslamı yaşanmasında baskılar 

nedeniyle yeterince yaşanmadığı noktasından hareket ederek tedbire devam edilmesi 

sürekli anlatılırdı.” 

“Cemaat HSYK seçiminde Bylock üzerinden haberleşti ve değerlendirme yaptı. Daha 

sonra bu sistem üzerinden diğer seçimlere müdahale edilmeye çalışıldı, mahalli ve 

genel seçimlerde de bu sistemin kullanıldığını duydum. Hatta bu yapıya ait olan Hâkim 

ve Savcılara da "memleketlerinize gidin, iktidara oy vermesinler, başka partilere oy 

versinler, yönlendirin" diyerek talimat aldırdılar. Bunların tamamının Bylock üzerinden 

yapıldığını biliyorum.” 

“Üniversite kayıt döneminde cemaate ait dershaneler bir toplama merkezi gibi mülakat 

merkezi gibi oluşturuluyormuş. Biz de bu dershaneye gittik. Gittiğimizde beni bir odaya 

aldılar, bir kişi ile görüştüm, ancak bu kişi muhtemelen dershane görevlisi değildir. 

Tahminime göre o bölgedeki evlerden sorumlu cemaat mensuplarından birisi olabilir. 

Bu şahıs bana ailem ile ilgili ve kişisel sorular sordu. Namaz kılıp kılmadığımı, 

Fetullah Gülen'i tanıyıp tanımadığımı, kız arkadaşımın olup olmadığını, sigara 

alışkanlığım olup olmadığını sordu. Sigara içme ve kız arkadaş edinmenin yasak 

olduğunu, bunlarla ilgili kurallara uymazsam evden atılacağımı söyledi. Evde kalmak 
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için kendilerine belli bir miktarda ödeme yapmamız gerektiğini, evde bulunan abi 

dedikleri veya ev imamı dedikleri kişinin kuralları anlatacağını ve kurallara uymamız 

gerektiğini söyledi... Staj döneminde kaldığım bu evlerde haftada bir bizi..... toplayıp 

"Cuma namazına gitmeyin, vakit namazlarını evde kılın, adliye camiası sol görüşlü ve 

din düşmanı insanlardan oluşuyor, sizin muhafazakar yapılı olduğunuzu anlamasınlar" 

dedi... “Taşrada adliyede çalışırken bu toplantılarda, çalıştığımız hakim ve savcıların 

siyasi görüşleri, inanç durumları, kişisel durumları hakkında bilgi istiyorlardı.” 

“Mülakat sonucunda hâkim adaylığını kazandıktan sonra … civarında bir evde 

isimlerini hatırlamadığım yine meslekte olan 4 ya da 5 kişi gelerek staj dönemimizde 

namaz kılmayın, cumaya gitmeyin, tedbir yapın, sürekli teyakkuzda olun,... tedbirli olun 

tarzında uyarılarda bulundular.” 

“Ben yurtta kaldığım bu dönemde cemaat mensuplarının cemaate bağlılığını 

belgelemek için numara verildiğini gördüm. Bu numara 1, 2, 3, 4, 5 olarak 

nitelendirilmişti. Cemaate bağlılık derecesine göre numara verilirdi. 5 olarak 

nitelendirilen ölümüne bağlı olan cemaat öğrencilerini nitelendirmekteydi. Bu 

numaralandırmayı yurtlarda yurt müdürü yapardı. Buna bilgileri de Serrehber verirdi. 

Serrehber bizim gibi tüm öğrencilerle birebir görüşürdü. Öğrencinin çalışması ve diğer 

durumları puanlandırılmıştı. Örneğin cemaat mensubu bir öğrenci Fetullah Gülen ve 

Said Nursi'nin kitabını bitirdiği zaman ona bir puan verilirdi, kampa katıldığı her gün 

için 100 puan, öğrencinin yaptığı etkinlikler, tuttuğu oruçlar gibi diğer işler de 

puanlandırılırdı. Bu puanlara göre öğrenciye birden beş'e kadar bir puan verilirdi. 

Yurt müdürü bu şekilde puanlandırdığı ve yüksek puan alan öğrencileri ödüllendirirdi. 

Örneğin düşük puanlı olanlara kalem verir, yüksek puanı olanlara mp3, tablet şeklinde 

hediyeler verirdi. Bu şekilde davranmasının nedeni ise düşük puanlı öğrencilerin de 

çok çalışıp fazla puan almaları ve cemaate daha sıkı şekilde bağlı olmalarını 

sağlamaktı.” 

“İdari yargıda....ve daha kıdemli olan hakim savcılar Tl,....sicilliler T2,....sicilliler 

T3,.... ve aşağısı T4 olarak isimlendirilmişti. T'nin ne anlama geldiğini ben bilmiyorum. 

Benim kanaatime göre her devre bu sınıflandırmaya göre sadece kendi dönemlerini 

tanısın, diğer cemaat mensuplarıyla temas kurmasın düşüncesiyle yapılmış olabilir, 

zira ne kadar az kişi cemaat içerisinde birbirini tanırsa o kadar iyi olacağı düşünülür. 

Ayrıca tayin olduğu zaman cemaat mensubunun gittiği yerde hangi grup içerisinde yer 

alacağı kolaylıkla takip edilebilir.” 

“2013 yılında Ergenekon dosyasından tutuklu Mehmet Ali Çelebi’nin polisler 
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tarafından cep telefonuna başka birisinin rehberinin yüklenmesi olayı ile ilgili olarak 

görevi kötüye kullanmak suçundan yürütülen soruşturma dosyası ile ilgili teğmen ve 

anne-babası yanıma gelip dosyanın dört savcı değiştirdiğini söyleyip bir an önce 

bitirilmesini söylediler. Ben de soruşturma dosyasını ele aldım. Bazı polisler hakkında 

ek takipsizlik verdikten sonra birkaç sanık polis hakkında görevi kötüye kullanmak 

suçundan iddianame düzenledim. O dönem başsavcı vekilinin izinde olması nedeni ile 

yerine görevlendirilen başsavcı vekili … beni yanına çağırdı. Dosyanın kendi dosyaları 

ile alakalı olduğunu söyleyip “polis memurları bizim çocuklar bunların zarar 

görmesini istemiyorum. Bir şey yapamaz mıyız” dedi. Ben de “siz iddianameyi görevi 

kötüye kullanma, ihmal yönünden iade edin, ben tekrar bakayım” dedim.” 

“ (x) sınavın son haftasındaki Cuma günü akşam saatlerinde saat 21:30 sıralarında 

yanımıza geldi. Bize yeterince çalıştınız kitapları toplayın dedi. Bizden cep 

telefonlarımızı istedi. Tüm arkadaşlar cep telefonlarını (x) 'e verdi. (x) bunları arka 

odaya götürüp tekrar yanımıza geldi. Bize hitaben “burada gördüklerinizi kimseye 

anlatmamaya yemin eder misiniz, hatta anneniz, babanız, çocuğunuz ve eşinizin ölümü 

üzerine yemin eder misiniz” diye sordu. Öbür arkadaşlar tek tek yemin etti. Ben ilk 

önce anlamadım. Neyi görmediğimize yemin edeceğiz dedim. Onun ısrarı üzerine yemin 

ettim. Daha sonra (x) laptopunu çantasından çıkardı. Çalıştığımız sehpanın üzerine 

koydu ve bilgisayara cebinden çıkardığı küçük bir flash belleği taktı. Bu flash belleği 

açınca ekranda hukuk sorularının olduğunu gördüm. (x) “hadi şimdi çözün” dedi..... 

tarihinde ÖSYM'nin yaptığı avukatlıktan hakimliğe geçiş sınavına girdiğimde, 

sınavdaki soruların cuma akşamı (x) 'in bize getirdiği sorularla aynı olduğunu 

gördüm.” 

“ (x) bana hitaben “sen evleniyormuşsun, evleneceğin kişi kim, hizmete yakınlığı nedir, 

bir bağı var mı” dedi. Ben de ismini söyledim. İlahiyat fakültesi ve imam hatip mezunu 

olduğunu söyleyince ikisi birlikte bana hitaben “ağabeycim sen ne yapıyorsun, biz 

tedbirli davranacaksın diyorsun, sen ilahiyat mezunu biriyle evleniyorsun. Peki, başını 

açacak mı” diye sordu…”, “Bana yumuşak bir üslupla tamam evleneceğin kişi başını 

açması şartıyla evlenebilirsin, biz seni kaybetmek istemiyoruz şeklinde söylediler” 

“.... ise o dönem yargı mensubu cemaat üyelerinin çocuklarının özellikle manevi yönde 

yetişmeleri için kurulan eğitim biriminden tanıdığım sivildir, eğitim biriminin 

sorumlusu ise.... abiydi, Eğitim birimi hakim-savcı çocuklarının cemaate ait okullara ve 

eğitim kurumlarına gönderilmemesi ve bizim zamanımızdaki gibi kendileri ile 

ilgilenilmemesi nedeniyle özellikle manevi yönde eksik kalmalarından dolayı o 
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tarihlerde geliştirilen bir birimdi. Benim ortaokul döneminden beri cemaat içerisinde 

yer almam ve çocuklarla yakın ilişki kurabilmem nedeniyle ben de bu birimde zaman 

zaman görev aldım. 2013 yılında çocukların yabancı dil eğitimi için yaz tatilinde 

Amerika'ya gönderilmesi gündeme geldi. Bana teklif edildi. Ben vize için girişimlerde 

bulundum. Fakat bir süre sonra o iş iptal edildi. Bir yıl sonra yani 2014 yılında tekrar 

gündeme geldi. Yargıtay Tetkik Hakimi.... bu konu ile ilgili beni aradı. Ben önce gitmek 

istemedim. Fakat başka kimse olmadığını söyleyince kabul ettim. Nitekim Ağustos 

ayında lise talebesi olan ve şuan isimlerini hatırlamadığım Ankara'daki hakim-savcı 

meslektaşların kızları olduğunu bildiğim 3 çocuğu New Jersey şehrine götürdüm. 

Orada bizi..... abi isimli birisi karşıladı. Çocukların dil kursunu ayarladık ve 

kalacakları otele yerleştirdik. Biz de cemaate ait bir okulda kaldık. Orada yine 

Ankara'dan dil kursu için öğrenci getiren.... abiyle karşılaştık bir süre sonra..... abi bizi 

Hoca efendinin sohbetine götüreceğini söyledi. Pensilvanya'ya gittik. Orada bir 

sohbete katıldık. Kalabalıktı. 2 veya 3 gün orada kaldık. Sohbet dışında Fetullah 

Gülen’i sadece namaza geldiğinde gördüm. Danıştay Tetkik Hakimi olduğunu 

bildiğim.... ile Pensilvanya'da karşılaştık. Amerika'da ne için bulunduğunu 

bilmiyorum.” 

“Diğer talebemiz … ve …, … Astsubay okulunu kazandılar ve ondan sonraki yıllarda 

da yine aynı şekilde bazen tarafımdan bazen de mahrem hizmetlere bakan diğer 

ağabeyler tarafından bu iki öğrenci sürekli takip edildi. Bu çocukların sınavları 

kazanmasında o yıllarda tanıdığım ve şuanda mahrem hizmetlerde çok kritik 

hizmetlerde bulunan … isimli şahıs tarafından bize verilen sınav sorularının büyük 

etkisi vardır, eğer bu sorular bu öğrencilere verilmemiş olsa sınavı kazanmaları 

düşünülemezdi” 

“Evlilik ve müstakbel eş adayı ile ilgili beklentilerimiz ve tercihlerimiz hakkında genel 

bilgiler aldı. Bu kişi yapının bizimle ilgili kısmının evlendirme birimiydi.”, “Benim için 

uygun bir aday bulduğunu söyleyip özelliklerini aktardı. Ancak köyde yaşadığını 

öğrenince ben kabul etmedim. Özelliklerin kabul edilmesi halinde ismi ve resmi 

gösteriliyordu. Aksi takdirde gizlilik çerçevesinde ismi ya da kişiyle ilgili resim vs. gibi 

hiçbir bilgi verilmiyordu” 

“Peygamberimizin sürekli birilerinin rüyasına girmesi ve peygamberimizin cemaatle 

ilgili vaatlerde bulunduğunu belirtmeleri, bunların hepsinin asılsız çıkması üzerine 

cemaatten ciddi manada kendimizi soyutladık” 

“HSYK seçimlerinden sonra ben bir öz eleştiri süreci hatırlamıyorum. Daha çok 
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hükümetin verdiği zam ve iktidar baskısı ile seçimin kaybedildiği değerlendiriliyordu. 

Bu dönemde tedbirler artırıldı. Özellikle 2015 yılından itibaren sohbet gruplarında 

katılımcı sayısı azaltıldı. 2-3 e düşürüldü. İletişimler asgariye indirildi. 2015 

ortalarında da ByLocku kullanmamaya başladık. Cemaat yönünden işler her ne kadar 

kötüye gitmiş olsa da sürekli olarak bu durumun düzeleceğini, ahir zamanda 

olduğumuzu unutmamızı, imtihanlardan geçileceğini, imtihanlar sonucundan elenmeler 

olacağını ve imtihanı kaybetmememiz gerektiğini, manevi hayatımızı yüksek tutmamızı 

içeren konuşmalar paylaşımlar oluyordu. Bu anlamda cemaatin geçmişten beri değişik 

vesilelerle kullandığı ya da aktardığı rüyalar, bazı abilerin yorum ve görüşleri 

anlatılarak motivasyon sağlanmaya çalışılıyordu.” 

“Onunla birlikte hareket eden birçok Gülen cemaati mensubu hâkim, savcı, daire 

başkanı, genel müdür yardımcısı vardı. Bakanlıkta yurtdışı gezilerine kimin katılacağı, 

özel görevlere kimin gideceği hep … tarafından belirleniyordu... Genelde listeyi kendi 

adamlarından oluşturuyorlardı” 

“17-25 Aralık olayları ile ilgili olarak, 16 Aralık akşamı aynı binada oturduğumuz 

savcı … yanıma gelerek “bir avukat bürosunda arama var, … senin katılmanı istiyor” 

diye söyledi. 17 Aralık sabahı … yanına gittim. Bana “bir avukat bürosunda arama var 

sen katılacaksın” dedi. Yanımdaki polisler ile birlikte yola çıktık. Bir binanı önünde 

durduk. Polisler binanın tamamında arama yapmak istediler. Ben itiraz ettim. Avukat 

bürosu olduğu için sadece avukatın kullandığı büroda arama yapılabileceğini 

söyledim. Bu arada savcı … ile görüşüldü. … “arama kararı binanın tamamı için 

polisler binanın tamamını arayabilirler” dediler. Binadan girdik, ben sadece bina 

içinde bulunan ve dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler’in oğlunun ortağı olan ve 

soyadının.... olduğunu hatırladığım avukatın bürosundaki arama işlemine katıldım. 

Polisler tüm binada arama yaptı. Hatta avukat bürosu dışındaki yerlerde yapılan 

arama tutanağını da bana imzalatmak istediler” 

“Stajın daha başında... İdare Mahkemesi Üyesi... hatırladığım kadarıyla ders çalışma 

evlerine gelerek meslekte dikkat etmemiz gereken hususları anlatmıştı, bunların 

başında dindar bir profil çizmememiz gerektiği, açıktan namazları kılmamamız, 

vakitleri birleştirerek cem etmemiz, heyet ile yapılan görüşmelerde Ramazan Ayında 

şayet başkanın bir şey yiyip içmesi söz konusu olursa bizim de o anda oruç olsak bile 

yememiz ve içmemiz, ardından oruca devam etmemiz gibi tedbirler söylenmişti, keza 

cemaat mensubu olmakla birlikte meslektaşımız olmayan ve daha eskiden tanıştığımız 

kişilerle irtibatı kesmemiz, mümkün olduğunca-cemaat içerisinde biriyle evlenmemiz ve 
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istişare etmeden evlilik kararı vermememizi bize anlatmıştı. Mesleki olarak ise 

kendimizi iyi yetiştirmemiz, mesaiye dikkat etmemiz, dosyalara iyi çalışarak hatta lisan 

da öğrenmemiz, yüksek lisans yapmamız gibi konularda tavsiyeler yapılıyordu, cemaat 

mensubu olmayan kişilerle açıktan belli etmeden fakat iyi ilişkiler kurulması, 

ilgilenilmesi söyleniyordu, stajın sonuna doğru.... bizimle ilgilenmeyi bırakmıştı, ondan 

sonra... isimli Danıştay Tetkik Hakimi ile görüşüyorduk, kendisi bize yıl sonunda 

yapılacak olan mezuniyet balosunda içkili bir ortam olacağı için içki içmemizi 

söylemişti.” 

“…hâkim ve savcılarla birlikte aynı koğuşta kalıyorum. Koğuştakiler cezaevinde 

kalmamızın bir ibadet olduğunu düşünüyor.” 

“2012 yılında avukatlıktan Hâkimliğe geçiş sınavına girdim. 5-6 yıl avukatlık 

yapmıştım. Sınava da çok hazırlanmamıştım. Mersinde avukatlık yapan....isimli kişi 

telefonla beni aradı. Sınava gideceğiz ancak Ankara'ya gitmeden önce Konya’ya 

uğrayacağız dedi. Konya iline giderken.....'e neden Konya ya gittiğimizi sorduğumda 

"hayatında görmeyeceğin şeyleri göreceksin" dedi. Konya iline ulaştığımızda.....isimli 

iş merkezinin içerisindeki adını hatırlayamadığım bir hukuk derneğinin bürosuna 

çıktık. Orada Av..... isimli biri ile....isminde matematik öğretmeni olduğunu tahmin 

ettiğim kişiler karşıladı. Bir salona geçtik. Salon da bulunan masa üzerindeki Laptopu 

açtılar Laptoptan sonradan sınav esnasında göreceğim soru ve cevapları gösterdiler. 

Bu soru cevapları birlikte gittiğimiz şahıslar ile birlikte 1 saat boyunca inceledik. 

Sonra da oradan ayrıldık ve Ankara iline geçtik. Sınava girdim, sınavda bize gösterilen 

soruların sınav esnasındaki sorulan soruların aynısı olduğunu gördüm.” 

“.... isimli sivil kişi evine gittiğimde önce benim cep telefonumu istedi. Karşımda 

GooglePlay’den Bylock isimli programı cep telefonuma indirdi. Ben bunu kullanmak 

istemediğimi söyledim. Kendisi güvenli bir program olduğunu, sadece haberleşme 

sağlanacağını söyledi. Daha sonra kendisini ve bu bölgede görev yapan adli yargı 

hakim ve savcılarının numaralarını grup olarak benim telefonuma yükledi, "Bundan 

sonra siz grup olarak buradan görüşeceksiniz" dedi. Bu programın çalışabilmesi için 

karşılıklı eklenen grup içerisindeki kişilerin kendi aralarında belirlenen kod 

numarasını bilmesi gerekiyor. Örneğin bu programda ben x'i gruba eklemek 

istediğimde x'e bunu kabul edip etmediği konusunda mesaj gidiyor, daha sonra kabul 

etmek isterse x ve benim önceden bildiğim şifrenin sisteme girilmesi gerekiyor. Bu şifre 

numarası çok basit bir numara idi, herkes tarafından biliniyordu.” 

32. FETÖ terör örgütü üyelerinin yargıya sızma girişimlerine dair faaliyetlerinin daha 
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da iyi anlaşılabilmesi için bir kısım eski HSYK üyelerinin beyanlarına yer vermek faydalı 

olacaktır.  

- Eski HSYK Başkanvekili Ahmet HAMSİCİ medyaya yansıyan ifadesinde özetle;195 

"Fetullah Gülen cemaati ile ilk 1977 yılında tanıştığını, 2010 yılında Anayasa 

değişikliğinden sonra Adalet Akademisi kadrosundan HSYK'ya seçildiğini, seçimlerin 

sonucuna bakınca cemaatin bir oyun oynadığını anladığını, cemaatin idari yargıda 

Halil Koç ve İbrahim Topuz, Adli Yargı'da da cemaat mensubu olmayan Harun 

Kodalak, Hayrettin Türe ve Celal Avar'ın bilerek yedek kalmasını sağladığını, seçilen 

diğer üyelerin İsmail Aydın dışında cemaatten olduğunun anlaşıldığını,  

2010 yılında HSYK belirlendikten sonra Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve Müsteşar 

Ahmet Kahraman’ın kendisine yeni kanun hazırlığı olduğunu, en az 50 Danıştay üyesi 

ile en az 150 Yargıtay üyesinin seçiminin yapılacağını ve hazırlık yapmalarını 

istediğini, bu konuşmadan kısa bir süre sonra Genel Sekreter olan Mehmet Kaya’nın 

evine yemek daveti üzerine gittiklerini, burada Yargıtay ve Danıştay üyelerinin 

isimlerinin belirlenmesi çalışmasının yapılacağını bildiklerini, bu evde aslında Fetullah 

Gülen cemaati mensubu olan HSYK üyeleri ve o yemeğe katılan diğer hâkimlerin 

belirleyeceği isimler için orada toplandıklarını, Fetullah Gülen cemaati mensuplarının 

kimleri istediğini bu şekilde öğrenmiş olacaklarını, kendilerinin karşı çıkmalarına 

rağmen belirlenen hâkim ve savcıların sayıldığını, sayının 80 civarında olduğunun 

anlaşıldığını, toplantıda bulunan Fetullah Gülen cemaatine mensup kurul üyesi Ahmet 

Berberoğlu ile birlikte Salih Özaykut, Önder Aytaç ve Mehmet Kaya’nın evin holüne 

doğru gittiklerini, yaklaşık 3-4 dakika sonra geri geldiklerini, Ahmet Berberoğlu’nun 

hoca efendiye danışıldığını, arkadaşlarının 140'tan aşağı razı olmaması gerektiğine 

dair sözler sarf ettiğini, kendisinin, Birol Erdem ve İbrahim Okur’un bu hususa karşı 

çıkıp 'Hoca efendi bu sayıya niye karışıyor, okullara baksın.' dediğini, bu sözüne 

Berberoğlu’nun, sert şekilde cevap verdiğini, bu toplantıda anlaşma sağlanamayınca 

yaklaşık 2 ay bu isimleri belirlemek için bir araya geldiklerini,  

Resmi seçim sonucu Fetullah Gülen cemaatinin daha önce belirlediği 108 adaydan 

107'sinin Yargıtay üyesi seçildiğini, Danıştay'da ise cemaatin belirlediği 

tüm adayların seçilmiş olduğunu, MİT Müsteşarı'nın İstanbul Cumhuriyet 
																																																													
195 http://www.sabah.com.tr/gundem/2016/11/16/eski-hsyk-baskanvekili-hamsiciden-carpici-itiraflar#, 

http://www.ahaber.com.tr/gundem/2016/11/16/eski-hsyk-baskanvekili-hamsici-itirafci-oldu, 
http://www.hurriyet.com.tr/hsyk-eski-baskanvekilinden-feto-itiraflari-40279870, 
http://www.milliyet.com.tr/hsyk-eski-baskanvekili-hamsici-den-gundem-2346101/, 
http://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/hsyk-eski-baskanvekili-hamsiciden-2011-yilindaki-yargitay-ve-
danistay-uyelerinin-secimleriyle-itiraflar-1512499/,  
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Savcılığı tarafından şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmak istenilmesi 

hadisesinde bu çağrılmanın Fetullah Gülen cemaatinin o dönemde 

Türkiye'de gerçekleştirilmek istenilen barış sürecine karşı olması ve bu 

süreci engellemek için MİT Müsteşarı'nı şüpheli sıfatı ile çağırmalarının bu 

cemaat mensupları hakkında tekrar düşünmesine sebebiyet verdiğini, özel 

yetkili Cumhuriyet Savcısı olan aynı zamanda Fetullah Gülen cemaati 

mensubu olarak bildiği Fikret Seçen'i telefonla aradığını, konuşmada bu 

çağırmayı cemaat mensuplarının bilerek yaptığını, devletin terörle 

mücadele politikasını etkilemeye çalıştıklarını ve bunu Fetullah Gülen 

cemaati mensuplarının talimatı ile yaptıklarını anladığını, bu nedenle MİT 

Müsteşarını kasıtlı olarak çağırıp, barış sürecini etkilemeye çalıştıkları 

kanaatine vardığını, Fetullah Gülen cemaati mensuplarının kendilerini 

milliyetçi, ülkücü veya sosyal demokrat olarak tanıtarak tedbir aldıklarını, 

2010 yılında yapılan HSYK seçimleri sırasında Fetullah Gülen cemaati 

mensuplarının artık kendilerini gizleme gereği duymadıklarını, 2010 

Anayasa referandumunda Fetullah Gülen'in talimatları doğrultusunda tüm 

cemaat mensuplarının bu referandumda “evet” çıkması için yoğun şekilde 

çalıştıklarını, hatta Fetullah Gülen'in “mezardaki ölüleri bile sandığa 

götürün” talimatı üzerine Çin'den dahi insanların gelip oy kullandığını, o 

dönem bu kulis çalışmalarının neden yapıldığını anlayamadığını, gelinen 

noktada aslında cemaatin o dönemden başlayarak belli bir amaç içerisinde 

olduğunu algıladığını, 2010'daki referandumundan sonraki HSYK 

seçimlerinde Fetullah Gülen cemaati mensubu hakim ve savcıların yoğun 

şekilde çalıştığını, yeni kurulun bu kişiler sayesinde oluştuğunu, o 

dönemdeki ilk Yargıtay ve Danıştay üyelerinin seçiminde, cemaat 

mensuplarının çok etkin yerlere getirilmesinin sağlandığını” beyan etmiştir.  

- HSYK üyesi Mustafa Kemal Özçelik basına yansıyan beyanlarında özetle;196 

“Yargıtay üyeleri arasındaki yapılanmanın hukuk ve ceza olarak ayrıldığını, her 

grubun bir abisi bulunduğunu, Yargıtay’da daire başkanlığı seçimlerinde 

kime oy vereceklerini cemaatin belirlediğini, kendisinin Yargıtay üyeliği 

yaptığı dönemde Gülen cemaatinin desteklemediği hiç kimsenin daire 

başkanı olamadığını, cemaat bir adayı benimsemiyorsa seçimin kilitlenmesi 

																																																													
196 http://www.trthaber.com/haber/turkiye/hsyk-eski-uyesi-ozcelikten-feto-itiraflari-283236.html, 

http://odatv.com/ve-itiraf-etti-1411161200.html,  
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yönünde oy kullanıldığını” ifade etmiştir. 

Eski HSYK üyesi Kerim Tosun medyada yer alan ifadelerinde özetle;197  

“2014'te HSYK üyeliği için aday olmasını Fetullah Gülen Cemaatinin Yargıtay’da etkili 

konumdaki kişisi olan Yargıtay Üyesi Nazmi Dere ve eski Yargıtay Genel Sekreteri 

Aydın Boşgelmez’in kendisine bildirdiğini, bu kişilerin aday olmasını istemeleri üzerine 

bunun cemaatin teklifi olduğunu anladığını, 2010'daki HSYK seçimlerinden önce eski 

HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya'nın FETÖ mensubu hakim ve savcıların bir 

kısmını topladığını kendilerine, "YAR-SAV seçimi kazandığı takdirde, cemaat için iyi 

olmaz. Bu nedenle mutlak suretle bizim desteklediğimiz adayların kazanması 

gerekiyor." dediğini, toplantıda Türkiye'nin değişik yerlerine seçim gezileri 

düzenlenmesi ve masrafların cemaat tarafından karşılanmasına karar verildiğini, 

seçimler sonucunda cemaate yakın kişilerin asil olarak seçildiğini, 2011 yılındaki 

Yargıtay üyeliği seçiminde “160'lar” olarak belirlenen Yargıtay üyelerinin 120'ye 

yakınının cemaat mensubu olduğunu bildiğini, bu kişilerden bir kısmıyla cemaat 

sohbetlerinde tanıştığını, bu toplantılarda maaşlarının yüzde 5 veya 10'unu himmet 

olarak verdiklerini, Yargıtay’daki seçimlerde nasıl hareket edeceklerini konuştuklarını, 

dairede olan önemli dosyaların görüşüldüğünü, Turgut Emiroğlu'nun kendisinin üstü 

olan sorumlulardan gelen talimatları aktardığını, Cemaatin talimatı üzerine hangi 

dairede, hangi üyenin görev yapacağının belirlendiğini, Fetullah Gülen cemaati 

mensubu olan kişilerin 4 ve 18. Hukuk, 4, 5, 8, 9, 11, 14 ve 15. Ceza Dairelerinde heyet 

çoğunluğunu sağlayacak şekilde dağıtımı yapıldığını, bu dairelerin cemaat için önemli 

daireler olduğunu, Nazım Kaynak Yargıtay başkanı olduktan sonra Yargıtay'da 

dairelerin iş bölümünün değiştirildiğini, bu değişikliği de bizzat cemaatin 

gerçekleştirdiğini, cemaat için önemli olan kamuoyunda bilinen Balyoz, Şike, Hipnoz, 

Kurdoğlu gibi davaların cemaatin güçlü olduğu dairelerin görev alanına girdiğini, 

HSYK üyeliklerine seçilmelerinden yaklaşık bir ay sonra Dere'nin HSYK 

yapılanmasında cemaat abisi ve sorumlusu olduğunu anladığını, cemaat üyelerinin ilk 

toplantısında Dere'nin, “cemaatin önem verdiği Balyoz, Ergenekon, Askeri Casusluk, 

MİT tırlarının durdurulması gibi davalarda görev yapan cemaat mensubu hâkim ve 

savcılar hakkında yapılacak soruşturmalarda, aleyhe kararlara muhalefet yazan 

arkadaşları küstürmeyelim. Cemaat mensubu olmayan diğer hâkim ve savcılar 

																																																													
197 http://www.milliyet.com.tr/hsyk-eski-uyesi-kerim-tosun-gundem-2345811/, 

http://www.sabah.com.tr/gundem/2016/11/16/fetoya-kutsal-hoca-payi-verildi,  
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hakkındaki kararlarda istediğiniz şekilde karar verebilirsiniz" dediğini, Dere'nin bu 

isteğinin Fetullah Gülen cemaatinin isteği olduğunu anladıklarını, kararlarına bunu 

yansıttıklarını, bu talimat nedeniyle muhalefet kararları yazdıklarını, Yargıtay'daki grup 

ve daire sorumlularının yanı sıra 33, 34 ve 40 gibi sicil numarasıyla başlayan devreler 

olduğunu, bunların da ayrıca sorumlularının bulunduğunu” belirtmiştir.  

33. Yukarıda ayrıntılarına yer verilen Anayasa Mahkemesi Kararı, HSYK Genel 

Kurulu Kararı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesi ve eski HSYK üyelerinin 

ifadelerinden açıkça görüldüğü üzere; yargı organları ile yargıya yön veren idari birimler 

FETÖ/PDY örgütünün nihai amacı çerçevesinde mutlaka ele geçirilmesi gereken birer hedef 

olarak belirlenmiş, örgüt bu hedefin gerçekleştirilmesi için uzun yıllara yayılan stratejik 

planlama doğrultusunda 15 Temmuz darbe girişimine kadar faaliyetlerini sürdürmüştür.  

34. 15 Temmuz darbe girişimine giden yolda örgüt mensuplarının bilhassa 17/25 

Aralık sürecindeki iş ve icraatları, kamuoyundaki isimleriyle Askeri Casusluk, Balyoz, 

Ergenekon, Kurmay Albay Hüseyin Kurtoğlu dosyaları gibi daha sonra hukuka aykırı 

işlemlerin tespit edildiği soruşturma ve kovuşturmalarda şüpheli sıfatındaki bir kısım askeri 

personelin rütbe ve silahlı kuvvetlerdeki mevkileri nazara alındığında FETÖ’nün yargı 

içindeki yapılanmasının örgüt için taşıdığı önem ve demokratik hukuk devleti için 

oluşturduğu tehlike tüm çıplaklığıyla göz önüne çıkmaktadır.  

1.5.1.2. Güvenlik Kurumları  

Örgütün ele geçirmek istediği, bunun için çok büyük önem ve öncelik verdiği, büyük 

çaba gösterdiği kamu kurumlarının başında elbetteki güvenlik birimleri gelmektedir. Bu 

birimler de Emniyet, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı’dır. 

1.5.1.2.1. Emniyet 

Örgütün başlangıcından beri ele geçirmeye çalıştığı ve 2013 yılı sonuna kadar büyük 

ölçüde başarılı olduğu güvenlik birimlerinden birisi Emniyet teşkilatıdır. Bu teşkilata yıllarca 

hizmet vermiş, en üst birimlerinde görev yapmış, bu esnada örgüte mensup emniyet 

görevlileri ile yakın ilişki içinde bulunmuş, hatta çocuklarını bu örgüte müzahir okullarda 

okutmuş Emniyet Müdürü Hanefi AVCI 2010 yılında yazdığı Haliç’te Yaşayan Simonlar Dün 

Devlet Bugün Cemaat adlı kitabında örgütün bu hedefinin maksadını şu şekilde 

açıklamaktadır: 
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“Ülke genelinde istedikleri gibi bilgi toplamak, istedikleri kişilerin faaliyetlerini 

izleyip öğrenmek gayesinde olanların yapması gereken ilk şey Emniyet İstihbarat 

Dairesini ele geçirmektir. Orada hakim konumda olmaları gerekir. Bunu MİT 

üzerinde etkinlik kurarak da yapabilirler ama o kurum daha ilerisine müsaade etmez. 

Eğer sadece bilgi toplamak yerine haklarında bilgi topladıkları kurum ve kişiler 

hakkında adli işlemlerde bulunmak da isteniyorsa Emniyet KOM Dairesinde etkin 

olunması şarttır. Sadece merkezi yapıları değil, operasyonların en çok yönetileceği 

İstanbul, Ankara olmak üzere bazı önemli illerdeki bu dairelerin uzantısı şubelerin de 

ele geçirilmesi gerekir. Eğer sadece bilgi toplamak ve bunlarla ilgili adli işlem 

yapmakla da yetinmeyip her memur, asker ve özel kanunlarla korunan kişiler 

hakkında da işlem yapmak isteniyorsa, o zaman özel yetkili mahkemelerin savcıları ve 

hâkimleri üzerinde de etkin olunması gerekir. Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı 

sahip olduğu geniş teknik imkânları ile herkes hakkında her türlü bilgiyi toplayabilir, 

kim kimlerle görüşüyor öğrenebilir, eline telefon alan herkesin irtibatları ve ilişkileri 

belirlenebilir. Hiç kimse onlardan ilişkisini gizleyemez. 

Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı ve her ildeki şubesi, hatta bazı ilçelerdeki 

birimlerin istihbari dinleme yetkisi vardır; kişiler dinlenir, izlenir ve bir süre sonra 

evraklar imha edilir. Yıllarca her konuda ve her kurumdan toplanmış terebaytlara 

sığmayan bilgi bankaları mevcuttur. Dahası kimsenin hesap edemeyeceği teknik 

imkanlara sahip Türkiye’nin her ilindeki istihbarat şubelerini 7000 civarındaki 

personeli vasıtasıyla ülke genelinde her yerde izleme faaliyetlerinde bulunma 

olanakları vardır. Onları yalnızca Emniyet Genel Müdürü ve İçişleri Bakanı 

denetleyebilir, müfettişler dahil kimse binalarına giremez ve işlemlerine karışamaz. 

KOM Daire Başkanlığı merkez ve ülke genelindeki örgütlü suçlar ve organize 

gruplarla ilgili tahkikatları yapar, aynı zamanda adli dinleme ve izlemenin 

Emniyetteki en etkin merkezidir. 

Özel yetkili savcılar ve mahkemeler biraz da kanunları zorlayarak herkes hakkında 

doğrudan dava açabilir, gözaltı kararı verebilir, tutuklayabilir… Herhangi bir fiil özel 

yetkili mahkemelerin görev alanına giriyor denince herkes hakkında doğrudan dava 

açabilir. 
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İşte Türkiye’de son yıllarda böyle bir planın uygulandığını görüyoruz. MİT’e hakim 

olsanız, sadece bilgi toplarsınız, belki bunları saptırarak kullanabilirsiniz ama daha 

ilerisini yapamazsınız. Aksiyonel bir eylem gerçekleştirme arzusundaysanız, MİT size 

yetmez. Bu doğrultuda önce KOM Dairesi Başkanlığı, sonra İstihbarat Dairesi 

Başkanlığı, ardından da İstanbul ve Ankara İstihbarat Şubesi ve bunlara paralel 

olarak özel yetkili mahkemelerin savcı ve hâkimlerinin de belli oranda belirli 

eğilimlerde olan kişilerden oluşturulduğunu bugün net olarak görmekteyiz.”198 

Bu sözler Devlet’i içten ele geçirmeye ve yıkmaya çalışan FETÖ’nün kamu kurumları 

içinde de neden Emniyet, ordu ve yargıya önem verdiğini, bu kurumlarda da bazı birimlere 

yöneldiğini çok net olarak ortaya koymaktadır. 

Örgüt Emniyet teşkilatına yerleştireceği elemanları en başından ışık evlerindeki 

öğrenciler arasından seçip yönlendirmiş ve lise ve yükseköğrenimlerini nerelerde 

tamamlayacaklarını belirlemiştir. 1980’li yıllardan itibaren özel eğitim yoluyla bürokrasi 

içinde yer almaya başlayan örgüt elemanlarından polislik mesleğine girecekler 1987 yılından 

itibaren de bu mesleğin asıl eğitim kurumları olan Polis Akademisi, Polis Koleji ve Polis 

Okullarında büyük sayılara ulaşmaya, bu okullara hâkim olmaya başlamıştır. Bunun doğal 

sonucu olarak da 1990’lardan itibaren Emniyet kadrolarında örgüt mensupları hâkimiyet 

sağlamaya başlamıştır. 1986 yılında lise ve üniversite mezunlarına Polis Kolejine girme şansı 

verilmesi ve neredeyse tamamı örgüt mensubu olan bu kişilerin 9 aylık kurs sonucunda “özel 

sınıf” olarak mesleğe başlatılmalarının da bu oluşumda büyük rolü olmuştur.  

Araştırma Komisyonuna bilgi vermeye çağrılan kişiler örgütün Emniyet teşkilatındaki 

yapılanması hakkında şunları söylemişlerdir: 

Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Şafak Ertan ÇOMAKLI, devletin FETÖ'nün 

hizmet hareketi olmadığını bildiğini ve örgüt yapılanmasının 1980'li yıllara dayandığını 

söylemiştir.199 

Konu hakkında Komisyona davet edilen kişilerden Emniyet Genel Müdürlüğü Polis 

Akademisi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Şafak Ertan ÇOMAKLI 13 Ekim 2016 günü 

																																																													
198 Hanefi Avcı, Haliçte Yaşayan Simonlar Dün Devlet Bugün Cemaat, Ankara: Angora Yayıncılık, 2010, 

sy:433-435 
199 Şafak Ertan Çomaklı’nın 13.10.2016 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı 
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Komisyona yaptığı konuşmada örgütün Polis Akademisi ve Polis Koleji sızıntı yapmaya ve 

yapılanmaya 1980’lerde başladığını söylemiştir.200 

Eski İçişleri Bakanı Efkan ALA ise 18 Ekim 2016 tarihli konuşmasında 1980’lerden 

itibaren Devletin önemsediği kademelerine sızmaya başladığını belirtikten sonra 17-25 

Aralık’tan sonra başlatılan soruşturmalar sonucu “Emniyetin operasyonel birimlerinde, 

istihbaratında emniyet müdürleri seviyesinde (…) yüzde 90’ların üzerinde bir oranda” 

olduklarını gördüklerini beyan etmiştir.201 

Eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin ARSLAN ise 26 Ekim 2016 tarihinde 

Komisyon huzurunda yaptığı konuşmada bu hususta; 

“Daha önceki yıllarda siyasi değil, gizlice devletin ilgili kurumlarına sızmaya çalışan 

bu örgüt, rahmetli Turgut Özal zamanında artık resmen açık bir şekilde devlet 

kadrolarına yerleşmeye başladı. Bu yıllarda Emniyet Teşkilatında polis kolejlerinden 

gelen amir sınıfı Emniyet Teşkilatının üst kadrolarına yeterliydi, ara sınıfları da “Orta 

K” denilen imtihanla polis memurlarından sağlanıyordu. Fakat, 1987 yılında özel 

sınıf uygulaması başlatıldı. Polislikle hiç ilgisi olmayan birimlerden alınan kişiler, 

zannedersem 1991 yılına kadar bu uygulama devam etti, sekiz aylık bir eğitimden 

sonra polis kolejini bitirmiş amirlerin aynı haklarına sahip olarak teşkilata girdiler. 

Ha, bunların içinde istisna olarak çok kaliteli arkadaşlarımız çıktı ama yüzde 80’i 

Fetullahçı kadroların Emniyete yerleşmesi, amir statüsünde yerleşmesi bu özel sınıf 

uygulamasıyla oldu.  

Aynı yıllarda polis kolejinin amir sayısı, yetiştirdiği amir sayısı yine yeterliydi fakat 

polis kolejinin sayısı aynı yıllarda yine 3’e çıkarıldı; şimdi, hepsi tutuklu olan kişiler, 

eğitim daire başkanı, polis koleji müdürü, bir kısmı da firari ve buralardaki yönetici 

amir olarak polis kolejlerine gittiler ve artık genç polisler, komiser muavinleri, kolej 

düzeyinde de bir kısmı örgütün kontrolünde yetişmeye başladı.  

Uzun yıllar bu yapı içinde yer alan Latif Bey’i bilmiyorum dinlediniz mi, onun yazdığı 

kitapları ve açıklamalarını da izledik. Bu, hakikaten benim bu birebir yaşayıp 

duyduğum meslektaşlarımdan, anlattıklarımı, kendi kitaplarında da bakan ve 

																																																													
200 Şafak Ertan Çomaklı’nın 13.10.2016 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı 
201 Efkan Ala’nın 18.10.2016 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı 
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başbakan düzeyinde bu dönemde verilen FETÖ listelerinin gayet rahat kabul 

gördüğünü ve istenilen kadrolara atamasının yapıldığını anlatmıştır.  

Bu kişiler özellikle Emniyet teşkilatında personel birimlerinde görevlendirilmeye 

başlanıldılar çünkü personel birimleri her teşkilatta çok önemlidir. Atanacak veya bir 

göreve getirilecek kişinin amir dosyasını ister, personel birimi onun lehte olanlarını 

götürür, aleyhte olanlarını götürmezse çok iyi bir insan tanınır. Fetullahçı değilse, 

aleyhte olanlar götürülür, lehte olanlar götürülmezse bu kişi ağzıyla kuş tutsa, 

yönetim de Fetullahçıları desteklemese dahi bir göreve gelmesi imkânsızdır. Bizim 

Emniyet Teşkilatında en fazla, yine Latif Bey’in kitabında belirttiği gibi, İdris Naim 

Şahin Bey’in döneminde Emniyet müdürlüklerinin yüzde 80’i, istihbarat ve KOM 

dairelerinin hemen hemen tamamı bu örgütün kontrolüne girmişti. Hatta, öyle bir 

kontrolüne girmişti ki 2009 yıllarından sonra yine Fetullahçı kadroda bir daire 

başkanıysa, kilit görevdeyse, fakat bir vicdanı varsa, az çok hukuk bilgisi varsa, 

verilen kanunsuz emirleri körü körüne yerine getirmeyecekse Fetullahçı olmasına 

rağmen bunlar dahi hizmetten uzaklaştırıldı, pasif görevlere verildi, tam tetikçi 

olanlar göreve getirildi.” demiştir.202 

Eski Emniyet Genel Müdürü Mehmet KILIÇLAR ise 02.11.2016 günü Komisyona 

yaptığı konuşmada 2011 yılı ve sonrasını şu şekilde anlatmıştır: 

“Ben Emniyet Genel Müdürü olarak 2011 yılının -sanırım- Temmuz ayında atandım. 

Bakanımız da yeniydi, yeni atanmıştı. Ben göreve başlarken Sayın Bakanımızla 

bunları çok açık konuştum. Bizim geldiğimiz yer belli, biz kimseye düşmanlık 

yapmıyoruz ama bir teşkilatın her tarafının da böyle kanser hücresi gibi ele 

geçirilmesi hoş değil, bu tehlikeli bir şey, bu konuda en azından objektif olunmalı, 

liyakate bakılmalı; ben bu düşüncede olduğumu Sayın Bakana açıkça arz ettim çünkü 

kendisini de önceden tanıyordum. Ama maalesef atamalarda, mesela, ben göreve 

geldiğimde belki 81 müdürün 65’i, 70’i FETÖ’cüydü, ben göreve geldikten sonra bu 

sayı 75’e çıktı.”203 

																																																													
202 Emin Arslan’ın 27.10.2016 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı 
203 Mehmet Kılıçlar’ın 02.11.2016 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı 
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Örgütün Emniyetteki yapılanması bazı yayınlarda da yer almıştır. Bunlardan birisi 

Necip Hablemitoğlu tarafından 2002 yılında yayımlanmış Köstebek isimli kitaptır. Kitabın 

Önsöz’ünde örgütün Emniyetteki yapılanması hakkında; 

“… 

1. Tüm dünyanın pekçok merkezinde uygulanmakta olan terörist ve de köktendinci 

ideolojik yaklaşımların yaptığı gibi, devlete ya da yabancı devletlere karşı silahlı 

mücadele vererek hedefe varmanın mümkün olmadığını en kavrayan dinsel organize 

suç örgütü, Fethullahçılardır. Mevcut sistemi yıkmak yerine, takiyyeyi ön plana 

çıkararak, devlet yapısıyla çatışmayacak bir örgütlenmeyle, zaman içinde devletin 

stratejik kurum ve kuruluşların içine sızmak ve ele geçirmek, bu yasadışı yapılanmanın 

“ılımlı” görüntüsünün altındaki en önemli neden ve etkendir.  

2. Fethullahçılar, istihbarat birimlerine sızmakla, kendilerine gelebilecek her türlü 

operasyonu önceden haber alma, önleme ve de karşı operasyonu başlatma olanağına 

sahip olmaktadırlar. Bu durum, onlara sadece savunma değil, saldırı olanağı da 

sağlamaktadır.  

3. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne sızmakta zorlanan ama buna rağmen yılmaksızın 

girişimlerini sürdüren fethullahçılar, istihbarat birimlerindeki kadrolarını, alternatif 

Silahlı Kuvvetler olarak algılamaktadırlar. Bu durum, onların kendilerini güvende 

hissetmelerine yol açmaktadır. Nitekim, emniyet mensubu fethullahçıların toplanma ve 

eğitim merkezlerine “ışık kışlaları”, emniyet içindeki kadrolarına da genel bir ifadeyle 

“ışık orduları” denilmektedir. Fethullahçıların emniyet içindeki kadroları, T.S.K.’ne 

karşı “denge” sağlama çabalarının bir sonucudur. Devletin ele geçirildiği, sistemin 

bütünüyle değiştirildiği, “Çin Seddi’ne otağ kurulduğu” en son aşamada, alternatif 

silahlı kuvvetlerin T.S.K.’ne karşı kullanılması olasılığından, moral anlamda sıkça söz 

edilmektedir.  

4. Fethullahçılar, Türkiye’nin tek özel istihbarat örgütüne sahiptirler. Devletin 

istihbarat birimlerinin tüm olanaklarını kullanan; gizli bilgilerin tamamını elde eden 

bu yasadışı örgüt, gerek kendi “hasım”ları ve gerekse, hedef siyasiler, gazeteciler, 

mafya babaları, bürokratlar, akademisyenler, askerler ve diğer önemli meslek 

mensuplarının “açıklarını” içeren, şantaj malzemesi olarak kullanılabilecek her türlü 
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görsel ve işitsel bant kayıtlarından, bu kayıtlara ait çözümlerden, fotoğraflardan her 

türlü resmi belgeye, hatta kişisel anekdotlara kadar herşeyi içeren bir arşive de sahip 

bulunmaktadırlar. Parayla satın alamadıklarına, hatta korkutamadıkları 

“hasım”larına karşı, çarpıtılmış, fabrikasyon bilgi ve belge tanzimi de, bu örgütün ilgi 

ve uzmanlık alanı içindedir. Aynı şekilde, fethullahçılar, kendi şirketlerine rakip 

şirketleri bertaraf etmek için bu özel istihbarat örgütünü kullanmaktadırlar. Bunun 

için daha çok, “kaçakçılık” duyumları çerçevesinde şirket merkezlerine yapılan 

aramaların yıkıcı etkisinden söz edilmektedir. Aynı taktik, “hasım” vakıf, dernek ve 

şahıslar için de uygulanmaktadır. Bu örgütün servis hizmetlerinden kimi siyasilerin 

sıkça yararlandığı yolunda duyumlar alınmaktadır. Özel istihbarat örgütü sayesinde, 

radikal sosyalist partilerin dışında, seçim barajını aşma olasılığı kuvvetli olan tüm 

siyasal partilerde, fethullahçıların aday gösterme gücünün sözkonusu olduğu 

bilinmektedir. Bu örgüt aynı zamanda, “hasım”ların enterne edilmesi, 

etkisizleştirilmesi ya da tasfiyesi; yandaşların ise önemli yerlere getirilmesinde 

işlevsel rol oynamaktadır.  

İşte, “Köstebek” çalışması, fethullahçıların bu az bilinen karanlık yüzüne ışık tutmak 

amacıyla hazırlanmıştır…” denildikten sonra tüm kitapta örgütün yapılanması 

örneklerle anlatılmıştır.204 

İstihbarat Daire Başkanlığı da yapmış eski Emniyet Müdürlerinden Sabri UZUN ise 

2014 yılında yazdığı İN isimli kitabında FETÖ’nün Emniyetteki durumunu şu sözlerle 

özetlemiştir: 

““… 12 Eylül’den sonra, önce Cemaat şakirdi komiser yardımcıları Polis Kolejine 

yerleştirilmiş, 1986 yılında da ‘Özel Sınıf’ şakirtlerin Emniyet Teşkilatı’na alınmasıyla 

Cemaat kadrolaşması tamamlanmıştır. 

Bugün Polis Koleji öğrenci kadrosunun yüzde 99.9’u Cemaat şakirtlerinden seçilmiş 

14-15 yaşında çocuklarımızdır. Binası devletten, her türlü harcaması devletten, 

öğretmeni ve öğrencisi Cemaat’ten… ‘Devlet eliyle, devleti işgal edecek kadrolar 

yetiştirilmesi’ örneği başka hiçbir medeni ülkede yoktur. Polis Teşkilatı’na 2007-2013 

yılları arasında alınan polislerin tamamına yakınının Cemaatçi olduklarına 

																																																													
204 Necip Hablemitoğlu, Köstebek, İstanbul: 2016, Pozitif Yayınları, 16. Baskı, sy:14-16 
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inanıyorum. Şu anda Teşkilat kadrosunun yüzde 70’inin Cemaat’in etkisinde olduğu 

kanısındayım.”205 

Bu oluşumun ilk resmi tespiti ise 1991 yılındaki Emniyet Genel Müdürü Ünal 

Erkan’ın mesleğe yeni başlayan polislere yönelik kura yolsuzluğudur. Erkan kendisine gelen 

Polis Akademisinden mezun olacak tarikata mensup seçme öğrencilerin Emniyet'in istihbarat, 

personel, muhabere birimleri ile polis okullarına atanacakları” ihbarı üzerine Polis 

Akademisi'nde gece yarısı yapılan kura çekim törenini basarak iki kura torbasının 

bulunduğunu, örgüte mensup öğrencilere Emniyet'in istihbarat, personel, polis kolejine ilişkin 

yerlerin bulunduğu torbadan, diğerlerine ise karakollar ve diğer sıradan görev yerlerinin 

bulunduğu torbadan kura çektirildiğini tespit etmiştir. Yapılan soruşturmada özel görev kurası 

çektirilen bazı öğrencilerin itirafı ile Emniyetteki FETÖ yapılanması ilk kez resmen ortaya 

konulmuştur. 

Emniyet Teşkilatındaki FETÖ yapılanmasına ilişkin bir başka resmi belge de EGM 

İstihbarat Daire Başkanlığınca Ankara Emniyet Müdürlüğü ve EGM Teftiş Kurulu 

Başkanlığına gönderilmiş 10.03.1992 tarih ve B.05.1.EGM.0.06.03.400/1 (79-92) sayılı “Bazı 

Emniyet Mensuplarının illegal faaliyetleri” konulu yazıdır. Bu belgede örgütün yapılanması 

hakkında; 

“Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti 

niteliklerini değiştirerek yerine şeriat düzenini getirmeyi amaçlayan illegal "Fettulah 

Hoca'nın talebeleri" adlı örgütün, tüm Türkiye genelinde olduğu gibi, Teşkilatımız 

içinde de örgütlendiği, özellikle hareket noktası olarak seçtiği Polis Kolejleri, Polis 

Akademisi ve Polis Okulları içindeki faaliyetlerinin, Teftiş Kurulu'ndan gelen yazıya 

bağlı olarak askıya aldıkları, buna rağmen sempatizan kadroları ile bağlarını 

zayıflatmamak için toplantı ve çalışmalarını yoğun olarak sürdürdükleri ve illegaliteye 

son derece bağlı kaldıkları gözlenmiştir. 

Elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan takip-tarassut ve tahkikatlarda, Ankara 

Polis Koleji öğrencilerinin % 50'sine yakın bir kesimi ile çeşitli şekillerde temas kuran 

örgüt elemanları, kendilerine yakın olarak üzerindeki ajitasyon çalışmalarını sistemli 

olarak yürütmektedirler. 

																																																													
205 Sabri Uzun, İN, 3. Basım: Ocak 2015, İstanbul, Kırmızı Kedi Yayınevi, sy:31 
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Örgütün yapılanmadaki, temel stratejisine bağlı olarak devlet dairelerinin önemli 

yerlerine yerleşme planını, en tabandan uygulamaya koymaları teşkilatımızda da 

gözlenmektedir. Gelecekte Emniyet Teşkilatı'nın bürokratlarını oluşturacak Polis 

Koleji öğrencileri için, koleje seçimden itibaren her aşamada sistematik bir 

çalışmanın yürütüldüğü görülmektedir. 

Örgütün tüm yurt sathında çeşitli görünümler altında kurulu bulunan vakıf ve evlerde 

ailelerinin izni ile yetiştirilen zeki, çalışkan öğrencilerin meslek okullarına 

yerleştirilme planından Polis Kolejleri de payını almıştır. Bu öğrenciler Polis 

Kolejleri'ne geldiklerinde hiyerarşik sıra içinde sınıf, dönem ve okul imamları ve 

kadrolarının denetiminde görüşleri doğrultusunda eğitilmektedirler. Sınıfların ve 

okulun kendi bünyesinde sorumlu imamlarının olmasına rağmen, örgüte karşı asıl 

sorumlu olan dışarıdan bir üniversite öğrencisidir. … 

Kamu kurum ve kuruluşlarına kendi fikirleri doğrultusunda bulunan şahısları 

yerleştirmede tavassutta bulundukları, başarı elde ettikleri, telefon irtibatlarını 

asgaride tuttukları, önemli haberleşmelerde kurye kullandıkları Azerbaycan’a gruplar 

halinde kendi fikir ve düşüncelerini empoze edebilecek nitelikli elemanlar 

gönderildiği, kendi örgüt mensupları arasında söylenmektedir…” 

FETÖ’nün Polis teşkilatı içindeki örgütlenmesine ilişkin bir başka belge de Ankara 

Emniyet Müdürlüğünün Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığına yazdığı, 28.09.1992 tarih 

ve B.05.1.EGM.4.06.00.14 İll.ve Sor. (F).92/8303 sayılı “Emniyet Mensupları” konulu 

yazıdır. Hazırlık:1992/256 sayısı alan bu yazı ekinde gönderilen 28.08.1992 tarih ve 

B.05.EGM.0.06.01/15-92 sayılı Fezleke’de o tarih itibariyle FETÖ’nün Emniyet Teşkilatı 

içindeki örgütlenmesi şu şekilde anlatılmıştır: 

“Yapılan inceleme ve soruşturma sonucu elde edilen bilgi ve delillere göre; 

… 

Devletin temel nizamını dini inanç ve esaslar üzerine oturtmak amacıyla faaliyet 

gösteren ve stratejik amacına ulaşmak için bir örgüt yapılanması içerisine giren, 

siyasi iktidarı bir ihtilal hareketiyle ele geçirmek için teorik ve pratik eğitim 

aşamasına giren bu örgütün, temel hareket noktası Said-i Nursi tarafından kurulan ve 
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onun çeşitli Fonksiyonlarından biri olan Fetullah GÜLEN tarafından organize 

edilmektedir. 

Teori bir siyasi hareket için gereklidir. Amaca ulaşmak için pratiğin esas hareket 

noktası olarak kabul edilir. Bu grubun nihai hedefi olan siyasi iktidarı ele geçirmek 

amacıyla çeşitli örgütlenme birimlerine girdiği gözlenmektedir. Örgüt içerisinde 

çalışmış R.Y.'ın da ifade ettiği gibi mevcut durumdaki amacın hedefe ulaşacak ve 

Devlet kademesindeki belli kadrolara yeterli eleman yetiştirmek olduğu ifade 

edilmektedir. Bu amaçla, Devlet'in varlığının temel koruyucusu ve kollayıcısı olan 

Emniyet Teşkilatı'nda da amaca uygun bir örgütlenmeye gidildiği müşahede 

edilmektedir. 

Başta Emniyet Teşkilatı'nın gelecekte lokomotifi olacak olan ve teşkilata yön verecek, 

amir kadrosunu yetiştiren Polis Akademisi'nde illegal bir yapılanmaya gidildiği, 

kademe kademe mezun olan örgüt görüşüne göre militan veya sempatizan durumuna 

getirilen kişilerin, teşkilattaki diğer eğitim kurumlarına atanarak, uzun vadeli bir 

program uygulanmaya koyduğu gözlenmektedir. Yine akademi son sınıfta branşlar 

uygulanmaya koyduğu gözlenmektedir. Yine akademi son sınıfta branşlar ayırımında, 

bu gruba mensup öğrencilerin daha çok siyasi kısıma ayrıldığı belirtilmektedir. 

… 

Söz konusu örgütün amacına ulaşmak için ve bir örgüt niteliği kazanmak için 

hiyerarşik ölçüler içerisinde gerek sivil gerekse Emniyet Teşkilatı'nda örgütlendiği 

elde edilen bilgilerden anlaşılmaktadır…” 

Bütün bu idari ve adli soruşturmalardan kurtulmayı başaran FETÖ mensupları 

Emniyet içindeki sayılarının da artmasıyla birlikte 1990’lı yılların sonuna doğru gelindiğinde 

bu kez hakkında olumlu görüş içeren polis raporlarına konu olmaya başlamıştır. 

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığınca yayınlanmış İstihbarat 

Dairesi Başkanlığı'nın Temmuz 1998'de yayınladığı kitapçık bunlardan birisidir. Bu 

kitapçıklardan bir diğeri ise 1999 tarihli “İslam’da Mezhepler, Tarikat ve Dini Akımlar” 

isimli kitapçıktır.  
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Ancak bu sırada Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesinde Fetullah Gülen hakkında 

açılan dava nedeniyle Polis Müfettişi Ahmet SARAÇ ve arkadaşları tarafından düzenlenen 

22.06.1999 gün ve (126) 99/60 sayılı inceleme raporunda; “…bahse konu cemaatin uzun 

süreden beri Polis Akademisi, Polis Koleji, Polis Okulları ve bazı merkez birimlerinde 

yapılanmaya gittikleri kanısına varıldığı…” belirtilmiştir. 

Bütün bu bilgi ve belgeler FETÖ’nün 1980’lerin ikinci yarısından itibaren polis 

teşkilatında yer almaya başladığını, uzun vadeli ve planlı bir çalışma ile 1990’lı yılların 

başında bir çok polis okulu ve eğitim kurumu ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve önemli illerin 

istihbarat, eğitim, personel, bilgi işlem birimlerinde hakimiyet sağladıklarını, bu birimler 

sayesinde öncelikle çeşitli kurs ve yurtdışı eğitim programlarına dahil olarak teşkilat içinde 

kendilerini diğerlerinden üstün ve tercih edilir hale getirdikleri, zamanla kendinden 

olmayanları da eleme gücüne kavuşarak 2000’li yıllardan itibaren önemli mevkilerin sahibi 

haline geldiklerini ortaya koymaktadır. 

Örgütün, gücünü test etmek maksadıyla yaptığı; MİT tırlarının durdurulması, MİT 

Başkanının tutuklanmaya çalışılması gibi çeşitli denemeleri dışında meşru hükümete karşı 

polis marifetiyle gerçekleştirmeye çalıştığı ilk darbe girişimi olan 17-25 Aralık 2013 girişimi 

ise bu tarihte hangi noktaya geldiklerini açıkça göstermektedir. 

Ancak bu hareketler siyasi iktidarın da bunların bir tehdit olduğunu farketmesine yol 

açmış, yapılan atamalar ve erken emeklilik gibi getirilen yasal düzenlemelerle üst rütbe ve 

kadrolarda ciddi bir tasfiye sağlanmıştır. Nitekim 15 Temmuz gecesi de darbecilere karşı 

direnç göstermesi üzerine darbeciler başta Özel Harekât Dairesi olmak üzere Ankara Emniyet 

Müdürlüğü, Çevik Kuvvet binası gibi birimlerin bulunduğu yerlere uçak ve helikopterlerle 

saldırı da bulunmuş, bu saldırı da 60’dan fazla teşkilat mensubu şehit olmuştur. 

1.5.1.2.2. Türk Silahlı Kuvvetleri 

FETÖ’nün ele geçirmeyi amaç edindiği en önemli devlet kurumlarından birisi de 

kuşkusuz Türk Silahlı Kuvvetleri olmuştur. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye 

Cumhuriyeti tarihinde darbe yapabilecek, silah yoluyla yönetime el koyabilecek tek güç 

olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle FETÖ Türk Silahlı Kuvvetlerine sızmayı; ileride buradan 

kendisine gelebilecek bir tehlikeyi önceden haber almayı sağlayacak bir imkân olarak 

gördüğü kadar şayet bu yönde büyük bir başarı sağlayabilirse hâkim olacağı bu kuvvet 
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yoluyla bizzat ülke yönetimine gelebilmeyi de sağlayacak bir yol olarak da görmüştür. 

Nitekim 15 Temmuz darbe girişimi işte böyle bir görüşün eseridir. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan 15 Temmuz Çatı İddianamesinde 

örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine sızması şu şekildeki anlatımlarla açıklanmıştır: 

Fetullah Gülen ve Cemaati, 1971 yılından itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde 

örgütlenmeye çalışmış, bu maksatla ailesi fakir olup zeki çocuklar tespit edilerek örgüte 

kazandırılıp askeri liselere yerleştirmek maksadıyla özel bir eğitime tabi tutulmuştur. 1984 

yılından sonra bu faaliyetler yoğunluk kazanmış, ileriki yıllarda da örgüt mensupları askeri 

liselere giriş sınavı sorularını ele geçirerek cevapları bu çocuklara ezberletilmiştir.  

Askeri Lise sınavlarını kazanan öğrenciler okula başlamadan hemen önce de yapması 

gerekenler ve öğrenime başladıktan sonraki hareket tarzları ile ilgili bilgilendirmeye tabi 

tutulmuştur. 

TSK içerisine yerleştirilen bu öğrencilerin birçoğu şu anda kurmay albay veya general 

rütbesindedir. 

Genelkurmay Başkanlığı 2003 yılına kadar tespit ettiği bu yapıya mensup kişilerin 

ordudan ilişiğini kesmiş ancak 2003 yılından sonra Fetullahçı olduğunu bildiği hiç kimsenin 

ilişiğini kesmemiştir. Bundan sonra insiyatif örgüte geçmiş ve örgüt TSK içindeki kendinden 

olmayan veya muhalif olan herkesi tasfiye etmeye başlamıştır. 

Bu nedenle Ergenekon ve diğer askeri davalar, sivil siyaset üzerindeki askeri vesayetin 

kaldırılması için değil, örgütün TSK, üzerinde egemen olması için açılmış ve bu tasfiyelerle 

Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki FETÖ yapılanması endişe verici boyutlara ulaşmıştır. 

TSK içinde askeri disiplin ve hiyerarşinin dışında bir de cemaat yapılanması 

bulunmaktadır. Bu yapıyı kuranlardan tanık Kemalettin Özdemir, TSK’nın içinde en az % 60 

ile % 80 FETÖ mensubu olduğunu anlatmıştır. 

Örgüt 1994 yılında Harbiye giriş sınavı öncesi Türkçe sorularını çalarak mensuplarını 

o yıl harp okullarına kitlesel şekilde sokmuştur. FETÖ üyeleri bundan sonraki her yıl da daha 

fazla sayıda soruyu elde ederek üyelerinin sınavı kazanmalarını sağlamış, böylelikle askeri 



321 
 

	

lise ve harp okullarında hâkim bir güç haline gelmiştir. Son yıllarda neredeyse bu örgütten 

olmayan hiç kimse bu okullara girememiştir.  

Örgüt, kadrolarını general ve amiral yapmak ve TSK'nın üst yönetimini ele geçirmek 

için de açtığı disiplin soruşturması ve ceza davalarıyla örgütten olmayan albay, amiral ve 

general kadrosunun tasfiyesini sağlamış, böylece mensuplarının bu kadrolara terfiinin önünü 

açmıştır.  

Örgütün kendilerinden olmayan kişilere karşı, etkili olarak kullandığı bir diğer metot 

da baskı-mobbing uygulamasıdır. Organize ve sistematik şekilde birlikte hareket eden TSK 

içerisindeki örgütlü yapı, baskı uygulayıp kişileri emekliliğe ve istifaya zorlamıştır.  

Askeri yargı da, adli ve idari yargı gibi önemli ölçüde Fetullahçı hâkimlerden 

oluşmuştur. Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve diğer askeri mahkemeler ile 

adli müşavirlik kadroları da baskı ve yıldırma ile örgüt mensuplarının eline geçmiş bu nedenle 

örgüte yönelik yapılan hiç bir soruşturmadan da doğru dürüst netice elde edilememiştir. 

Örgüt baskı ve yıldırma ile kadrolarını yerleştirmek suretiyle Gülhane Askeri Tıp 

Akademisinde de her kademede egemen hale gelmiştir.  

TSK içerisindeki bazı subaylar tehdit ve şantajla bu örgüte boyun eğip kontrolüne 

girmiş, bir kısmı sempatik ilişkiler veya gelecek kaygıları ile hareketsiz bırakılıp örgüte karşı 

çıkamaz hale getirilmiş, bir kısmının da sivildeki işleri halledilip makam ve para kullanılarak 

menfaat karşılığı örgüte boyun eğmek zorunda bırakılmıştır.  

FETÖ mensubu olmayan veya bu örgüte boyun eğmeyen TSK'daki birçok subayın ise 

verilen notlar ile sicilleri bozulmuş, terfileri engellenmiş, sicilleri bozulan bu subaylar gelecek 

beklentileri kalmadığından ya ayrılmak veya emekli olmak zorunda kalmışlardır.  

Örgüt katalog evlilikleri yoluyla da birçok subayı eşler üzerinden örgüte itaat eder hale 

getirmiştir.  

FETÖ, kurmay subay olacakları da önceden seçip belirlemiş, örgüte itaat eden ve 

örgüt eğitiminden geçmiş subaylara, eşi de örgüt tarafından tespit edilerek evlendirilmişse 

kurmay subaylık soruları önceden verilmiştir.  
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TSK'nın general ve amiral düzeyindeki bir kısım yöneticileri halen bu yapıdan 

değildir. Ancak bu kişiler yaşları ilerlediğinden birkaç yıl içinde emeklilikleri dolacaktır. 

Yerlerine gelecek askeri bürokrasi tabakası ise örgütle bağlantılı kişilerden oluşmaktadır. 

TSK, 2006 yılından itibaren başlayan paralel yapının asimetrik, psikolojik 

harekâtlarına dayanamamış silahlı ve devletin en etkili gücü paralel yapı karşısında pes etmek 

zorunda kalmıştır. Örgütçe kurulan kumpaslar ve baskı, “askeri vesayeti kırıyoruz, darbeleri 

önlüyoruz” algısı yaratılarak örtülmüştür. 

Örgütün TSK içindeki kendilerinden olmayan kesimleri temizlerken sahte delil 

kullanmış, yeni içtihatlar geliştirmiş ve hileye başvurmuştur. Askeri yargı ise bu durum 

karşısında örgüt mensuplarının TSK içinden temizlenmesinde somut delil elde edilemediği 

bahanesine başvurup gereği gibi bir soruşturma yapmamıştır.  

Askeri Liseler ve Harp Okullarından en çok öğrencinin atıldığı dönem 2007-2013 yılı 

aralığıdır. Bu tarih aralığının aynı zamanda FETÖ'nün TSK'nın içerisine en fazla öğrenci 

yerleştirdiği dönem olmuştur. Bu 6 yıl içinde Harbiye’den bütün Cumhuriyet Tarihi boyunca 

atılan öğrenciden fazla öğrenci atılmasının sebebi sivil liselerden harp okullarına öğrenci alıp 

örgüt mensuplarına kadro açma arzusudur.  

Önceden askeri liselerden öğrenci alan harp okulları 2008 yılından itibaren sivil 

liselerden de öğrenci almaya başlamıştır. Bu tarihten sonra askeri liselerden Harbiye’ye 

geçenlerin oranı düşerken sivil liselerden alınan öğrenci sayısının hızla artmış böylece Örgüt 

kendisine ait lise, dershane ve yurtlarda yetiştirdiği öğrencileri harp okullarına kitleler halinde 

sokmaya başlamıştır. Örgütün harp okullarında kadrolaşabilmesi için harp okullarının puanı 

özellikle düşürülmüş, böylelikle sivil liseden çok kişinin mülakata gelmesi sağlanarak 

mülakata gelenler arasından da en fazla sayıda örgüt mensubu kişi harp okullarına alınarak 

kadrolaşmanın tamamlanmıştır. Örgütün anlayışına göre bu bir “fetih hareketi”dir. 

Askeri lise ve harp okullarında 2000 yılından itibaren başka gruptan girenler çeşitli 

nedenlerle tasfiye edilip ilerde tamamen bu yapının kontrolünde bir TSK oluşturulmaya 

çalışılmıştır. Harp okullarında askeri liseden gelenlere baskı uygulanıp Harbiye’den atılmaya 

zorlanırken sivil liseden gelenler korunmuş, harp okullarındaki askeri liselerin ağırlığı bilinçli 

olarak azaltılmıştır. Harp okullarında örgüt kadrolarının yerleşip kadrolaşabilmesi için askeri 

liseden gelenlere sistematik işkence ve baskı uygulanmıştır. Bu konudaki iddiaların 
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araştırılması için 2013 yılında bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmuşsa da bundan da 

ciddi bir sonuç alınamamıştır. 

Zaman içinde disiplin cezaları ile kişileri yıldırma, sindirme, sicillerini bozma ve 

kurmaylığını engelleme örgütün TSK içinde olağan bir uygulaması haline dönüşmüştür.  

Her türlü baskıya rağmen okuluna devam eden istenmeyen öğrenciler de gerçeğe 

aykırı raporlar ile TSK ile ilişkileri kesilmiş, bunun için GATA ve askeri sağlık kurullarındaki 

FETÖ yapılanması devreye sokulmuştur.206 

Örgütün çekirdek kadrosunda yer alıp sonra örgütten ayrılan Ahmet KELEŞ ise 

FETÖ’nün Günah Piramidi isimli kitabında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki 

yapılanmasını şu şekilde izah etmektedir: 

“Gülen, 1980 ihtilalinden sonra ciddi bir şekilde askeriyede kadrolaşmaya karar 

verdi. Çünkü şu kanaate gelmişti. Devlet içinde ne kadar kadrolaşırsa kadrolaşsın 

asker istediği zaman darbe yapıp yönetime el koyabiliyordu. O halde devlette 

kadrolaşma kadar askeriye de kadrolaşma da önemliydi. Hatta daha da önemliydi. 

Zira askeriyede kadrolaştığında hem olası bir darbeyi önleyebilirdi hem de ihtiyaç 

duyduğunda kendisi darbe yapabilirdi. Nitekim 15 Temmuz 2016’da bunu denedi. 

Askeriye böyle bir örgütün ihmal edileceği bir kurum asla olamazdı. Etmedi de… 

Beşinci katta bazı stratejik noktalar konuşulduğunda bizi de ilgilendiren boyutuyla 

konu şu şekilde ele alınırdı. Askeriyeye yerleştirmek amacıyla yetenekli ve zeki 

öğrenciler özel olarak yine özel evlerde eğitilecekler. Bu öğrencilerin aileleri özel 

olarak seçilecektir ve aileler mümkünse kapalı ve dindar olmayacak çünkü askeri 

istihbarat bunları tespit edip engelliyor. Bu öğrenciler örgütün okullarında 

okumayacak ve dershanelerinde kurs görmeyecekler. Tamamen özel statüleri 

olacaktır. Ailelerine konuyu anlatmamız mümkün olanları uyaracağız ve dindar 

görüntüden uzak duracaklar… Hürriyet, Cumhuriyet gibi gazetelere abone 

olacaklar… Anneler ve kız kardeşler başlarını açacaklar… Veya buna uygun aileler 

bulunacak… Öğrenci namaz kıldığı pantolonuyla dışarı çıkmayacak çünkü namaz 

kılmaktan dolayı pantolonlar dizlerde iz yapıyor ve istihbarat bunu belirleyebiliyor. 

Ara sıra Cumhuriyet/Hürriyet gazetesi elinde çarşıda pazarda dolaşacak. 

																																																													
206 Çatı İddianamesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 06.06.2016, E.No:2016/24769 
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Aday öğrenci askeri okulların özellikle mülakat sınavlarında karşılaşacağı muhtemel 

şaşırtıcı sorulara titiz bir şekilde hazırlanırdı… Bütün bu ön hazırlıklardan sonra 

aday kazandığında onunla özel bir ‘abi’ ilgilenir ve nasıl davranacağını öğretirdi. 

Hizmetin/örgütün diğer tüm mensuplarının onlara imrendiklerini ve geleceğin büyük 

komutanları olacaklarını söylerlerdi. Diğer faaliyetlerin tamamı bir yana onlarınki bir 

yana, bu kadar değerli oldukları bilinçlerine yerleştirilirdi. Özel isimler de verilirdi. 

Sen Halit bin Velit olacaksın… Sen Hazreti Hamza olacaksın…’ gibi. Gülenden özel 

selam ve dualar… Daha sonra da hediyeler… 

Her öğrenci yarım dönemler halinde bir abi tarafından eğitilir. Bu eğitim sürecinin 

tüm organizasyonu altıncı kattan ve özel yetkili kurmaylarca yürütülür. General 

oluncaya kadar öğrenci örgütle temasını sürdürür ve sorumluluklarını bilir. Zaten 

asker olduğu için emir komutaya önem verir ve kendisine söylenenleri eksiksiz olarak 

yerine getirir. Son bir nokta daha, altıncı katta rütbelilerle ilgilenenlerle astsubaylarla 

ilgilenenler ayrı elemanlardır.”207 

Örgütün orduya sızma ve yapılanma durumu ilk önce 1990’ların sonuna gelindiğinde 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin dikkatini çekmiş ve hakkında raporlar hazırlanmaya başlanmıştır. 

Bunlardan birisi Jandarma Genel Komutanlığınca hazırlanan Eylül 1999 tarihli Hizbullah 

Terör Örgütü ve Diğer İrticai Faaliyetler isimli kitapçıktır. Bu kitapçıkta diğer örgütlerin 

yanında FETÖ’ye de ayrıntılı olarak yer verilmiştir. “Hizmete Özel” gizlilik derecesi ile 

basılan ve Genelkurmay İstihbarat Başkanı Tümgeneral H.G. tarafından; düzenlenecek 

konferanslarda müracaat dokümanı olarak kullanılması, bölük seviyesine kadar dağıtımının 

yapılması ve personele öğretilmesi talimatı ile yayımlanan bu kitapçıkta Gülen ile ilgili şu 

değerlendirmeler bulunmaktadır. 

“c. Nurculuk: 

Türkiye genelinde dokuz ayrı grup halinde faaliyet yürüttükleri bilinen Nurcu 

unsurlardan en önemlisi, Fetullah Gülen grubu Nurcularıdır. Şeriat esaslarına dayalı 

bir devlet kurma yönündeki amaçlarını gerçekleştirmek için izledikleri yöntem 

itibariyle diğer Nurcu kesimlerle ve diğer taraftarlarla mukayese edildiğinde; 

- İslamiyet’i Türklük şuuru ile yorumlaması, 

																																																													
207 Ahmet Keleş, Fetö’nün Günah Piramidi, Diyarbakır: Destek Yayınları, 2016, sy:128-230 
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- Demokrasi kurallarına uygun yasal ve çağdaş yapılanmalarla faaliyet göstermesi, 

- Medya imkânlarını en iyi şekilde kullanarak halka açılması, 

- Her fırsatta bizzat liderleri vasıtasıyla devlet yanlısı olduklarını ifade etmeleri, 

- Devlet yöneticileri ve halkın önemli bir kısmından kabul görmelerini sağlamıştır. 

Grubun yurt içi ve yurt dışı örgütlenmesinin, mali kaynaklarının, masum ve devlet 

yanlısı gibi gözüken faaliyetlerinin, gerçekte şeriat devletini oluşturmak için gerekli 

olan kadroyu oluşturmaya yönelik bir strateji olduğu artık ortaya çıkmıştır.”208 

TSK, bu tarihe kadar olduğu gibi bu tarihten sonra da Yüksek Askeri Şura kararları ile 

bu tür görüş ve inançtaki kişileri ordudan ihraç etmiştir. Ancak bu ihraçlar 2003 yılına kadar 

devam etmiş, 2003 yılından sonra Fetullahçı olduğu gerekçesi ile hiç kimsenin ilişiğini 

kesmemiştir.  

2006 yılında ise Genelkurmay Askeri Savcılığı ordudaki Fetullahçı yapılanma 

hakkında bir soruşturma başlatmış ise de yıllarca süren bu soruşturmadan da bir sonuç elde 

edilememiştir. 

Sabah Gazetesinin internet sitesinde 04.09.2016 tarihinde çıkan; 

“TSK’da 22 FETÖ mensubu var 

İzmir’deki FETÖ soruşturması kapsamında hazırlanan iddianameye göre TSK’da 

general kadrosunda 150, subay kadrosunda 10 bin, astsubay kadrosunda 12 bin örgüt üyesi 

var. 

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye finansal destek sağlanmasına yönelik 

hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede çarpıcı tespitler yer aldı. Savcı Zafer 

Dur'un hazırladığı iddianamede Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinde FETÖ örgüt üyelerinin 

general kadrosunda 150, subay kadrosunda 10 bin, astsubay kadrosunda 12 bin kişi olduğu 

vurgulandı. 358 general ve amiral, 39 bin 468 subay, 97 bin 145 astsubay bulunan TSK'da 

FETÖ üyesi askerlerin ürkütücü boyutlara ulaştığı görüldü.” haberi ise 15 Temmuz darbe 

girişimi öncesine gelindiğinde FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanmasının 

hangi seviyelerine geldiğini gözler önüne sermektedir. 

																																																													
208 Nedim Şener, Ergenekon Belgelerinde Fethullah Gülen ve Cemaat, İstanbul: Destek Yayınları, 2010, 

sy:164 
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Komisyon görüşmelerine çağrılan TSK mensuplarının FETÖ’nün Türk Silahlı 

Kuvvetlerine sızması ve yapılanması hakkındaki görüşleri şu şekilde olmuştur: 

13 Ekim 2016 günü Komisyona bilgi veren Emekli Jandarma Kurmay Albay ve Yazar 

Mustafa ÖNSEL; FETÖ’nün askeriyeye sızmasının 1982 yılında Harp Okulunda tamamen 

sivil lise kökenli öğrencilerden oluşan özel bir sınıf oluşturulması ile başladığını, bu sırada 

okulun öğrenci alay komutanının Kurmay Albay Hilmi ÖZKÖK olduğunu, bu öğrencilerin 

1985 yılında mezun olup göreve başladıklarını, daha sonra bunların çoğunun general 

olduğunu ve hemen hepsinin de darbe teşebbüsüne katıldığını, 

1986 yılında askeri lise sınavlarına giren öğrencilerin yarısına yakınının Türkçe sınav 

sorularının tamamını doğru cevapladığını, bunun tespit edilmesi üzerine içlerinden küçük bir 

kısmının okuldan atıldığını ise de diğerlerinin okumaya devam ettirildiğini, bu kişilerin 1994 

yılında Harp Okulunu bitirerek göreve başladıklarını, yine daha önce görülmemiş şekilde bu 

gurubun içinden Türkiye Cumhuriyetinin en fazla kurmay subay çıktığını,  

Bütün bunların bilindiğini ancak bu kişilerin “Alnı secdeye değiyor, iyi çocuklar, işte 

kravatlı çocuklar” diye hoşgörüyle karşılandığını, bu kişiler için zaman için de Nuh Mete 

Yüksel’in açtığı gibi bazı soruşturmalar açılmış ise de bunların etkili olmadığını, daha sonra 

Ergenekon, Poyrazköy, Balyoz gibi davalarla ordu içinde tasfiyeye gidildiğini, askerlerin 

rejim üzerindeki vesayeti kaldırılıyor düşüncesi ile bu davaların desteklendiğini hâlbuki 

FETÖ’cü askerlerin önünün açıldığını, kendisinin de FETÖ’nün asker içindeki yapılanmayı 

2008’de farketmeye başladığını, 

FETÖ’nün 2008’den itibaren disiplinsizlik ve sağlık sorunları gibi sebeplerle askeri 

okullardan da tasfiyeler başlattığını, 2012’de şakirt olmayanın askeri liselere giremez duruma 

geldiğini, 

2013, 2014 ve 2015 yıllarında da FETÖ mensubu albayların “külliyen” generalliğe 

terfi ettirildiğini söylemiştir.209 

18 Ekim 2016 tarihinde Komisyona bilgi veren Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral 

Ümit DÜNDAR da; Örgütün tüm kurumlara olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetlerine de sızdığı, 

bu sızmanın 1984’lü yıllardan itibaren başladığını ve yıllar içinde artarak devam ettiği, 

																																																													
209 Mustafa Önsel’in 13.10.2016 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı 
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2000’li yıllardan itibaren daha da arttığını, bunun gerek harp okullarına gerekse askeri liselere 

alımların ÖSYM tarafından yapılan sınava bağlanmasından kaynaklandığı beyanında 

bulunmuştur.210 

19 Ekim 2016 günü Komisyona bilgi veren Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi 

ÖZKÖK ise; 1957 yılında Bursa Işıklar Lisesine başladığını, o tarihte bile okulda Nurcu bir 

grubun var olduğunu, 1982 yılında Harp Okuluna Öğrenci Alay Komutanı olarak atandığını, o 

tarihte de okulda değişik siyasi ve dini görüşte öğrenciler bulunduğunu, mevzuatta Sağcılık, 

Solculuk, Fetullahçılık, Nurculuk yasaktır gibi hükümler bulunmadığını, bunlardan “askeri 

kişiliğini kaybettiğini hissettiklerini” disiplin mevzuatı hükümlerine göre okulla ilişiğini 

kestiklerini, 

Daha sonra Genelkurmay Personel Daire Başkanlığına atandığını, bu görevi sırasında 

bu işlemlerin yaygınlaşmakta olduğunu hissettiklerini, Silahlı Kuvvetlerin hedef alındığını ve 

girilmek istendiğini fark ettiklerini, haklarında istihbarat raporu gelenleri ordudan 

çıkardıklarını, ancak asker kişilerin birlik dışındaki davranışları hakkında istihbarat 

toplayamadıklarını, diğer istihbarat birimlerinden gelen bilgilere göre hareket ettiklerini, 

ancak durumu Yüksek Askeri Şura toplantılarında anlattıklarını, 

Genelkurmay 2. Başkanı olarak görev yaptığı sırada da bu olayların sık sık Şura 

toplantılarında dile getirildiğini, 

Fetullah Örgütünün adını ilk defa 2000 yılında atandığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı 

sırasında duyduğunu, Fetullah’ın “Gizlenin, saklanın, günü gelince çıkacağız.” talimatını 

dinledikten sonra bunun bir örgüt olduğu hususunda emin olduğunu, 

2002 yılında Genelkurmay Başkanlığına atandığını, 2004 Ağustos ayındaki Milli 

Güvenlik Kurulunda Silahlı Kuvvetler Komuta katı olarak bunun bir örgüt olduğunu, çok 

büyük bir imkân ve kabiliyete sahip olduğunu dile getirip “Bir icra planı yapılsın, bu iş takip 

edilsin.” dediklerini, Hükümeti kesin olarak bilgilendirdiklerini ancak ondan sonra “bir şey 

yapıldığını görmediklerini” söylemiştir.211 

19 Ekim 2016 günü Komisyona bilgi veren Yazar Gazeteci Yavuz Selim DEMİRAĞ 

da; 1980’li yıllarda Kuleli Askeri Lisesi’nde okurken bazı arkadaşlarının hafta sonu 

																																																													
210 Ümit Dündar’ın 18.10.2016 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı 
211 Hilmi Özkök’ün 19.10.2016 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı 
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izinlerinde cemaat evlerine gittiklerini farkettiğini, bunu Okul Komutanına söylediğini, 1982 

yılında bir araştırma yapılarak okul bölgesinde 240 ev olduğu ve bu evlere giden 136 öğrenci 

tespit edildiğini, bunlardan 86’sının okuldan uzaklaştırılıp geriye kalanının affedildiğini, 15 

Temmuz günü bu affedilenlerden darbe girişimine katılan 11 general bulunduğunu, 

1980’li yıllarda çok organize olmadıklarını, bireysel çabalarla, hücre çalışmalarıyla 

Harp Okuluna da sızmaya çalıştıklarını, 

Daha sonra TSK’daki yapılanma içerisinde 1986 askerî lise girişlilere, 94 mezunlarına, 

Harp Akademilerinde soruların nasıl dağıtıldığını yazdığı kitaplarda anlattığını, 

Askeri okullarda kendilerinden olmayan öğrencilerin önceki yıllara göre olağanüstü 

sayıyla çeşitli sınav hileleriyle tasfiye edildiğini, 

2006 yılında Şemdinli’deki astsubayların tutuklanması ile kumpas davalarının 

başlatıldığını, 

1980 öncesi de bu Örgütün mevcut olduğunu ancak bu kadar güçlü olmadıklarını, o 

tarihlerde bu Örgütün gönüllüleri olduğunu, bu gönüllülerin mahallelerdeki, köylerdeki zeki, 

çalışkan çocukları bir şekilde tespit ettiklerini, bu çocukların istikbali var, biz bunlara özel 

ders verelim, sınavlara hazırlayalım diye ailelerini ikna ettiklerini, bu gönüllülerin genellikle 

bir öğretmen veya mahallenin imamı veya bir esnafı olduğunu ama çok organize 

olmadıklarını, çok seyrek olduklarını söylemiştir.212 

26 Ekim 2016 günü Komisyona bilgi veren Gazeteci Hüseyin GÜLERCE Örgütün 

Türk Silahlı Kuvvetlerine sızma taktiğini; “Asıl Fetullah Gülen’in işgal planı 1985’te 

İstanbul’da FEM Dershanesinin açılmasıyla başlamıştır, çünkü FEM Dershanesi ve ondan 

sonra pıtrak gibi Türkiye’de açılan bütün dershanelerde, Anadolu’nun en ücra köşelerinde, 

ilçelerinde IQ’su yüksek, Türkiye’nin en zeki talebelerini tespit ettiler… En zeki öğrencileri 

buluyorlar, dershanelerde bunları ikişerli, üçerli özel gruplar hâline getiriyorlar, bunları en 

iyi şekilde yetiştiriyorlar, en yüksek puanları almalarını sağlıyorlar ve bu çocuklar mesela 

Boğaziçi bilgisayar mühendisliğini, ODTÜ işletmeyi kazanması gereken, çok yüksek 

puanlarla girmesi gereken yerler varken polis akademisini ve harp okullarını tercih ediyorlar, 

																																																													
212 Yavuz Selim Demirağ’ın 19.10.2016 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı 
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askerî liseleri tercih ediyorlar. Hâliyle çok zeki öğrenci okula gidince parlak talebe oluyor, 

parlak talebe olduğu için Silahlı Kuvvetler bunu değerlendiriyor.  

Bunlara öyle sıkı bir eğitim veriyorlar ki ‘Askerliği en iyi siz yapacaksınız, emir 

komutaya en iyi siz riayet edeceksiniz.’ Yani siz de olsanız bunlardan birisi varken -bir de 

melek yüzlü, nerede görseniz böyle tertemiz simaları var- başkasını emir subayı 

yapmazsınız.” şeklinde açıklamıştır.213 

26 Ekim 2016 günü Komisyona bilgi veren Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık 

KOŞANER ise;  

“Fetullahçı terör örgütünün eylemlerinin bir suç olarak telakki edilmediği dönemde” 

görevde olduğunu, o dönemde örgütün öğrenci evlerinden söz edildiğini, burada indoktrine 

edilen insanların özellikle askerî okullara sokulmaya çalışıldığını, sadece askerî okullara 

değil, yargı sistemine, dış işlerine, millî eğitim sistemine sokulmaya çalışıldığını, Örgütün 

dünyanın birçok ülkesinde okulları olduğunu, bu okullar bir okul olarak telakki edildiği için 

herhangi bir araştırma vesaireye tabi tutulmadığını, yine, örgütün o dönemde dâhi çok güçlü 

mali kaynakları olduğunu, Örgüt kendine yandaş bir nesil yetiştirmeye çalıştığının gözlerden 

kaçan bir olay olmadığını, bunun asker olarak kendilerinin de dikkatlerini çektiğini, ancak 

yapılacak bir şey olmadığını, en fazla yapabileceklerinin yetkili makamları bilgilendirmek 

olduğunu, bu işin de yapıldığını, bu olayların nihai bir amacının olduğundan şüpheleri 

olmadığını ancak endişelerinin 15 Temmuz gibi bir olayın cereyan edeceği şeklinde 

olmadığını,  

Silahlı kuvvetlerin kışla hudutları dışarısında istihbarat toplamasının söz konusu 

olmadığını, böyle bir görevi ve yetkisinin bulunmadığını, istihbarat faaliyetlerinin kışla 

sınırları içerisinde veya tatbikat arazisinde personelin takip edilmesinde ibaret olduğunu, bu 

nedenle MİT’ten ve Emniyetten kendilerine bilgi gelmesi halinde Yüksek Askeri Şura 

kararları ile ilgili personelin Silahlı Kuvvetlerden ilişiğinin kesildiğini, ancak bazı basın 

organlarının kamuoyunda oluşturduğu “Namaz kılan atılıyor, içki içmeyen atılıyor.” 

şeklindeki yanlış imaj nedeniyle Şura kararlarının engellenmeye başlandığını, bu nedenle son 

8-9 yıldır TSK’nın kendini koruyamaz duruma düştüğünü, böyle olunca da Örgüt 

mensuplarının TSK’ya yerleştiğini, güçlendiğini, rütbe aldığını ve yetkili makamlara 

geldiğini, bu arada Örgüt tarafından üretilen sahte bilgi ve belgelerle davalar açılarak Türk 
																																																													
213 Hüseyin Gülerce’nin 26.10.2016 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı 
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Silahlı Kuvvetlerinin önemli kadrolarının tasfiye edildiğini ve Örgüt mensuplarına yer 

açıldığını söylemiştir.214 

03 Kasım 2016 günü Komisyona bilgi veren Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral 

İlker BAŞBUĞ da; 

Türk Silahlı Kuvvetlerine sızmaların, cuntaların nasıl oluştuğunu, neden tespit 

edilemediğini değerlendirirken 1992 yılı öncesi ve sonrasını ayırmak zorunda olunduğunu, 

çünkü 1992 yılında MİT Müsteşarlığına bir sivil kişi getirildiğini, bunun demokrasilerde 

olağan olduğunu ancak bu tarihten sonra MİT Müsteşarlığındaki askerî kadroların tedricen 

azaltılarak sıfır noktasına getirildiğini, bu nedenle Türk Silahlı Kuvvetlerine sızmalar ve 

içinde oluşan cuntalar hakkında MİT’ten bilgi alamadıklarını, 

Kendisinin sorumlu mevkide görev yaptığı 2002-2010 arası dönemde ise Fetullahçılar 

konusunda MİT’ten kendilerine hiçbir bilgi verilmediğini, kendisinin bir rapor istediğini, o 

zamanki MİT Müsteşarı Emre TANER’in gayriresmi olarak 100 sayfalık kadar bir rapor 

verdiğini, raporda Fetullah Gülen Cemaati’yle ilgili basında, medyada, İnternet’te çıkan 

yapılanması, ekonomik gücü gibi genel bilgiler bulunduğunu, bu kişilerin Silahlı Kuvvetlere 

nasıl sızdığı ve kim oldukları hakkında bir bilgi bulunmadığını, sadece 8-9 polisin Fetullah 

Gülen Cemaati mensubu olduğu veya ilişkisi olduğuna dair bilgi bulunduğunu, 

2002-2010 döneminde Emniyet ve Jandarma istihbaratından da kendilerine isim 

bazında gelen bir bilgi bulunmadığını,  

Kendilerinin de hukuken personelini karargah dışında takip, izleme yetkilerinin 

olmadığını, böyle bir birim kurulması için talepte bulunduklarını ancak uygun da 

görülmediğini, 

Askerin askeri okullara sızabilme gerekçesinin ise bu okullara ÖSYM tarafından 

yapılan sınavla öğrenci alınmakta olduğunu, sorunu mülakatla çözmek için personel temin 

merkezleri kurmuş iseler de bu merkezlerin de örgüt tarafından ele geçirilmiş olduğunu, 

Ancak 2008-2010 tarihleri arasında bu konuda bulundukları her platformda siyasi 

makamlara net bilgiler verdiklerini, yine de bu örgütün 15 Temmuz’da neler yapabileceklerini 

düşünemediklerini, göremediklerini beyan etmiştir.215 
																																																													
214 Işık Koşaner’in 26.10.2016 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı 
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Tüm bu belge ve bilgilerden; 

1971 tarihinden itibaren tespit ettiği zeki öğrencileri örgüt mensupları tarafından özel 

olarak eğitip askeri okul sınavlarına sokarak Türk Silahlı Kuvvetlerine sızmaya başlandığı, 12 

Eylül 1980 ve sonrasında da TSK’nın dini görüşlerini ılımlı bulduğu bu gruba müsamahakâr 

gözle baktığı, 1994 yılında sınav sorularının çalınmasıyla TSK’ya sızmaların arttığı,  

2000 yılından itibaren özellikle askeri okullarda çeşitli nedenlerle kendilerinden 

olmayanların tasfiyesini sağlamaya çalıştıkları, 2007-2013 yılı aralığında harp okullarından en 

çok öğrencinin atıldığı yıllar olduğu, 2008 yılından itibaren harp okullarına sivil liselerden de 

öğrenci almaya başlandığı, zamanla bu liselerden alınan öğrencilerin askeri okullardan 

gelenlerin sayısını geçtiği, böylelikle örgütün yetiştirdiği öğrencileri harp okullarına kitleler 

halinde sokmaya başladığı, 

Kurmaylık sınavı sorularının da önceden kendilerine verilmesiyle örgüt mensuplarının 

hızla üst rütbelere tırmandıkları ve emir subaylığı, özel kalem müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı 

muhafız alay komutanlığı gibi stratejik görevlerde yer almaya başladıkları, 

TSK’nın üst yönetiminde örgüt mensuplarına yer açmak maksadıyla 2008 yılından 

itibaren soruşturma ve davalar açıldığı, böylelikle örgütten olmayan albay ve general 

kadrosundaki kişilerin tasfiyesinin sağlandığı, 

Böylelikle TSK’nın örgütün 2006 yılından itibaren başlattığı asimetrik, psikolojik 

harekâtlarına da dayanamayıp pes etmek zorunda kaldığı anlaşılmaktadır. 

1.5.1.2.3. MİT 

Örgüt terminolojisiyle “mahrem yerler”den biri olarak kabul edilen Milli İstihbarat 

Teşkilatı’nın da örgütün hedefi olmadığını söylemek mümkün gözükmemektedir. Ancak 

teşkilatın kamuoyu gözünden uzak yapısı ve çalışma sistemi nedeniyle örgütün hedefini elde 

etmede ne kadar başarı sağladığını söylemek diğer güvenlik birimlerindeki kadar mümkün 

değildir. Yine de örgütün bu teşkilat için müstakil bir imam tayin etmesinin ortaya çıkmış 

olması bu teşkilatın da hedef olduğunu ortaya koymaktadır. 
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüt hakkında açılmış Çatı İddianamesinde de 

bu hususta; “Mahrem yerlerden biri olarak kabul edilen Milli İstihbarat Teşkilatında da 

FETÖ ciddi bir örgütlenmeye sahiptir. Ancak bu örgütlenmenin boyutları ve kimlerin bu 

yapıya mensup olduğu, kurumun niteliği nedeniyle oldukça zordur. Kurumda FETÖ’nün 

örgütlü bir yapısının olduğu buraya müstakil bir imam tayin edilmesinden anlaşılmaktadır. 

Milli İstihbarat Teşkilatına emniyetten ve TİB gibi başka kurumlardan geçen bazı FETÖ 

mensubu kamu görevlileri bulunmaktadır. Örgüt, Milli İstihbarat Teşkilatından sorumlu 

müstakil bir imam tayin etmiştir. Doktor Sinan kod adlı Murat Karabulut, MİT'ten sorumlu 

FETÖ imamı olarak uzun süre görev yapmıştır. ABD'de yakalanan daha sonra kimliğinin 

deşifre olması üzerine bu göreve Harun Doğan getirilmiştir. 17 Aralık 2013 günü emniyetten 

sorumlu imam Abdulletif Tapkan ile birlikte ABD'ye gidip operasyon talimatını alanlardan 

biridir.” denilmiştir.216  

Komisyonca ifadesine başvurulan MİT Eski Müsteşarı Emre TANER de 09.11.2016 

günü yaptığı konuşmasında bu hususta; “Ben çalıştığım dönemde MİT’e FETÖ’nün sızması 

sıfıra yakındır. İsterseniz almazsınız, iyi incelerseniz almazsınız, ondan sonrasını bilemem, 

ondan sonrasını daha sonraki yönetim cevaplayacaktır. 

Şimdi ‘70 kişi, 80 kişi MİT’ten FETÖ bağlantılı diye ayrıldı.’ denildiği zaman yani 

yadırgamamak mümkün değildir. Geçmiş döneme ait değildir, belki 2, 3, 5 kişi olabilir, ona 

bir itirazımız yok ama son dönemde bu girmelerin daha rahat ve fazla olduğuna dair bir 

izlenim vardır, bunu rahatlıkla söyleyebilirim. MİT devlet kurumları içerisinde FETÖ 

anlamında ve diğer yıkıcı örgütler anlamında en temiz kalmış örgüttür…” demiştir.217 

İddianamede yer alan ifadeler ve Emre TANER’in beyanları Milli İstihbarat 

Teşkilatı’nın da örgütün hedefi olduğunu kesin olarak ortaya koymaktadır.  

Yine örgütün gerek kamu kurumlarına sızması gerekse siyasi, ekonomik ve sosyal 

alanda yıllarca oluşturduğu örgütlenme faaliyetleri ve nihayetinde de darbe girişiminde 

bulunacağına ilişkin hususlardaki çok açık istihbarat eksikliğini sadece kurumsal ve yasal 

yetersizliğe bağlamak mümkün gözükmemektedir. Bu eksiklikte bu teşkilata da sızılmış 

olduğu kanaati uyandırmaktadır. Ancak bu sızmanın diğer güvenlik bürokrasisi kadar yoğun 

ve kapsamlı olmadığı söylenebilir. 

																																																													
216 Çatı İddianamesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 06.06.2016, E.No:2016/24769 
217 Emre Taner’in 09.11.2016 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı 
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FETÖ (PDY) ’nin TSK bürokrasisini ele geçirmek üzere yapmış olduğu uzun vadeli 

planlı çalışmaların sonucunda darbe girişimine katılan üst düzey rütbeli askeri personelin 

sayısı ve görev özellikleri göz önüne alındığında örgüt tarafından başarı elde edildiği 

görülmektedir.  

Örgüt, Cumhuriyete ve demokratik anayasal düzene bağlı generallerin ve subayların 

emeklilik ve muhtelif kumpas ve iftiralarla sistemden uzaklaştırılmasını sağlamıştır. Bu 

tasfiye, buz dağının görünmeyen büyük kısmını oluşturmaktadır. Bu kapsamda emekliliğe 

sevk edilen/zorlanan personelin görev sonu anket formlarında dile getirmiş oldukları hususlar 

komuta katından saklanmış, emekli personelin komuta kademesini bilgilendirme imkânları 

sistematik olarak engellenmiştir. 218 

FETÖ'nün başarısındaki en büyük etken, TSK'nın iyileştirilmesine yönelik olarak 

geliştirilen reformları kendi lehine son derece mahirane bir şekilde istismar etmesinde ve 

sisteme sızabilme becerisinde saklıdır. Bu süreçte seçilmiş FETÖ mensuplarının bürokraside 

yükselmelerini kolaylaştırmak üzere göz önündeki yüksek prestijli ancak görev riskleri 

bakımından oldukça düşük olan görevlere getirildiği görülmüştür. TSK'nın üstün başarı ve 

lisansüstü eğitim nedeniyle "erken terfi" sistemini manipüle etmek suretiyle elemanlarının 

terfi basamaklarını hızla tırmanmalarını sağlamışlardır. 219 

FETÖ operasyonlarından sosyal medyaya yansıyan yönü nedeniyle öne çıkanlar 

arasında; "İçimizdeki hainler", "TSK Kulis", "GATA Kulis" vb. internet siteleridir. Bu 

sitelerde, yoğun olarak TSK Personel Bilgi Sistemi, Emniyet ve yargı sistemlerinde 

bulunabilecek bilgiler ile hedef alınan personelin özel hayatını açığa çıkaran dinlemeler yer 

almıştır. 2008'den itibaren yaygın olarak kullanılan bu yönteme karşı 2013 yılına kadar bir 

önlem alınmamıştır. 220 bu uygulamalar kapsamında üst rütbeli subaylar dahil pek çok 

personel mağdur edilerek emeklilik/istifa sürecine sokulmuştur. 

																																																													
218 Merkez Strateji Enstitüsünün FETÖ Darbe Girişiminin Askerî Analizi Rapor-016 A (inceleme) 29 Temmuz 

2016 
219 Merkez Strateji Enstitüsünün FETÖ Darbe Girişiminin Askerî Analizi Rapor-016 A (inceleme) 29 Temmuz 

2016 
220 Merkez Strateji Enstitüsünün FETÖ Darbe Girişiminin Askerî Analizi Rapor-016 A (inceleme) 29 Temmuz 
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TSK'daki terfi ve atamaları uzunca bir süredir önemli ölçüde şekillendirebilme 

kapasitesini ele geçiren FETÖ'nün bu güçlerini aşağıdaki alanlarda yoğun olarak kullandıkları 

görülmüştür: 221 

 (1)   Askerî Liseler ve Harp Okulları başta olmak üzere askerî eğitim kurumlarına 

giriş sürecine (sınavlar ve mülakat heyetlerinin oluşturulması) müdahale, kendilerinden 

olmayanları sağlık ve mülakat yoluyla eleme.  

 (2)  Askerî Liseler ve Harp Okullarında eğitim gören Atatürkçü öğrencilerin 

sistematik olarak yıldırılmak suretiyle bu okullardan, disiplin yoluyla uzaklaştırılması.  

 (3)  Askerî eğitim kurumlarındaki Cumhuriyete bağlı Atatürkçü komutan ve 

öğretim üyelerini tayin yoluyla uzaklaştırılması ve bunların yerine örgüt elemanlarının 

yerleştirilmesi ve sivil kaynaktan FETÖ elemanlarının öğretim üyesi olmak üzere silahlı 

kuvvetlere çok sayıda personel alınması.  

 (4)  Özellikle kurmay subaylarda dolaylı da olsa yükselme kriterleri arasında yer 

alan yurt dışı daimi görevlere personel seçimi.  

 (5)  TSK'nın komuta kademesinin temelini oluşturan Harp Akademilerine, sınav 

sorularının çalınması ve getirilen sübjektif kriterler yardımıyla sızma.  

 (6)  Yakın döneme kadar yasalara aykırı da olsa, uygulamada olan imzasız şikâyet 

dilekçelerini işleme koyan bir sistemi kurup işletmek suretiyle komutanları yönlendirme.  

 (7)  Sicil, terfi ve atama sisteminde yapılan değişikliklerle örgüt mensuplarının 

yükselmesini sağlama.  

 (8)  Disiplin yolu ve YAŞ vasıtasıyla görevden uzaklaştırma mekanizmalarını 

çalışamaz hale getirme, bu yolu kullanmaya çalışan amirleri sistemden uzaklaştırma.  

 (9)  Denetleme ve değerlendirme kurumlarınca belirlenen birlik başarı durumlarını 

manipüle ederek karşıt birlik komutanlarını başarısız olarak gösterme.  

																																																													
221 Merkez Strateji Enstitüsünün FETÖ Darbe Girişiminin Askerî Analizi Rapor-016 A (inceleme) 29 Temmuz 
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 (10)  Ordudaki elemanlarına ilave olarak, Emniyet Teşkilatı ve Askerî Yargıdaki 

işbirlikçileri vasıtasıyla hedef aldıkları personele karşı itibar kaybı yaratmaya yönelik 

operasyonlar.  

 (11)  TSK personelinin güvenlik soruşturmalarında MİT'teki FETÖ elemanları ile iş 

birliği yapılması.  

 (12)  Devlet bürokrasisinde özellikle son dönemde giderek yaygınlık kazanan "biat" 

kültürünün yaratmış olduğu zafiyetten yararlanmadır.  

TSK personeline atılı "darbeci/casus vb." kumpaslar ile bir taraftan psikolojik baskı 

yaratırken diğer taraftan kitlesel bir tasfiye gerçekleştirme imkânı bulmuş ve militanlarını en 

kritik kadrolara yerleştirmiştir. Bu kapsamda, özellikle 2010 yılından itibaren çok sayıda 

FETÖ üyesi, general ve amiral rütbesine atandırılmıştır. Nitekim 15 Temmuz darbe girişimi 

sonrasında gözaltına alınan general ve amirallerin büyük çoğunluğu 2010 ve sonrası yıllarda, 

FETÖ’nün kumpaslarıyla suçlamalar yöneltilerek ve emeklilik yoluyla TSK’dan çok sayıda 

general, amiral ve albayın tasfiye edildiği ve komuta kademesinin şekillendirildiği, YAŞ 

kararlarıyla terfi ettirilmiştir. Bu sürecin en yıkıcı etkilerinden biri, artık örgütün "ışık evleri" 

olarak adlandırdığı hücre evlerinden ve FETÖ okullarından gelmeyen bir kısım kritik 

personelin, şantaj yoluyla esir alınmaya başlanması olmuştur. 222 

Terfilere siyasi etkinin arttığı bu dönemde FETÖ'nün iktidar partisindeki örtülü 

etkinliğini başarıyla kullandığı görülmüştür. Bu dönemin sonlarına doğru çok geç de olsa 

Hükûmetin FETÖ ile giriştiği mücadelede muhalefet, yargı, sivil toplum, üniversiteler ve 

ekonomik çevreler tarafından yeterince desteklenmemiş olması, örgütün TSK içinde sahip 

olduklarından daha büyük bir gücü kullanma cesaretini bulmalarına dolaylı da olsa katkı 

sağlamıştır. 2014’ten itibaren FETÖ’nün militanları devletin diğer kurumlarından tasfiye 

edilirken, başta kumpas davalarının mağdurları olmak üzere TSK içindeki FETÖ 

yapılanmasını ifşa eden çağrılar yanıtsız kalmış, TSK’nın birliklerini ve en öldürücü 

silahlarını kontrol eden FETÖ mensuplarına dokunulmamıştır. 223 

																																																													
222 Merkez Strateji Enstitüsünün FETÖ Darbe Girişiminin Askerî Analizi Rapor-016 A (inceleme) 29 Temmuz 

2016 
223 Merkez Strateji Enstitüsünün FETÖ Darbe Girişiminin Askerî Analizi Rapor-016 A (inceleme) 29 Temmuz 
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TSK'nın halkın gözündeki saygınlığının büyük yara aldığı bu süreçte, hapse atılanlara 

ilave olarak çok sayıda personel emekliye ayrılmış, kalanlardan bir kısmı ise inisiyatif 

kullanma, görev heyecanı ve çalışma şevk ve azimlerini kaybetmiştir.  

Yukarıdaki aşamalar uygulanırken TSK’nın komuta kademesi başlangıçta direnç 

göstermiş, ancak 2005 yılından itibaren iç ve dış aktörlerin tamamına yakını tarafından adeta 

kuşatılarak FETÖ yapılanmasına açık hale gelmiştir. Türkiye’nin solcuları, liberalleri ve 

siyasi partileri askerî vesayetin kaldırılması, darbelerle hesaplaşma, derin devletten kurtulma 

söylemleri ile askerin yanında yer almamış, destek sesleri cılız kalmıştır. AB üyelik 

mekanizmasını kullanarak, ABD "Ilımlı İslam" projesiyle TSK’nın etkisizleştirilmesine 

destek vermiştir. Askerin yargısal koruması kaldırılmış, halk ile arasına nifak tohumları 

atılarak can damarı kesilmiş, Genelkurmay Başkanı dahi tutuklanarak TSK komuta 

kademelerine korku salınmıştır. Bu ortam, TSK’nın içindeki doğru seslerin kesilmesine neden 

olmuştur. Bu süreçte sıra kendisine gelene kadar direnç göstermeyen yüksek rütbeli 

komutanlardan, mütedeyyinler ile örgüt mensupları arasındaki farkı doğru bir şekilde 

tanımlayamayan TSK sistemine ve Atatürkçü personelin tasfiyesini destekleyen siyasetçilere 

kadar toplumun her kesiminin kendi öz eleştirisini yapmasına olan ihtiyaç geleceğe atılacak 

sağlıklı adımların başlangıcını oluşturmaktadır. 224 

TSK komuta kademesinde kritik görevlerde (Cumhurbaşkanı yaverleri ve muhafız 

alayı dâhil) yaver, emir subayı, özel kalem müdürü ve koruma görevlilerinin bir bölümünün 

FETÖ elamanı olması dikkat çekicidir. Bu tür personelin ataması yapılırken TSK’nın kendi 

kurumsal değerlendirmelerine ilaveten devletin diğer istihbarat birimlerinin sıkı süzgecinden 

geçirildiği varsayıldığında, FETÖ’nün bu tür birimlerde etkinliğinin devam ettiği sonucuna 

ulaşılmaktadır.225  

Toplam mevcudu kara kuvvetlerine göre çok az olan hava kuvvetlerinde darbeye fiili 

olarak katılan ve sevk ve idare eden personel sayısında belirgin bir fazlalık söz konusudur. 

Bunun temel nedeninin FETÖ’nün başta pilotlar olmak üzere teknik ve kritik görev 

alanlarında sıklet merkezi teşkil etmiş olmasıdır. 226 
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2016 
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Nitekim bu tehdit, son on yıl içinde değişik kaynaklarda defaten ve ısrarla 

dillendirilmiş ancak tasfiye yoluna gidilmemiştir. Hava Kuvvetlerinin üst komuta 

kademesinde son 5 yılda yaşanan tasfiye ve usul dışı atamaların yıkıcı etkisi olmuştur. 

FETÖ'cü yapılanmanın Hava Kuvvetleri içindeki örgütlenmesine karşı gerekli tedbirlerin 

alınamamış olmasında ayrıca, ordunun Anayasadan kaynaklanan geleneklerini benimsemiş 

olan tecrübeli savaş pilotlarının, sivil havacılık sektörüne kitleler halinde kaymasının dolaylı 

bir neden oluşturduğu değerlendirilmektedir. 227  

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık tarafından verilen bir röportajda, 2000-2014 

yıllarında askeri liselere giriş sınavında soruların tamamını ya da tamamına yakınını doğru 

yanıtlayan öğrenci sayısının bir yıl 419, başka bir yıl 700 olduğuna dikkat çekilerek, “2014’te 

ÖSYM değişince bu sayı 2’ye düştüğü, 2016’da 6” olduğu beliritilerek FETÖ’nün TSK’ya 

sızma yöntemleri anlatılmıştır.228  

 Buna göre; “2000 ile 2007 arasında askeri liseyi kazanan öğrencilerin 1598’inin 

ortaokul birinci sınıfı dışarıda okuduğu, hiçbirinin SBS’ye ve TEOG’a girmeden doğrudan 

askeri lise giriş sınavına girdiği, bakanlığa geldikten sonra askeri lise giriş sınavlarını 

incelettiği, 2000 ile 2014 arasında çan eğrisinin kalmadığı, herkesin çok iyi öğrenci olduğu, 

bir sınavda tam veya tama yakın soruyu doğru cevaplayan öğrenci sayısının 419, bir başka 

sınavda ise 700 küsur olduğu, 2014’teki ÖSYM’deki değişiklikten sonra soruların 

çalınamadığını bu kez sayının 2’ye düştüğü, bu defa da vazgeçmediklerini en iyi öğrencilerin 

mülakatta elendiğini bildirilmiştir.  

1.5.2. Özel Kuruluşlar 

FETÖ, sadece kamu kurumlarına değil insan ve para kaynağı gördüğü özel kuruluşlara 

da el attığını görmekteyiz. Bu özel kuruluşların başında da dernekler, vakıflar, sendika ve 

konfederasyonlar gelmektedir. 

Örgütün 15 Temmuz öncesi bu kuruluşlar eliyle elde ettiği gelir kalemleri ise şu 

şekildedir: 

• TUSKON ve alt temsilcilikleri üzerinden toplanan aidatlar 

																																																													
227 Merkez Strateji Enstitüsünün FETÖ Darbe Girişiminin Askerî Analizi Rapor-016 A (inceleme) 29 Temmuz 

2016 
228 Deniz Zeyrek 04 Ağustos 2016 Hürriyet Gazetesi sayılarla sızıntı. (haber) 
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• Kimse Yok Mu ve diğer dernekler aracılığıyla yardım adı altında toplanan paralar 

• İl ve ilçelerin ticaret odalarının yönetimleri ele geçirilerek elde edilen gelirler 

• Kurban bayramı öncesi ‘kurban bağışı’ adı altında toplanan paralar 

• İl ve ilçelerde, TUSKON mensubu işadamlarının katıldığı toplantılardan burs adı 

altında toplanan paralar 

FETÖ’nün, bu dernek ve vakıflar aracılığıyla yürüttüğü örgüt amaçlarına yönelik 

faaliyetler ise şu şekildedir: 

• Kamu arazi tahsislerinin örgütle ilişkili vakıf ya da derneklere bedelsiz 

devredilmesi, 

• Belediyelerce yapılan imar değişikliklerinin örgütle ilişkili vakıf veya dernekler 

lehine yapılması,  

• Kamu hibe, destekleme ve teşviklerinden pay almak. 

1.5.2.1. Vakıflar / Dernekler 

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire 

Başkanlığının raporuna göre, sivil toplum kuruluşlarında girift bir suç organizasyonu ve örgüt 

gücü bulunan Fetullahçı Terör Örgütü Türkiye’nin 81 ilinde toplam 3 bin 257 dernek ve vakıf 

ile faaliyet yürütüyor.  

Bu dernek ve vakıflardan kamuoyunda en çok bilinenleri ise: 

Kimse Yok mu Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği 2004 yılında İstanbul Merkezli 

olarak kurulmuş olup fakir fukaraya yardım adı altında örgüte para toplanması hususunda 

kullanılmıştır. 

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı (GYV) ; 1994 yılında Fetullah Gülen 

öncülüğünde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne alternatif olarak kurulmuştur.  

Faaliyetlerini; Abant Platformu, Diyalog Avrasya Platformu, Kültürlerarası Platform, 

Kadın Platformu, Media Platform ve Araştırma Merkezi gibi platformlar vasıtasıyla 

yürütmekteydi. Bunlardan her yıl Bolu’da düzenlenen ve ülkenin önde gelen siyasetçilerinin, 

bürokratlarının, ünlü basın ve medya temsilcilerinin, yazarların, sanatçılarının katıldığı Abant 
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Platformu düzenlenmesinin ardından gerek katılanların kimlikleri gerekse yapılan konuşmalar 

vasıtasıyla kamuoyunu günlerce meşgul ederdi. 

Kapatılmadan önce her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği bazı organizasyonlar ise 

şunlardır: 

• Uluslararası Aile Konferansları  (2010-2016 yılları)  

• Medyada Kadın Algısı Çalıştayı  (2011-2016 yılları)  

• Birlikte Yaşama Ödülleri   (2011-2016 yılları)  

• Antalya Forum    (2012-2016 yılları)  

Uluslararası Türkçe Derneği (Türkçeder) : 2003 yılında kurulmuştur. Asıl faaliyeti 

Türkçe Olimpiyatlarını düzenlemektir.  

15 Temmuz’dan bu güne kadar ise Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan 

Bakanlar Kurulunca kabul edilmiş Kanun Hükmünde Kararnameler ile “Milli güvenliğe tehdit 

oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya 

irtibatı” belirlendiğinden kapatılan dernek sayısı 1.108’dir. Bu gün itibariyle faal dernek 

sayısının 109.864 olduğu dikkate alındığında toplam dernek sayıları içinde Fethullahçı Terör 

Örgütüne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan dernek sayısı % 10 civarında imiş 

gibi gözükmekte ise de dernekler faaliyet ve bütçeleri açısından karşılaştırıldığında 

FETÖ’nün derneklerinin çok daha fazla etkinliğe sahip olduğu ortaya çıkacaktır. 

Aynı durum vakıflar için de söz konusudur. Valilik ve kaymakamlık bünyelerindeki 

sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları haricinde Türk Medeni Kanunu’na göre kurulmuş 

ve halen faal olan vakıf sayısı 3.982’dir. 15 Temmuz’dan bu güne kadar ise Sayın 

Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunca kabul edilmiş Kanun 

Hükmünde Kararnameler ile “Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı 

Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı” belirlendiğinden kapatılan vakıf 

sayısı ise 123’dür. Bu rakamlar birbirine oranlandığında Fethullahçı Terör Örgütüne 

(FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunan vakıf sayısı toplamın % 3’ü gibi 

gözükmekte ise de bu vakıflar da faaliyet ve bütçeleri açısından karşılaştırıldığında FETÖ’nün 

vakıflarının çok daha fazla etkin olduğu ortaya çıkacaktır. 

1.5.2.2. Diğer Sivil Toplum Kuruluşları 
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Hedef seçtiği kamu kurum ve kuruluşlarına önce sızma yoluyla, sonra da sınav 

sorularını çalma, kendinden olmayanları çeşitli hile ve oyunlarla tasfiye etme suretiyle ele 

geçiren FETÖ memur ve işçi sendikalarına da el atmış örneğin 15-31 Ocak 2014 tarihleri 

arasında 'Pak Sendika' adı altında (19) sendika birden kurulmuştur. Buna ilişkin bir haber 

Yenişafak Gazetesinin 19.02.2014 tarihli internet sitesinde yer almıştır.229 

Paralel yapının sendikalarının amiral gemisini ise Aktif Eğitimciler Sendikası (Aktif 

Eğitim-Sen) oluşturuyordu. İlk olarak 2012 yılında kurulup 9 ayda 35.000 üye sayısına ulaşan 

sendika (9) ay sonra kendisini feshetmişse de 22.11.2013 tarihinde tekrar kurulmuştur. 

Paralel yapı sendikaların yanında konfederasyon yapılanmasına da gitmiştir: 

21.02.2014 tarihinde kurulan ve bünyesinde Aktif Eğitim-Sen, Ufuk Tarım-Orman Sen, Ufuk 

Enerji Sen, Ufuk Sağlık Sen, Ufuk Büro Sen ve Ufuk Yerel Sen yeraldığı Cihan Sendikalar 

Kondeferasyonu (Cihan-Sen) bunlardan birisidir. 

Türkiye'den 211 işadamı derneği ve birçok ülkede faaliyet gösteren federasyonlar ve 

bu federasyonlara bağlı 150'den fazla dernekten oluşan bir işadamları konfederasyonu olan 

Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu ya da TUSKON da bunlardan en 

bilinenlerinden birisidir. 

FETÖ’nün birçok alanda federasyonlar kurduğunu da görmekteyiz. Alevi Bektaşi 

Federasyonu, Doğu Anadolu Sanayici ve İş Adamları Dernekler Federasyonu (DASİDEF) 

yine bunlara örnektir. 

15 Temmuz sonrası çıkarılmış Kanun Hükmünde Kararnameler ile Cihan-Sen ve 

Aksiyon İş Konfederasyonlarına bağlı (19) sendika kapatılmıştır. Bu durum örgütün dernekler 

ve vakıflar haricinde diğer sivil toplum alanına da el attığını ve kurduğu sendika ve 

konfederasyonlar aracılığıyla bu alanda da etkinlik sağlamaya çalıştığını ortaya koymaktadır. 

1.5.3. Siyasi Partiler  

FETÖ terör örgütü bir “cemaat” veya “hizmet” hareketi olarak görüldüğü 1960’lı 

yıllardan terör örgütüne dönüştüğü 2013 yılına kadar bütün siyasi partiler kendisi ile iyi 

ilişkiler içinde olmaya gayret göstermişlerdir. Bu kapsamda yolu Amerika’ya düşen bazı 

																																																													
229 229 Yeni Şafak, www.yenisafak.com, 19.02.2014 
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siyasiler kendisini buradaki ikametgâhında ziyaret etmeye gayret etmişler, hatta seçimlerde 

adı bu hareketle özdeşleşmiş kişilerden birkaç aday bile göstermişlerdir.  

Örgütün kuruluş aşamasındaki çekirdek kadrosunda yer alan Nurettin VEREN, FETÖ 

isimli kitabında Gülen siyasi manevralarda da bulunduğunu şu anısı ile anlatmaktadır: 

“Bir defasında Özer Çiller bana şunu sordu: 

Sizin dostluğunuz böyle midir? Biz size siyasi bir teklifte bulunmadık. Çünkü siz din 

adamısınız. Dini eğitim veriyorsunuz, dini bir kimliğiniz var. Sizden böylesi bir 

beklentiye de girmemiştik ama bu nasıl manevradır ki, bizimle bu derece yakın olurken 

Gülen’in talimatıyla bazı şahıslar ANAP’a gönderiliyor? 

Ben de biliyordum ki, birkaç gün önce Cemil Çiçek, Abdülkadir Aksu, Ali Coşkun, Ali 

Talip Özdemir Fethullah Gülen’e gelmişler ve ‘Hocam, siz DYP’ye yakınsınız… 

DYP’ye mi girelim, yoksa ANAP’a mı’ diye sormuşlardı. Gülen de onlara ‘ANAP’a 

gidin’ demişti. 

Bu insanlar, Gülen’in talimatıyla Tansu Çiller’e rağmen ANAP’a geçtiler. Özer 

Uçuran Çiller de şaşkınlığını ve kızgınlığını gizlemeden konuştu benimle. Gülen’in bu 

siyasi manevraları gözünden kaçmadı…”230 

Ancak Prof. Dr. Ahmet KELEŞ yazdığı FETÖ’nün Günah Piramidi isimli kitabında 

FETÖ’nün doğrudan siyasi partilere el atması hususunda şu olayı anlatmaktadır: 

“Örgüt, rahmetli Özal’la tam uyumlu çalışamadığını düşündüğü 1992-1993 yıllarında 

yine rahmetli Aydın Menderes’le bir parti kurmayı denedi. Benim Kayseri’de olduğum 

yıllarda Menderes geldi ve İç Anadolu’daki örgütün kurumlarını gezdi. Ancak rahmetli 

cemaatle çıkacağı politik yolculukta siyasi bir risk gördü ve bunun için Gülen’den 

yüzde yirmi oy garantisi istedi. Tabi Gülen bunun imkânsız olduğunu çok iyi bildiği için 

anlaşamadılar. Parti kurmaktan vazgeçildi. 

Böylece Gülen, bir parti kurmaktansa her partinin içinde yapılanmayı kendi tarzına ve 

örgütün yöntemine daha uygun buldu ve her partiyi içeriden kontrol etmek üzere 

harekete geçti. Yukarıda da söylediğim gibi partilerin içine yerleştirilen özel eğitilmiş 

örgüt mensuplarını sadece Gülen’in kendisi ve altıncı kat kurmayları bilir. Önemsiz 

																																																													
230 Nurettin Veren, FETÖ, İstanbul: Eylül 2016, Destek Yayınları, sy:28-29 
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mevkilerde görev yapanların sayısı ise belli değildir….”231 

Örgütün siyasi alanda adını en etkili olarak duyurduğu olay ise 2010 yılındaki CHP 

Genel Başkanı Deniz BAYKAL’a yapılan kaset operasyonudur. O günlerde Türkiye 

kamuoyunu meşgul etmiş bu olay nihayet Deniz BAYKAL’ın Cumhuriyet Halk Partisi Genel 

Başkanlığından istifası ile sonuçlanmıştır.  

Kamuoyunda FETÖ’nün siyasete müdahalesi olarak görüldüğü bir başka olay da 21 

Mayıs 2011 tarihinde MHP’nin 10 üst düzey yöneticisi hakkında medyaya yansıtılan özel 

hayat görüntüleridir. Bu olay nedeniyle MHP’nin görüntüleri yayınlanan 9’u partilerinden ve 

milletvekilliği adaylıktan çekilmişler, 1’i ise partiden ihraç edilmişti. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Özel hayatın gizliliğine yönelik bu eylemlerin 

FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin şüpheler" üzerine bu dava dosyalarını 

birleştirmiş ve halen dava derdest durumdadır. 

15 Temmuz sonrası FETÖ ile bağlantısı nedeniyle İçişleri Bakanlığınca şu ana kadar 

(5) belediye başkanı ile birçok belediye meclisi üyesinin görevden uzaklaştırılmış olması, bazı 

belediye başkanları ile bazı eski milletvekilleri hakkında davalar açılmış olması ve hatta 

bunlardan bazılarının da tutuklanmış olması terör örgütünün siyasi partilere ve siyasete de el 

attığını göstermektedir. Ancak konu hakkındaki idari ve adli soruşturma ve kovuşturmalar 

halen devam ettiğinden bunun ne seviyede olduğunu söylemek de bu aşamada mümkün 

gözükmemektedir. 

1.5.4. Özel Hayat (Katalog Evlilikleri vs.)  

Başlangıçta kadınlara tamamen kapalı olan örgüt zamanla 1990’ların başında 

“ablaları” keşfetti. Aynı erkeklerde olduğu gibi devşirilip “ışıkevlerin”nde yetiştirilen, FETÖ 

yurtlarında kalan, FETÖ bursu ile okuyan ve örgüt tarafından işe sokulan kadın örgüt üyeleri 

hakkında formlar düzenlenerek tüm özellikleri bu formlara işleniyor, bu kişilerin örgütün 

dışından birisi ile evlenmeleri de kesinlikle yasaklanmıştı. Evlilik işi il ablası ile evlilik ablası 

denen kadınlar organize ediliyordu. Bu kişilerin kocaları da erkeklerin formlarını hazırlayıp 

kataloglamakla görevliydi. Bu işlem sırasında Bu işlem sırasında genelde kadınlar ve erkekler 

																																																													
231 Ahmet Keleş, Fetö’nün Günah Piramidi, Diyarbakır: Destek Yayınları, 2016, sy:136-137 
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meslek gruplarına göre tasnif ediliyordu. İlçe ilçe, il il hazırlanan kataloglar en son il imamına 

rapor edilip onayı alınarak kesinleştiriliyordu. 

Örgütün kuruluş aşamasındaki 15 kişilik çekirdek kadro içinde yer alıp daha sonra 

örgütten ayrılan ve örgütün yaptıklarını gerek yazdığı kitaplarda anlatan gerekse son 

zamanlarda televizyon ekranlarında yer alan Nurettin VEREN, FETÖ isimli kitabında bu 

hususta şunları söylemektedir: 

“Fethullah Gülen, her meselede tartışmamız, kendi başımıza hareket etmememiz 

gerektiği şeklinde örgütledi bizi… Örneğin, kimse kendi kafasına göre evlenmeyecekti, 

iş yapmayacaktı. Özel hayatıyla ilgili her şeyi bu heyetle konuşarak karara 

bağlayacaktı.”232  

Katalog evliliği hususunda Hürriyet gazetesinin internet sitesinde çıkan bir haber şu 

şekildedir: 

“Üniversite bitirenler, ‘mezuncu abi veya ablaya’ yönlendiriliyordu. Bu kişiler, mezun 

olunan okul, KPSS ve ALES puanları gibi bilgileri alarak, uygun gördükleri devlet 

kurumlarına, iki alternatif belirleyerek yerleştiriyordu. İş bulunduktan sonra evliliklere 

Cemaat karar veriyordu. Ancak ‘abi’ ya da ‘abla’ların önereceği ve onay vereceği 

kişilerle evlenilebilirdi. Cemaat üyesi bekâr kişilerin fotoğraflarının bulunduğu bir 

katalog, eş adaylarına gösterilerek, tercih yapması sağlanıyordu. Bazen kız öğrenciler, 

örgüte katılması istenen erkeklerle bilinçli şekilde nikâhlandırılıyordu. Boşanma da 

yine ancak Cemaat’in onayıyla mümkündü.”233 

Örgüt bürokraside, emniyette, TSK'da, siyasette ve iş dünyasında sızmak istedikleri 

ailelere de planladığı evlilikler yoluyla giriliyordu. Stratejik evlilikler olarak 

adlandırılabilecek bu evlilikler yoluyla içlerine damat ve gelinler yerleştirilen aileler 

böylelikle tam bir kıskaca alınmış oluyordu. Stratejik evlilikler için iyi eğitim almış, özel 

yetiştirilmiş alımlı kadınlar kullanılıyor, bu kişiler genelde hâkim, savcı, polis ve askerlerle 

evlendirilerek eşleri olan kişilerin kendilerine tam bağımlı hale gelmeleri sağlanıyordu. 

Stratejik evlilik yapanların giyim kuşam ve sosyal yaşantılarındaki dinen caiz olmayan 

davranışları FETÖ liderinin fetvası ile “mubah” kılınmıştı. Ablaların seçtiği ve erkek imamın 

onayıyla evlenen kişilere ise asıl sorumluluğunun "hizmet" olduğu her fırsatta hatırlatılarak, 
																																																													
232 Nurettin Veren, FETÖ, İstanbul: Eylül 2016, Destek Yayınları, sy:28-29 
233 Hürriyet, www.hurriyet.com.tr, 13.08.2016 
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evlenmek istemeyenlere ise bunun bir görev olduğu belirtilmek suretiyle üzerinde baskı 

kurulmaya çalışılmıştır. 

Bu hususta Türkiye Gazetesinin internet sitesinde yayımlanan bir haberde yer alan 

tanık ifadeleri şöyledir: 

“Gizli tanık Rüzgâr (Öğretmen) : Staj için FETÖ'nün okulunu tercih ettim. 

Çalışacağım sürede erkek arkadaş edinmemem, makyaj yapmamam istendi. 

Öğretmenler FETÖ adına yapılan ev sohbetlerine katılıyordu. Öğrencilerim ildeki 

MİT, TSK ve emniyet personelinin çocuklarıydı. Evlerine gittim. Çocuklar ve aileleri 

hakkında her konuda bilgi topladım. Ses kayıtlarını aldım. FETÖ'ye yakınlıkları, mal 

varlıkları, siyasi görüşlerini rapor edip sorumlu ablaya teslim ettim. MİT, tugay ve 

Özel Harekât amirlerini fişleyip okul müdürüne teslim ettim. 

L.A. (Akademisyen) : ABD'de örgüte bağlı evlerde kaldım. Örgüt mensuplarının 

çocuklarına ders vermem istendi. Faaliyetin eğitimimi aksatması üzerine durumu 

ablalara bildirdim. Baskı ve şantaj yapılmaya başlandı. Depresyon tedavisi gördüm. 

Tanık E.Y. (FETÖ'cü bir polisin eski eşi) : Akrabalarım vasıtasıyla 2008'de Ö.A.'yla 

tanışıp evlendim. Onun kanalıyla FETÖ'ye girdim. Ablalık görevi verildi. Eşim, 

boşanma sürecinde FETÖ desteğiyle üzerimde baskı kurdu. Çocuğumun velayetini 

aldı.”234 

Katalog Evlilikleri hususunda Diken adlı internet sitesinde çıkan bir itirafçı haberi de 

şu şekildedir: 

“Darbe soruşturmasında tutuklanan itirafçı Genelkurmay Emniyet Subayı İstihbarat 

Yarbay Gökhan Eski, Gülen Cemaati mensuplarının kendisine evlenmek için 30 kişiyi, 

hakkındaki tüm bilgilerle önerdiğini söyledi. 

Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre evlenmemesi için kendisine telkinde 

bulunan ‘abiler’i dinlemeyen Eski, ifadesinde “Dinlemedim evlendim ve 2010’da 

eşimden boşandım. Fakat birisiyle nişanlandım. Cemaatçi değil diye onu da istemediler 

ve evliliğin olmaması için çok uğraştılar. Cemaat (FETÖ) nişanlımı bırakıp evlenmem 

için 30’un üzerinde kişi önerdi” diye konuştu. 

‘Fotoğraf ve kişisel bilgiler aktarıldı’ 

‘Abiler’in evlerinde kadınlara ait vesikalık ve fotoğrafları olduğunu ve görüşürken 
																																																													
234 Türkiye Gazetesi, www.turkiyegazetesi.com.tr, 11.08.2016 
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kadınlarla ilgili memleket, boy, kilo, dini hassasiyet, başının açık-kapalı olup olmaması 

gibi bilgilerin kendisine aktarıldığını anlatan Eski, “Bu şekilde 10 civarında kişiyle 

görüşmüşlüğüm vardır. Randevuyu abi ayarlıyordu. Birlikte gidiyorduk ve görüşme 

Cemaat evinde oluyordu. 15 dakika civarında sürüyordu. Herkes kod adıyla 

konuşuyordu” dedi. 

‘Abi’ ve ‘abla’ danışmanlığında evlilik görüşmesi 

Evlilik için yapılan görüşmelerde kadınların ‘abla’, erkeklerin de ‘abi’ ile birlikte 

geldiğini anlatan Eski, görüşme sürecini şöyle anlattı: “15 dakikalık görüşme sonrası 

herkes başka bir odada kendi abisi ve ablasına düşüncesini söylerdi. İki taraf olumlu 

ise kapı açık vaziyette erkek ve kadın baş başa bir saat kadar görüşürdü. O arada 

pasta-börek ikramı yapılır. Bu uzun görüşme sonrasında taraflar birbirlerine görüş 

bildirmez ve irtibat numarası alamazlardı. Bir hafta beklenirdi. Abi-abla tarafların 

görüşlerini alır; olumluysa ikinci görüşme ayarlanırdı.”235 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılmış Çatı İddianamesinde de bu hususta şu 

bilgiler yer almaktadır: 

“FETÖ, kamu kurum kuruluşlarına yerleştirdiği personelin aile yaşamlarına dahi 

müdahale ederek şahısların kiminle evleneceğine karar vermektedir. Örgüt 

mensuplarının, abi veya ablanın önereceği ya da onayladığı kişiler arasından evlilik 

yapması gerekmektedir. Özellikle erkeklerin FETÖ mensubu olmayan kızlarla evlilik 

yapması engellenmiştir. Gerektiğinde, FETÖ mensubu şahsın evleneceği kişiyle ilgili 

olarak, görev yaptığı ya da ikamet ettiği yerden sorumlu FETÖ mensupları aracılığıyla 

araştırmalar yapılarak olur alınmaktadır. 

Diğer taraftan ise, hassas görevlerde (özeller olarak adlandırılmaktadır) bulunmakla 

birlikte FETÖ mensubu olmayan erkeklerin, FETÖ mensubu kızlarla evlendirilmeleri 

suretiyle örgüte kazandırılmaları ya da örgüt lehine yapılan çalışmalara onay 

vermeleri sağlanmaktadır. 

Bu faaliyetler için FETÖ dershanelerde ya da okullarda eğitim gören kızlar arasından 

hassas görevlerde çalışanlarla evlendirilmek üzere bayanlar seçilmekte ve bunlar için 

ise “özel kodlar” verilmektedir...”236 

																																																													
235 Diken internet haber sitesi, www.diken.com.tr, 09.08.216 
236 Çatı İddianamesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 06.06.2016, E.No:2016/24769 
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19 Ekim 2016 günü Komisyona bilgi veren Yazar Gazeteci Yavuz Selim DEMİRAĞ 

da bu hususta;  

“Şimdi, katalog evliliklerini biliyoruz. Bu örgütte evlilikler çok önemli. Yani örgütü 

çözebilmek için bu evliliklere çok dikkat etmek lazım. Kataloğun yanında bir de 

tanıdıklarının evlilikleri vardır yani aynı aileden 2 kız alırlar veya işte baldızını, 

vesairesini… Bu evliliklere çok dikkat etmek lazım…” demiştir.237 

Bu bilgi ve belgeler FETÖ’nün; mensuplarının özel hayatına da karıştığını, 

kısıtladığını, hatta yönettiğini ortaya koymaktadır. Bu karışma, kısıtlama ve yönlerdirmenin 

ise örgüt maksatları doğrultusunda yapıldığı, burada kişilerin bir değerinin bulunmadığı 

açıktır. 

1.6. FETÖ/PDY İLE İLTİSAKLI VEYA İRTİBATLI OLARAK 

GERÇEKLEŞTİRİLEN VEYA MANİPÜLE EDİLEN OLAYLAR  

1.6.1. Balyoz Davası  

Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde ülke savunması açısından stratejik öneme sahip 

komutanlıkların ele geçirilmesi hedefine ulaşmak üzere FETÖ/PDY mensubu silahlı 

kuvvetler görevlilerinin terfi ettirilip mevcut komutanların tasfiyesinin sağlanması için adı 

geçen örgüt mensupları tarafından 20.01.2010 tarihinde, ulusal bir gazete olan ve yayın 

hayatına bu tarihlerde başlayan Taraf isimli gazetede ‘Fatih Camii Bombalanacaktı’, ‘Kendi 

Jetimizi Düşürecektik’ başlıklı haberlere yer verilmiştir. 2003 yılındaki darbe plânlarının ele 

geçirildiği, ‘çarşaf’ ve ‘sakal’ kodlu plânlara göre darbe ortamı yaratmak amacıyla Fatih ve 

Beyazıt camilerinde cuma günü bombalı saldırı düzenleneceği belirtilerek kamuoyunda TSK 

tarafından darbe yapılabileceğine dair algı oluşturulmuştur. Akabinde de ilgili haberlere 

ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. 

22.01.2010 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Turan ÇOLAKKADI, 

Cumhuriyet Savcısı Bilal BAYRAKTAR’ı ve ona yardımcı olmak üzere Cumhuriyet 

Savcıları Ali HAYDAR ve Mehmet BERK’i görevlendirmiştir.  

																																																													
237 Yavuz Selim Demirağ’ın 19.10.2016 tarihli Dinleme Tutanağı, TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı 
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İzleyen günlerde, 29.01.2010 tarihinde Taraf Gazetesi muhabiri Mehmet BARANSU 

bavul içinde 19 adet CD, 10 adet kaset ve 2229 adet belgeden ibaret çeşitli dokümanları 

Cumhuriyet Savcısı Bilal BAYRAKTAR’a teslim etmiştir.  

1. Tübitak Raporu olarak bilinen bilirkişi raporu, 19.02.2010 tarihinde İstanbul 

Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmiş olup raporun sonuç kısmında özetle “Dosyaların 

oluşturma ve son kaydetme tarihlerinin 2003 yılı ve öncesine ait olduğu, CD’lerde sonradan 

ekleme yapılmadığı” şeklinde rapor düzenlenmiştir. Aynı tarihte Jandarma Yüzbaşı Hakan 

ERDOĞAN tarafından düzenlenen bilirkişi raporu da askeri savcılığa sunulmuştur. Raporda 

“Taraf gazetesinden gönderilen 3 DVD’nin 17-18 Ağustos 2007 tarihinde oluşturulmuş olarak 

göründüğü, DVD’lerin veya PDF formatına dönüştürüldüğü bilgisayarın tarih bilgisinin yanlış 

olduğu, 1. Ordu Komutanlığı bilgisayarlarında soruşturma konusu ile ilgili doküman tespit 

edilmediği” hususları yer almıştır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında devam eden 

soruşturma dosyasına, askeri savcılık tarafından bu raporun gönderilmesine rağmen 

soruşturma dosyasında bulunamamış ancak kovuşturma aşamasında sanık müdafileri 

tarafından ortaya çıkarılarak dosyaya tekrar ibraz edilmiştir. Mehmet BARANSU tarafından 

teslim edilen belgelerde; 05-07 Mart 2003 tarihinde 1. Ordu Komutanlığında yapılan plan 

seminerine ait dökümler, plan seminerinde "Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryo" isimli 

jenerik bir senaryo üzerinde özel seçilmiş sınırlı sayıda ve plandan haberdar olan personelin 

katılımı ile “Gizli” gizlilik dereceli seminerde denenerek müzakere edilmiştir. Plan 

seminerinde konuşma yapan sanıklardan Çetin Doğan seminerin uygulama şeklinin jenerik 

olduğunu belirtmiştir. İddianame savcıları 2003 yılında gerçekleştirilen bu plan seminerinin 

Balyoz Harekât Planında yer alan birçok husus ile örtüştüğünü ve seminerde Balyoz Hareket 

Planında öngörülen içeriğin tartışıldığını iddia etmişlerdir. 

24 Şubat 2010 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığına; 1. Ordu 

Komutanlığında icra edilen seminerin yapıldığını ancak ekinde Balyoz adında bir planın 

olmadığını belirten cevabi yazı göndermiştir.  

BARANSU’nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına teslim ettiği dijital belgeler 

arasında 1. Ordu Komutanlığından çalındığı ileri sürülen devlet sırrı niteliğinde belgelerinin 

de bulunduğu ve dijital veriler içerisinde; (11, 16 ve 17. CD lerde) Balyoz Güvenlik Harekât 

Planı isimli bir belgenin yer aldığı belirlenmiştir. 
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16.06.2010 tarihli, Burak BAYAOĞLU, Ünal TATAR, Yılmaz ÇANKAYA 

tarafından düzenlenen ve 2. TÜBİTAK raporu olarak bilinen bilirkişi raporunun sonuç 

kısmında; TÜBİTAK’ta görevli Erdem ALPARSLAN, Tahsin TÜRKÖZ ve Dr. Hayrettin 

BAHŞİ tarafından hazırlanan 19/02/2010 tarihli bilirkişi raporunun ekinde sunulan üst veri 

bilgilerinin tutarlı olduğu, bu bilgilerin ayrıca diğer bilirkişi incelemelerinde de kaynak olarak 

kullanıldığı, üst veri bilgilerinin teknik olarak yanlış olduğuna dair herhangi bir iddia 

olmadığının görüldüğü, aynı üst veri bilgileri üzerinde yapılan teknik incelemelerde, 

sahtecilik şüphesini artırdığı ifade edilen çelişkilerin bir kısmının rapor içeriğinde anlatıldığı 

üzere teknik olarak bir çelişki göstergesi olmadığı, normal sistem/kullanıcı davranışları 

dâhilinde oluşabileceği ve sahtecilik bulgusu olmadığı sonucuna varıldığı, bir kısım 

çelişkilerin ve farklı tespitlerin ise bilirkişilerin farklı uzmanlık alanlarına (askeri yazım 

kuralları vb.) sahip olmasından kaynaklandığı, şeklinde genel değerlendirmeler yer almıştır. 

Balyoz Güvenlik Harekât Planı ile ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 

düzenlenen 06.07.2010 tarihli ve 196 sanık hakkındaki iddianamenin, İstanbul 10.Ağır Ceza 

Mahkemesince kabulünün ardından, 16 Aralık 2010 tarihinde sanıkların yargılamalarına 

başlanmış, haklarında kamu davası açılan bu 196 şüpheli haricinde kalan bir kısım şüpheliler 

ile ilgili işlemlere başka bir soruşturma dosyası üzerinden devam edilmiştir.  

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve kamuoyunda Fuhuş-Casusluk 

soruşturması olarak bilinen soruşturma kapsamında, 06.12.2010 günü Gölcük Donanma 

Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde yapılan aramada, zemine gizlenmiş vaziyette çok 

sayıda dijital delil ve doküman elde edilmiştir. Bu deliller incelendiğinde yine İstanbul 

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve kamuoyunda Ergenekon terör örgütü soruşturması, 

Amirallere Suikast soruşturması ve Balyoz Darbe Planı soruşturması olarak bilinen 

soruşturmalar ile ilgili delillerin de yer aldığı belirlenmiştir. 

Gölcük Donanma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde elde edilen deliller 

doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 143 sanık hakkında düzenlenen 

11.11.2011 tarihli iddianame, birleştirme talepli olarak İstanbul 10.Ağır Ceza Mahkemesine 

gönderilmiş, iddianamenin mahkemece kabulünün ardından 24 Aralık 2011 tarihinde 

sanıkların yargılamasına başlanılmış ve ilk açılan dava ile birleştirilmiştir. 

Davanın görülmesine devam edildiği esnada, 19.02.2011 tarihinde İstanbul Emniyet 

Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğüne gelen 2515 sayılı bir e-mail ihbarı 
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üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, emekli İstihbarat Albay Hakan BÜYÜK' ün 

Eskişehir ilinde bulunan ikametinde 21.02.2011 tarihinde arama yapılmış, Hakan BÜYÜK' 

den elde edilen deliller doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 28 sanık 

hakkında düzenlenen 16.06.2011 tarihli iddianame, birleştirme talepli olarak İstanbul 10.Ağır 

Ceza Mahkemesine gönderilmiştir. Bu dava da ilk açılan dava ile birleştirilmiştir.  

Böylelikle İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/283 esas sayılı dosyasında üç 

adet iddianame bulunmaktadır. 

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi 23.07.2010 tarihinde, Mahkeme heyeti tarafından 

düzenlenen tensip zaptının 4. maddesi ile; dosyadaki delil durumu, sanıkların üzerlerine atılı 

suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunması, atılı 

suçun CMK 100. maddesinde belirtili katalog suçlardan olması, bu nedenle de adli kontrol 

hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle 102 sanık hakkında yakalama kararı 

düzenlemiştir. Tensip zaptının 11. maddesi ile Genelkurmay Başkanlığına iddianamede ismi 

geçen sanıklar ve haklarında yakalama kararı çıkarılan sanıklar hakkında kamu davası 

açıldığı ve yakalama kararı çıkarıldığı hususunda bilgi müzekkeresi yazılarak fakslanmasına 

karar verilmiş,102 kişi hakkında çıkarılan bu yakalama kararları Yüksek Askeri Şura 

Toplantısı öncesinde 23 Temmuz 2010 tarihinde Genelkurmay Başkanlığına faks yoluyla 

gönderilmiştir. 

11.02.2011 tarihli 14. celsede Cumhuriyet Savcısı bir kısım sanıklar dışındaki diğer 

sanıkların atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kanunda gösterilen ceza miktarı, mevcut delil durumu, 

06.12.2010 tarihinde Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada ele geçirilen yeni 

deliller birlikte değerlendirildiğinde CMK'nın 100. maddesindeki tutuklama koşullarının 

bulunması sebebiyle duruşmada hazır bulunanların tutuklanmalarına, mevcut bulunmayan 

sanıklar hakkında ise yakalama emri düzenlenmesine karar verilmesini talep etmiş, bunun 

üzerine mahkeme heyeti tarafından verilen karar ile huzurda bulunan sanıkların 

tutuklanmasına, duruşmada olmayan sanıklar açısından ise haklarında tutuklamaya yönelik 

yakalama emri düzenlenmesine karar verilmiştir. 

Yargılama 118 celse sonunda 21.09.2012 tarihinde hüküm ile sona ermiştir. Yargılama 

boyunca sanıkların davaya esas dijital deliller üzerinde bilirkişi raporu alınması, tanık 

dinlenmesi, bir kısım uzman bilirkişi dinlenmesi vb. talepleri mahkeme heyetinin birçok celse 

ara kararlarında reddedilmiştir. Örneğin; 29.03.2012 tarihli 98. celsenin, mahkeme heyeti; 
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“bir kısım sanıklar ve müdafileri tarafından bazı tanıkların dinlenilmesi, dosyaya delil olarak 

sunulan dijital veriler hakkında tekrar bilirkişi raporu aldırılması, daha önce rapor 

düzenleyen bilirkişilerden bazılarının duruşmada dinlenilmesi, bazı kurumlardan bir takım 

bilgi ve belgelerin istenilmesi talep edilmişse de; dosyada var olan bilirkişi raporlarının 

sayısı ve içeriği, ayrıntılı savunmaları, huzurda dinlenilen tanık beyanları ve gelen müzekkere 

cevapları, bilirkişilerin Mahkemenin yerine geçerek delillerin hangisinin kabul edileceği 

hangisinin kabul edilemeyeceği yönünde açıklamada bulunulmasının yasal olarak mümkün 

olmadığı, Mahkemenin hüküm aşamasında mevcut bilirkişi raporları ve savunma içeriklerine 

göre dosyadaki tüm delilleri değerlendirip takdir edeceği nazara alındığında bu aşamada 

yeniden tanık dinlenilmesi, bilirkişi raporu aldırılması, bilirkişilerin duruşmada dinlenilmesi, 

yeni belge ve bilgilerin istenilmesi dosyaya somut herhangi bir katkı sağlamayacağından tüm 

tevsii tahkikat taleplerinin reddine” şeklinde karar vermiştir.  

Cumhuriyet Savcıları tarafından hazırlanan 920 sayfadan ibaret 29.03.2012 tarihli esas 

hakkındaki mütalaa İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne aynı tarihte sunulmuştur. 

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinde 16.12.2010 tarihinde başlayan duruşmalar 

21.09.2012 tarihinde sona ermiş olup mahkeme, Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini 

cebren ıskat veya vazife görmekten men etmeye teşebbüs suçundan 765 Sayılı Türk Ceza 

Kanunu’nun 147. ve 61. maddeleri gereğince, 3 sanık hakkında tefrik, 2 sanık hakkında 

düşme, 36 sanık hakkında beraat, 3 sanık hakkında 20 yıl hapis, 78 sanık hakkında 18 yıl 

hapis, 214 sanık hakkında 16 yıl hapis, 1 sanık hakkında 15 yıl hapis, 28 sanık hakkında 13 

yıl 4 ay hapis, 1 sanık hakkında 6 yıl hapis cezası kararları vermiştir. 

Gerekçeli kararda; “Sanıklar ve müdafileri dosyaya rapor düzenleyen bilirkişiler ile 

tanıklar Aytaç Yalman ve Hilmi Özkök'ün dinlenilmesini ısrarla talep etmişlerdir. 

Bilirkişilerin ve adı geçen tanıkların, sanıklara atılı suçun niteliği göz önüne alındığında 

toplanan kanıtlara göre beyanlarının alınmasının karara etkisi bulunmadığı, kanıtın amaca 

uygun olmadığı değerlendirildiğinde; tanık gösterilmesi isteğinin mahkeme üzerinde kamuoyu 

nezdinde baskı oluşturmak amacıyla yapılması, seminer ve diğer belgelerin gerçek olması 

nedeniyle de bilirkişiler ve tanıkların dinlenilmesinin sonuca etkili olmadığı kanaatine 

varılarak talep reddedilmiştir” ifadelerine yer verilmiştir. 

Yargıtay 9. Ceza Dairesi 09.10.2013 tarihli, 2013/9110 esas ve 2013/12351 karar 

sayılı ilamı ile 237 sanık hakkındaki mahkûmiyet kararının düzeltilerek onanmasına, 36 sanık 
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hakkındaki beraat kararının onanmasına, 88 sanık hakkındaki mahkûmiyet kararının ise ceza 

verilmesine yer olmadığına karar verilmesi veya beraat kararı verilmesi gerektiği gerekçesiyle 

bozulmasına karar vermiştir. 

Yargıtay’ın bozma kararı verdiği sanıklar yönünden;  

İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi yaptığı yargılama sonucunda; sanıkların 

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye 

Teşebbüs” suçunu işledikleri sabit olmadığından beraatlerine, sanık H.Y.’nin 21.10.2013 

tarihinde ölmüş olduğundan hakkında açılan kamu davasının düşürülmesine karar vermiş ve 

bu karar kesinleşmiştir.  

Bir kısım sanık için ise Mahkeme, A.G. dışındaki sanıklar yönünden delillerin 

değerlendirilmesi sonucu bu sanıklara yüklenen suç bakımından mahkûmiyetlerine yetecek, 

şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı, yüklenen suçları işlediklerinin sabit 

olmaması nedeniyle beraatlerine karar vermiş ve karar 03.03.2015 tarihinde temyiz edilmeden 

kesinleşmiştir.  

Yukarıda değinildiği üzere Yargıtay 9. Ceza Dairesinin onama kararı ile haklarındaki 

hapis cezaları kesinleşen sanıklar yönünden; 

Hükümlüler ile müdafileri İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesine başvurarak hükme 

esas olan dijital verilerin sahte olduğu, Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada ele 

geçen 5 nolu hard diskin sonradan oluşturulduğunu belirten 20.01.2014 tarihli TÜBİTAK 

görevlilerince hazırlanmış dijital analiz raporu ve paralel devlet yapılanmasına yönelik 

iddialar içerir dilekçelerle yeniden yargılama başvurusunda bulunmuşlardır. Yargılamanın 

yenilenmesi talebi, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince değerlendirilerek 03.02.2014 

tarihinde reddine karar verilmiştir. Sanıklardan bir kısmının Anayasa Mahkemesine yaptıkları 

bireysel başvuru üzerine Anayasa Mahkemesi 18.06.2014 tarihinde; adil yargılanma hakkı 

kapsamında dijital delillerin değerlendirilmesine ilişkin şikâyetlerinin giderilmediğine dair 

iddiaların ve dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök ve Kara Kuvvetleri Komutanı 

Aytaç Yalman'ın tanık olarak dinlenmesi taleplerinin reddi nedeniyle tanık dinletme hakkına 

ilişkin şikâyetlerin kabul edilebilir olduğuna, Anayasanın 36. maddesinde güvence altına 

alınan adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine, ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması 
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için yeniden yargılama yapmak üzere kararın bir örneğinin ilgili mahkemeye gönderilmesine 

karar vermiştir. 

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin kapatılması ve dosyanın İstanbul Anadolu 4. 

Ağır Ceza Mahkemesi’ne devredilmesi nedeniyle Anayasa Mahkemesi'nce verilen ihlal kararı 

ile ilgili olarak değerlendirme yapan İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 19.06.2014 

tarihli ek kararı ile yargılamanın yenilenmesine, hükümlüler hakkındaki infazın 

durdurulmasına ve tahliyelerine karar vermiştir. 

İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın yargılaması neticesinde; kapatılan 

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 21.09.2012 tarihli kararı ile verilen mahkûmiyet 

hükmünün iptaline, sanıkların yüklenen suçu işledikleri sabit olmadığından beraatlerine dair 

08.06.2015 tarihinde karar vermiştir.  

Bu kararın gerekçesinde özetle; 

• Dinlenen ve dönemin Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı olan 

tanıklar Aytaç Yalman ve Hilmi Özkök’ün beyanlarından, Genelkurmay karargâhının, 

mahkûmiyet hükmüne konu dijital deliller içinde yer alan darbe planları konusunda hiç bir 

bilgisinin olmadığı, mahkûmiyet hükmüne konu gerekçeli kararda belirtildiği gibi darbeye 

karşı çıkılması ve bunun engellenmesi için çaba gösterilmesi gibi bir durumun söz konusu 

olmadığı,  

• Hakkında suça konu iddialarla ilgili olarak açılmış bir dava bulunmayan tanık 

Mehmet Ali Şen'in anlatımlarında mahkûmiyet kararının ana delili niteliğinde olan, içinde 

darbe planları yer alan 5 nolu hard diskle ilgili olarak, bu hard diskin 2004 yılı ile 2008 yılları 

arasında kendi kullanımında bulunduğunu, hard disk içinde darbe planlarına rastlamadığını, 

bu planların hard disk içinde olması halinde görmemesinin mümkün olmadığını belirtmesi 

dikkate alındığında, bu tanığın beyanının sanıkların mahkûmiyet hükmüne dayanak darbe 

planları ve eklerinin hard diskin içine sonradan atıldığı yönündeki iddialarını destekler 

nitelikte olduğu, 

• 11 ve 17 nolu CD ler ve bu CD ler üzerindeki el yazılarının kopyalandığı Süha 

Tanyeri’ye ait defterin gazeteci Mehmet Baransu tarafından teslim edilen belge ve evraklar 

arasında olmasının dikkat çekici olduğu, 

• Kapatılan 10. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında gazeteci Mehmet 

Baransu tarafından teslim edilen dijital deliller içinde yer alan bilgilerin Gölcük Donanma 
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Komutanlığında ve sanık Hakan Büyük'ün evinde yapılan aramada elde edilen dijital 

delillerin içinde yer alan bilgilerle uyumlu olduğu, bu uyumluluğun dijital delillerin 

doğruluğunu gösterdiği, 

Belirtilmiştir. Ancak yargılamanın yenilenmesi aşamasında elde edilen yeni deliller 

doğrultusunda, Süha Tanyeri'ye ait defterin bu kişinin bilgisi ve rızası dışında, kim olduğu 

belirlenemeyen kişi veya kişilerce gizlice komutanlık dışına çıkarılması, 11 ve 17 nolu CD 

lerin üzerindeki, yazı makinesiyle yazılan yazıların sanıklarla aidiyetinin kurulmasını 

sağlamak amacıyla Süha Tanyeri' ye ait defterden harf kopyalanarak yazdırıldığının kesin 

olarak belirlenmesi, gazeteci Mehmet Baransu tarafından teslim edilen 11 ve 17 nolu CD 

lerde yer alan bir kısım belgelerin içeriklerinin Gölcük Donanma Komutanlığında ve sanık 

Hakan Büyük'ün evinde yapılan aramada elde edilen dijital delillerin içerikleriyle aynı 

olması, 1. Ordu Komutanlığında bulunan ve gizli nitelikte olan yaklaşık 2 valiz dolusu 

belgenin kimseye fark ettirilmeden buradan çıkarılarak gazeteciye teslim edilmesi karşısında 

Donanma Komutanlığı ve Hakan Büyük'ün evinde ele geçirilen dijital delillerin de aynı iyi 

niyetli olmayan kişi veya kişilerce sahte oluşturularak bu yerlere konulmuş olabileceği, 

• Gerekçeli kararda devamla “Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararında, 

"Mahkûmiyet kararının dayanağını oluşturması nedeniyle, söz konusu CD’lerin sistem saati 

güncel olmayan bir bilgisayarda 2003 yılından sonra ve muhtemelen 2007 yılından sonraki 

bir tarihte oluşturulduğu kabul edilse bile CD’lerin oluşturulduğu tarihe kadar sanıkların ya 

da dava dışı bazı kimselerin elinde bulunan ve Mahkemenin kabulüne göre güncellenen bir 

kısım dokümanın oluşturulma tarihinin hangi surette CD’lerin oluşturulduğu tarihten önce 

üretildiği hususunun, Mahkemece şüpheye yer bırakmayacak ve ikna edici bir şekilde 

açıklanması gerekmekte olduğu" belirtilmiştir. Bu sorunun şüpheye yer bırakmayacak şekilde 

ikna edici bir açıklamasının bulunmadığı, 

• Mahkûmiyet hükmüne esas alınan dijital deliller arasındaki çok sayıdaki dosyanın 

oluşturulma ve değiştirilme tarihi üst verileri arasında çelişkiler bulunması, Donanma 

Komutanlığında ele geçirilen 5 nolu hard diske normal kullanıcı hareketi ile açıklanamayacak 

şekilde 6 ayrı zamanda saati güncel olmayan bir bilgisayardan tarih sıralamasına uymaksızın 

veriler yüklenmesi, son olarak 28.07.2009 tarihinden sonra toplu şekilde veri yüklendiğinin 

anlaşılması, Calibri ve Cambria yazı tiplerinin Office Open XML referanslarının Microsoft 

Office yazılımlarda ilk kullanılma tarihleri dikkate alındığında belgelerin oluşturulma 

tarihinde de çelişkiler bulunması, mahkumiyet hükmüne esas tüm dijital verilerde zaman, 
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mekan ve kişi yönünden birçok çelişkiler bulunması, belgelerin oluşturulma tarihlerinden çok 

sonraki durum ve olayları içermesi dikkate alındığında, sahtecilik yapıldığı kesin olarak 

belirlenen 11 ve 17 nolu CD ler dışındaki dijital delillerin de sahte olarak oluşturulduğu 

yönünde kuvvetli şüphe oluştuğu, 

Hususlarına yer verilmiştir.  

Verilen beraat kararının Sanıklar Çetin DOĞAN, Behzat BALTA, Mehmet Kaya 

VAROL, İhsan BALABANLI, Metin Yavuz YALÇIN, Erdal AKYAZAN ve Emin 

KÜÇÜKKILIÇ haricindeki sanıklar hakkında 08.06.2015 tarihinde kesinleştiği, adı geçen 

sanıklar hakkındaki kararın ise, 

1. Ordu Komutanlığındaki plan seminerinin sanık Çetin DOĞAN ve diğer sanıklar 

tarafından seçimle gelen meşru hükümeti antidemokratik yollarla yıkmaya yönelik tertip 

edildiği, sanık Çetin DOĞAN'ın oluşturulan yapılanmanın lideri olduğu, bununla ilgili olarak 

emirler verdiği ve bu doğrultuda görevlendirmelerin yapıldığı, diğer sanıkların da plan 

seminerindeki sunumları dikkate alındığında Çetin DOĞAN liderliğinde atılı suçlamaya konu 

eylemi gerçekleştirmek için oluşturulan yapılanma içinde yer aldıkları plan seminerine 

katılarak yukarıda belirlenen amaç doğrultusunda sunum yaptıkları, sanık Çetin DOGAN'ın 

eylemine iştirak ettikleri; bu şekilde sanıkların Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren ıskat 

veya vazife görmekten cebren men etmeye teşebbüs suçunu işledikleri anlaşıldığından 

sanıklar Çetin DOĞAN, Behzat BALTA, Mehmet Kaya VAROL, İhsan BALABANLI, Metin 

Yavuz YALÇİN. Erdal AKYAZAN ve Emin KÜÇÜKKILIÇ'ın atılı suçtan ayrı ayrı 

mahkûmiyetlerine karar verilmesi gerekirken beraatlerine karar verilmiş olması usul ve 

yasaya aykırı olduğu kanaati ile temyiz edildiği belirlenmiştir.  

1.6.2. Ergenekon Davası 

12.06.2007 tarihinde Trabzon İl Jandarma Komutanlığı 156 jandarma imdat telefon 

hattına yapılan isimsiz ihbarda, İstanbul Ümraniye’de bulunan evin çatısında elektrik 

direğinin hemen yanında C-4 patlayıcı ve el bombaları olduğunun belirtilmesi üzerine 

soruşturma başlatılmıştır. Aynı gün ihbara konu adrese operasyon düzenlendiği ve 27 adet el 

bombasının ele geçirildiği, ihbarı yapan kişinin Şevki YİĞİT adlı bir şahıs olduğu, evin de, 

muhbirin akrabası olan Mehmet DEMİRTAŞ’a ait olduğu belirlenmiştir. Ele geçirilen el 

bombalarının Mehmet DEMİRTAŞ’ın askerlik yaptığı birlikte komutanı olan emekli 

Astsubay Oktay YILDIRIM’a ait olduğunu iddia edilmesi üzerine adı geçenler soruşturma 
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kapsamında gözaltına alınmıştır. Soruşturma derinleştirilerek bu kişilerle irtibatlı olanlar da 

gözaltına alınıp tutuklanmışlardır. İlk iddianame, 25.08.2008 tarihinde 2.455 sayfa olarak 

aralarında emekli Tuğgeneral Veli KÜÇÜK, emekli Yüzbaşı Muzaffer TEKİN, emekli 

Yüzbaşı Mehmet Zekeriya ÖZTÜRK, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu PERİNÇEK, İstanbul 

Üniversitesi eski rektörü Kemal ALEMDAROĞLU, Cumhuriyet Gazetesi imtiyaz sahibi ve 

başyazarı İlhan SELÇUK, Sedat PEKER ve Sami HOŞTAN’ın da aralarında bulunduğu 46’sı 

tutuklu 86 kişi hakkında Ergenekon isimli silahlı terör örgütünü yönetmek, üye olmak ve 

Anayasal düzeni yıkmaya çalışmak suçlarından düzenlenmiştir. İkinci Ergenekon 

iddianamesi 37’si tutuklu olmak üzere toplam 52 şüpheli hakkında 25.03.2009 tarihinde, 

üçüncü Ergenekon iddianamesi ise 05.08.2009 tarihinde Mahkemece kabul edilmiştir. Daha 

sonra İrticayla Mücadele Eylem Plânı, İnternet Andıcı, Şile Kazıları, Danıştay saldırısıyla 

ilgili fail Alparslan ARSLAN’a silah temini, soruşturma savcısı Zekeriya ÖZ’ü tehdit konulu 

davalar farklı illerde veya farklı mahkemelerde açılmasına karşın aralarında irtibat bulunduğu 

gerekçesi ile Ergenekon davası ile birleştirilmiştir. Nihayetinde Danıştay saldırısı ve 

Cumhuriyet Gazetesine el bombası atılması, Cumhuriyet Gazetesine molotof kokteyli 

atılması, Fener Rum Patriği Bartholomeos’a suikast iddiası, Sivas Ermeni cemaati lideri 

Minas DURMAZGÜLER’e suikast plânına ilişkin 2 ayrı iddianame, Avukat Yusuf ERİKEL 

ve yayıncı Hayri BİLDİK’in aralarında bulunduğu ve kamuoyunda “Kayseri Ergenekon’u” 

olarak bilinen davalar da Ergenekon dava dosyasıyla birleştirilmiştir.  

Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral İlker BAŞBUĞ’un, İrticayla Mücadele Eylem 

Plânı davası kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya 

görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs ve terör örgütü yöneticisi 

olmak suçundan tutuklanmıştır. Bu iddianamenin de Ergenekon davası ile birleştirilmesi 

üzerine Ergenekon davası sanığı olmuştur. Sonuç olarak dava dosyasında toplam 23 

iddianamenin birleştirilerek ‘Ergenekon dava dosyası’ adı altında görülmeye başlanmıştır. 

Böylece emekli orgeneraller İlker BAŞBUĞ, Mehmet Şener ERUYGUR, Hurşit TOLON, 

Tuncer KILINÇ, Kemal YAVUZ, Hasan IĞSIZ, emekli Tuğgeneraller Veli KÜÇÜK ve 

Levent ERSÖZ, emekli Albay Arif DOĞAN, Gazeteciler Mustafa BALBAY, Tuncay 

ÖZKAN, ATO eski Başkanı Sinan AYGÜN, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele eski şube 

müdürü Adil Serdar SAÇAN, Anayasa Mahkemesi eski başkanvekili Osman PAKSÜT’ün eşi 

Ferda PAKSÜT gibi kamuoyunun yakından tanıdığı birçok ismin, aynı davanın sanıkları 

olarak yargılanmıştır. Yargılama sürecinde, Mustafa BALBAY ve Tuncay ÖZKAN ile 

Mehmet HABERAL’ın milletvekili seçilmelerine rağmen, yargılamayı yapan ilk derece 
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mahkemesinin, bu nedene dayalı tahliye taleplerinin reddine karar vermiştir. Mahkeme 

başkanı Köksal ŞENGÜN’ün karara muhalefet şerhi koyması nedeniyle dönemin Hâkimler 

ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından Bolu iline düz hâkim olarak atanmıştır. Diğer taraftan 

Hasan Hüseyin ÖZESE mahkeme başkanlığı görevine yükseltilmiştir. Soruşturma ve 

kovuşturmaların temelinin gizli tanık ifadelerine dayandırıldığı, gizli tanıklardan Deniz’in 

kimliğini açıklayarak gizli kalmak istemediğini söylediği ve Deniz kod adıyla ifadesi alınan 

tanığın PKK terör örgütü eski yöneticilerinden Şemdin SAKIK, gizli tanık 9 olarak ifadesine 

başvurulan kişinin ise dava sanıklarından Osman YILDIRIM olduğunun tespit edilmiştir.  

Bunun yanı sıra Kamuoyunda Ergenekon dosyası olarak bilinen yargılama dosyasında 

FETÖ/PDY’nin amaçları doğrultusunda mensupları tarafından gerçekleştirilen hukuka aykırı 

işlemler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma 

Bürosu tarafından "Fetullahçı Paralel Devlet Yapılanması Terör Örgütü" ile ilgili olarak 

düzenlenen 06/06/2016 tarihli iddianamesinde ayrıntıları ile ele alınmıştır. Buna göre özetle; 

 Osman Hilmi Özdil, Eskişehir İl Emniyet Eski Müdürü Hanefi Avcı'nın, 2010 yılında 

yayımlanan 'Haliçte Yaşayan Simonlar' adlı kitabında Fetullah Gülen grubunun emniyetten 

sorumlu imamı olduğu ve 'Kozanlı Ömer' kod adını kullandığı belirtilen şahıstır. Örgütün 

emniyet imamı Osman Hilmi Özdil ve yanında Milli İstihbarat Teşkilatı imamı Murat 

Karabulut, hem ABD'ye girişleri hem de çıkışları esnasında sorgulanmışlar ve üst aramasına 

tabi tutulmuşlardır. Sorgulama esnasında Osman Hilmi Özdil'in, üzerindeki çıkan belgeler 

yanında bilgisayarındaki bilgiler de kopyalanmış olup, elde edilen bilgiler arasında bazı üst 

düzey emniyet yetkililerine ve eşlerine ait bilgiler yer almaktadır. Osman Hilmi Özdil'in, 2007 

yılında ABD'de FBI tarafından yakalanmasının ardından, ABD yetkilileri tarafından Dışişleri 

Bakanlığı aracılıyla gönderilen bilgi ve belgelerin Emniyet Genel Müdürlüğünde imha 

edildiği ve hiç bir kayıt bulunmadığı tespit edilmiştir. Ancak Ocak 2014 ayı içerisinde 

FBI'dan EGM aracılığıyla, Osman Hilmi Özdil'in yakalanmasına dair bilgi ve belgelerin bir 

kısmının temini mümkün olmuştur. Bu bilgi ve belgelerin tetkiklerinde, FBI (ABD Federal 

Araştırma Bürosu) tarafından EGM İstihbarat Daire Başkanlığı'na gönderilen 05.11.2007 

tarihli İngilizce belgede özetle; 'ABD Newyork JFK Hava Limanı'nda 18.04.2007’de yapılan 

rutin kontroller esnasında Osman Hilmi Özdil ve Murat Karabulut'un birlikte seyahat 

ettiklerinin tespit edildiği, Osman Hilmi Özdil'in; 'İş amacıyla ABD'yi ziyaret ettiğini', Murat 

Karabulut'un ise; " Özdil ile 12.04.2007’de Türkiye'den beraber ABD New York JFK Hava 

Limanı'na geldiklerini, ancak ABD'de bulundukları süre içerisinde birlikte olmadıklarını ve 
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Özdil'in ABD'de kimlerle birlikte olduğunu veya nerede konakladığını bilmediğini' ifade 

etmişlerdir. Üstleri aranmış ve çıkanlar listelenmiştir. FBI tarafından gönderilen metne göre, 

Özdil'in üst aramasında çıkanlara yönelik olarak yapılan tetkikler neticesinde; Yazan 

tarafından kısaltmalar ve harf değişikleri yapılarak bir nevi sadece kendisinin anlayacağı hale 

getirildiği ve hatırlatma amaçlı tutulduğu değerlendirilen notta bulunan isimler kontrol 

edildiğinde; 

- Ümit Sayın'ın; Ergenekon davasında 4 yıl hapis cezası verilen Doç. Dr. Ümit Sayın, 

(Ergenekon davasında 21.02.2008’de tutuklandı)  

- Saner Fruy'un; Ergenekon Davası'nda yargılanan Emekli Orgeneral ve Atatürkçü 

Düşünce Derneğe Genel Başkanı Şener Eruygur, (Ergenekon davasında 05.07.2008’de 

tutuklandı)  

- Mustafa Balboj'un; Ergenekon davası sanığı Mustafa Balbay, (Ergenekon davasında 

önce 05.07.2008 tarihinde tutuklanıp serbest bırakılmış, akabinde 06.03.2009’da tekrar 

tutuklanmıştır)  

- Kemal Kednasig'in; Ergenekon davası sanığı Kemal Kerinçsiz, (Ergenekon 

davasında 21.01.2008’de tutuklandı)  

- Sougi Ereral'ın; Ergenekon davası sanığı Sevgi Erenerol, (Ergenekon davasında 

21.01.2008’de tutuklandı)  

- Emin Şirin'in; Genç Parti Genel Başkan Yrd., 22. dönem AK Parti İstanbul eski 

milletvekili ve Ergenekon davası sanığı Emin Şirin, (Ergenekon davasında 18/08/2007'de 

gözaltına alındı.)  

- Kemal Yavuz'un; Ergenekon sanığı Emekli Orgeneral Kemal Yavuz, (Ergenekon 

davasında 14.08.2008’de tutuklandı.)  

- Taner Ünal'ın, Ergenekon sanığı ve Vatansever Kuvvetler Güç Birliği Hareketi Genel 

Başkanı Taner Ünal, (Ergenekon davasında 27.07.2007’de tutuklandı.)  
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- Osman Ak'ın; Eski Ankara İl Emniyet Müdürü Cevdet Saral'ın İstihbarattan Sorumlu 

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Osman Ak238, 

- H. Ozkasnad'ın; emekli Tümgeneral Erol Özkasnak, (28 Şubat Soruşturmasında 

Nisan 2012 ayında tutuklanmıştır)  

- Kuridakai'nin; emekli Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı239, 

- İlhan Orhan'ın; kamuoyunda baronların baronu olarak adlandırılan ve Kapıkule'den 

Hollanda'ya limon taşıyan bir tıra yönelik yapılan 2010'da yapılan operasyon sonrasında 

gözaltına alınan uyuşturucu kaçakçısı İlhan Orhan240,  

- Umit Ozday'ın; 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, 

- Namık Kemal'in; DP Eski Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek,  

- Hader Basi'nin; Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş241,  

- Ercan Cillioğlu'nun; Bahçeşehir Üniversitesi'nde akademisyen olan Ercan 

Çitlioğlu242, olduğu tespit edilmiştir. Kodlama yapılan bazı kişiler ise tespit edilememiştir.  

 Özdil'in yurt dışı kayıtlarına ilişkin olarak yapılan tetkiklerde; Şahsın 2001 yılından 

ABD'de yakalandığı Nisan 2007 yılına kadar, bazı yıllar 12 defa olmak üzere toplam 71 giriş-

çıkış kaydı vardır. Ancak yakalanmasının ardından yurt dışı seyahatlerinin azalmıştır. Özdil'in 

05.02.2014 tarihinde yurt dışına çıkış yaptığı ve halen yurt dışında olduğu belirlenmiştir.  

Elde edilen bilgiler çerçevesinde; Özdil'in üzerindeki belgelerde adı geçen kişilerin bir 

bölümü, 12/06/2007 günü Ümraniye'de bir gecekonduda el bombalarının bulunmasıyla 

başlayan Ergenekon Davası sanıkları arasında yer almışlardır. Bu şahıslar hakkında henüz bir 
																																																													
238 -) Ankara Emn. Müdürlüğü’nde, C. Saral ve O. Ak tarafından, Fetullah Gülen grubunun devlet içindeki 

yapılanması ve amaçlarını içeren bir rapor 15.03.1999 tarihinde EGM İstihbarat Daire Başkanlığı’na 
gönderilmiş, Fetullah Gülen de 18.03.1999 tarihinde ABD Pensilvanya’ya gitmiştir. 

239 -) 28 Şubat Soruşturmasında 03.01.2013’te gözaltına alınmış ve akabinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest 
bırakılmıştır. 

240 -) Eylül 2009’da, dönemin Emniyet Genel Md. Yrd. Emin Arslan, uyuşturucu baronu Habip Kanat ile irtibatlı 
olduğu, oğlunun anılanın ortaklığının bulunduğu gerekçesiyle Savcı Mehmet Berk’in talebi, nöbetçi İstanbul 
13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla tutuklanmış ve akabinde de görevinden alınmıştır. Zaman ve aynı 
grup içerisindeki gazeteler, konuya geniş yer vermişlerdir. 

241 -) Fetullah Gülen, katıldığı bir TV programındaki sözlerinden dolayı, Aralık 2013 ayında aleyhine tazminat 
davası açmıştır. 

242 -) Ercan Çitlioğlu, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’na sivil olarak katılıp “Gazi” unvanıyla ödüllendirilmiş ve 
TSK’ya danışmanlık yapmış bir şahıstır. 



359 
 

	

soruşturma süreci dahi başlamamışken, aylar öncesinde adı geçen kişilerle herhangi bir 

şekilde ilişkisi bulunmayan Osman Hilmi Özdil'in 18.04.2007’de ele geçirilen notları arasında 

isimlerinin yer alması, Ergenekon Davasının önceden planlanıp kurgulandığını, Fetullah 

Gülen ve Örgüt yöneticilerinin emri ile çok amaçlı planlanıp uygulanan stratejik harekâtın bir 

parçası olduğunu, talimatın yurt dışından kurye ile geldiğini ispatlamaktadır. Notlarda yer 

alan ancak Ergenekon Davasında yargılanmayan diğer şahısların büyük bölümü ise Fetullah 

Gülen grubuna karşı tutumlarıyla bilinen kişilerdir. Onlarla ilgili verilen emrin, şimdilik dava 

dışında tutulması olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Hanefi Avcı'nın yazdığı kitaptaki hususlar da 

göz önüne alındığında Özdil'in ABD'de FBI tarafından sorgulanmasının ve üst araması 

yapılmasının rutin bir kontrol olmadığı, anılanın ABD'de bulunduğu süre içerisinde FBI 

tarafından takip edildiği sonucu çıkmaktadır. ABD New York JFK Hava Limanında FBI'nın 

12.04.2007 ve 18.04.2007 tarihlerinde gerçekleştirdiği gözaltına alma ve üst arama olayına 

ilişkin olarak, o dönemde EGM'ye gönderdiği bilgi ve belgeler, EGM'de o dönem mevcut 

Fetullah Gülen yapılanması tarafından imha edilmiştir. Türkiye'deki örgütün her faaliyeti 

alınan talimatlarla gerçekleştirilmiştir. Örgüt üzerinde Fetullah Gülen ve diğer şüphelilerin 

fonksiyonel bir hâkimiyetlerinin bulunduğu görülmektedir. 

Ergenekon, FETÖ tarafından sözde devlet içerisindeki derin bir gizli yapının tasfiyesi 

amacıyla başlatılmıştır. Uzun yıllar kamuoyunu meşgul eden bu davada, sahte deliller 

kullanılmış, suç işlemediği kesin şekilde bilinen kişilere iftira edilmiştir. Davada iddialar 

sağlam delile dayanılarak açılmamıştır. Kasten kopyala-kes-yapıştır yönetimi ile uzun 

iddianameler yazılmıştır. İlgisiz birçok konu aynı iddianame içinde anlatılmaya çalışılmış, 

birbiriyle ilgisi olmayan kişiler aynı örgüt üyesi gibi algılanması için davalar birleştirilmiştir. 

Davada kimin neden suçlandığı anlaşılamamış, bu bulanık ve kargaşa ortamında 

mağduriyetler yaşatılmıştır. TSK içerisinde ve örgüte karşı duran kişiler dize getirilip tasfiye 

edilerek toplum nazarında suçlu oldukları gösterilip etkinliklerinin kırılması için dava ve 

soruşturma yapılmıştır.  

FETÖ'nün iddialarına göre, Ergenekon Örgütü olarak ifade edilen örgütlenmenin 

silahlı eylemi olarak Malatya Zirve Kitabevi baskını sırasındaki ölümler gösterilmiştir. Bu 

dava, Ergenekon davası ile birleştirilip içinden çıkılmaz bir dava haline getirilmeye 

çalışılmıştır. Gerçekte Ergenekon davası ile Zirve Kitabevi davasının doğrudan bir ilgisi 

bulunmamaktadır. FETÖ, hiçbir ilgisi bulunmayan, kamu oyunda sansasyonel sonuçlar 

doğuran davaları birleştirip Ergenekon davasına delil oluşturmaya çalışmıştır.  
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Gazeteci Hrant Dink'in öldürüleceğini FETÖ'nün emniyet kadroları önceden bilmesine 

rağmen Ergenekon davasına delil oluşturabilmek için bu cinayeti kasten önlememiştir. 

Örgütsel amaçlar için emniyet içerisindeki tasfiye bu cinayet sayesinde gerçekleştirilmiştir. 

Örgütten olmayan veya politikalarına karşı çıkan emniyet mensupları soruşturma ile 

ilgilendirilip tasfiyeleri sağlanmıştır.  

Ergenekon davasına delil oluşturmak için Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı, yaptığı bir 

soruşturma nedeniyle sahte delillerle uydurma bir soruşturma nedeniyle makamında cebren 

gözaltına alınıp tutuklanmış ancak bu davada da beraat kararı verilmiştir. 

Danıştay'a yapılan saldırı ve gerçekleşen olay perdelenmiş, bu saldırının gerçek amaç 

ve failleri hiçbir zaman ortaya konulmamıştır. Ergenekon davası ile birleştirilip üzeri 

kapatılmaya çalışılmıştır. Danıştay'a gerçekleşen saldırıyı, FETÖ kadrolarının bilip 

planladığına dair çok sayıdaki delil ortaya çıkmıştır. 

Ergenekon Davası öncesi yaşanan bazı terör ve suikast olayları, Cemaatin hazırladığı 

ve amacın tamamen devletin ele geçirilmesi olan Ergenekon Komplosunun köşe taşları 

olmuştur. Ergenekon Davasında karşı savunmalar çok önemlidir. Cemaat, suçlananların 

savunmasını engellediği gibi, gerek devlet erkini gerekse de medyayı kullanarak suçlanan 

insanları adeta linç etmiştir. Bu insanlar savunmalarını hem yapamamışlar hem de özellikle 

maksatlı olarak savunmaları medyada yayımlatılmamıştır ya da çok sınırlı olarak 

yayınlanmıştır. İddia ve savunmanın karşılaştırılması komplonun anlaşılması açısından 

yeterlidir. 

Başbakanlık başdanışmanı, 17 Aralık 2013 operasyonundan sonra, 24 Aralık 2013 

günü Star Gazetesinde yazdığı makalede, cemaatin 'kendi ülkesinin milli ordusuna' komplo 

kurduğunu iddia etmiştir. Cemaat orduda cuntalar olduğunu ileri sürmüş, cuntacı olmakla 

iddia edilen askerler ise cemaatin orduya sızmak istediğini iddia etmiştir. 

Aslında Ergenekon Komplosunun temelleri, 1990′lı yılların ikinci yarısında cemaatin 

emniyet teşkilatı içerisinde gerçekleştirdiği Telekulak Operasyonunda atılmıştır. Bu 

operasyon cemaatin komplo yeteneğinin test edilmesi ve kendilerine güvenlerinin artmasına 

neden olmuştur. Telekulak Operasyonu, cemaatin kendilerini emniyet içerisinde soruşturan 

dönemin Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral ve yardımcısı Osman Ak'a ve teşkilatına 

yönelik bir tür karşı operasyondur. Yalan ve yanlış bilgiler cemaatin medyasına sızdırılarak, 
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bu ekibin bütün devletin üst düzey şahıslarını yasadışı olarak dinledikleri iddiası yalandan 

yayılarak, devlet içerisinde bu ekibe karşı bir güvensizlik ortamının oluşmasına neden 

olunmuştur. Daha sonra cemaatin savcıları harekete geçerek bu memurlar hakkında 

soruşturma açarak tasfiye edilmeleri sağlanmıştır. Bu tasfiye edilen ekibin yerine cemaat 

kendi adamlarının geçmesini sağlamıştır. Cemaatin kendilerine karşı bir tasfiye hareketine, 

karşı bir tasfiye hareketi ile karşılık vermeleri ve de üstelik bunu 28 Şubat'ın hemen 

sonrasında yapmaları ve başarılı olmaları, yeteneklerini ve operasyonel yapılarını değil aynı 

zamanda ne kadar cesur ve cüretkâr olduklarını da ortaya koymaktadır. Cemaat için Telekulak 

Operasyonu, Ergenekon Komplosu için bir hazırlık okulu olmuştur. 

Ergenekon komplosunun yöntemi anlaşılmadan komplonun mantığı anlaşılmaz. Bu 

yöntem savaş sanatında aldatma ve baskının birlikte kullanılmasına dayanan bir yöntemdir. 

Bazı şiddet eylemlerinin, aldatma tekniğinin birçok özelliğinin kullanılmasının 

birleştirilmesiyle, hedeflenen bir politik algının yaratılmasına dayanır. Bu algının amacı bir 

yandan kitleleri düşmanın politik etkisinden ayırmak ya da tarafsızlaştırmaktır, öte yandan da 

saldırı için politik bir destek noktası elde etmektir. Ergenekon'da cemaat, TSK ve onun illegal 

uzantıları tarafından kendilerine karşı askeri eylemler yapıldığı kanaatini uyandıran bir dizi 

terör eylemi yapmıştır. Özellikle bu noktada cemaat kendi kadro ve operasyonel yapısını 

kullanmıştır. Bu terör eylemlerini yapanlar, bazı yalan ifade ve tanıklıklar ile özellikle bazı 

şahısların suçlanması için 'canlı delil' olmuşlardır. Eylemlerden önce bu kişiler, suçlanacak 

kişilerin çevresine sızdırılmış ya telefon görüşmesi yaptırılarak ya da birlikte fotoğraf 

çekilmesi sağlanarak delil oluşturulmuştur. Cemaat, geçmişte devlet içerisinde bazı kirli işlere 

bulaşmış kişilerin de baskı ve şantaj yoluyla saf değiştirmesini sağlayarak, yaptırdıkları terör 

eylemlerinin, 'derin devlet' ile ilişkilendirilmesinin kolaylaştırılmasını sağlamıştır.  

Bir başka metot da, suç delillerini ya baskın sırasında ya da önceden bırakmadır. Bu 

hileyi Fetullah Gülen açıkça polis içerisindeki adamlarına öğütlemiştir. 2 Eylül 2013 tarihli 

'Yolumuz ve Üslubumuz' sohbetinde PKK ile mücadele için şu anlama gelecek şeyler 

konuşmuştur: Polis'teki adamlarına PKK'lılara 'kumpas kurmalarını', bazı ajanlar ayarlayarak 

uyuşturucuyu 'PKK'lılardan alıyoruz' demelerini sağlamalarını; PKK'lı kişilerin evlerine 

baskın yaparken, evlerine bir kaç torba uyuşturucu koyulmasını ve böylece uyuşturucu 

kaçakçılığı ile terörün birbirine bağlantılı gösterilmesini öğütlemektedir. Bu metot Ergenekon 

davasında emniyet tarafından yoğun bir şekilde kullanmıştır. Ergenekon soruşturmasına delil 

teşkil eden el bombalarının bulunması, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nde bulunduğu 
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iddia edilen dokümanlar, Zir Vadisi ve Poyrazköy kazılarında çıkan silahlar, Erzincan'da 

bulunan silahlar, İşçi Partisi'nde bulunduğu iddia edilen krokiler, Tahşiye örgütüne ait olduğu 

iddia edilen evde suikast krokisi ve silah bulunması vs. bu türden cemaat imalatı delil ve 

materyallerdir. 

Danıştay ikinci dairesine yapılan Saldırı, Hrant Dink'in öldürülmesi ve Malatya Zirve 

Yayınevi olaylarının Ergenekon yapısına bağlanması da zorlamadır. FETÖ'nün emniyet ve 

yargı kadroları bu olayları aydınlatmak yerine Ergenekon ile irtibatlandırmaya çalışmıştır. 

Komploda kullanılan bir diğer yöntem de, geçmişte derin devletin gerçekten yaptığı 

veya yaptırdığı iddia edilen bazı olayları-Turgut Özal'ın ölümü, Eşref Bitlis suikastı, başka 

birçok suikast olduğu iddia edilen olayları, 12 Eylül, 28 Şubat Darbelerini- gündeme getirerek 

ve soruşturma açarak ve böylece kendi yaptıkları eylemler ile eski olayları karıştırarak 

Ergenekon Komplosunun 'derin devlet' odaklı olduğu algısı güçlendirmektir. Geçmişteki bazı 

kirli ve yanlış işler komplonun 'altına monte' edilmiştir. Bütün bunlar aldatmaya dayalı bir 

psikolojik operasyondur. Gerçekte bu soruşturmalar gereği gibi incelenmemiş, delil 

toplanmamış, tersine karartma yapılmış, yıllar sonra örgüt tarafından işlerine gelecek şekilde 

kurgulamalar yapılmış, herkesi tatmin eden doğru sonuçlara ulaşılarak bir neticeye 

kavuşturulmamıştır. 

Ergenekon Davası iki temel aşamadan oluşan bir komplodur. Birinci aşama, terör 

eylemleri ve ajanlar aracılığıyla 'somut delil üretme' aşamasıdır. İkinci aşama ise, birinci 

aşamaya dayanılarak 'Ergenekon Davası' aracılığıyla 'bastırma' aşamasıdır. Bu bastırma ise 

daha çok TSK üzerinde olmuştur. Ayrıca komploya karşı çıkan ve ihaneti görmesi muhtemel 

siyasi yapıların, gazetecilerin, aydınların, bastırılması da öngörülmüştür. FETÖ, Ergenekon 

davası aracılığıyla bastırmayı bilerek gazeteci ve aydınlara kadar genişletmiştir. Amaç 

dışarıda kalanlara gözdağı vermektir. Basın yayın ve muhalif görüşler devre dışı bırakılmış, 

sivilleşme ve askeri vesayetten kurtulma adına örgüt, bütün devlet kurumlarında kadrolaşmış 

ve yerleşmiştir. 

Kamuoyunda Ergenekon davası olarak bilinen 23 farklı davanın birleştirildiği, İstanbul 

13. Ağır Ceza Mahkemesi 2009/191 esas ve 2013/95 karar sayılı davada çoğunluğu tutuklu 

275 sanık yargılanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini 

yapmasını engellemeye teşebbüs etme ile silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek suçlarından 

yürütülen yargılamada her bir birleşen dosyadaki yargılanan kişilere farklı suç isnatları da 
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yapılmıştır. Mahkeme, Ergenekon terör örgütünün varlığını tespit ettikten sonra yargılanan 

kişilerin önemli bir kısmını isnat edilen suçları işledikleri kanaatine vararak uzun süreli hapis 

ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları ile cezalandırmıştır. Davada yargılanan kişiler böyle 

bir örgütün olmadığını, adil yargılanmadıklarını, suç işlemediklerini, gerekmediği halde uzun 

süre tutuklu kaldıklarını, toplumun bir kesimine yönelik siyasi maksatlarla bu suçlamaların 

yöneltilip soruşturmaların yapıldığını anlatmışlardır. Uzun süren tutukluluk ve yargılama 

önemli bir sorun haline gelmiş kanun değişikliklerine rağmen tutukluluk durumları devam 

ettirilen kişiler ancak bireysel başvuru yolunu kullanarak Anayasa Mahkemesinin kararı ile 

tahliye edilebilmiştir.  

Ergenekon davası olarak bilinen davalar demetinin Yargıtay 16. Ceza Dairesince 

temyiz incelemesi yapılıp 21.04.2016 günü temyiz incelemesi sonuçlandırılmıştır. Yargıtay 

16. Ceza Dairesi bozduğu kararda Ergenekon Terör örgütünün liderinin belli olmadığını, 

örgütün kim tarafından kimlerle nerede ne zaman kurulduğunun belirlenemediğini, örgütün 

hiyerarşisinin belirsiz olduğunu, bu örgütün işlediği iddia edilen suçların neler olduğunu 

delilleri ile birlikte ortaya konulamadığını, delillerin hukuka aykırı toplandığını, adil bir 

yargılama yapılmadığını, yüce divanda yargılanması gereken Genelkurmay Başkanı İlker 

Başbuğ'un görevli ve yetkili olmadığı halde mahkemede yargılanmasının çok önemli bir 

hukuka aykırılık olduğunu, Ankara'da Danıştay'a yapılan baskında meydana gelen ölümler ile 

Ergenekon terör örgütünün ilgisinin bulunmadığını, bu davaların ilgisi olmadığı halde irtibat 

var denilerek birleştirildiğini, Ergenekon örgütüne silah unsuru katabilmek için bu davanın 

irtibatlandırıldığını, birbiri ile ilgisiz 23 farklı davanın tek bir davada toplanarak mahkûmiyet 

kararı verilmesinin hukuka aykırı olduğunu tespit etmiştir. 

Ergenekon davasında gerçekleştirilen hukuka aykırı işlemleri tespit eden Yargıtay 16. 

Ceza Dairesinin 21/04/2016 tarihli bozma ilamına daha ayrıntılı olarak bakmak gerekirse; 

- Sanık Mehmet İlker Başbuğ 2008-2010 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti 

Genelkurmay Başkanlığı görevini yaptıktan sonra Orgeneral rütbesiyle emekliye ayrılmıştır. 

Üst norm olan Anayasa'nın 5922 sayılı Kanunla kabul edilen ve 12.09.2010 tarihinde yapılan 

referandumla yürürlüğe giren 148/7. maddesindeki 'Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve 

Hava Kuvvetleri Komutanları ile Jandarma Genel Komutanı da görevleriyle ilgili suçlardan 

dolayı Yüce Divanda yargılanırlar' hükmü ile sanığın yargılama merciinin Yüce Divan olarak 

değiştirilmiş olmasına, usule ilişkin bir düzenleme olması nedeniyle yürürlüğe girmesinden 

sonra yapılan tüm yargılama işlemlerine uygulanması gerekmesine rağmen, Yüce Divan 
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yerine Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılması ve yargılamaya bu mahkemede devam 

edilmesi Anayasaya ve yasalara açıkça aykırılık oluşturmaktadır. Açıklanan nedenlerle, sanık 

Mehmet İlker Başbuğ ile bağlantılı suç işlediği iddia olunan diğer sanıkların durumlarının da 

Yüce Divan tarafından takdir edilmesi uygundur. 

- Danıştay davası sanıkları ile Ergenekon Terör örgütü olarak isimlendirilen davanın 

sanıkları arasında hukuki ve fiili bağlantının varlığının somut delillerle ispat edilmesi, ya da 

öldürme suçunun örgüt faaliyeti çerçevesinde işlendiğinin tespiti halinde davalar birlikte 

görülmeli, sanıkların hukuki durumu buna göre belirlenmelidir. Aksi takdirde yukarıda 

açıklanan nedenlerle davanın birleştirilmesi usul ekonomisine aykırı olacağı gibi tutuklu 

şekilde devam eden yargılamanın makul sürede sonuçlandırılmasını engelleyeceğinden, bu tür 

davalar ana dosyadan tefrik edilerek karara çıkarılmalıdır. 

- Hâkimler, Anayasa ve yasalarla kendilerine verilen görev ve yetkileri yazılı olan 

veya olmayan ancak evrensel anlamda hâkim ve savcıları bağladığında kuşku bulunmayan 

etik kurallara tabi olarak yerine getirmelidirler. Aksine davranışın ortaya çıkacak sonuçlar ve 

toplumdaki adalet duygusunda açacağı yara itibarıyla hâkimlik mesleğinden kaynaklanan 

yetki ve görevin ihmal edilmesi ya da kötüye kullanılması anlamına geleceği açıktır. 

Soruşturmada görev alan ve aynı kişilerden oluşan kolluk personeli grubunun, Türkiye'nin 

birçok ilinde yapılan operasyonlarda görev yapması, tüm dokümanlar ile dijital verilerin bu 

kişiler tarafından incelenerek tutanağa bağlanması, Cumhuriyet savcılarının CMK'nın 122. 

maddesine aykırı olarak düzenlenen bu tutanaklara kuşku ile yaklaşmadan ve sorgulamadan 

itibar ederek koruma tedbirlerine ilişkin kararlara, iddianameye ve mütalaaya konu etmesi, 

yargılamayı yapan yargıçların da ısrarla yukarıda belirtildiği üzere yasalara aykırı olarak elde 

edilen kanıtlara göz yumması ve bu yöndeki ısrarlı itirazları dikkate almayarak maddi 

gerçeğin ortaya çıkmasına yönelik haklı taleplerin ısrarla ve yetersiz gerekçelerle 

reddedilmesi, karardan sonra, soruşturma ve yargılamada esas alınan önemli delillerin 

sahteliği konusunda tespitlerin ortaya çıkması karşısında, sahteliği ortaya çıkan delillerden 

objektiflikten uzak varsayıma dayalı çıkarımlar yaparak bu varsayımların sübuta esas 

alınması, hâkimlerin tarafsızlığı konusunda haklı şüphe oluşturacağının gözetilmemesi usule 

ve yasaya aykırıdır. 

- Dosyada birleşen dava sayısı, sanık sayısı, suç sayısı gibi ölçütler göz önüne 

alındığında yargılamanın makul sürede bitmediği ileri sürülemez ise de, yargı mercilerinin 

davaları makul sürede bitirecek şekilde yargılamanın yapılması için gerekli tedbirleri alması 
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zorunluluğu karşısında; birleştirilmesinde zorunluluk bulunmayan davaların birleştirilmesi, 

soruşturma ve kovuşturmanın paralel olarak yapılması, yani bir kısım sanıklar yönünden 

kovuşturma başladığı halde aynı suçla ilgili olarak diğer sanıklar hakkında soruşturmalara 

devam edilmesi, gibi nedenlerle davanın makul sürede bitirilmesini sağlayıcı önlemlerin 

alınmaması nedeniyle bir kısım sanıklar bakımından hak ihlali olduğu anlaşılmaktadır. 

- Genelkurmay Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının yazılarında Ergenekon 

örgütünün varlığına ilişkin bilgiler bulunmadığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığına 

örgüte ilişkin bilgilerin, istihbarat niteliği bulunmayan ihbarlar, eklerinde gönderilen dijital 

deliller ve açık kaynaklarla sınırlı olduğu, Emniyet Genel Müdürlüğü yazısına göre ise örgüte 

ilişkin bilgilerin ilk defa bu soruşturma ve dava kapsamında ortaya çıkmış olduğu 

belirtilmesine rağmen, Emniyet Genel Müdürlüğü yazısının kabule esas alındığı mahkeme 

kararında, örgütün nerede, ne zaman, kim ya da kimler tarafından ne amaçla kurulduğunun 

somut olarak ortaya konulmadığı, örgütün mahkemece kabul edilen büyüklüğü karşısında, 

dokümanların örgütün varlığını açıklamak için yeterli olmadığı, örgüt faaliyeti kapsamında 

daha önce işlenmiş suçların ortaya konulamadığı, sanıkların örgütle nerede ne zaman kimler 

vasıtasıyla organik ilişki kurdukları açıklanmadan ve somut delilleri ortaya konulmadan 

dokümanlarda yazılı soyut cümlelere atıf yapılarak örgütle bağlantılarının kurulduğu; örgüt 

hiyerarşisinde konumları somut olarak ortaya konulmadığı gibi, kabul edilen şekliyle 

departman/hücreler arasındaki köprü elemanları ve irtibatın ne suretle sağlandığının da ortaya 

konulamadığı; örgüt hiyerarşisinin ve köprü elemanların ortaya konulmamasının henüz örgüt 

hiyerarşisinde yer alan kişiler ile köprü elemanlarının belirlenememiş olması gerekçesi ile 

açıklanamayacağı; mahkemece kabul edilen şekli ile hiyerarşisi ortaya konulamayan örgütün, 

sevk ve idaresinin mümkün bulunmadığı gibi kendisini gizlemesinin de mümkün 

bulunmadığı; Türk Silahlı Kuvvetleri içinde kurulu olmakla birlikte sivil yapılanmaya da 

sahip olduğu ve 1971 yılında da var olduğu kabul edilen örgütten, Milli İstihbarat Teşkilatı, 

Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile 

Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün dahi örgütün varlığından 

haberdar olmamasının olağan kabul edilemeyeceği, keza varlığı kabul edilen bu örgütün diğer 

terör örgütlerini yönetip yönlendirdiğine dair delil bulunmadığı; örgütün varlığına esas alınan 

bazı delillerin hukuka aykırı delil niteliği taşıdığı; örgütün varlığına kanıt kabul edilen deliller 

ile ilgili hükümden sonra ortaya çıkan bilirkişi raporları ve beraat kararları da gözetilerek, 

sanıkların dosya kapsamındaki atılı suçlara ilişkin somut delillere dayalı eylem ve faaliyetleri 

ile bu eylem ve faaliyetlerindeki irtibat ortaya konulduktan sonra, varsa iştirak iradesini aşan 
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hiyerarşik bir yapılanmanın bulunup bulunmadığı ile bu yapıdaki konumları, bir ya da birden 

fazla oluşum ya da örgüt niteliğinde olup olmadığı; yine dosya kapsamındaki delil ve 

eylemlerle ilişkilendirilerek, varsa örgüt ya da örgütlerin nitelikleri de belirlendikten sonra, 

sanıkların eylem ve faaliyetleri ile örgütteki hiyerarşik ilişkileri somut delillerle ortaya 

konulup, hukuki durumlarının buna göre tayin ve takdiri gerektiğinin gözetilmemesi usul ve 

yasaya aykırılık arz eder.  

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Teftiş Kurulu Başkanlığının 06.10.2016 tarihli 

raporuna da değinmekte fayda görülmüştür. Bu rapora göre;  

Kamuoyunda "Ergenekon Davası" olarak bilinen İstanbul 13. Ağır Ceza 

Mahkemesinin 2009/191 esas sayılı dosyasında verilen 05.08.2013 tarih ve 2013/95 karar 

sayılı hükmün Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 21.04.2016 tarihli ilamı ile bozulduğu, yukarıda 

önemli kısımlarına yer verilen bozma ilamında birçok hukuka aykırı karar ve uygulamaya yer 

verilmesinin yanı sıra İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2009/191 esas sayısına kayden 

görülen davanın yargılaması sırasında; 

İlgili hâkimler ve Cumhuriyet savcıları hakkında; 

- "İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/106 esas sayısına kayden görülen dava 

kapsamında; müşteki Serdar Öztürk'ün avukatlık bürosunda ele geçirilen 'İrtica ile Mücadele 

Eylem Planı' belgesi üzerinde parmak izi araştırması yaptırılması yönündeki müşteki 

taleplerini, söz konusu belgeye, soruşturma aşamasında çıplak elle dokunulmuş olduğunu 

gerekçe göstererek haksız yere reddetmek" 

- "İlgisiz birçok davayı birleştirmek suretiyle maddi gerçeğin ortaya çıkmasının 

gecikmesine neden olmak" 

- "Aralarında MİT ve Savcılık yazılarının da bulunduğu, 2009 yılında mahkemeye 

ulaşan evrakın yazım tarihine göre dört yıla yakın sürenin geçmesinin ardından ve ayrıca 

yargılamaların bitirildiği 05/08/2013 tarihinden 8 ay kadar önce dosyaya katkısı olduğu ifade 

edilerek dosya içerisine dâhil edilip, 27/11/2012 ve 13/12/2012 tarihli oturumlarda okunarak 

sanık ile müdafilerine gecikmeli olarak savunma yapma olanağı tanınmak suretiyle söz 

konusu evrakları savunma makamından gizlemek" 
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- "5271 sayılı CMK'nın 178. maddesinde; 'Mahkeme başkanı veya hâkim, sanığın 

veya katılanın gösterdiği tanık veya uzman kişinin çağrılması hakkındaki dilekçeyi 

reddettiğinde, sanık veya katılan o kişileri mahkemeye getirebilir. Bu kişiler duruşmada 

dinlenir.' şeklinde düzenleme olmasına karşın; Tanık olarak dinlenen Mehmet İlker Başbuğ 

vekilinin, yapılan yargılama sırasında müvekkili lehine tanıklık yapmak üzere 28/05/2012 

tarihinde Genelkurmay eski Başkanı Işık Koşaner'in tanık sıfatıyla dinlenmesi amacıyla 

dilekçe sunduğu, 10/08/2012 tarihli celsede tanık bildirilmesi için tüm taraflara yedi günlük 

bir süre verildiği, bunun üzerine 17/08/2012 tarihli dilekçe ile yine Işık Koşaner'inde 

aralarında bulunduğu tanıkları bildirdiği, 17/09/2012 havale tarihli dilekçesi ile ilgili 

tanıkların en açık bir şekilde adreslerini ve iletişim numaralarını ve yine 06/12/2012 tarihli 

dilekçe ile bu tanıkların dinlenmesi talebini yinelediği, ancak 11/01/2013 tarihli celseye kadar 

bu hususla alakalı hiçbir ara karar kurulmadığı, bu tarihli celse de maddi gerçeğin vuzuha 

erdiği gibi gerekçelerden bahsedilmek suretiyle talebin reddine karar verildiği, bunun üzerine 

hemen akabindeki 18/02/2013 tarihli celsede, Işık Koşaner'in duruşma salonu dışında hazır 

ettirildiği, bu hususun da duruşma tutanağına geçirilerek, yazılı dilekçe ile de takdim edildiği 

halde, bir önceki celseye atıfta bulunarak bu talebin reddine karar vermek, aynı şekilde 

müşteki Hasan Atilla Uğur'un dinlenmesini istediği tanıklardan sadece birinin dinlenmesi 

üzerine diğer tanıklarını duruşma salonu dışında hazır bulundurup, dinlenmeleri hususunda 

talepte bulunmasına rağmen söz konusu talebi de CMK'nın 178. maddesine aykırı olarak 

reddetmek" 

- "5271 sayılı CMK'nın 232/3. maddesinde ki; 'Hükmün gerekçesi, tümüyle tutanağa 

geçirilmemişse açıklanmasından itibaren en geç onbeş gün içinde dava dosyasına konulur.' 

şeklindeki usul hükmüne aykırı olarak, 20/10/2008 tarihinde iddianamenin kabulüyle 

yargılaması başlayan dava dosyasında; mahkeme heyeti olarak 05/08/2013 tarihinde tefhimle 

hüküm verildiği halde 02/04/2014 tarihinde gerekçeli karar yazım işlemini tamamlamak" 

- "6526 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 06/03/2014 tarihinde Resmi Gazetede 

yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin görevinin sona 

ermesine ve yalnızca süresi içinde yazılmayan gerekçeli kararların on beş gün içinde 

yazılması ile devir işlemleri konusunda yetkili olmasına rağmen, koruma tedbirleri yönünden 

sanıkların yaptıkları tahliye istemli başvurularını incelemeye yetkili ve görevli mahkemeye 

göndermek yerine tahliye talepleri hakkında ret kararları vermek" 
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- "6526 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden sonra İstanbul 

13. Ağır Ceza Mahkemesinin 10/03/2014 tarihli 2014/322 değişik iş, 2009/191 esas ve 

2013/95 sayılı kararında, mahkemelerin Anayasamızın 159/8 maddesi uyarınca ancak 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından kaldırılabileceği, bu nedenle 6526 sayılı yasa 

ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetki gaspında bulunduğu şeklindeki gerekçe ile Yasanın 

iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulmasına karar vermek" 

- "Hukuka aykırı olarak jandarma personeline verdiği talimatla, Silivri Ceza İnfaz 

Kurumları Kampüsü içinde bulunan anılan Mahkemenin tüm işlemlerinin yapıldığı Yazı İşleri 

Müdürlüğünün bulunduğu binanın kapılarını kilitli tutturmak suretiyle 24/03/2014, 

28/03/2014 ve 01/04/2014 tarihlerinde dilekçe sunmak üzere gelen avukatları bahse konu bina 

içine almamak" 

- "Duruşma tutanaklarını 2 aya varan sürelerden sonra yazılı hale getirerek heyet 

değişikliklerinde duruşma tutanaklarının okunmamasına neden olmak" 

- "İlker Başbuğ hakkında Anayasa'nın 148. maddesinin yedinci bendinde yer 

alanGenelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Jandarma Genel 

Komutanı da görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divanda yargılanırlar.' hükmüne aykırı 

olarak, yetki kuralını dikkate almadan haksız yere yargılama yapmak" 

- "İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2009/191 ve 2010/106 esas sayısına kayden 

görülen dava dosyasında, esasa ilişkin savunmaları bir saatle, avukatların talep konuşmalarını 

kaç müvekkili temsil ettiklerine bakmaksızın on beş dakika ile sınırlandırarak savunma 

hakkını kısıtlamak" 

- "Sanıklara ve müdafilerine ayrı ayrı on beşer dakika konuşma süresi verileceğine 

ilişkin uygulamanın hukuka aykırı olduğu sanıklar ve avukatlar tarafından ifade edilmeye 

çalışıldığı sırada, bu konuyla ilgili söz talep eden Avukat Celal Ülgen ve diğer sanık 

müdafilerinin mikrofonlarını açmamak suretiyle söz vermemek ve duruşma tutanağına 

geçirtmemek" 

- "Müşteki Dursun Çiçek'in lehine olan delillerin toplanmadığı, lehine olan delillerin 

dikkate alınmadığı, müştekinin; taleplerinin gerekçesiz kararlarla reddedildiği, İrtica ile 

Mücadele Eylem Planı isimli belge üzerindeki imzanın kendisine ait olmadığı yönünde 
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sunduğu hukuki mütalaaların dikkate alınmadığı gibi müştekinin bilirkişi raporu sunmasına 

rağmen dava konusu İrtica ile Mücadele Eylem Planı belgesi hakkında yeniden rapor 

almamak" 

- "Gizli tanık Mart'ın dinlenmesinden sonra söz hakkı verilen müşteki Mustafa 

Hüseyin Buzoğlu'nun gizli tanığın ifadesinin savcılık tarafından alınmasından mahkemenin ne 

şekilde haberdar olduğuna ilişkin sorular sorması karşısında CMK'nın 203. maddesi uyarınca 

müştekinin duruşmadan çıkartılmasına karar vermek, bu kararın geri alınması yönündeki 

müştekinin dilekçe ile yaptığı başvurularını da kabul etmemek" 

- "Müşteki İlkay Sezer'in savunma tanıklarının isimlerini bildirerek dinlenmeleri 

yönündeki 30/05/2012 havale tarihli dilekçesine ve yine bu yöndeki 27/11/2012 tarihli sözlü 

ve yazılı talebine cevap vermemek" 

- "Bir kısım tutuklu sanık ve/veya müdafilerinin yazılı ve/veya duruşmalarda sözlü 

olarak tahliye talebinde bulunmalarına rağmen 5271 sayılı yasanın 105. maddesine göre, '103 

ve 104. maddeler uyarınca yapılan istem üzerine, merciince Cumhuriyet savcısı, şüpheli, 

sanık veya müdafiin görüşü alındıktan sonra, üç gün içinde istemin kabulüne, reddine veya 

adlî kontrol uygulanmasına karar verilmesi' gerektiği halde, heyette bulundukları celselerde 

bu konuda karar ittihaz etmemek" 

- "Sanık ve avukatlar arasındaki savunmaya ilişkin yazışmaları, mahkemede görevli 

mübaşirin ve jandarma görevlilerinin denetimine tâbi tutmak, bu uygulamaların yanlış olduğu 

yönündeki itirazları kabul etmemek" 

- "13 Ocak 2012 tarihli duruşmada iddia makamı tarafından yapılan ve internet 

ortamında yayınlanan yasa dışı ses kayıtlarının dava dosyasına celbi talebi üzerine verilen 

aynı tarihli ve 34/a sayılı kararla, dava sanıklarına veya yakınlarına ait olduğu iddia edilen bu 

davaya ilişkin olan internet ortamında veya medyada yer alan ses kayıtlarının dava dosyasına 

girmesine neden olmak, yasa dışı bu ses kayıtlarının hukuka aykırı delil olduğu yönündeki 

itirazları kabul etmemek" 

- "Tutuklu bulunan sanıklar tarafından verilen tahliye dilekçelerinin İstanbul Ağır 

Ceza Mahkemeleri tarafından görüşüldüğü sırada, diğer mahkemeleri etkilemek amacıyla, 

duruşma salonu dışında bekleyen basın mensuplarını Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü 
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içinde bulunan duruşma salonuna davet ederek 10 Mart 2014 tarihli ve 2014/325 değişik iş 

sayılı kararı ulusal yayın yapan medya kuruluşlarının temsilcilerine dağıtmak" 

- "Hâkimlik mesleğinin temel ilkelerini ve kendisini bağladığından kuşku duyulmayan 

etik kuralları hiçe sayarak, 6526 sayılı Kanun'un tanıdığı 15 günlük sürenin dolduğu 21 Mart 

2014 günü, redakte işlemlerini bahane ederek gerekçeli kararın yazımına devam etmek ve 

HSYK'nın soruşturma açmasının önüne geçmek amacıyla, mesaj verme kaygısı içerisinde 

duruşma salonunun dışında bekleyen basın mensuplarını duruşma salonuna alarak, gerekçeli 

kararın tamamlandığını ve sadece redakte işlemlerinin kaldığını beyan eden basın açıklaması 

yapmak" 

- "02 Nisan 2014 günü basın mensuplarını Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü 

içinde bulunan anılan Mahkeme binasına aldıktan sonra, henüz davanın taraflarına dahi tebliğ 

edilmemiş olan gerekçeli kararla ilgili olarak, kamuoyu mesajı amacıyla ve tarafsızlıklarına 

ilişkin etik kurallara aykırı olarak, adeta kitap tanıtımı şeklinde ayrıntılı değerlendirme 

şeklinde basın açıklaması yapmak" 

- "06 Mart 2014 tarihli ve 28933 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren 6526 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1. maddesi ile 3713 sayılı Terörle 

Mücadele Kanununa eklenen geçici 14. maddenin birinci fıkrası ile özel yetkili ağır ceza 

mahkemelerinin kaldırılmasına aynı maddenin beşinci fıkrasının üçüncü cümlesinde 'Ayrıca 

bu kanunla kaldırılan ağır ceza mahkemelerince verilip henüz gerekçesi yazılmamış olan 

hükümlerin gerekçeleri bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç on beş gün 

içinde yazılır.' şeklinde hüküm bulunmasına ve bu hüküm uyarınca öngörülen on beş günlük 

sürenin 21 Mart 2014 günü sona ermesine rağmen gerekçeli kararı yazmamak" 

- "Sanıkların, tanıklara soru sormasını yazılı olarak mahkemeye bildirmesi şartına 

bağlamak, tanığın soru sormak isteyen sanık hakkında beyanda bulunmaması durumunda soru 

sorulmasına müsaade etmemek" 

- " (Kapatılan) İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin kullanımına tahsis edilen 21 adet 

masaüstü bilgisayara yargılamanın gerçekleştirildiği Silivri Ceza İnfaz Kurumlarının 

bulunduğu yerleşkede, bilgisayarları teslim etmeden önce, UYAP genelgelerine ve olağan 
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işleyişe aykırı biçimde, wipe programı ile kesinlikle dönüşü olmayacak şekilde format 

attırmak suretiyle, bilgi ve belgeleri sildirmek" 

- "27/07/2012 tarihli duruşmaya girmek isteyen müşteki İstanbul Milletvekili Mahmut 

Tanal ile Milletvekilleri Erdal Aksünger, Ali Özgündüz, Veli Ağbaba ve Özgür Özel’e 

jandarma marifetiyle engel olmak, duruşmaya sadece avukatlar ile basın mensuplarının 

girmesine izin vermek" 

- "14/12/2012 tarihli duruşmada, bir müdafinin beyanlarından sonra mahkeme 

başkanına dönerek 'dezenformasyon yapıyor' demek" 

- "Söz konusu davanın yargılaması sırasında, iddia makamını temsilen katıldıkları 13 

Ocak 2012 tarihli duruşmada, internet ortamında yayınlanan yasa dışı ses kayıtlarının dava 

dosyasına celbini talep etmek" 

Şeklindeki soruşturma maddelerinde açıklanan hususların sübuta erdiği belirtilerek; 

söz konusu hukuka aykırılıkların gerek nicelik gerekse de nitelik itibariyle ilgili hâkim ve 

Cumhuriyet savcılarının mesleki kıdem ve tecrübesi ile mütenasip bulunmadığı, uzun süre 

tutuklu olarak yargılanan birçok sanığın bulunduğu ve kamuoyunda "Ergenekon Davası" 

olarak bilinen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2009/191 esas sayılı dosyasında görülen 

davada verilen karar ile ilgili olarak yapılan temyiz incelemesi sonrasında Yargıtay'ın bozma 

ilamında belirtilen, bir kısmı "hâkimlerin tarafsızlığı konusunda haklı şüphe oluşturacağı" 

şeklinde ifade edilen hukuka aykırılıklar ile Anayasa Mahkemesi tarafından – rapor 

kapsamında değinilen - hak ihlali olarak değerlendirilen eylem ve işlemlerin ilgili hâkim ve 

Cumhuriyet savcılarının görevlerini yasa ile belirlenen usul ve esaslar dışına çıkarak hukuka 

uygun olmayan bir şekilde yürüttüklerinin anlaşıldığı, ayrıca, söz konusu hukuka 

aykırılıkların Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar 

Soruşturma Bürosu tarafından "Fetullahçı Paralel Devlet Yapılanması Terör Örgütü" ile ilgili 

olarak düzenlenen iddianame, Yargıtay bozma ilamı, HSYK Genel Kurulu ve Anayasa 

Mahkemesi kararları bir bütün halinde ve Bangalore Yargı Etiği İlkeleriyle birlikte 

değerlendirildiğinde, yargı görevinin tam ve doğru bir şekilde yerine getirilmediği, yargı ve 

yargıç tarafsızlığı açısından kamuoyu ve dava taraflarının güveninin sağlanamadığı, yargının 

doğruluğuna ve tutarlılığına ilişkin inancı kuvvetlendirici nitelikte davranış sergilenemediği, 

bu itibarla, fikir ve eylem birliği içerisinde, belirli bir amaca matuf bir şekilde "FETÖ/paralel 

devlet yapılanması" kapsamında planlı ve sistematik bir şekilde yürütülen bir organizasyonun 
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parçası olarak hareket ederek, yukarıda değinilen hukuka aykırılıkları gerçekleştirdikleri 

sonucuna varıldığı, eylemlerinin 2802 sayılı Yasanın 69/son maddesi çerçevesinde mesleğin 

şeref ve onurunu bozan, mesleğe olan genel saygı ve güveni gideren nitelikte bulunduğu 

kanaatine ulaşıldığından haklarında ilgilisine göre; yer değiştirme, meslekten çıkarma cezası 

uygulanması ve ayrıca kovuşturma yapılması gerektiği, 

Kanaati dermeyan edilmiştir. 

1.6.3. Kozmik Oda Hadisesi  

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi'nin 2016/99 Esas Sayılı 

Soruşturma Dosyasında; 

Genelkurmay Başkanlığı Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığında görevli personelin, 

Ergenekon terör örgütü kapsamında iletişimin denetlenmesi tedbirleri yoluyla teknik takibe 

alınmıştır.  

Kamuoyu desteğini almak için yazılı ve görsel medyada haber konusu olacak ve 

sansasyon yaratacak bir suçlama olarak, dönemin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

Bülent Arınç'ın, askeri personel tarafından İstihbarata Karşı Koyma faaliyetleri kapsamında 

takip edilen Kurmay Albay Baki Kaya'nın ikametinin bulunduğu Çukurambar semtinde 

ikamet etmesi fırsat olarak değerlendirilerek sahte bir ihbarla "Suikast Girişimi" isnadı ortaya 

atılmıştır.  

İsnadı kuvvetlendirmek adına sahte delil yaratılarak, bazı belge ve notlara gerçekle 

bağdaşmayacak şekilde anlamlar yüklenerek soruşturmanın mecrasından çıkarıldığı ve 

soruşturmaya dâhil eden rütbeli asker sayısı genişletilerek usulsüz şekilde iletişimin 

denetlenmesi tedbirlerine başvurulmuştur. 

İçeriği sahte ihbar tutanağına dayanılarak, savunmada ileri sürülen deliller 

araştırılmadan, objektiflikten uzak ve taraflı hazırlanan kolluk değerlendirme tutanaklarına 

itibar edilerek, içerisinde Devlet sırrı niteliğinde bilgi ve belgeler bulunan 11 ve 16 nolu 

kozmik odalarda hukuka aykırı yollarla makul şüphe bulunmamasına karşın arama ve el 

koyma işlemleri gerçekleştirilmiş ve devlet sırrı niteliğindeki bazı bilgi ve belgelerin de 

bulunduğu dokümanlar ile elektronik veriler hukuka aykırı şekilde ele geçirilmiştir.  
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Bilgi, belge ve verilerin kamuoyunca bilinen “Balyoz, Askeri Casusluk, Poyrazköy, 

Ergenekon ve Oda Tv” gibi davalarda bilirkişilik yapan ve taraflı bilirkişi raporu hazırlaması 

nedeniyle TÜBİTAK’dan uzaklaştırılan Ünal Tatar isimli şahsa, soruşturma dosyasında 

herhangi bir görev ve yetkisi olmamasına rağmen Adliyede incelettirilerek imajı aldırılmış, bu 

suretle yetkisiz kişilerin devlet sırrı niteliğindeki bilgi ve belgelere vakıf olması sağlanmıştır.  

Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca, devlet sırrına ilişkin konularda soruşturma 

aşamasında inceleme dahi mümkün değilken, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin iç ve dış 

güvenliği açısından önemi haiz olan “Devlet sırrı” niteliğinde bulunan bilgi ve belgelerin, 

soruşturmada adı geçen hâkimler ile Cumhuriyet savcıları tarafından hukuka aykırı yollarla 

siyasal ve askeri casusluk maksadıyla ele geçirilip ifşa edildiği, soruşturma sürecinde, 

soruşturma konusu suçla ilgi ve bağlantısı bulunmayan ve suç niteliği taşımayan, 

FETÖ/PDY'ye ilişkin düşünce, eleştiri ve görüş içeren bilgi paylaşımında bulunan kişiler 

hakkında da hukuka aykırı yollarla iletişimin tespitine yönelik kararlar ve koruma tedbiri 

süresinin müteaddit kez uzatımına karar verilmek suretiyle, koruma tedbirlerinin ölçüsüz bir 

şekilde kullanıldığı, FETÖ/PDY nedeniyle haklarında adli soruşturma yürütülen birçok 

gerçek ve tüzel kişiyle yoğun irtibat ve bağlantı kurularak söz konusu eylemlerin 

gerçekleştirildiği görülmüştür. 

1.6.4. Hüseyin Kurtoğlu Hadisesi 

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2009/81 esas sayılı dava dosyasında, tutuklu 

sanık Özgür BALCAN’ın babasının 23.11.2011 günü vefatı üzerine aynı gün mahkemece “… 

Özgür BALCAN’ın talebi halinde dış güvenlik görevlisinin refakatinde yol süresi hariç 2 gün 

süreyle cenazeye katılması için izin verilmesine …” karar verilmiştir. Aynı gün Silivri 7 Nolu 

L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu başlıklı, “sevk” konulu, kurum 2. Müdürü Erdoğan 

ÜÇKUYULU ve Silivri Cumhuriyet Savcısı Mehmet Kurt isimlerine yer verilen ve anılan 

izin kararına atıf yapılan müzekkere ile “… 1-Aşağıda açık kimliği yazılı hükmen tutuklunun 

24.11.2011 günü saat 09.00’da belirtilen adreste cenazesine katılabilmesi için kurumumuzdan 

teslim alınarak izin bitimi 25.11.2011 tarihinde saat 16.00’da (saat 16.00’da ibaresinin 

çizilerek Cumhuriyet Savcısı tarafından paraflandığı) tekrar kurumumuza teslim edilmesi 

Ceza İnfaz Kurumu Koruma Jandarma Tabur Komutanlığından, 2-Babası Zeki Balcan’ın 

ölümü ile yukarıda belirtilen saatler arasında hükmen tutuklunun görevli jandarmalara teslimi 

ve tekrar kurumumuza getirilmesinde teslim alınması İnfaz Koruma Baş memurluğundan…” 

istenerek karar infaza konulmuştur.  
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İnfazı müteakip 01.12.2011 tarihinde, hükmen tutukluya “2 günlük ölüm izninin nasıl 

geçirildiği” sorusu ile bir sayfadan ibaret ifade tutanağı tanzim edilerek aynı gün 22315 sayılı 

üst yazı ile “istenilen bilgi ve belgeler yazımız ekinde gönderilmiştir” şeklinde izahat ve Sayın 

Savcı Mehmet KURT Bey’e açıklaması ile Kurum Müdürü Dursun Şah ÖZYILMAZ 

tarafından imzalanarak Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği, 02.12.2011 tarihinde 

savcılıkta hazır edilen tutuklunun, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Kurt tarafından, ifade sahibi 

olarak ifadesi alınmış ve Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmaya başlanmıştır.  

Soruşturma sonucunda düzenlenen iddianamede özetle; “Mağdur Özgür Balcan’ın 

Silivri 7 Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu iken, 23.11.2011 tarihinde babası Zeki 

Balcan’ın vefatı nedeniyle talep üzerine İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince 5275 sayılı 

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 116/2. maddesi uyarınca, “dış 

güvenlik görevlisinin refakatinde, yol süresi hariç iki gün süreyle cenazesine katılmasına izin 

verilmesine” karar verildiği, mağdurun alınan izninin kullanılması kapsamında 24.11.2011 

günü saat 08:50 sıralarında bulunduğu ceza infaz kurumundan Silivri Cezaevi Tabur 

Komutanlığı görevlilerince alındığı ve cenazenin bulunduğu Tekirdağ ili Muratlı ilçesine 

cezaevi ring aracıyla götürüldüğü, Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin de 

katılımıyla mağdurun Muratlı ilçe merkezindeki cenaze evine ve cenazenin defnedildiği 

mezarlığa götürüldüğü, ancak saat 16:30 sıralarında, mağdura refakat eden jandarma 

görevlileri şüphelilerin mağduru güvenlik yönüyle zaafiyet yaşanacağı gerekçesiyle ve 

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın yazılı emri gereğince cenaze evinden alarak ilçeye 

yaklaşık 30 km mesafedeki Tekirdağ F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna götürdükleri, 

mağdurun geceyi bu cezaevinde geçirdiği, şüphelilerin 25.11.2011 günü saat 08:00 sıralarında 

mağduru tekrar Tekirdağ Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan alarak Muratlı İlçesindeki cenaze 

evine götürdükleri, saat 15:00 civarında da Silivri 7 Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim 

etmek üzere yola çıktıkları ve izin süresinin bitmesinden yaklaşık 15 saat önce, saat 17:35 

sıralarında, mağduru Silivri 7 Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim ettikleri anlaşılmıştır.  

Kararın yerine getirilmesinde görev, yetki ve sorumlulukları bulunan şüphelilerin; bu 

kararın gereğini, mağdurun iki gün süreyle cenaze namazı, cenazenin defni ve taziyelerin 

kabulü gibi cenazeyle ilgili faaliyetlere katılmasını sağlamak suretiyle yerine getirmeleri 

gerektiği halde; mağduru, bu iznin çok az bir kısmında bu faaliyetlere katılabileceği cenaze 

yerinde hazır bulundurdukları, iznin büyük bir bölümünde mağduru cenaze yerinden farklı 

yerlerde bulundurarak ve hatta yaklaşık 15 saatini başka bir ceza infaz kurumuna aldırarak 
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geçirttikleri; suçun işlenmesinde şüphelilerden Hüseyin Kurtoğlu, Süleyman Acara, Ümit 

İlbayı ve Birol Şimşek’in kanuna aykırı konusu suç oluşturan emir vermek suretiyle 

azmettiren statüsünde oldukları, şüpheliler Önder Kargın ve Mesut Küçükkaya’nın ise, 

konusu suç oluşturan emri uygulamak suretiyle doğrudan fail oldukları; tüm şüphelilerin 

eylemlerini, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye 

kullanmak suretiyle gerçekleştirdikleri anlaşılmıştır.” şeklindeki anlatımla Kişiyi 

Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Bu Suça Azmettirme fiillerinden bahisle, şüphelilerin 

cezalandırılmalarının istendiği anlaşılmıştır. 

Silivri 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 2012/16 iddianame değerlendirme numarası 

üzerinden değerlendirme süresi sonunda 14.03.2012 günü, Hâkim Zühal İşgören tarafından 

noksanlık bulunmadığına işaretle iddianamenin kabul edildiği, 

27.06.2012 tarihinde, Hâkim Ahmet Türkeri tarafından yargılamanın bitirildiği, 

gerekçeli kararda özetle; “İstanbul İl Jandarma Komutanı olan sanık Hüseyin Kurtoğlu'nun 

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, İstanbul 13. Ağır Ceza 

Mahkemesi kararı ve Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarına aykırı, konusu suç teşkil 

eden emri astı konumundaki diğer sanıklara vermek, sureti ile mağdur Özgür Balcan'a yönelik 

kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu işledikleri anlaşılmıştır. …Sanıkların Hüseyin 

Kurtoğlu, Selahattin Acara, Ümit İlbayı ve Birol Şimşek'in mesleki bilgi ve tecrübeleri ile 

gereği eylemin hukuki sonuçlarını açık bir şekilde bilebilecek kişiler olmaları nedeni ile suç 

işleme kastlarının daha yoğun olduğu kanaatine varılarak ve diğer sanıklar Önder Kargın ve 

Mesut Küçükkaya'nın suç işlemelerine verdikleri emirlerle sebebiyet vermeleri hususu göz 

önüne alınarak bu sanıklar yönünden ceza belirlenirken, haklarında alt sınırdan ceza 

belirlenen sanıklar Önder Kargın ve Mesut Küçükkaya'dan farklı olarak, alt sınırdan 

uzaklaşılma cihetine gidilmiştir.” 

Denilerek, Sanıklar Hüseyin Kurtoğlu, Selahattin Acara, Ümit İlbayı ve Birol 

Şimşek'in neticeten 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına, sanıklar Önder Kargın ve 

Mesut Küçükkaya’nın ise sonuç olarak 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına,” 

Karar verildiği görülmüştür. 

Bu hükmün taraflarca temyizi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mazlum 

BOZKURT’un 04.01.2013 tarihli tebliğnamesinde onama isteminde bulunduğu, Yargıtay 14. 
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Ceza Dairesinin 21.03.2013 tarihli ilamında ise özetle; Sanıklar Önder ve Mesut hakkında 

kurulan hükümlerin ONANMASINA, sanıklar Hüseyin, Selahattin, Ümit ve Birol hakkında 

kurulan hükümlerin ise düzeltilerek onanmasına karar verildiği anlaşılmıştır. 

Karara muhalif kalan Başkan Fevzi Elmas’ın karşı oyunda özetle; “Suça Konu Olayın 

Oluşu: Silivri 7 Nolu L Tipi cezaevi tutuklularından Özgür Balcan'ın babasının ölümü 

nedeniyle İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesinin 23.11.2011 gün ve 2011/749 D. İş sayılı 

kararıyla, adı geçen tutukluya dış güvenlik görevlisinin refaketinde yol süresi hariç 2 gün 

süreyle cenazeye katılması için izin verilmiştir. Bu karar verildiğinde saatler 17.30 'u 

göstermektedir. Anılan mahkemece izin kararının UYAP'tan cezaevi müdürlüğüne 

gönderilmesi üzerine, kurumca düzenlenen 23.11.2011 gün ve 2011/175 sayılı olup sol üst 

köşesinde yazı konusunun "sevk" olduğu yazılı talimatta, tutuklu sanığın katılacağı cenaze evi 

ve mezarlığın açık adresi yazılıp, adı geçen tutuklunun 24.11.2011 günü saat 09.00'da 

kurumdan teslim alınarak, izin bitimi 25.11.2011 tarihinde saat 16.00'da tekrar kuruma teslim 

edilmesi Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığından istenilmiştir. Bu yazının altına kurum 

müdür vekili ile Cumhuriyet savcısının isimleri açılıp, yazı sadece kurum müdür vekili 

tarafından imzalanmış ancak muhtemelen mesai saatinin bitmesi nedeniyle ulaşılamadığı için 

Cumhuriyet Savcısı imzası olmadan Jandarma Komutanlığına gönderilmiştir. Daha sonra 

Cumhuriyet Savcısı tarafından imza eksikliği tamamlanırken saat 16.00 yazılı kısım karalanıp 

parafe edilerek düzeltilmiştir. 

Cenazenin ertesi gün defnedilecek olmasından kaynaklanan aciliyet nedeniyle imza 

eksikliği sorun yapılmayıp, sevk yazısının İl Jandarma Alay Komutanlığına iletilmesinden 

sonra sevk planlaması İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı sanık Selahattin Acara 

tarafından matbu sevk talimatı hazırlattırılıp, tutuklunun verilen talimat doğrultusunda sabah 

saat 09.00'da cezaevinden alınıp, cenaze evine ve mezarlığa ve oradan da gece 

konaklamasının en yakın cezaevi olan Tekirdağ Cezaevinde yapılıp, ertesi günü saat 08.00'de 

tekrar cezaevinden alınarak cenaze evine götürülüp, aynı gün saat 16.00'da yola çıkılarak 

Silivri Cezaevine dönülmesi ve sevke katılacak ring aracının plakası, sevkte kaç kişinin görev 

alacağı gibi detaylar gösterilmiştir. Selahattin Acara tarafından hazırlattırılıp imzalanan sevk 

mesajında belirtilen sevkin başlangıç ve bitiş tarih ve saatleri Cezaevi idaresinin yazılı 

talimatının kopyasıdır. Farkı ise gece konaklamasının en yakın cezaevi olan Tekirdağ 

Cezaevinde yapılmasıdır. Sevk mesajı gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve sevkin 

gerçekleşmesi için ilgili yerlere 23.11.2011 günü saat 23.23'te gönderilmiştir. 
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Ertesi günü sanıklar Önder Kargın'ın sevk komutanı ve Mesut Küçükkaya'ın sevk timi 

görevlisi olduğu ekipte 2 jandarma eri de muhafız olarak görev yapıp Silivri Cezaevinden 

teslim alınan tutuklu önce Muratlı Emniyet Müdürlüğüne ve oradan alınan takviye sivil ekiple 

cenaze evine gidilmiştir. Bir süre sonra camiye ve öğle namazını müteakip de mezarlığa 

gidilip defin merasimi bitiminde eve dönüldükten sonra, saat 15.30 -16.00 civarında evden 

ayrılan ekip, Muratlı İlçesinden ayrılarak 30 km. Mesafedeki Tekirdağ Cezaevine tutukluyu 

teslim edip, istirahate çekilmiştir. 

25.11.2011 günü saat 08.00'de cezaevinden teslim alınan tutuklu tekrar Muratlı 

İlçesindeki cenaze evine getirilip, saat 15.30 sıralarında evden ayrılıp mezarlığa uğranıldıktan 

sonra saat 16.00 sıralarında ilçeden ayrılıp saat 17.25'te Silivri Cezaevine ulaşılarak tutuklu, 

cezaevine teslim edilmiştir. 

İzin dönüşünü takip eden 01.12.2011 günü Kurum 2. Müdürü tarafından çağrılarak 

tutuklunun ifade sahibi sıfatıyla alınan ifadesinde, kimlik tespiti yapıldıktan sonra 23.11.2011 

tarihinde kendisine verilen 2 günlük iznin nasıl geçtiği sorularak detaylı açıklama 

yaptırılmıştır. Tutukluya ait bu ifade ve izin dosyası Cumhuriyet Savcısının istemi üzerine 

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildikten sonra tutuklunun ifadesi 02.12.2011 günü 

bu kez Cumhuriyet Savcısı tarafından yine detaylı şekilde alınmıştır. İfadesinde Cumhuriyet 

Başsavcılığınca bu sevk nedeniyle sanıklar hakkında re'sen soruşturma başlatılmıştır. 

Soruşturma aşamasındaki aşağıda belirlenen hususlar dikkat çekici bulunmuştur. Şöyle 

ki; 

1- Tutuklu izinden döndükten sonra 01.12.2011 tarihinde Kurum 2. Müdürü tarafından 

ifade sahibi sıfatıyla alınan ifadede kimlik tespitinden sonra 23.11.2011 tarihinde kendisine 

verilen 2 günlük ölüm izninin nasıl geçtiği sorulmuştur. Cezai soruşturmada Cumhuriyet 

Savcısı adına ifade alma yetkisi olmayan Kurumun ikinci müdürünün tutuklunun iznini nasıl 

geçirdiğini sorarak ifade alması, 

2- Bu soruşturma sırasında Tekirdağ Cezaevi görevlileri hakkında da soruşturma 

açıldıktan sonra bu yetkililerin kimlikleri saptanmadan ve ifadelerine başvurulmadan 

kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesi, 

3- Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının Silivri Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığına 

yazdığı 23.11.2011 gün ve 2001/175 sayılı sevk talimatına ekli mahkeme kararı uyarınca yol 
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hariç 2 gün cenazeye katılma izni verilen tutuklu Özgür Balcan'ın 24.11.2011 günü saat 

09.00'de belirtilen adreste cenazeye katılabilmesi için kurumdan teslim alınarak izin bitimi 

25.11.2011 tarihinde tekrar kuruma teslim edilmesi istenirken, aynı Cumhuriyet Savcısı 

tarafından düzenlenen iddianamede ise tutuklu Özgür Balcan'ın 26.11.2011 tarihinde saat 

11.00'da cezaevine getirilmesi gerekirken bir gün önce getirilmesinin suç olduğundan söz 

etmesindeki çelişki, 

Ayrıca zaman darlığı nedeniyle ismi açılmasına rağmen Cumhuriyet Savcısı imzası 

bulunmayan sevk yazısında sadece müdür vekilinin imzasıyla tabura giden ve sevki başlatan 

yazıda cenazeye katılma izninin bitiminde 25.11.2011 günü saat 16.00'da tekrar kuruma 

teslimi istenmektedir. Muhtemelen bu yazı ertesi günü Cumhuriyet Savcısı tarafından 

imzalanırken saat 16.00 ibaresi çizilip parafe edilmiştir. Sanık Selahattin Acara da imzaladığı 

sevk talimatı ve çektiği mesajda dönüşün 25.11.2011 günü saat 16.00 olduğunu belirtmiştir. 

Sanık Selahattin Acara için bu husus suç olarak nitelendirilip dava açılırken aynı durumdaki 

Kurum müdür vekili hakkında işlem yapılmaması, 

Mahkeme kararında cenaze izni yol hariç iki gün olarak verilmiştir. Cumhuriyet 

Savcısının Kurum müdür vekili ile müşterek imzaladığı sevk talimatında 24.11.2011 tarihinde 

cezaevinden alınıp 25.11.2011 tarihinde tekrar cezaevine konulması talimatı verilmişken, 

daha sonra verilen 2 günlük iznin 48 saat edip, bu nedenle cezaevine dönüşün 26.11.2011 

günü saat 11.00 olmasının iddia edilmesi karşısında, yazılı sevk emrini verenlerin 

sorumluluğunun göz ardı edilip haklarında hiçbir işlem yapılmazken, bu yanılgının hesabının 

sadece o emri yerine getiren jandarma görevlilerinden sorulması, 

Verdiği yazılı talimat nedeniyle kendisinin de aynı eylem nedeniyle suçlanabilmesi 

mümkün olan Cumhuriyet Savcısı tarafından soruşturma yapılıp iddianame düzenlemesi, 

Birleşmiş Milletler Bangalore Yargı Etiği İlkelerine uygun değildir.  

Sanıkların Usule İlişkin İtirazlarının İncelenmesinde:  

A- Sevk ile görevlendirilen sanıkların cezaevine konmaması gereken tutukluyu gece 

konaklaması sebebiyle Tekirdağ cezaevine konulması ve verilen izin süresinden önce getirip 

teslim ettikleri iddiaları görevden doğan eylemler olduğundan sanıklar hakkında 4483 sayılı 

Kanun hükümlerine göre, soruşturma ve kovuşturma şartı olan mülki amirden izin alınması 
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için yargılamanın durdurulması yerine duruşmaya devamla yazılı şekilde mahkûmiyet kararı 

verilmesi sebebiyle öncelikle hükmün bozulması gerekmektedir. 

B- Tutuklanarak hürriyetlerinden yoksun hale gelen tutukluların özgürlüğünden söz 

edilemeyeceği için mağdur tutuklu Özgün Balcan TCK.nun 109.maddesindeki suçun 

mağduru olamaz. 

Dış güvenlik görevlisinin refakatinde şartıyla izin vermesi karşısında, tutukluyu 

cenazeye katılması için dış güvenlik görevlisinin refakatinde gönderilmesi işlemi bir sevktir.  

Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Yönetmeliğinin 75. maddesindeki "Sevk ve 

nakillerde, gidilecek yere gündüz varılacak biçimde hareket edilir. Zorunluluk nedeniyle 

konaklamak durumunda kalınırsa; tutuklu ve hükümlülerin geceyi yol üzerinde bulunan il ya 

da ilçe merkezlerindeki ceza infaz kurumu ile tutukevlerinde, zorunluluk varsa Jandarma iç 

güvenlik birliklerinin emniyet odalarında geçirmeleri sağlanır." hükmü yok farz edilerek 

değerlendirmeler yapılmıştır. 

6275 sayılı Kanunun 116/2. maddesinde verilen izninde gecenin nerede geçirileceğine 

ilişkin hüküm yok ise de Yönetmeliğin 75. maddesi hükmü yürürlüktedir. Tutuklunun geceyi 

evinde geçireceğine ilişkin bir hüküm yok iken iznin hak olduğundan bahisle sanıkların 

müsnet suçu işlediğinin kabulüne ilişkin bunu haklı gösterecek hiçbir hüküm mevcut olmadığı 

halde böyle bir uygulamadan dolayı sanıkların mahkûm edilmesinin yasal dayanağı yoktur. 

Tüzüğe uygun icraat mahkûmiyet sebebi yapılmıştır.  

5237 Sayılı TCK.nun 2/1.maddesi "Kanunun suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza 

verilemez" hükmünü amirdir. Oysa iddianame ve gerekçeli kararda kanuna aykırı konusu suç 

teşkil eden emirden bahsedilirken, tutuklunun kendi evinde kalacağına ilişkin emredici kural 

getiren bir mevzuata atıf yapılamayıp kanuna aykırı ve konusu suç teşkil eden tarzında soyut 

açıklama ile yorum yapılarak yukarıdaki maddeye aykırı hüküm kurulmuştur. 

Sanık Hüseyin Kurtoğlu’nun diğer sanıklar sözlü veya yazılı talimat verdiğine ilişkin 

soyut iddiadan başka mahkûmiyetine yeterli kesin ve inandırıcı kanıt bulunmadığı halde, 

"konusu suç teşkil eden emri astı konumundaki diğer sanıklara verdiği" gibi varsayıma 

dayanan gerekçe ile mahkûmiyetine karar verilmesi, 
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25.11.2011 tarihinde tutuklunun izin dönüşü 25.11.2011 tarihinde tekrar cezaevine 

teslimine ilişkin Cumhuriyet savcısının talimatının yerine getirilmesi ve tutuklunun kendi 

evinde geceleyeceğine ilişkin 2803 sayılı Kanunun 9. maddesine aykırı yazı dışında yasal bir 

mevzuat hükmü olmayıp aksine, tutuklunun geceyi cezaevinde geçirmesine ilişkin 

Yönetmeliğin 75. maddesine göre uygulama yapan ve ayrıca Cumhuriyet savcısının izin 

bitimi 25.11.2011 tarihinde tutuklunun tekrar cezaevine getirilmesine yönelik yetkili amirin 

yazılı talimatını yerine getiren sanıkların eylemlerinde, hukuka aykırılık bulunmadığından suç 

teşkil etmeyen eylemlerden dolayı beraatleri yerine, bunların cezalandırılmasına ve 

yasaklanmasına ilişkin yasal mevzuat gösterilmeden, ceza hukukunun temel prensiplerinden 

olan " kanunsuz suç olmaz" ilkesi de çiğnenerek, "konusu suç teşkil eden" emir verildiğinden 

bahisle tüm sanıkların mahkûmiyetlerine ilişkin yasal ve dayanaktan yoksun mahkûmiyet 

hükümlerinin isabetsizliği, bozmayı gerektirdiğinden, çoğunluk görüşüne katılamıyorum,” 

şeklindedir. 

Onama kararına, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 16.05.2013 tarihli itirazı 

üzerine aynı Dairenin ilamında özetle; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı yerinde 

görüldüğünden itirazın kabulüne, Dairemizin 21.03.2013 tarihli onama ve düzelterek onama 

kararının kaldırılmasına, karar verildikten sonra,  

“Olayda, sıralı Jandarma görevlileri olan sanıkların eylemlerinin anılan mevzuat 

hükümleri ve Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı çerçevesinde yerine getirildiği, bu 

kapsamda mağdura cenazesinin namaz ve defin işlemlerine katılması, taziyeleri iki gün içinde 

bir süre kabul etmesi imkânı verilerek, mağdura verilen iznin amacına uygun geçirilmesinin 

temin edildiği anlaşılmaktadır. Mağdurun izinde olduğu 24.11.2011 gününün gecesinde 

Tekirdağ Cezaevinde konaklatılması ve 25.11.2011 günü akşam 17.35 sıralarında Silivri 

Cezaevine teslim edilmesi işlemlerinin, nihayetinde tutuklu bulunan mağdurun korunması, 

kaçmasının engellenmesi ve bu anlamda gece vaktinde yaşanması muhtemel risklerin önüne 

geçilmesi amacına uygun olduğu gibi mağdurun iznini de makul şekilde kullanmasını temine 

engel olmayacak mahiyette bulunduğu görülmektedir. 

5237 sayılı TCK’nın 109. maddesindeki kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun 

tanımında "bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak 

hürriyetinden yoksun bırakan" ibarelerinden açıkça anlaşıldığı gibi suçun maddi 

unsurlarından biri "hukuka aykırılık" unsurudur. Kanunlar çerçevesinde işlem yapan 

sanıkların eylemlerinde, 5237 sayılı TCK’nın 24 maddesinin "Kanunun hükmünü yerine 
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getiren kimseye ceza verilemez” hükmü uyarınca hukuka aykırılık unsurunun bulunmaması 

nedeniyle suçun yasal unsurlarının oluşmadığı anlaşılmaktadır. 

Kendilerine tebliğ edilen mesaj emriyle hareket eden ve bu emrin gereklerini yerine 

getirdikleri anlaşılan sanıklar Önder ve Mesut’un, mağdura izin imkânı veren mahkeme 

kararından ya da içeriğinden haberdar olduklarına ve bu kararın kendilerine mesaj emriyle 

birlikte tebliğ edildiğine dair ve İl Jandarma Alay Komutanı olan sanık Hüseyin’in somut 

olaya özgü diğer sanıklara emir ve talimat verdiğine ilişkin mahkemece yeterli araştırma 

yapılmamış olması bir yana, kendilerine, mahkeme kararına istinaden Cumhuriyet 

Başsavcılığınca tevdi edilen bir görevi, yukarıda gösterilen mevzuat hükümlerine ve yerleşmiş 

uygulamaya uygun olarak yerine getirdikleri anlaşılan ve mağdurun şikâyetçi olmadığı tüm 

sanıkların ne şekilde suç işleme kastı ile hareket ettikleri hususunun yerel mahkemece tam 

olarak ortaya konulamadığı gibi daha önce izin kullanan tutuklu Şükrü Doğan Yurdakul’un 

geceleyin kendi evinde konaklatılmış olması, tekil bir olay olup yüzlerce sevk ve nakil 

hizmetinin söz konusu olduğu Silivri Cezaevi gibi büyük bir cezaevinden sorumlu bulunan 

sanıkların suç işleme kasıtlarını göstermeye yeterli olmayacağı bu itibarla sanıklar hakkında 

yukarıda izah edildiği şekilde suçun yasal unsurlarının oluşmaması ve suç işleme kastlarının 

da bulunmaması nedenlerine dayalı olarak beraatlerine karar verilmesi yerine mahkûmiyetleri 

cihetine gidilmesi, 

Kabule göre de;  

Sanıklardan Hüseyin, Selahattin, Ümit ve Birol’un diğer sanıklar Önder ve Mesut’u 

TCK.nın 38. maddesi anlamında suça azmettirdikleri kabul edildiği halde, sanıklar hakkında 

ancak suça, aynı Kanunun 37. maddesi kapsamında iştirak halinde uygulanması mümkün 

bulunan TCK.nın 109/3.b maddesinin uygulanmış olması, sanıklar hakkında 109/3.d 

maddesinin de uygulanması nedeniyle sonuç ceza değişmediğinden sonuca etkili görülmeyen 

ve teşdit sebebi olarak da gösterilmemiş olan bu husus bozma nedeni yapılmamıştır. Ancak; 

Sanıklar Hüseyin, Selahattin, Ümit ve Birol’un görevlerinin gereği olarak her zaman 

gerçekleştirdikleri standart davranışlarıyla işledikleri eylemlerinde, hangi yasal ölçütlerin 

teşdit sebebi olarak kabul edildiği dosyadaki delillerle ve somut olayla bağdaştırılıp 

gösterilmeden, eylemin ağırlığıyla orantılı olması da gözetilerek sanıklar hakkında kanunda 

öngörülen cezanın alt sınırından hüküm kurulması yerine, TCK.nın 3 ve 61/1. maddelerine 

aykırı biçimde alt sınırdan uzaklaşılarak hüküm kurulması suretiyle fazla ceza tayini,  
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Kanuna aykırı, sanıklar müdafilerinin temyiz nedenleriyle Yargıtay Cumhuriyet 

Başsavcılığının itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, bozulmasına” Karar verildiği 

görülmüştür. 

Bozma üzerine yapılan yargılama neticesinde Silivri 2. Asliye Ceza Mahkemesi 

“Jandarma görevlileri olan sanıkların eylemlerini mevzuat hükümleri ve Silivri Cumhuriyet 

Başsavcılığının talimatı çerçevesinde yerine getirdiği, bu kapsamda mağdura cenazesinin 

namaz ve defin işlemlerine katılması, taziyeleri iki gün içinde bir süre kabul etmesi imkânı 

verilerek, mağdura verilen iznin amacına uygun geçirilmesinin temin edildiği; mağdurun 

izinde olduğu 24.11.2011 gününün gecesinde Tekirdağ Cezaevinde konaklatılması ve 

25.11.2011 günü akşam 17.35 sıralarında Silivri Cezaevine teslim edilmesi işlemlerinin, 

nihayetinde tutuklu bulunan mağdurun korunması, kaçmasının engellenmesi ve bu anlamda 

gece vaktinde yaşanması muhtemel risklerin önüne geçilmesi amacına uygun olduğu gibi 

mağdurun iznini de makul şekilde kullanmasını temine engel olmayacak mahiyette 

bulunduğu; Kanunlar çerçevesinde işlem yapan sanıkların eylemlerinde, 5237 sayılı TCK.nın 

24. maddesinin "Kanunun hükmünü yerine getiren kimseye ceza verilemez” hükmü uyarınca 

hukuka aykırılık unsurunun bulunmaması nedeniyle suçun yasal unsurlarının oluşmadığı 

sonuç ve kanaatine varılarak ayrı ayrı sanıkların beraatlerine karar vermiştir.  

Hüseyin Kurtoğlu davası ile ilgili olarak medyaya yansıyan haber ve yorumlara da 

değinmekte fayda görülmüştür.  

Odatv.com adlı internet sitesince 23.02.2014 tarihli Sabah Gazetesine işaretle verilen 

04.03.2014 tarihli “ Kim bu ‘Hüseyin Albay’ ” başlıklı haberde özetle; Konunun; 19 Ocak'ta 

Suriye’ye giden MİT TIR’larının Adana'da Jandarma tarafından durdurulmasına ilişkin 

gözlerin çevrildiği Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu ile ilgisi 

var. Hani, hükümet medyasının ve dahası Başbakan Erdoğan’ın “paralel yapıdan” diye iddia 

ettiği askerle…Nasıl mı? Yanıtını, Sabah gazetesinden Ferhat Ünlü’nün yazısından 

öğreniyoruz: “ (...) Ergenekon sürecinin en kritik aşaması olan 2008-2010 arasında İstanbul'da 

görev yapan Celepoğlu, 2010 yılında Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'na atandı. 2012 Yüksek 

Askeri Şurası'nda tuğgeneralliğe terfi etti. Nasıl terfi ettiğini biraz açalım, çünkü bu kısım 

önemli. Güvenilir bir kaynaktan aldığım bilgiye göre Celepoğlu'nun önü, Kurmay Albay 

Hüseyin Kurtoğlu hakkında çeşitli gerekçelerle işlem yapılınca açıldı. Bu kaynak, tam da 

YAŞ toplantısından önce Hüseyin Kurtoğlu'nun montajlanmış bir ses kaydının, dönemin 

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu'ya dinlettirildiğini ve böylelikle 
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Kurtoğlu'nun general olmasının önüne geçildiğini söylüyor. Bu montajlanmış ses kaydında 

Kurtoğlu, Kalyoncu aleyhine konuşmuş gibi gösteriliyordu. O süreçte Hüseyin Kurtoğlu 

hakkında pek çok ayrı suçlama ile davalar açılması ve paralel yapıya yakın medyada haberler 

yayınlanması tesadüf olamaz. Celepoğlu, Kurtoğlu'nun önünün kesilmesiyle 2012 YAŞ'ında 

tuğgeneralliğe terfi ettirilip, şimdilerde devlet-paralel devlet savaşının önemli cephelerinden 

birine, Adana'ya Jandarma Bölge Komutanı olarak atandı. Ve 7 Şubat'ın ikinci yıldönümüne 

günler kala, 19 Ocak 2014'te TIR baskını gerçekleşti. (…) ” (23.02.2014 / Sabah)  

İnternethaber.com adlı internet sitesince Eklenme Tarihi: 08 Eylül 2014 05:20 - 

Güncelleme: 19 Ekim 2015 04:28 tarihinde verilen ‘Paralel Yapı Tsk'ya İşte Böyle Sızdı’ ” 

başlıklı haberde özetle; …Kurmay Albay Hüseyin Kurtoğlu bu dava sürecinde açığa alındı. 

Açığa alındığı dönem onun Yüksek Askeri Şura kararlarıyla bir üst rütbeye terfi edeceği 

dönemdi. Albay Hüseyin Kurtoğlu’nun beraat etmesini bizzat Genelkurmay Başkanı Necdet 

Özel istemiş, Erdoğan da bu durumu dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e bildirmişti. 

Eğer bugün terfi etseydi Türkiye ondan, “Tuğgeneral Hüseyin Kurtoğlu" diye bahsedecekti. 

Onun yerine bir başka isim terfi etti. Kamuoyu, Hüseyin Kurtoğlu'nun yerine Tuğgeneral olan 

kişinin kimliğini aylar sonra, Türkiye'yi ayağa kaldıran bir olay sonucunda duydu. O 

Tuğgeneral, 19 Ocak 2014'te MİT tırlarının Adana'da durdurulması emrini veren Adana 

Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza Çelenoğlu’ydu! 

Hüseyin Kurtoğlu dava dosyalarına ilişkin olarak tanzim edilen HSYK Teftiş Kurulu 

Başkanlığının 15.02.2016 tarihli raporu ile ilgililer hakkında soruşturma raporu tanzim 

edilerek adı geçenlerin tümü hakkında meslekten çıkarma cezası uygulanmasının ve 

kovuşturma yapılmasının talep edildiği anlaşılmıştır.  

1.6.5. Poyrazköy Davası  

1.6.6. İstanbul Askeri Casusluk Kumpası 

Kapatılan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 09.02.2011 tarihli iddianamesinde 

özetle; 

28.04.2010 günü emniyet birimlerine gelen bir mail ihbarında, Vika, Dilara ve Gül 

isimli şahıslar liderliğinde bir fuhuş çetesinin yurt dışından bayan getirerek zorla fuhuş 

yaptırdığı, bu çete içerisinde 18 yaşından küçük bayanlarında bulunduğu ve fuhuş yaptırılan 

bayanların uyuşturucu bağımlısı yapılarak kullanıldığı belirtilmiştir.  
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Başlatılan soruşturma kapsamında örgüt ile irtibatı tespit edilen şüphelilerin 

kullandıkları telefonlar dinleme ve tespite alınmış ve yapılan çalışmalar sırasında, örgütle 

irtibatı belirlenen şüpheliler İbrahim SEZER ve Zeki MESTEN’in TSK mensubu oldukları ve 

özellikle SEZER’in bu fuhuş çetesinden sık sık fuhuş amaçlı bayan temin ettiği ve 

Kadıköy’de bulunan ikametini fuhuş amaçlı kullandırdığı, şüpheli MESTEN’in de diğer bir 

fuhuş örgütü ile irtibatlı olduğu ve çetenin fuhuş yaptırdığı bayanları MESTEN’e tedavi 

ettirdiği ve hamile kalan bayanlara kürtaj yaptırdığı iddia edilmiştir. 

04.08.2010 günü 155 polis hattına gelen bir ihbarda, TSK içerisindeki bir fuhuş 

çetesinin özel olarak kiraladığı evlerde, temin ettikleri kadınlarla üst düzey komutanların, 

subayların ve hatta öğrencilerin fuhuş yapmasını sağladıkları, bu çete içerisinde Burak 

ÇETİN, Mehmet IRAK, Emrah KARACA, Yahya SEZER ve Alpay AKSU isimli şahısların 

bulunduğu, bu kişilerin fuhuş amaçlı bayanları Vika ve Nona Burdilli isimli şahıstan temin 

ettikleri ve bu kişilere ait Kocaeli ilinde fuhuş amaçlı kullandıkları 3 ayrı adres olduğu 

belirtilmiştir.  

İhbarlara konu kişilerin ikametlerinde arama yapılarak bazı materyallere el konulduğu, 

ele geçirilen bilgi belge doküman ve dijital verilerin yapılan incelemesi sonucunda; Şüpheliler 

İbrahim SEZER, Zeki MESTEN Tamer ZORLUBAŞ, Mehmet Seyfettin ALEVCAN ve 

Yücel ÇİPLİ isimli şahıslar yöneticiliğinde fuhuş, şantaj ve tehdit amaçlı bir suç örgütü 

oluşturulduğu, bu suç örgütünün devlet güvenliğine ilişkin belge temin etmek ve saklamak, 

casusluk faaliyetlerinde bulunmak, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, haberleşmenin 

gizliliğini ihlal etmek, kişilerin sesini gizlice kayda almak ve kişisel verileri hukuka aykırı 

olarak kaydetme eylemlerini gerçekleştirdikleri, Ali Sabri Şanal, Mehmet Kutlu, Mehmet 

Aygün, Şafak Yürekli, Fahri Can Yıldırım, Kemalettin Yakar ve Birdem Çetinkaya'nın ise 

örgüte bilerek ve isteyerek yardım ettikleri iddia edilmiştir.  

Adı geçen şüphelilerin kurduğu bu suç örgütünün yaklaşık 5000 kişinin kişisel 

verilerini hukuka aykırı olarak kaydettikleri ve bu verileri sakladıkları, değişik kurumlarda 

görev yapan binlerce kişi hakkında toplanan bu detaylı bilgilerin, ancak ciddi bir hiyerarşik 

yapılanmaya sahip örgüt mensupları arasında eylem ve görev paylaşımı bulunan, azami 

ölçüde gizliliğe dikkat edilen bir suç örgütü tarafından gerçekleştirilmesi mümkündür 

Buradan hareketle, öncelikle bu suç örgütünün TSK, Tübitak, Havelsan ve GES 

komutanlığı gibi Devletin en stratejik kurumlarında örgütlenerek ayrı hücre yapılanmalarına 
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gittiği, gizliliği ön planda bulunduran örgütün özellikle telefon görüşmesi yapmamaya özen 

gösterdiği, yukarıda belirtilen kurumlarda bulunan örgüt mensuplarının birbirleri ile irtibatlı 

oldukları, diğer hücre yapılanmasındaki örgüt mensuplarını tanımadıkları ya da irtibat 

kurmadıkları, bu hücrelerin başında bulunan örgüt yöneticilerinin kendi bölümlerinde uzman 

ve etkin şahıslar oldukları, örgütün amaçları doğrultusunda alınan kararları örgüt üyelerine 

ulaştırdıkları ve örgüt mensuplarının özellikle çalıştıkları kurumlarda elde ederek kendilerine 

getirdikleri her türlü bilgi, belge ve materyalleri aynı zamanda örgütün arşivini de saklayan 

İbrahim Sezer’e gönderdikleri, örgüt mensuplarının özellikle şantaj amaçlı gizli görüntü elde 

edilmesi, casusluk faaliyetlerine yönelik gizli belge temin edilmesi, yine örgütün kullanmayı 

planladığı kişilere kadın ve yer temin edilmesi, örgüte düşman veya dost olan veya örgüt 

tarafından kullanılabilecek kişilerin belirlenmesi, ayrıca bu kişiler ile ilgili kişisel verilerin 

kaydedilmesi işlemlerini yürüttükleri, örgüt mensuplarının, Kocaeli ve İstanbul illerinde 

faaliyet gösteren bir kısım fuhuş çeteleri ile irtibatlı olduğu, bu çetelerden çevrelerinde önemli 

yerlerde görev yapan askeri personele fuhuş amaçlı bayan temin ettikleri ve örgüte ait evlerde 

fuhuş yapmalarını sağladıkları, evlere yerleştirdikleri gizli kamera düzenekleri ile bu kişilerin 

bayanlarla cinsel ilişkilerini gizlice kaydettikleri ve daha sonra şantaj amaçlı kullandıkları, 

şüphelilerin şantaj amaçlı temin ettikleri ve sakladıkları bu materyallerle, istifa etmesini ya da 

emekli olmasını istedikleri askeri personelin, şantaj yaparak emekli olmasını, bazen de 

terfisini engellemek istedikleri kişilerin görev yaptığı kuruma ihbar ve posta yolu ile 

göndererek hakkında soruşturma başlatılmasını temin ettikleri ve böylelikle terfi etmesini 

engelledikleri, şüphelilerden ele geçirilen dijital verilerde yer alan gizli belgelerin mahiyeti, 

sayısı, bu hususta örgütün talimatları ve özellikle elde edilen belgelere ilişkin tutulan notlar 

göz önüne alındığında, özellikle Devletin stratejik kurumlarına sızan örgüt mensuplarının 

çalıştıkları kurumlardan elde ettikleri Devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri bağlı 

bulundukları örgüt yöneticilerine ulaştırdıkları, kendilerine bu belgeyi getiren ancak örgüt 

üyesi olmayan kişilere ücret ödedikleri, özellikle Tübitak tarafından TSK için yürütülen ülke 

yararına gerçekleştirilen projeleri durdurmaya, yavaşlatmaya veya engellemeye çalıştıkları, 

casusluk faaliyeti kapsamında elde ettikleri bazı belge veya projeleri yabancı ülkelere 

pazarlamayı planladıkları, eylem ve faaliyetlerine devam etmek amacıyla çalıştıkları kuruma 

alınacak elemanlar arasına örgüt mensuplarını veya örgüte yakın kişileri yerleştirmeye 

çalıştıkları iddiasıyla kamu davası açıldı anlaşılmıştır. 

İstanbul 11.Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonucunda; 
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02.08.2012 tarihli ilam ile bir kısım sanıkların mahkûmiyetine karar verilmiş verilen 

karar temyiz edilmekle, Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 05.12.2013 tarihli ilamı ile bir kısım 

sanıklar hakkında kurulan hükümlerin onanmasına bir kısım sanıklar hakkında kurulan 

hükümlerin bozulmasına, dosyanın İstanbul 11.Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar 

verilmiştir.  

İstanbul 11.Ağır Ceza Mahkemesince kurulan hükümlerden Yargıtay tarafından 

onanan hükümlerin kesinleştirmelerinin yapılarak infaz edilmek üzere Cumhuriyet 

Başsavcılığına verilmiştir.  

Bozulan hükümler yönünden İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 6526 sayılı Kanun 

gereği görevinin sona ermesi üzerine dosyanın İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesine devir 

edilmiştir. 

İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 12.01.2015 tarihli değişik iş kararında 

özetle belirtildiği üzere; Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun 09.01.2015 tarih ve 2014/253 

sayılı kararında belirtilen yeniden yargılama sonucunu doğuran ihlalin niteliğinin 

(Anayasamızın 36. maddesi çerçevesinde silahların eşitliği ilkesi gözetilerek adil yargılanma 

hakkının ihlali) yargılamanın savunma ayağını oluşturan sujeler yönünden ortak olması ve bu 

nedenle başvurusu bulunmayan ve hükümlülüğüne karar verilen kişiler yönünden teşmil 

edilebilir niteliği gözetilerek; haklarındaki İstanbul 11 Ağır Ceza Mahkemesi'nin 02.08.2012 

tarihli ilamı ile hükmedilen ve infaz aşamasında bulunan tüm hükümlerin infazının 

durdurulmasına dair karar verilerek yargılamaların yenilendiği belirlenmiştir.  

İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sonucunda tesis 

edilen 29.01.2016 tarihli kararda ifade edildiği üzere özetle;  

28.04.2010 günü yapılan ve yurtdışından gönderilen ihbar ile Vika, Dilara ve Gül 

isimli şahıslar liderliğindeki fuhuş çetesinin sanıklarla ilişki içerisinde oldukları iddiası 

üzerine sanıklardan İbrahim Sezer'in 14.07.2010 tarihinde Saffet Kaplan adlı arkadaşı ile 

yaptığı telefon görüşmesinde "eşmeye uğrayacağım" sözünün "Vika ya uğrayacağım" 

şeklinde tutanaklara geçirilmiş olmasını ve bu durumun 09.12.2010 tarihinde düzeltilmesine 

ve 17.12.2010 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul Cumhuriyet 

Başsavcılığına bildirilmesine rağmen, iddianamede sanık İbrahim Sezer'in Vika isimli fuhuş 

çetesi üyesi ile ilişkili olduğu iddia edilmiştir. 
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02.08.2010 ve 04.08.2010 tarihlerinde polis hattına gelen ihbarla TSK içerisinde bir 

fuhuş çetesi bulunduğu, bu çetinin özel olarak kiraladığı evlerde temin ettiği kadınlarla üst 

düzey komutanların subayların ve öğrencilerin fuhuş yapmasını sağladıklarının iddia edilmesi 

üzerine mahkemece ihbarda adı geçen Emrah Karaca adına arama kararı verildiği, bu karar 

üzerine sanık Mehmet Emrah Küçük Akça'nın evinde yapılan aramalarda dijital materyaller 

bulunduğu ve sanığa ait olduğunun iddia edildiği, sanık Mehmet Emrah Küçükakça'nın 

evinde bulunan dijital materyaller incelendiğinde dijital verilerde bu sanığın adının 

geçmediği, tam aksine yapılan ihbarda adı geçen Emrah Karacan'ın adının geçtiğinin 

görüldüğü, örneğin; "Lol" klasöründe bulunan "çalıntı cafe.xls" dosyasında açıkça Emrah 

Karaca adının geçtiği, yine "Saltuk.gho\lol" isimli klasörde bulunan "önemli.doc" isimli Word 

dosyasında "HN gelen.txt" isimli metin belgesinde "hap ve otu alpay aksu ve Emrah Karaca 

organize etsin" şeklinde geçtiği, yine dijital verilerin diğer yerlerinde de Emrah Karaca adının 

geçtiğinin görüldüğü, emniyete yapılan e-mail ihbarının Emrah Karaca adına yapılmış oluşu, 

arama kararının Emrah Karaca adına verilmiş oluşu, bulunan dijital materyallerde sanık 

Mehmet Emrah Küçükakça'nın adının hiçbir yerde geçmemiş oluşu, tam tersine Emrah 

Karaca adlı şahsın adının geçmiş oluşu, Emrah Karaca adlı askeri personelin gerçekte var 

olup kısa bir süre önce başka bir ile tayininin yapılmış oluşu, sanık Mehmet Emrah 

Küçükakça'nın aramanın yapıldığı tarihte Gölcük'te olmayıp görev nedeniyle başka yerde 

olduğunun anlaşılmış oluşu, yine sanığın Emrah Karaca'yı tanımadığının sabit bulunuşu 

dikkate alındığında; yanlış şahsın evinde yapılan aramada ihbar ve arama kararında adı geçen 

Emrah Karaca'nın da adının geçtiği, dijital materyallerin bulunmasının hayatın olağan akışına 

aykırı bir durum olduğu, görevlilerin planlama yaptıkları dijital materyali yanlış kişinin evine 

önceden yerleştirdikleri, yanlış kişinin evinde planladıkları doğru kişiye ait delilleri 

bulduklarına dair ciddi kuşkular oluşmuştur. 

Sanıkların hücre yapılanması şeklinde örgütlendikleri bu kapsamda TSK, TÜBİTAK, 

HAVELSAN ve Ges Komutanlığında ayrı ayrı hücre yapılanmasına gittikleri iddiasıyla ilgili 

olarak yapılan yargılamada bu hücrelerde görev alan sanıkların bir birlerini tanıdıklarına, 

telefon görüşmesi yaptıklarına, bir araya geldiklerine dair, telefon görüşme kayıtları, fiziki 

takip, elektronik imza, kamera görüntüleri gibi somut ve ispat edilebilir herhangi bir delil 

bulunamamıştır. 

İddianamede sanıklar tarafından kurulan suç örgütünün gizlilik ve hücre yapılanmasını 

esas aldıkları iddia edilmiş ise de tek dayanak olan dijital materyaller incelendiğinde örgüt 
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üyesi olarak adları geçen sanıkların isim, kimlik bilgileri ve iletişim bilgilerinin açık bir 

şekilde dijital materyallerde yer aldığı, gizliliğe çok önem veren ve ayrı ayrı hücre 

yapılanmasına giden sanıkların örgütün arşivi de dâhil tüm dijital verileri sanık İbrahim 

Sezer'in arkadaşına ait olup zaman zaman kullandığı bekâr evinde bulundurmasının yine suç 

tarihinde bekâr oldukları anlaşılan ve başka şahıslarla da evi birlikte kullandıkları anlaşılan 

sanıklar Deniz Mehmet Irak ile Burak Çetin'in örgüte ait olduğu iddia edilen dijital belgeleri 

başka şahısların rahatlıkla girip çıkabildikleri bu tür evlerde bulundurmaları hayatın olağan 

akışı ile uyumlu bulunmamıştır. 

Çıkar amaçlı suç işlemek üzere kurulan örgüt üyelerinin her hangi bir yabancı ülke 

veya ajanlarından yine yurtiçinde her hangi bir gerçek ya da tüzel kişiden menfaat ettiklerine 

dair dosya kapsamında her hangi bir delil bulunamamıştır. Yine örgütün hangi eylemi nerede 

ve kiminle yaptıkları, fuhuş için hangi evleri kullandıkları veya hangi gizli belgeyi vererek 

veya kişisel verileri kullanarak menfaat temin ettiklerine dair dosya kapsamında somut her 

hangi bir delil bulunmadığı, dijital materyallerde bilgileri ve görüntüleri bulunan kişilerden 

bir tanesinin dahi kendisine şantaj yapıldığını, tehdit edildiğini veya menfaat elde edildiğini 

ifade etmediği ve yine dosya kapsamında hiç bir askeri personelin kendisine şantaj 

yapıldığını, tehdit edildiğini veya terfiinin engellendiğini ifade etmediği, ordu içerisinde 

terfileri etkilemeye çalıştıkları iddia edilen örgütle ilgili bu yönde hiç bir şikâyetçinin 

bulunmamasının da hayatın olağan akışına uygun olmadığı değerlendirilmiştir. 

Sanıklardan Yücel Çipli ve Merdan Metin'in TÜBİTAK görevlileri oldukları, 

TÜBİTAK'ın TSK için geliştirmiş olduğu Devletin güvenliğine ilişkin projeleri örgütün 

arşivinde saklanmak üzere gönderdikleri iddiasına müteallik olarak; sanıkların müdafiinin 

başvurusu üzerine TÜBİTAK'ın gönderdiği yazıda "Kurumunuzda proje geliştirme amacıyla 

kullanılan bilgisayarlar dışında her çalışanımızın eriştiği internet ve idarinet bilgisayarları 

bulunmaktadır. İdarinet bilgisayarları kurumun idari işleri için kullanılmakta olup internet 

gibi harici ya da dâhili başka bir ağa bağlı değildir. Dolayısıyla kurum dışından erişilemez. 

İnternet bilgisayarları internet ağına bağlı olmasına rağmen kurum dışından bu bilgisayarlara 

erişip her hangi bir işlem yapmak söz gelimi masa üstündeki bir dosyayı e-posta ile bir 

başkasına göndermek ya da masa üstündeki bir dosyayı değiştirip kaydetmek mümkün 

değildir. Bu bilgisayarlar üzerinde herhangi bir işlem yapabilmek için mutlaka kurumda 

bulunulması gerekmektedir. Bilgisayarlar için kullanıcı isimleri sistem yöneticileri tarafından 

belli bir kurala göre verilmekte ve kullanıcılar tarafından değiştirilememektedir. Öte yandan 



389 
 

	

bu bilgisayarlara kullanıcılar tarafından sistem yöneticisinin bilgisi ve onayı olmadan her 

hangi bir program yüklemek ya da kaldırmak ya da dışarıdan bir bilgisayar getirip iç ağlara 

bağlamakta mümkün değildir. İdari net bilgisayar ağında her çalışanın erişmeye yetkili olduğu 

bellek alanları belirlenmiş olup bu alanlar dışında kalan alanlara erişmeleri sistem tarafından 

engellenmektedir." şeklinde cevap verilmiştir. 

Tübitak'ın göndermiş olduğu yazının devamında Yucel.Cipli isimli bilgisayarda son 

kaydedilen arge98-personel-listesi.xls isimli dosyanın son kaydedildiği tarih olan 13 Ağustos 

2009 tarihinde Yücel Çipli'nin istirahatlı olduğunun, 13 Ağustos 2009 tarihinde kurumlarının 

giriş çıkış kayıtlarını incelediklerinin ve bu tarihte işe geldiğine ilişkin bir kayda 

rastlamadıklarının, yine sanık Merdan Metin'e ait bilgisayarda son kaydedilen Merdan.doc 

isimli dosyanın son kaydedildiği tarih olan 18 Ağustos 2007 tarihinin Cumartesi gününe denk 

geldiğinin, giriş çıkış kayıtları incelendiğinde Merdan Metin'in bu tarihte işe geldiğine ilişkin 

bir kayda rastlanmadığının belirtildiği, ancak sanıkların iddia konusu suçlamalarla ilgili 

hukuksal durumlarını doğrudan etkileyecek olan bu yazının dosya arasına konmayıp 

soruşturma savcısı tarafından emanete kayıt edilip sanıklar ve müdafilerinin erişimine 

sunulmamasının anlaşılır bir durum olmadığı belirtilmiştir. 

Sanıklar hakkında fuhşa teşvik veya aracılık etme suçu nedeniyle TCK 227/2. 

maddesine göre cezalandırılmaları istemiyle kamu davası açılmış ise de; öncelikle üzerinde 

durulması gereken konunun yurt dışından kim yada kimler tarafından gönderildiği belli 

olmayan e-mail ihbarı olduğu, kamu oyuna da yansımış Poyrazköy, Amirallere Suikast, Kafes 

Eylem planı gibi davalarda da aynı yöntemin kullanıldığı, kim veya kimler olduğu tespit 

edilemeyen sahte hesaplardan atılan bu e-maillerle genelde ahlaken sorgulanacak ve toplumda 

ahlaksızlık olarak görülen iddialarla soruşturmaların başlatılıp sonrasında bulunan dijital 

materyallerle daha ciddi suçlamaları içeren soruşturmaların yapıldığının görüldüğü, Emniyet 

ve Jandarma istihbaratının ya da Milli İstihbarat Teşkilatı ve diğer yetkili kurumların haberdar 

olmadıkları, suç isnatlarının yurtdışından sahte e-mail ile sahte hesaplardan tespit edilemeyen 

şahıslar tarafından yapılmasının bu suçların onlar (ihbarcılar) tarafından bilinmesinin hayatın 

olağan akışı ile uyumlu bulunmadığı, belli bir yapı adına hareket edildiğine dair kuşkuları 

attırmıştır. 

Yukarıda açıklandığı üzere sanıkların fuhuş yapan şahıslarla irtibatını gösteren bir tek 

telefon görüşmesinin tespit edilemediği, sahte oluşturulan veya yanlışlıkla yapılan eşme sözü 

yerine vika olarak iletişimin tespiti tutanağı tanzim edilip ve bunun yanlışlığı kamu davası 
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açılmadan evvel tespit olunmasına ve de buna ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün resmi 

yazısının soruşturma dosyasına girmesine rağmen iddianameye sanık İbrahim Sezer'in Vika 

ile görüştüğünü yazıp iddia edilmesinin anlaşılır bir durum olmadığı, yine tüm dosya kapsamı 

incelendiğinde fuhuş yapan tek bir kadın olmadığı gibi fuhşun yapıldığı herhangi bir yerin de 

tespit edilemediği, sanık İbrahim Sezer'in evinde ele geçirilen 9 adet fiziki belge ile ilgili 

olarak Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuarı Daire Başkanlığı'nın 28.10.2010 

tarihli ekspertiz raporuna göre fiziki belgelerdeki yazının sanık İbrahim Sezer'e aidiyetinin 

tespit edilemediği, ortada sahte bir hesaptan gönderilen ve kim tarafından gönderildiği tespit 

edilemeyen e-mail ihbarı, sahte veya yanlışlıkla oluşturulan iletişimin tespitine ilişkin tape 

örneği, delil olarak kabulü mümkün olmayan dijital veriler dışında bir birini hiç tanımayan 

birbirleriyle hiç iletişimleri bulunmayan sanıkların fuhuş yaptırdıklarına yada fuhşa aracılık 

ettiklerine ilişkin delil olmadığı bu nedenle beraatlerine karar verilmesi gerektiği ifade 

edilmiştir. 

Sanıklara müsnet Siyasi ve Askeri Casusluk iddialarına yönelik yapılan 

değerlendirmede ise; Siyasal casusluktan maksadın yabancı bir devlet yararına Türkiye 

Cumhuriyetinin veya vatandaşlarının veya Türkiye'de oturmakta ikamet etmekte olanların 

zararına olarak bilgilerin toplanması, yabancı bir devlete verilmesi, yine askeri casusluktan 

maksat ise yabancı devlet yararına Türkiye Devleti zararına askeri bilgilerin toplanması ve 

yabancı devlete verilmesinin anlaşılması gerektiği, sanıklar İbrahim Sezer, Tamer Zorlubaş, 

Zeki Mesten, Mehmet Seyfettin Alevcan, Yücel Çipli ve Birdem Amoutzopoulos hakkında 

dijital verilerde bulunan, gizli oldukları iddia edilen bilgileri askeri casusluk amacıyla 

bulundurdukları iddia edilmiş ise de; dijital verilen sanıklara aidiyetini gösteren hiçbir delilin 

elde edilmemiş oluşu, yine dosya kapsamında sanıkların bu amaçla bir araya geldiklerini 

gösteren fiziki takip kamera görüntüleri, tanık anlatımları, hts kayıtları, somut ve ispat 

edilebilir hiçbir delilin dosyada bulunmadığı ayrıca sanıkların dijital nesnelerde yer alan gizli 

olduğu iddia edilen belgeleri herhangi bir yabancı ülkeye vermeye çalıştıkları, bu yönde 

görüşmeler yaptıkları, yabancı ülke ajanları ile buluşup konuştukları veya bu yönde bir 

menfaat ettiklerine dair dosyada her hangi bir kanıt bulunmadığı belirtilerek sanıkların 

beraatlerine karar verilmesi gerektiği ifade edilmiştir. 

Dosyada bulunan dijital materyaller ile ilgili değerlendirmede; iddianamede yer 

verilen tüm suçlarla ilgili delillerin sanıklarda elde edilen dijital materyaller içerisinde yer 

alan verilerden ibaret olduğu, yargılanmanın yenilenmesinden önceki aşamada İstanbul 11. 
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Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada atılı suçlardan sanıkların mahkûmiyetlerine 

karar verildiği ve kararın gerekçesinden de anlaşılacağı üzere mahkûmiyete esas tek 

gerekçenin bu dijital materyaller olduğu, bunun dışında her hangi bir delilin iddia edilmediği 

ve mahkemenin mahkûmiyet gerekçesinde başkaca bir delilin gösterilmediği, haklarında 

mahkûmiyet kararı verilen sanıkların Anayasa Mahkemesine başvurdukları, Anayasa 

Mahkemesinin vermiş olduğu kararında özetle: "Kural olarak bilirkişinin sunduğu rapor ve 

mütalaalar derece mahkemeleri açısından bağlayıcı olmamakla birlikte, ilk derece mahkemesi 

tarafından esasa ilişkin değerlendirmeler yapılırken Cumhuriyet Savcısı tarafından yaptırılan 

incelemelerin belirli bir etkisi olmuştur. Başka bir deyişle somut davada ilk derece mahkemesi 

yalnızca dijital deliller üzerinde Cumhuriyet savcısı tarafından çözümleme ve incelemelerle 

kurumlardan gelen çizelgelere itibar etmiş, bu raporlara karşı başvurucuların mahkûmiyet 

kararının dayanağı olan dijital verilerin gerçeği yansıtmadığı iddialarını değerlendirmek üzere 

mahkemenin bilirkişi heyeti tayin etmesi ve rapor aldırması yönündeki talepleri ile bu 

belgelerin imajlarının verilmesi talebini reddetmiştir. Somut olayda, dijital deliller 

içerisindeki bilgi ve belgelere dayanılarak başvurucuların mahkûmiyetine karar verilmiştir. 

Başvurucuların dijital verilerin gerçeği yansıtmadığı yönündeki iddialarının araştırılması 

amacıyla bu deliller üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılması veya bunlara ilişkin imajların 

verilmesi taleplerinin dijital belgelerin içeriklerinin devlet sırrı kapsamında kaldığından ve 

dijital delillerin usulüne uygun aramalar sonucu ele geçirildiğinden bahisle reddedilmesi 

yargılamanın bütünü yönünden adil yargılanma hakkını ihlal eder niteliktedir. Mahkemece 

delillerin bu şekilde gizlenmiş olması özelliklede devlet sırrı gerekçesi ile delillerin savunma 

makamına açılmaması ve incelettirilmemiş olması başvurucuların dijital delillerin sıhhati 

konusundaki iddialarını tam olarak ileri sürmesini imkânsız kılmıştır. Oysa mahkeme, bu 

dijital delillere göre bir değerlendirme yaparak mahkûmiyet kararı vermiş ve Yargıtay 

tarafından aynı nedenlerle verilen hüküm onanmıştır. Bu koşullarda mahkemece izlenen usul 

ve yöntemin, silahların eşitliği ilkesinin gereklerine uygun olmadığı ve başvurucunun 

menfaatlerini yeterince koruyan bir güvence içermediği açıktır" demek suretiyle 

mahkumiyetine karar verilen sanıkların yapmış oldukları başvuru ile ilgili olarak silahların 

eşitliği yönünden adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine yönelik iddiaların kabul edilebilir 

olduğuna karar verdiği; tüm dosya kapsamı bir arada değerlendirildiğinde dijital delillerin 

yargılamaya konu edilmesi, delillerin bulunması, kopyalanması, korunması gibi konuların adli 

bilişim hukuku açısından en önemli hususların başında geldiği, buna rağmen davaya ilişkin 

soruşturma makamlarının hazırladığı tüm tutanak ve inceleme raporlarının adli bilişim temel 

prensipleri ve standartlarına göre eksik hazırlandığının anlaşıldığı, bu delillerin 
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incelenmesinin hangi inceleme yazılımı ile ve hangi sürümü ile yapıldığı, delile ait fiziksel 

bilgiler, delilin bütünlüğünün bozulmaması için kullanılan donanım ve yazılıma ait bilgiler, 

saat bilgileri, orijinal delilin nereye ve nasıl kopyalandığı, incelemeyi yapan kişinin 

uzmanlığının ne olduğu gibi hususların tutulan tutanak ve raporlarda belirtilmediği, bunların 

soruşturma ve kovuşturma aşamasında sanık ve müdafilerinin erişimine sunulmadığı dikkate 

alındığında dijital belgelere ilişilin şüphelerin oluşmasının kaçınılmaz olduğu, olay yerinde 

imaj alma işleminin yapılmadığı, olay yeri ekibinin kanıtların bire bir kopyasını alıp (imaj) 

oluşturulan bu kopyanın "Elektronik mühür" olarak tabir edilen hash değerinin sanığa ya da 

vekiline verilmediği, diğer bilgisayar sistemlerine nazaran cd, dvd ve flash bellek gibi 

materyallerin imajının alınmasının kolay medya çeşitlerinden olduğu, sadece okunabilir 

durumda oldukları için ve kapasitelerinin küçük olmasından dolayı imaj alma işleminin kısa 

sürdüğünün bilinen bir gerçek olduğu, olay yeri ekibini kısa ve basit bir şekilde 

gerçekleştirebilecekleri imaj alma işini soruşturmanın daha ilk aşamasında yerine 

getirmedikleri, çok sonraları alınan imajların sanık ve müdafilerine verildiği dikkate 

alındığında el konulan dijital delillerin değişikliğe uğrayıp uğramadığını, manipüle edilip 

edilmediğinin söylemenin imkansız olduğu, dijital delillerin daha soruşturmanın başında 

güvenilirliğini yitirdiği ve delil bütünlüğünün bozulduğu belirtilmiştir.  

Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi Bilişim ve Teknoloji Şubesinin meta verilerin 

değerlendirilmesi başlıklı raporunda özetle anti-forensics (Karşıt adli bilişim) olarak da 

bilinen teknikler kullanarak dosya meta verileri (Başlık, konu, yazar ismi, şirket, kategori, 

oluşturma, değiştirme zamanları vb.) silinebilir ya da istenilen verilerle değiştirilebileceği 

belirtilmiş olup sanıklarda ele geçen dijital delillerde bulunan meta verilerinin sanıklara ait 

olduğunu gösterir şekilde elektronik imza ile oluşturulmuş her hangi bir meta verinin dosyada 

mevcut bulunmadığı, yine el konulan ve davanın esasını teşkil eden dijital delillerin 

oluşturulduğu bilgisayarlara el konulmadığı, bu duruma göre dijital deliller içerisinde yer alan 

meta verilerinin sanıklar tarafından oluşturulduğunun tespit edilmesinin mümkün 

bulunmadığı bu nedenlerle davaya konu olan dijital materyallerin sanıklar tarafından 

oluşturulduğunun kabulünün mümkün bulunmadığı ifade edilmiştir. 

Yargılama neticesinde yukarıda ayrıntılarına yer verilen gerekçeler doğrultusunda 

sanıkların beraatına karar verildiği anlaşılmıştır.  
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1.6.7. 2010 KPSS Sorularının Çalınması  

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2015/110148 sor., 2015/48175 esas, 2015/3110 İd. 

sayılı iddianamesinde dile getirildiği üzere;  

10 Temmuz 2010 tarihinde ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınav 

(KPSS) sorularını sınav öncesinde elde eden bazı şahısların, bu soruları e-mail yolu ile ilişki 

ve iltisakı bulunan diğer şahıslara gönderdiklerine dair yazılı ve görsel basında çıkan haberler 

(EK-1) (KLASÖR-10) üzerine Isparta/Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haberlerde 

ismi geçen Baki SAÇI hakkında,31.08.2010 tarihinde 2010/1410 sayı ile resen soruşturma 

başlatılmıştır. 

Soruşturma kapsamında elde edilen deliller neticesinde; 

Yüksek Öğretim Denetleme Kurulunun raporunda;10-11 Temmuz 2010 tarihinde 

gerçekleştirilen KPSS sınavına ilişkin Eğitim Bilimleri ve Genel Yetenek kitapçıklarında 

soruların sınav öncesinde sayıları binlerle ifade edilebilecek adaya bir şekilde ulaştırıldığı, bu 

anlamda bir usulsüzlük gerçekleştirildiği kanaatine varıldığı, 

Tübitak raporuna göre ise şüpheli Baki Saçı’nın bilgisayar hard diskinde Eğitim 

Bilimleri, Genel Yetenek ve Genel Kültür sorularının sınavdan önce bilgisayara 

kaydedildiğinin, Genel Yetenek sorularının bulunduğu dosyanın oluşturulma tarihinin 

28.06.2010 saat 21:27, Genel Kültür sorularının olduğu dosyanın oluşturulma tarihinin 

29.06.2010 saat 15:34, Eğitim Bilimleri sorularının olduğu dosyanın oluşturulma tarihinin 

05.07.2010 saat 14:22 olduğunun belirtildiği görülmüş böylece 10.07.2010 tarihinde yapılan 

KPSS'nin Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri alanlarına ait soruların 28.06.2010 

saat 21:27 tarihinden önceki bir tarihte sızdırıldığı anlaşılmıştır.  

Şüpheli Baki Saçı’ya dosyalar halinde dijital olarak ulaştığı tespit edilen; 

Genel Kültür (60) sorularından 48’inin örtüştüğü, bunlardan bir kısım soruların aynı 

şekilde bir kısım soruların ise metinsel ve görsel değişiklik içermesine rağmen konu olarak 

örtüştüğü, bir kısmının da soru metni olarak aynen yer aldığı ancak soru şıklarının boş 

bırakıldığı ya da sadece doğru cevabı içerecek şekilde yer aldığı, sayfaların sol altına Final 

Dershaneleri ibaresinin yerleştirildiği, 



394 
 

	

Genel Yetenek Türkçe (30) sorularından 30 sorunun da bulunduğu; 27 tanesinin metin 

ve şıklar olarak tam olduğu ve bir şıkkın koyulaştırıldığı; 1 soruda metnin ve şıkların tam 

olduğu ancak metin sonundaki soru cümlesinde "kullanılmamıştır" yerine "kullanılmıştır" 

kelimesinin bulunduğu bir şıkkın koyulaştırıldığı; 1 soruda metnin yarım olduğu, şıklarının 

bulunduğu, bir şıkkın koyulaştırıldığı; 1 soruda metnin bulunduğu ancak bütün şıklarının yer 

almadığı, sadece bir şıkkın "cevap" ibaresi ile koyulaştırıldığı,  

Genel Yetenek Matematik (30) sorularından 25’inin bulunduğu, şıklarının 

koyulaştırıldığı ancak 1 sorunun koyulaştırılmış şıkkının aslında doğru cevap olmadığı, 

sayfaların üst orta kısmına Fen Bilimleri Dershaneleri, sol altlarına ise LYS DENEME 7 

ibaresinin yerleştirildiği, 

Eğitim Bilimleri (120) sorularından 116 sorunun bulunduğu, şıklarda herhangi bir 

koyulaştırma olmadığı,  

İfade edilmiştir.  

Böylece sınavdaki tüm soruların (120+60+60) örgüt tarafından elde edilmesine rağmen 

tüm adayların aynı sayıda doğru yapmasıyla oluşacak şüpheyi artırmamak amacıyla bazı 

adaylara soruların tamamının, bazı adaylara ise bir kısmının verildiği anlaşılmıştır.  

Matematikçi Akademisyen Bilirkişilerin kitapçıklar üzerinde yaptığı inceleme sonucu; 

a-Matematik soruları şıklarının doğru olan cevaplarının bir kısım adaylara koyulaştırılmış 

olarak gönderildiği, sadece bir matematik sorusunda koyulaştırılmış cevabın aslında yanlış 

olduğu, bazı adayların aslında yanlış olan kendilerine gelen soruda cevap olarak 

koyulaştırılmış cevaba (şıkka) yönelip işaretledikleri ve böylece yanlışta birleştikleri, b-Bazı 

adayların, sızdırılan soruların içinde bulunmayan ancak ÖSYM'nin kitapçığında bulunan 

soruları soru işareti ile veya numaralarını yuvarlak içerisine alarak işaretledikleri, c-Adayların 

soru kitapçıkları üzerinde kolay sorularda işlem yaptıkları ancak, orta ve zor olarak 

nitelendirilen sorularda genellikle doğru cevaba götürecek işlemler yapmadıkları halde veya 

hiçbir işlem yapmadan doğru cevabı işaretledikleri ve bunun mümkün olamayacağı, d-Bir çok 

adayın sanki cevabı biliyormuş gibi uygun sayılar vererek cevabı doğrulatma yoluna gittikleri, 

e-Bazı adayların sızdırılan sorular içinde yer almayan soruları yanlış yaptıkları veya boş 

bıraktıkları, f-Bazı adayların sızdırılan sorular içinde bulunmayan sorularda (5 soru) işlemsiz 

veya yanlış işlemle yahut anlamsız işlemler yaparak doğru cevabı işaretledikleri (30 adet 
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matematik sorusunun 30'unuda elde edenler açısından) ayrıca 30 adet matematik sorusunun 

tamamını kitapçık üzerinde hiç bir işlem yapmadan doğru cevaplayan adaylara rastlandığı, bu 

adayların savunmalarında çözümleri sıranın üzerine yaptıkları şeklinde gerçekçi olmayan 

beyanda bulundukları tespit edilmiştir.  

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının 02.10.2014 tarihli raporunda “Fetullah 

Gülen Okulu”, “Gülenist Kuruluş”, “Gülen Haraketi Okulu” olarak adlandırılan ve yurt 

dışında faaliyet gösteren kuruluşlara, Türkiye’den 2011-2013 yılları arasında düzenli olarak 

şüpheli para transferlerini gerçekleştiren şirketler ile KPSS soruşturması şüphelilerinin 

çalıştığı 121 şirketin şüpheli para havalesi yapan şirketlerle aynı olduğu belirtilmiştir.  

Öğretmen olmak için 10.07.2010 tarihinde uygulanan KPSS Eğitim Bilimleri alanı 

sınavına girip yüksek başarı gösteren 3227 adaydan 1175’i 31.10.2010’da tekrarlanan sınava 

girmemişlerdir. İlkinde Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri testlerinin üçünde de 

yüksek net yapmalarına rağmen tekrarlanan Eğitim Bilimleri testine bu adayların 

katılmamaları hayatın olağan akışına tamamen aykırıdır. Ayrıca; Bilirkişi raporu ve ÖSYM 

yazısına göre tekrarlanan Eğitim Bilimleri sınavı, ilkine göre daha kolaydır, iptal edilen ve 

tekrarlanan sınavına ikinci kez giren 2052 adaydan 35’i netini artırırken 18’i aynı nete 

ulaşmış, 1999 kişi ise netini düşürmüştür. Aynı amaca yönelik tekrar edilen ve daha kolay olan 

bir sınavda adayların %97,4’ünün net sayılarını düşürmesi olağan bir durum değildir.  

Soruşturma sırasında düzenlenen bilirkişi raporunda tespit edilen bir kısım hususlara 

özetle burada yer verilmesi faydalı görülmüştür. Bu cümleden olarak,  

Eğitim Bilimleri Alan Testine yönelik olarak;  

-2010 KPSS Eğitim Bilimleri alanında sınava giren 279.890 adaydan 110 ve üzeri net 

soru yapan 2489 adayın sınav dağılım eğrisinde normalden farklı olarak 2. bir dağılım eğrisi 

oluşturduğunun gözlemlendiği, 2. eğri dağılımının Genel Yetenek Sınavı grafiklerinde de 

gözlemlendiğinden hareketle geçmiş yıllarda gerçekleştirilen sınavlardan farklı bir bulgu ve 

farklı bir durumla karşı karşıya bulunulduğunun,  

-Tüm soruları doğru cevaplayan 350 adayın akrabalık ilişkilerine bakıldığında, 93 

adayın birinci derecede akraba olduklarının (70’inin karı-koca, 23’ünün diğer akrabalık bağı),  

-120 tam soru yapan 350 adayın adres ve komşuluk ilişkilerine bakıldığında 52 adayın 
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aynı adreste veya aynı apartman, aynı site ya da sokakta ikamet ettiğinin, 

-100 ve üzerinde ham puan alan 3227 adayın 579’unun birinci derecede akraba 

olduklarının (446’sının karı-koca, 191’inin diğer akrabalık ilişkisi), 

-Eğitim Bilimleri alanında 100-120 arası ham puana sahip 3227 adayın adres ve 

komşuluk ilişkilerine bakıldığında, 980 adayın aynı adreste veya aynı apartman, aynı sitede 

yâda aynı sokakta ikamet ettiği, 

Genel Yetenek Testine ilişkin olarak; - 

-60 tam soru yapan 1029 adaydan 240 adayın birinci derecede akraba oldukları 

(101’inin karı-koca, 139’unun diğer akrabalık ilişkisi), 

-58-60 arası ham puan alan 3740 adaydan 690 adayın birinci derecede akraba oldukları 

(220’sinin karı-koca, 470’inin diğer akrabalık ilişkisi), 

-55-60 arası ham puan alan 27.284 adaydan 1805 adayın birinci dereceden akraba 

oldukları (328’inin karı-koca, 1477’sinin diğer akrabalık ilişkisi), 

-60 ham puan alan 1029 adaydan 58 adayın aynı dış kapı numarasına sahip adreslerde 

ikamet ettikleri, 

-58-60 arası ham puan alan 3740 adaydan 268 adayın aynı dış kapı numarasına sahip 

adreslerde ikamet ettikleri,  

-55-60 arası ham puan alan 27.284 adaydan 3221 adayın aynı dış kapı numarasına sahip 

adreslerde ikamet ettikleri, 

Tespit edilmiştir. 

Bilirkişiler değerlendirmelerinde; 10-11 Temmuz 2010 tarihinde gerçekleştirilen KPSS 

sınavına ilişkin eğitim bilimleri ve genel yetenek kitapçıklarında soruların sınav öncesinde 

sayıları binlerle ifade edilebilecek adaya bir şekilde ulaştırıldığı, bu anlamda bir usulsüzlük 

gerçekleştirildiği kanaatine varıldığı ifade edilmiştir.  
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1.6.8. İzmir Askeri Casusluk Kumpası  

Kamuoyunda İzmir Askeri Casusluk dosyası olarak bilinen İzmir 5. Ağır Ceza 

Mahkemesinin 2014/100 esas, 2016/37 karar sayılı dosyasının yapılan yargılaması sonucu 

tesis edilen 26.02.2016 tarihli gerekçeli kararında ifade edildiği üzere özetle;  

Kimden geldiği belli olmayan İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne 10.08.2010 tarihinde 

gönderilen bir elektronik posta ihbarı ile soruşturma başlamış olup ihbarda; İzmir'de genç 

kızları kandırarak zengin kişilere ve üst düzey bürokratlara para karşılığında pazarlayan bir 

çete olduğu, genç kızların elde edilen uygunsuz görüntüleri kullanılmak suretiyle tehdit edilip 

kendilerine bağımlı hale getirildiği ifade edilmiştir.  

Eylemin, örgüt faaliyeti kapsamında suç olarak değerlendirilmesi üzerine, iletişimin 

denetlenmesi ve teknik araçlarla izleme tedbirlerinin uygulandığı, iletişimin denetlenmesi ve 

teknik araçlarla izlemeler sonucunda elde edilen verilere göre; birinci aşamada eş zamanlı 

olarak, sanıkların adreslerinde aramalar yapılmıştır. İddianamede örgüt lideri olduğu iddia 

olunan sanık Bilgin ÖZKAYNAK'ın Sapanca'daki çiftlik evinde yapılan aramada, 

"PANDORA" ismi verilmiş ve davanın asıl dayanağı olan dijital materyaller, "COCO" ismi 

verilmiş dijital materyal ve fiziki dokümanların, ayrıca diğer sanıklarla ilgili yapılan 

aramalarda da dijital materyallerin, fiziki dokümanların ve bir kısım eşyanın ele geçirildiği, 

ikinci aşamada ise bu aramalarda ele geçirilen ve içinde suç unsuru olduğu iddia edilen 

materyallerden hareketle, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulmuş 

olan örgüte üye olma, devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme, yasaklanan bilgileri 

temin, yasaklanan bilgileri açıklama ve kişisel verilerin kaydedilmesi suçlarının işlendiği 

yönünde saptama yapılmıştır. İddia edilen örgütün suç şemasının oluşturulması sonrasında 

diğer bir kısım sanıkların adreslerinde de yapılan aramalarda suç unsuru taşıdığı iddia edilen 

materyallerin ele geçirilmiş ve ele geçirilen bu materyaller ve dokümanlar dava konusu 

yapılarak 06.01.2013 tarihli birinci iddianamenin düzenlenmiştir. 

Birinci iddianamedeki 357 sanıktan 134’ünün adreslerinde yapılan aramalar 

sonucunda ele geçirilen ve suç unsuru taşıdığı iddia edilen materyaller ile kısmen de 

"PANDORA" isimli dijital materyaller suç konusu gösterilerek 13.02.2014 tarihli ikinci 

iddianamenin tanzim edilmiştir. 
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Yargılama sonucunda yapılan değerlendirmeler neticesinde; iddia olunan örgütün suç 

şemasının oluşturulmasına esas ve her iki iddianamenin asıl dayanağı olan sanıklar Bilgin 

Özkaynak, Narin Korkmaz, Safiye Köten, Onur Süer, Hakan Oğuzhan ve Filiz Albayrak'a ait 

olduğu iddia edilen dijital materyaller ve fiziki dokümanların ele geçirildiği aramaların 

hukuka aykırı olduğu, dolayısıyla ele geçirilen materyallerin de kanuna aykırı delil olduğu, 

ele geçen bu kanuna aykırı delil niteliğindeki materyaller esas alınarak diğer sanıkların 

adreslerinde yapılan aramaların da hem esas alınan delillerin kanuna aykırı olması nedeni ile 

hukuka aykırı hale geldiği, hem de bu aramaların büyük bir kısmının yapılış şekli ve/veya ele 

geçirilen dijital materyallerin imajlarının alınmamış olması nedeni ile bizatihi hukuka aykırı 

olduğu, hukuka aykırı aramalarda ele geçirilen bu materyaller dışında iddianamede deliller 

arasında gösterilen HTS, iletişimin denetlenmesi (TAPE) ve teknik araçlarla izleme 

kayıtlarında iddiaya konu suçlara ilişkin veri alışverişinin yapıldığının ya da internet 

üzerinden veri aktarımı yapıldığının saptanmadığı, bunun yanı sıra iletişimin denetlenmesi ve 

teknik araçlarla izleme tedbirlerinin uygulanması sonucunda elde edilen hukuka aykırı 

verilerin de iddiaya konu suçlara ilişkin delil niteliğinin bulunmadığı, iddiaya konu suçların 

işlendiğini gösteren hukuka uygun hiç bir delil mevcut olmaması itibariyle yüklenen suçların 

sanıklar tarafından işlendiğinin iddia olunamayacağı, bu itibarla, ölümü nedeni ile hakkındaki 

kamu davasının düşürülmesine karar verilen sanık Alaettin Parmaksız dışındaki tüm 

sanıkların yüklenen suçları işlemedikleri sabit olduğundan ayrı ayrı beraatlerine karar 

verildiği belirlenmiştir. 

Kamuoyunda İzmir Askeri Casusluk olarak bilinen soruşturma ve kovuşturmalardaki 

usulsüzlükler nedeniyle ilgili kamu görevlileri hakkında düzenlenen İzmir Cumhuriyet 

Başsavcılığının 14.04.2016 tarihli iddianamesinde dile getirildiği üzere;  

FETÖ/PDY'nin, kendisinden olmayanlara karşı kullandığı çok sayıda illegal yöntem 

olup; bunlar şahsın işinden ailevi yaşantısına, kişisel zaaflarından toplumsal konumuna göre 

şekillenmekte ve çeşitlilik göstermektedir. Kamuda uygulanan hukuk dışı yöntemleri genel 

olarak kendilerinden olmayan çalışana mobbing uygulanması, terfi ettirilmemesi, önemli 

görevlere getirtilmemesi, meslekten ihraca varan disiplin cezaları verilmesi, istem dışı tayin 

edilmesi, hak edildiği halde ödüllendirilmemesi, yurt dışında eğitim imkânlarından 

faydalandırılmaması, vb. olarak sıralamak mümkündür. Ancak örgütün kullanmış olduğu bazı 

yasa dışı yöntemler vardır ki bunlar söz konusu şahsı hem madden hem de manen bitirmeye 

yönelik eylemlerdir. Bu yöntemlerle şahıs; aile, sosyal ve iş hayatında yıpratılarak 



399 
 

	

itibarsızlaştırılmakta, kişi bu iftiraların/saldırıların kimden geldiğini bilse de direnememekte, 

belli bir süre sonra görevinden istifa etmekte ya da örgütün istemiş olduğu davranışları 

sergilemek zorunda kalmaktadır. Bu eylemlerin bir kısmı örgütün hukuki uzantıları ile 

işbirliği içinde yürütülen planlı çalışmalardır.  

Söz konusu yöntemlere daha yakından bakıldığında;  

-Kamu çalışanını, çalıştığı kurum ve kamuoyu nazarında itibarsızlaştırmaya ve suçlu 

göstermeye yönelik iftira niteliğindeki iddialar içeren, kim tarafından gönderildiği tespit 

edilemeyecek şekilde şahsın özel hayatına ya da meslek hayatına dair isimsiz ve imzasız ihbar 

mektupları ya da elektronik postalar göndermek, bunlara dayanarak kamu 

kurum/kuruluşlarındaki uzantıları aracılığıyla şahıslar hakkında disiplin işlemi uygulanmasını 

ya da dava açılmasını sağlamak; şahsı itibarsızlaştırmak, tayin ve terfiini engellemek, aile 

düzenini bozmak. 

-Asıl yayın yapanın kim olduğunun tespit edilmesini engelleyecek şekilde yurt 

dışındaki çeşitli sunucular aracılığıyla hizmete sokulmuş internet sitelerinden çeşitli kamu 

kurum/kuruluşları ya da yöneticileri/çalışanları aleyhine çeşitli iddialarda bulunmak, özel 

hayata müdahale eden ve doğruluğu sınanamayan görüntü ve sesler yayınlamak, legal 

uzantıları vasıtasıyla internetteki bu tür yayınları “söz konusu siteyi kaynak göstererek" 

yayımlamak ve daha geniş kitlelere duyurmak,  

-Güvenlik birimleri ya da stratejik kurumlardaki uzantıları vasıtasıyla hukuk dışı 

yöntemlerle elde edilen ve üzerinde oynanmış çeşitli dijital verileri kamuoyuna sunmak, 

-Hakkında ceza ya da hukuk davası açılarak meslekten men edileceği, ellerinde özel 

hayatına dair açıklanmasını istemediği dijital veriler olduğu şeklinde tehditler ve şantajla, 

şahsı örgüte büyük miktarlarda himmet ödemeye ya da istenen işi yapmaya zorlamak, 

Şeklinde ifade emek mümkündür.  

Bu terör örgütünün gerçekleştirmiş olduğu İzmir Askeri Casusluk operasyonunda 

şüphelilerin yapmış oldukları cinsel içerikli görüşmeler casusluk algısına dönüştürülmekte 

sonuçta yapılan operasyonla ele geçirildiği iddia edilen dijital materyaller açıldığında sözde 

hedef örgütün yaptığı fişleme kayıtlarına ulaşılmakta, bu fişleme kayıtlarında mağdur 

gözüken kişiler hakkında yazılmış olan cinsel içerikli ya da meslek etiği ile bağdaşmayan 
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durumlar kişilerin kurumlarına ve medya organlarına sızdırılmakta, böylece sıfatları şüpheli, 

müşteki veya mağdur olan kısaca dosya içerisinde adı geçen herkes bir şekilde mağdur 

edilmekte, bu durum kişinin iş ve aile hayatında geri dönülmez vahim sonuçlara yol 

açmaktadır.  

Bu dosyada da yaklaşık 3100 kişi FETO/PDY terör örgütü tarafından mağdur 

edilmiştir. Örgütün bu eyleminin müzahir medya tarafından toplum üzerinde baskı ve 

kamuoyu oluşturmak, yapılan eylemi meşru göstermek ve kurum ve kişileri itibarsızlaştırmak 

adına birçok haber yapıldığı, bu haberlerin içeriğinde dosyanın en mahrem bilgilerinin 

bulunduğu, hemen hemen bütün haberlerin Cihan Haber Ajansı tarafından servis edildiği 

anlaşılmıştır.  

Liderliğini Fetullah GÜLEN’ in yaptığı FETÖ/PDY Terör Örgütünün, özellikle 

devletin üst kademesinde stratejik öneme sahip bakanlık bürokratlarını ve TSK personelini 

hedef alarak yürüttüğü tasfiye planı çerçevesinde, örgütün öğrencilik yıllarından başlayarak 

örgüt bilinci aşıladığı ve sorgusuz itaat anlayışı ile yetiştirdiği üyelerini, hedef alınan 

kurumlara yerleştirdikten sonra öncelikle buralarda görev alan diğer şahsılar hakkında 

raporlar hazırlamalarını sağlayarak fişlemeler yaptığı, fişlenen şahıslardan örgüte müzahir 

olanların devşirilmeye çalışıldığı, diğerlerinin ise özel hayat bilgileri, zaafları, siyasi 

eğilimlerinin bilgilerinin toplandığı, aynı zamanda kurum içinden ele geçirilebilen gizli-çok 

gizli-hizmete özel ayrımı yapılmaksızın her türlü bilgi ve belgenin fiziki veya dijital 

kopyalarının uyuyan hücre olarak faaliyet gösteren örgüt mensupları tarafından kurum dışına 

sızdırılarak “Abi” tabir edilen şahsılara iletildiği, zamanı geldiğinde örgüt lideri Fetullah 

GÜLEN’den aldıkları talimat doğrultusunda kurumlar içerisindeki örgüt mensuplarının 

harekete geçerek bu bilgileri önce internette yayınlayarak şahısların itibarsızlaştırılmalarını 

sağladığı, akabinde ise isimsiz ve imzasız ihbarlarla gerek adli gerekse idari soruşturmalara 

muhatap kılınmalarının yolunun açıldığı, böylelikle hedeflenen tasfiye planının adım adım 

uygulamaya konulduğu anlaşılmaktadır.  

Bu çerçevede kamuoyunda fuhuş ve askeri casusluk olarak adlandırılan soruşturmanın 

temelini oluşturan ve Pandora veri tabanında bu yönde bilgilere yer verildiği göz önüne 

alındığında, Pandora veri tabanındaki bilgi ve belgeler ile adreslerde bulunan fiziki belgelerin 

geçmişte TSK içerisinde yapılanan FETÖ/PDY terör örgütü mensupları tarafından temin 

edildiği anlaşılmaktadır.  
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Bu şekilde yürütülmekte olan bu soruşturmalar esnasında yapılan iş ve işlemlerde 

kullanılan yasadışı ve konusu suç teşkil eden eylemlerin, TÜBİTAK, TİB, TSK, Emniyet, 

Yargı ve kurumların teftiş kurulları gibi diğer kurumlara yerleştirilmiş örgüt mensuplarınca 

düzenlenen raporlarla meşrulaştırılmasının sağlandığı, tasfiye gerçekleştikten sonra ise geride 

delil bırakmamak adına çeşitli kayıtların silindiği görülmektedir. Soruşturma dosyasında 

arama ve el koyma esnasında bahse konu materyallerin imajının alınmamış ve imajı alınana 

kadar geçen süreçte bu materyallerin usulüne göre muhafaza edilmemiş olmasından dolayı 

delil niteliğini kaybetmiş olduğu görmezden gelinerek normal kullanıcı davranışlarıyla 

açıklanamayacak bir uyumsuzluğa rastlanılmadığı yönünde rapor düzenleyerek yapılan 

usulsüz işlemleri meşrulaştırarak Türkiye Cumhuriyet Devletinin Bakanlıklarındaki 

Bürokratların ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının tasfiye edilmelerini hızlandıran 

TÜBİTAK görevlilerince yapılan bu usulsüz işlemlerin aynı şekilde soruşturma kapsamında 

bulunduğu iddia edilen fiziki belgeler ile hard diskler içerisindeki dijital 

bilgi/belge/dokümanların da ilişkilendirilen kişiye ait olup olmadığı veya söz konusu 

bilgi/belgeye ulaşıp ulaşmayacağı yönünde bir araştırma yapılmadan inceleme yapıldığı, 

incelemenin taraflı olarak emir komuta altında ve istihbarat görevlilerinin etkin olduğu bir 

heyet tarafından yapıldığı, tarafsız olarak inceleme yapacak görevlilerin baskı uygulanmak 

üzere heyetten ayrılmasının sağlandığı ve belge/doküman/bilgi notu/world belgeleri hakkında 

TCK 327 ve TCK 334. maddeleri kapsamında görüş beyan edilerek düzenlenen rapor 

doğrultusunda bir çok kişi hakkında iddianame hazırlanmasına sebep olunarak bir çok Türk 

Silahlı Kuvvetler personelinin tasfiye edilmesine imkân sağladıkları anlaşılmıştır.  

FETÖ/Terör örgütünün liderliğini ve kuruculuğunu yapan Fetullah GÜLEN’in 

Türkiye Cumhuriyet Devletinin yönetimini ele geçirmek amacıyla kendisi için stratejik öneme 

sahip olan Türk Silahlı Kuvvetler içerisine sızmak, yerleşmek ve hücresel bir yapı ile TSK 

içerisinde vücut bulmak için çok uzun zaman önce plan yaptığı, bu plan çerçevesinde henüz 

ilkokul çağlarında örgütün amacı doğrultusunda hizmet edecek kişileri yetiştirerek askeri 

okullara girmesini sağladığı, askeri okullar içeresinde ise örgüt ile bağının deşifre edilmemesi 

için bir şekilde uyuyan hücre olarak yapılanmaya devam ettirerek mezun olmalarını sağladığı, 

bilahare mezun olan örgüt mensuplarının göreve başladıktan sonra örgütle bağını 

kuvvetlendirerek himmet adı altında para vermelerini sağlayarak örgüte maddi kaynak 

sağladığı, eğitim için yurtdışında bulunan TSK mensuplarının örgüte kazandırılması için 

örgüt liderinin hazır bulunduğu toplantılara veya sohbetlere katılmalarını sağladığı, yine diğer 
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kurumlar veya üst komuta kademesindeki örgüt mensupları aracılığı terfi etmelerini 

sağlayarak örgüte bağlılığı kuvvetlendirdiği anlaşılmıştır. 

 Emniyet Teşkilatının hiyerarşik yapısı, görev ve yetki sınırları içerisinde kaldıkları 

sürece, anayasal ve yasal çerçevede kendilerine tevdi edilen iç güvenlik görevleri 

doğrultusunda meşru bir gücü kullanabilecek olan kimseler olmasına rağmen, teşkilat 

içerisinde yapılanan FETÖ/PDY mensuplarının Emniyet Teşkilatının hiyerarşik yapısı dışında 

ve sahip oldukları silahlı güce ve hukuka aykırı bir yetkiye dayanmak suretiyle meydana 

getirdikleri paralel yapılanma ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya 

görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmişlerdir.  

Bu tespitler ışığında; Soruşturmanın amacının aslında suç ve suçla mücadele olmadığı, 

aksine kuruculuğunu ve liderliğini Fetullah GÜLEN’in yaptığı FETÖ/PDY Terör örgütünün 

nihai hedefi olan “devletin stratejik ve kritik görevlerinde yer alan şahısların tasfiye edilerek 

örgüt mensuplarının boşalan bu kadrolara yerleştirilmesi, örgüt çıkarlarına karşı gelen veya 

daha önceden örgüt aleyhine iş ve işlemlerde bulunan birtakım şahıslardan intikam alınması 

amacıyla bu şahısların itibarsızlaştırılmalarının sağlanması, TSK ve devlet bürokrasisinin 

işlerliğini kaybederek ele geçirilmesi” projesini hayata geçirmek için atılan bir adım olduğu, 

soruşturma sonunda çok sayıda TSK mensubu ve bürokrat hakkında adli işlem yapılmak 

suretiyle itibarsızlaştırılarak tasfiye edildiği göz önüne alındığında aslında örgütün asıl 

amacının Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini değiştirmek; devlet otoritesini zaafa 

uğratmak, yıkmak veya ele geçirmek; temel hak ve hürriyetleri yok etmek; kamu düzenini 

bozarak Türkiye Cumhuriyeti Devletini ele geçirmek olduğu anlaşılmaktadır. 

1.6.9. MİT Tırlarının Aranması  

Emekli Tümg. İbrahim AYDIN243;MİT tırlarının durdurulup buradaki silahların 

Suriye’deki radikal gruplara gittiği algısı oluşturularak Sn. Cumhurbaşkanı’nın yurt içi ve yurt 

dışında zor bırakılması amacıyla FETÖ/PDY tarafından organize edildiğini, ayrıca, TSK’da 

kendi lehlerine bir kırılma oluşturup, hükümeti sakıncalı hale getirme girişimi ve darbe 

teşebbüsüne giden yolda önemli bir olgu olarak görülmesi gerektiğini,  

MİT tırları hadisesinin, Jandarma içerisinde bir kumpasa dönüştürülmek istendiğini, 

kendisinin gizli tanık suçlamaları nedeniyle yaklaşık 1,5 ay hapis yattığını, belirtmiştir. 

																																																													
243 Komisyonun 24.11.2016 tarihli toplantı tutanağı. 
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01/01/2014 Tarihli Olay:  

Hatay İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğünde Jandarma Astsubay çavuş olarak 

görevli Halil ALP, HTS kayıtlarının tetkikinde ihbardan bir dakika önce saat 15:28:06’da 

görüştüğü tespit edilen Hatay İl Jandarma İstihbarat Müdürlüğünde görevli Üsteğmen 

Gökhan BAKIŞKAN ile irtibatlı olarak, Antakya/Köprübaşı mevkiinde ankesörlü telefondan, 

kendisini Tahir KARA olarak tanıtıp sıradan bir ihbar görüntüsü vermek suretiyle, ismini 

bildirmediği bir terör örgütüne ait silahların, plakasını verdiği araçlar içerisinde Hatay’ın 

Reyhanlı, Kırıkhan ve İslâhiye ilçeleri üzerinden Kilis iline götürüleceği şeklinde Jandarma 

156 çağrı hattını saat 15:29:57 de arayarak ihbarda bulunmuştur. 

Akabinde Hatay İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü 156 Harekât 

Merkezi İşlem Astsubayı olarak görev yapan Mehmet Mansur AVCI ve Ahmet AKDAĞ, söz 

konusu ihbarı Emniyet birimleri ve Jandarmanın diğer birimlerine hemen haber vermişlerdir. 

Aynı zamanda saat 16:00 da ihbar bilgisinin Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı 156 

Harekât Merkezine de iletmişlerdir. 

Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı 156 Harekât Merkezinde görev yapan 

astsubaylar Halil İbrahim KAPLAN ve Mahmut GÖÇER’in beyanlarına göre verilen ihbar 

bilgisinde sadece tırın silah yüklü olduğunun belirtildiği, bunun dışında El Kaide veya 

benzeri herhangi bir örgüte ait olduğu ya da gönderildiğine dair bir açıklamanın yapılmadığı, 

alınan ihbar bilgisi görevli astsubay tarafından Kırıkhan İlçe Jandarma Bölük 

Komutanlığında Merkez Karakol Komutanı olarak görev yapan Cemil ÇELİK’e iletildiği 

anlaşılmıştır. 

Bu sırada MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı) ’e ait tır ve ona eşlik eden aracın Hatay 

Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğünde görev yapan Atilla BOZAK 

tarafından ihbardan kısa bir süre sonra durdurulduğu, yapılan kimlik kontrolünde ilgililerin 

MİT mensubu olduklarını gösteren kimliklerini ibraz etmeleri üzerine adı geçen polis 

memuru tarafından serbest bırakıldıkları ve durumdan Hatay Trafik Şube Müdürlüğünün 

haberdar edildiği, Hatay Trafik Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından da Hatay Jandarma 

156 Harekât merkezine konu hakkında saat 16:47’de bilgi aktarıldığı, bunun üzerine 156 

Harekât merkezinde görevli Mehmet Mansur AVCI tarafından bu bilginin 16:48 itibarıyla 

Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı dâhil diğer tüm jandarma birimlerine haber verildiği 

belirlenmiştir. 
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Bu arada Kırıkhan Merkez Karakol Komutanı Cemil ÇELİK, Reyhanlı istikametinden 

Kırıkhan istikametine doğru silah yüklü bir tır ve ona öncülük eden Fiat Linea marka bir 

aracın gittiği yönündeki ihbar bilgisini İlçe Jandarma Komutanı Kubilay AYVAZ’a haber 

vermiştir. Aynı zamanda Cemil ÇELİK hazırlanarak tır ve aracın seyir halinde bulunduğu 

istikamete doğru hareket etmiş ve araçların yanına vardığında polis ekiplerinden bu şahısların 

MİT personeli olduğunu, araçların MİT’e ait, personelin de MİT personeli olduğu bilgisini 

İlçe Jandarma Komutanı Kubilay AYVAZ’a iletmiştir. Bu sırada Jandarma Üstçavuş İsmail 

DEĞİRMEN, nöbetçi Cumhuriyet Savcısı Yunus ALKAN’ı arayarak ihbar ve gelişmeler 

hakkında bilgi vermiştir. 

Tırın MİT’e ait olduğunun Kırıkhan Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı Yunus ALKAN’a 

bildirilmesinin ardından ALKAN, meslekte yeni olması nedeniyle durumu Kırıkhan 

Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar KAVALCIOĞLU’na iletmiştir. ALKAN, Başsavcının talimatı 

ile önce gözaltına alma ve arama kararı talep yazısı hazırlanması emri vermiş ise de, 

KAVALCIOĞLU’nun terör soruşturmalarında bağlı bulundukları Adana Cumhuriyet 

Savcısını aramasının ardından tekrar ALKAN’ı arayarak yönlendirmiş ve Adana Cumhuriyet 

Başsavcılığının yetkili olduğunu belirterek arama kararını vermekten vazgeçirmiştir. 

İsmail DEĞİRMEN’in talep yazısını hazırlayıp nöbetçi Cumhuriyet Savcısının yanına 

gitmiş ancak ALKAN, olayın artık kendi sorumluluğunda olmadığını, Adana Cumhuriyet 

Başsavcılığının görevli olduğunu belirtmesi üzerine “Kırıkhan” ibaresini silerek “Adana” 

ibaresini ekleyerek Adana Cumhuriyet Başsavcılığına faksla göndermiştir. Arama kararını 

Adana Cumhuriyet savcılığından tekrar faksla alıp olay yerine gitmiştir. 

İlçe Jandarma Komutanı Kubilay AYVAZ olay yerine gittiğinde Kırıkhan 

Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar KAVALCIOĞLU ile Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğünden 

Şube Müdürü Mehmet FIRAT, Gökhan BAKIŞKAN, Hayati ÖZCAN ve ismini bilmediği bir 

uzman çavuşun bulunduğunu, nöbetçi Cumhuriyet Savcısının ise daha sonra olay yerine 

geldiği, MİT personeli ile tanışık çıkmaları nedeniyle bir süre sohbet ettiklerini, bir kısım 

Jandarma görevlileri araçların MİT’e ait, personelin de MİT personeli olduğunun 

kesinleşmesine rağmen neden arama ve MİT personelinin gözaltına alınma kararının 

verildiğine, yine tırın aranmasında neden bu kadar ısrar edildiğine konusunda şüpheye 

düştüklerini belirt mişlerdir.  
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MİT personelinin, kendilerinin özel bir kanuna tabi olduklarını belirterek arama 

yapılamayacağına dair kanun maddelerini gösterdikleri, nöbetçi Cumhuriyet Savcısı Yunus 

ALKAN, Adana Terörle Mücadele konusunda yetkili Cumhuriyet Savcısı Özcan ŞİŞMAN 

ile telefonla görüşmesi esnasında bu durumu kendisine söylemiş, Özcan ŞİŞMAN’ın ise 

bunun doğru olmadığını ifade etmiştir., Kubilay AYVAZ’ın bir defa Cumhuriyet Başsavcısı 

Yaşar KAVALCIOĞLU’na ait, iki defa da Gökhan BAKIŞKAN’a ait cep telefonu ile C. 

Savcısı Özcan ŞİŞMAN ile konuştuğu, Özcan ŞİŞMAN’ın bu konuşmalarda tırın güvenli bir 

yere çekilmesi, olayın adli bir olay olduğu, kim ararsa arasın etkilerinde kalınmaması ve 

bakan dahil kimsenin telefonlarına cevap verilmemesi talimatlarını vermiştir.  

Yaşar KAVALCIOĞLU tırın aranması yönünde teşebbüste bulunmuş ancak MİT 

görevlileri tırın aranmasına müsaade etmemişlerdir. Bu süreçte Hatay Cumhuriyet Başsavcısı 

Bestami TEZCAN, Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar KAVALCIOĞLU ile 11 kez 

kendi telefonundan, ulaşamayınca 2 kez de nöbetçi Cumhuriyet savcısının telefonu üzerinden 

görüşme yapmış, bu görüşmelerde yapılan işlemin doğru olmadığını, yasalara aykırı 

olduğunu, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yetkisiz olduğunu, bu nedenle talimatı 

gereğince hareket etmemesi gerektiğini, ayrıca mahkemece verilen bir arama kararı yoksa 

burada gecikmesinde sakınca bulunan bir hal olmaması nedeniyle yetkili Cumhuriyet 

savcısının verdiği arama kararının yasal olmadığını, verdiği şifahi talimatın da kendisini 

bağlamayacağını, söz konusu tavrını devam ettirmesi durumunda bunun hukuki sorumluluk 

doğuracağını, yapılan işlemlerin usul ve yasaya uygun olmadığını defalarca hatırlatmıştır. 

Ancak Yaşar KAVALCIOĞLU, buna rağmen kolluğu koordine ederek araçların başında 

beklemiştir. Adana TMK 10'uncu madde ile görevli Cumhuriyet Savcısı Özcan ŞİŞMAN’ın, 

olay yerine gelinceye kadar şahısları ve araçları gözetim altında bulundurmak sureti ile olayın 

gerçekleşmesine doğrudan katkı sağladığı, yine kendisine Hatay Cumhuriyet Başsavcısı 

Bestami TEZCAN’ın “Sen ne yapıyorsun, tırların başında mı bekliyorsun, savcının 

Adana’dan gelmesine kadar araçları kasıtlı olarak bilerek tutuyorsun, bu açıkça hukuka aykırı 

bir eylemdir. Yasa hükmü bu kadar açık olmasına rağmen neden bu şekilde davranıyorsun. 

Kastın nedir?” demesi üzerine, Yaşar KAVALCIOĞLU “hukuki sonuçlarına katlanırım” 

şeklinde kendisine cevap vererek tutumunu sürdürmüştür.  

Adana TMK 10'uncu madde ile yetkili Cumhuriyet Savcısının olay yerine gelmesinin 

beklenildiği sırada Hatay Valiliğince gönderilen “MİT görevlilerinin bağlı oldukları 2937 

sayılı Kanuna göre personelin özel statüleri ve doğrudan Başbakanlık Makamına bağlı olarak 
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çalışmaları dolayısıyla usulüne uyulmaksızın alıkonulmamaları” konulu emrin Kırıkhan 

Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Muhammet ŞAHİN tarafından olay yerine getirilerek 

Kubilay AYVAZ’a verildiği, bu emir üzerine olay yerinde bulunan Kırıkhan İlçe Jandarma 

Komutanlığına bağlı tüm unsurların İlçe Jandarma Komutanlığı merkezine çekilme emrinin 

verildiği, bu arada tırın hareket ettiği, bunun üzerine Yaşar KAVALCIOĞLU’nun “Bir yere 

gidemezsiniz. Şu anda burada suç işleniyor” dediği, AYVAZ’ın tırın tekrar durdurulması 

emrini verdiği belirlenmiştir. 

Bu esnada Yaşar KAVALCIOĞLU ile MİT personeli arasında münakaşa yaşandığı, 

Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar KAVALCIOĞLU’nun “Buranın kralı benim, sizler de benim 

kölemsiniz, herkes benim dediğimi yapacak” dediği, akabinde Kubilay AYVAZ’ın emrine 

istinaden Kırıkhan İlçe Jandarma birliklerinin olay yerinden ayrıldığı, hareket ederek oradan 

ayrılan tırın Yaşar KAVALCIOĞLU’nun talimatıyla Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğünde 

görevli Gökhan BAKIŞKAN ve Mehmet FIRAT tarafından araçla takip edilerek durmasının 

sağlandığı, Kırıkhan Jandarma ekiplerinin tırın ikinci kez durdurulduğu yere gitmediği, 

Özcan ŞİŞMAN’ın Adana’dan hareket etmesinden önce MİT hukuk müşaviri tarafından saat 

17:00 sıralarında cep telefonu ile aranarak tırın kendilerine ait olduğunu, MİT Kanununa göre 

soruşturma izni olmadan araçta arama yapılamayacağını, usulsüz işlem yapıldığını belirttiği, 

Cumhuriyet savcısı Özcan ŞİŞMAN’ın hukuk müşavirine cevaben bu şekilde konuşmaya 

devam etmesi halinde hakkında soruşturmayı etkilemeye teşebbüsten işlem yapacağını 

söylediği, saat 21:00 sıralarında Cumhuriyet savcısı Özcan ŞİŞMAN’ın olay yerine geldiği 

ve gelir gelmez TEM Şube ekiplerine hitaben “bu şahıslar gözaltına alınsın, bunlara kelepçe 

takın, arama yapmalarına engel olun toplayın cep telefonlarını” şeklinde talimat verdiği, o 

sırada tırın kasasını açtırmak istediğinden dolayı MİT personelinin tırın arka kapısı önünde 

set oluşturduğu, MİT personelinin aracı açtırmayacaklarını, bunun suç olduğunu, Başbakanın 

izni ile ancak açtırabileceklerini Özcan ŞİŞMAN’a ilettikleri, Özcan ŞİŞMAN’ın aracın 

kilidinin anahtarının verilmesini istemesine rağmen talebi karşılanmayınca çilingir bulunması 

için talimat verdiği ve bu yönde girişimlerde bulunduğu, daha sonra Valilikten gelen 

talimatlar sonucunda saat 22:00 sıralarında tüm jandarma ve emniyet birimlerinin olay yerini 

terk ettiği, akabinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü personelinin de olay yerinden ayrıldığı 

ve böylelikle tırı arama girişiminin teşebbüs aşamasında kaldığı anlaşılmıştır. 

19/01/2014 Tarihli Olay:  
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Ankara İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucu madde 

ticareti ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamındaki önleme dinlemesi adı 

altında toplam 29 kişiye ait 42 telefon numarasının Ankara 13'üncü Ağır Ceza 

Mahkemesi'nin kararlarıyla iletişimin ve sinyal bilgilerinin tespiti (telefonların dinlenmesi) 

sağlanmıştır. Söz konusu kararlarda geçen dinlemeler Jandarma Yüzbaşı Hakan GENÇER, 

Jandarma Kıdemli Çavuş Gültekin MENGE, Jandarma Kıdemli Çavuş Mahmut ÖZCAN, 

Uzman Çavuş Cumali KATIRCI, Uzman Çavuş Ahmet YÜKSEL ve Uzman Çavuş Hasan 

ÜLKER tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın 27/03/2014 tarihli yazısı ile söz konusu 

kararlarda iletişimlerinin tespitine karar verilen 7 kişinin MİT Personeli, bir kişinin de MİT 

Personeli eşi olduğu ve bu kişilerin tamamının soruşturmaya konu faaliyeti yürüten (yani 

Adana’da durdurulan tırlarla ilgili söz konusu faaliyeti yürüten) personel olduğunu ve bu 

telefonların da bu faaliyetlerde kullanıldığını bildirmiştir.  

Ankara 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin sözü edilen kararları uyarınca 07/01/2014 

tarihinden itibaren MİT tarafından gerçekleştirilen faaliyetin detayı hakkında önceden bilgi 

sahibi olunmuş ve bu bilgiler ışığında MİT personeli, Ankara İl Jandarma İstihbarat Şubede 

görev yapan Hakan GENÇER, Gültekin MENGE, Ahmet YÜKSEL ve Cumali KATIRCI 

tarafından görev bölümlerine göre takibe alınmıştır. 

Olayın bir gün öncesi gecesi yani 18/01/2014 günü saat 22:00 sıralarında Gültekin 

MENGE’nin Cumali KATIRCI ve Ahmet YÜKSEL’i evinden aldığı, Ahmet YÜKSEL’i 

Ankara İl Jandarma Komutanlığında söz konusu faaliyette yer alan MİT personelinin 

telefonlarını takip edip bilgi vermesi için ekranın başında bıraktığı, MİT’e ait tırların Ankara 

Esenboğa Havaalanından ayrılmasını müteakip Ahmet YÜKSEL’in Gölbaşı güzergâhında 

bekleyen Gültekin MENGE ve Cumali KATIRCI’ya bilgi verdiği, bu bilgi akışı sonucunda 

söz konusu tırların Gölbaşı’na gelmesinin ardından plakalarını tespit ettiği, akabinde Gültekin 

MENGE’nin, Hakan GENÇER’i arayarak durumdan haberdar ettiği ve Alayda buluşmak 

üzere sözleştikleri, Gültekin MENGE’nin Alay Komutanlığına geldikten sonra tırların 

hareketlerini takip ettiği, ardından Hakan GENÇER ile buluşup birlikte Ankara Demetevler 

semtine gittikleri, orada Hakan GENÇER’in, yüzünü şapka ile gizleyerek bir büfeden telefon 

kartı alarak Gültekin MENGE’ye verdiği, telefon kartı aldıkları büfenin yanında ankesörlü 

telefon olduğu halde Etlik semtine giderek orada MOBESE kameralarının görüş alanı dışında 

ara sokakta bulunan bir ankesörlü telefonla ancak bir jandarma personelinin bilebileceği 
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Adana İl Jandarma Alay Komutanlığının sabit numarasını aramak suretiyle Gültekin 

MENGE’nin ihbarda bulunduğu, ihbar esnasında Hakan GENÇER’in arabada beklediği, zira 

daha öncesinde Adana İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli 

askerlerin tüm aşamalardan zaten haberdar olduğu belirlenmiştir.  

Gerek tırların hareket ettiği Ankara’da, gerekse tırların geçtikleri veya geçebilecekleri 

güzergâhtaki kolluk ve idari birimlere haber verilmeden Hakan GENÇER’in hafta sonu tatili 

olan Pazar günü saat 03:57’de Önder KIR’la görüşerek tırların gelişini haber verdiği, Önder 

KIR’ın da beraber görev yaptığı Hüseyin ÖZMEN’i durumdan haberdar ettiği, ardından saat 

05:57’de olay günü nöbetçi olan Atilla RAHİMİ yerine Aziz TAKCI’ya bilgi verdiği, hemen 

arkasından 06:01’de Hakan GENÇER’le görüştüğü, 06:04’te tekrar Aziz TAKCI ile 

görüşerek yanında Hüseyin ÖZMEN olduğu halde Aziz TAKCI’nın evine sabah saatlerinde 

henüz güneş doğmadan görüşmek amacıyla gittiği, doğrudan herhangi bir adli görev ve 

sorumluluğu olmamasına rağmen Önder KIR’ın hayatın olağan akışına aykırı olacak şekilde 

pazar günü çok erken bir saatte Aziz TAKCI’nın evine giderek, yapılmasını düşündükleri 

eylemin alt yapısının oluşturulması zımnında görüştükleri, bu görüşme neticesinde, ihbardan 

önce 6 kez Hakan GENÇER’le ihbarın ne şekilde ve nasıl yapılacağını görüştüğü, ihbarın 

yapılmasından yaklaşık 18 dakika sonra saat 07:47’de tekrar görüştükleri, bu arada Aziz 

TAKCI’nın da ihbarın ardından 08:14’te Adana TMK 10'uncu madde ile görevli Cumhuriyet 

Başsavcı vekili Ahmet KARACA’yı arayarak bilgi verdiği anlaşılmıştır.  

Aziz TAKCI olay günü nöbetçi olmadığı halde kendisine getirilen arama kararı 

üzerine, 01/01/2014 tarihinde Hatay/Kırıkhan’da durdurulan tırın daha önce MİT’e ait 

olduğunun tespit edilerek bırakılması ve terör örgütü ile ilgili olmadığının da bilinmesine, 

ayrıca yukarıda açıklandığı şekilde Ankara’dan yapılan istihbari bilgi sonucu tırların MİT’e 

ait olduğunun kesin olarak önceden öğrenilmesine karşın, “2014/2 sayılı soruşturma dosyası 

ile ilgisi olabilir” ibaresi düşerek gecikmesinde sakınca bulunan halin ne olduğunu tam olarak 

açıklamadan, yapılan ihbar ses kaydı dökümünde “patlayıcı madde” denilip herhangi bir terör 

örgütünden de bahsedilmediği halde, sonradan “El kaide terör örgütü” ve “silah ve 

mühimmat” ibareleri ilave edilen arama kararı talep yazısını kabul edip arama kararı verdiği, 

bu karar üzerine tırların durdurulmasından sonra Önder KIR ve Ahmet KARACA ile de 

birçok kez telefonla konuşarak durum hakkında değerlendirmelerde bulundukları 

belirlenmiştir.  
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Ceyhan-Sirkeli gişelerinde saat 12:00 dan itibaren 3 adet tırın ve bu araçlara eşlik 

ettiği öncü Jandarma İstihbarat elemanlarınca bildirilen 34 plakalı binek aracın durdurulduğu, 

söz konusu araçlardaki MİT personelinin zorla araçlardan indirilerek yere yatırıldıkları, 

kendilerine fiziki darp ve şiddet uygulanarak kelepçelendikleri, tırlardan biri üzerinde yapılan 

arama sırasında paralel yapıya ait yayın organlarında çalışan basın mensuplarının görüntü 

aldıkları ve bu görüntüleri zaman kaybetmeden medyaya servis ettikleri, bu sırada iki tırın 

beklediği Kürkçüler mevkiine Cumhuriyet savcisinin da intikal ettiği, ilgili Cumhuriyet 

savcısının devlet sırrı niteliğindeki faaliyetin herhangi bir suç veya suç unsuru 

oluşturmadığının açıkça anlaşılmasına rağmen usulsüz olarak vermiş olduğu arama ve el 

koyma kararının icrasını sağlayarak tırlar içerisindeki malzemelerinin tespitini yaptırdığı, bu 

işlemler sırasında, yetkili Cumhuriyet savcısı olarak görev yaptığı dönem içerisinde 

yürüttüğü diğer soruşturmaların tümünde arama ve tespit işlemlerine bizzat katılmadığı halde, 

önceki uygulamalarının aksine olay yerine bizzat giderek MİT’e ait tırların üzerine çıktığı, 

kasaları açtırdığı ve elindeki cep telefonu ile tırlarda bulunan malzemenin fotoğrafını çekip 

Jandarma personeline de kamera çekimi yaptırdığı, arama işlemleri devam ederken numune 

aldırarak 16:15 itibarıyla yangından mal kaçırırcasına o sırada olay yerinde bulunan 

Jandarma Olay Yeri İnceleme biriminde patlayıcı imha uzmanı olarak görev yapan Astsubay 

Kıdemli Başçavuş Celalettin BARDAKÇI’dan tırın kasasına bırakılan eşyanın incelenmesini 

ve fiziki inceleme raporu tanzim edilmesini istediği, akabinde alınan numunelerin Ankara 

Jandarma Kriminal Daire Başkanlığına gönderilmesi talimatları vererek bilirkişi raporları 

aldırıp dosya kapsamına eklemek suretiyle bilerek ve isteyerek görevi dışında, ihbar öncesi 

ve sonrası MİT’e ait olduğunu bildiği tırlarda arama kararı vermek, yapmak ya da yaptırmak 

ve ilgili tırları alıkoymak suretiyle bu bilgi ve görüntülerin basın yayın organlarında yer 

almasına sebep olacak şekilde devletin gizli sırlarını ifşa etme kastı ile hareket ettiği 

anlaşılmıştır. 

Her iki olayda da soruşturma işlemlerini yetkili Cumhuriyet savcıları yerine başsavcı 

vekili tarafından hazırlanan ve başsavcı tarafından onaylanan nöbet çizelgesine göre nöbetçi 

ve yetkili olmayan ilgili Cumhuriyet savcılarının yürüttükleri ve yine geçmişte uygulaması 

bulunmamasına rağmen anılan savcıların olay yerine giderek ısrarla söz konusu tırları arama 

yönünde gayret sarfettikleri belirlenmiştir. 

Cumhuriyet Savcıları Süleyman BAĞRIYANIK, Ahmet KARACA, Aziz TAKCI, 

Özcan ŞİŞMAN ile Yaşar KAVALCIOĞLU’nun Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve 
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Hükümetini, gerek yurt içinde gerekse uluslararası platformda zor durumda bırakmak ve 

itibarsızlaştırmak, El Kaide vb. terör örgütlerine yardım ettiği görüntüsü vererek uluslararası 

yargı organları nezdinde hukukî ve cezaî sorumluluk altına sokmak amacıyla; haklarında 

Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Siyasal veya Askeri Casusluk Amacıyla Temin 

Etme, Devletin Güvenliğine İlişkin Gizli Kalması Gereken Bilgileri Casusluk Maksadıyla 

Açıklama suçlarını işledikleri iddiasıyla cezalandırılmaları istemiyle kamu davası açılan 

asker sanıklar ile birlikte, plânlı ve sistematik bir şekilde yürütülen bir örgütsel yapının 

parçası olarak, MİT tarafından 2937 sayılı Yasa kapsamında yasal olarak gerçekleştirilen 

devlet sırrı niteliğindeki faaliyetleri, yapılan ihbarlar öncesinde baştan beri bildikleri halde, 

bu faaliyetlere özgülenmiş tırlarda usul ve yasaya aykırı olarak arama yaparak görüntü ve 

numune aldırdıkları ve bu görüntü ve bilgilerin basın yayın organlarında yer almasına neden 

oldukları anlaşılmıştır. 

Bu kapsamda, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, örgüt adına 

suç işlemek, örgüt kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak” 

suçlarına ilişkin olarak Ankara 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nden alınan dinleme kararları 

sonucunda 

19/01/2014 günü MİT’in söz konusu faaliyetinde görev alan 7 kişinin kullandıkları 

cep telefonlarının diğer şüpheli telefon numaraları arasına serpiştirmek suretiyle dinlendiği, 

07/01/2014 tarihinden itibaren faaliyetin detayı hakkında önceden bilgi sahibi olunduğu, bu 

bilgiler ışığında MİT personelinin, Ankara İl Jandarma İstihbarat Şubede görev yapan 

Jandarma görevlileri tarafından görev bölümlerine göre takibe alındığı, anılan örgütlü bu 

faaliyet neticesinde elde edilen bilgilerin Adana Jandarma İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat 

Şube Müdürlüğünde görevli askerlerle paylaşıldığı, bu şekilde ihbar öncesinde Adana İl 

Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli askerler tarafından tüm 

aşamalardan zaten haberdar olunduğu ve Ankara’daki jandarma istihbarat biriminde görev 

yapan asker şahıslarla da irtibatlı oldukları, ilgili Cumhuriyet savcılarının da ihbar öncesi ve 

sonrası Adana İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli askerler ile 

iletişim halinde bulunarak ihbar sonrası süreçleri edindikleri bilgilere göre yürüttükleri 

dikkate alındığında Ankara İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde başlayıp 

ilgili Cumhuriyet savcılarına kadar uzanan örgütlü bir yapı tarafından hukuk dışı iş ve 

eylemleri eylem ve fikir birliği içerisinde gerçekleştirdikleri anlaşılmıştır. 
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Esasında MİT tırları soruşturmasının hangi amaçla yapıldığının daha iyi 

anlaşılabilmesi için örgüt tarafından zaman itibariyle daha önce gerçekleştirilen birkaç 

faaliyetin değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Fetullah GÜLEN'in sözde liderliğindeki FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü, uydurma 

bir soruşturma ile devlet kurumlarını ve üst düzey devlet görevlilerini sözde Kudüs Ordusu 

Terör Örgütü ile irtibatlı göstermek ve bu yönde başlatılacak operasyonel sürecin ön 

hazırlığını oluşturmak üzere, 17/12/2013 tarihi öncesinde gazete haberleri, köşe yazıları ve 

dizi senaryoları ile kamuoyunu örgütün amaçları doğrultusunda yönlendirmeye çalışmıştır. 

FETÖ/PDY yöneticisi Emre (Emrullah) Uslu 19/09/2013 tarihinde Taraf gazetesinde 

yayımlanan "El Nusra'yı Kim Destekliyor" başlıklı köşe yazısında; "El Nusra'yı MİT'in 

desteklediğini, bu desteğin Mavi Marmara'yı organize eden İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani 

Yardım Vakfı (İHH), üzerinden verildiğinin de iddia edildiğini, MİT'in ne kadar yalanlasa da 

uzun bir müddet İHH üzerinden personel, silah ve büyük miktarda para yardımı yaptığını, 

Mavi Marmara olayının MİT tarafından durdurulabilecek olmasına rağmen kasıtlı olarak 

durdurulmadığını ve tüm gelişmelerden İran'ın ve destekçilerinin kazançlı olarak çıktığını" 

belirten bir yazı kaleme almıştır. 

FETÖ/PDY sözde lideri Fetullah GÜLEN'in 25/09/2013 tarihinde "din adına işlenen 

cinayetler" konulu konuşmasından iki gün sonra Zaman Gazetesi'nde bu konuşmanın 

İslamofobia'ya vurgu yapılarak haberleştirildiği, bir gün sonra Samanyolu Televizyonu'nda 

yayınlanan "Şefkat Tepe" adlı dizideki "Karar Kurulu" sahnesinde "İslamofobia" konusunun 

işlendiği, oyuncular arasında "Türkiye'nin teröre destek veren ülkeler arasına sokulacağı, 

dünya çapında terör örgütü kabul edilmiş illegal yapılara yardım ettiğininin raporlanıp, 

uluslararası arenada ciddi bir yalnızlığa itileceği, El Kaide'ye ve illegal İslami radikal terör 

örgütlerine yardım ediyor algısı oluşturularak yalnızlaştırılacağı" şeklinde diyaloglara yer 

verilmiştir. 

Emre (Emrullah) Uslu'nun, Türkiye'yi şikayet etmek ve Türkiye aleyhinde 

uluslararası kamuoyu oluşturmak amacıyla İngilizce olarak yayımlanan "Today's Zaman" 

isimli gazetede yazdığı "Disengaging From Al-Qaeda" başlıklı 06/10/2013 tarihli köşe 

yazısında; "Türkiye'nin, El Kaide militanlarının Türkiye sınırından Suriye'ye geçmesine göz 

yumduğunu, hatta bu gruplara MİT'in yardım ettiğini, bazı sivil toplum kuruluşlarının MİT'in 

El Kaide'ye yaptığı yardımlarda aracı olduğunu" belirtmiştir. 
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FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün amaçları doğrultusunda propaganda görevi 

yürüten STV İsimli televizyon kanalında yayınlanan "Şefkat Tepe" isimli dizinin 12/10/2013 

tarihli 21'inci bölümündeki "Karanlık Kurul" sahnesinde "Batı düşmanlığı ve radikal dini 

gruplarla işbirliği yapıyor imajı tuttu, devam etmeliyiz" şeklinde diyalogların bulunduğu 

belirlenmiştir. 

Emre (Emrullah) Uslu'nun Taraf Gazetesi'nde yayımlanan "MİT Haberleri Neden 

Sızdı, Ne Olur" başlıklı ve 24/10/2013 tarihli köşe yazısında "El Kaide'nin faaliyetlerinin 

Türkiye üzerinden koordine edildiği konusunda batılılarda ciddi kuşkuların olduğu, MİT'in 

sistem dışı faaliyetlerinin Türkiye'nin izole olmasına neden olacağı, hatta Türkiye'nin terörü 

destekleyen devletler arasına sokulabileceği" şeklinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün 

amaçları doğrultusunda kamuoyunu Milli İstihbarat Teşkilatı aleyhinde yönlendirici 

mahiyette bir yazı kaleme almıştır. 

17-25 Aralık süreci olarak bilinen girişimin ardından, FETÖ/PDY Silahlı Terör 

Örgütü'nün kendisine yakın basın-yayın kuruluşları aracılığıyla kamuoyu oluşturma çabasına 

devam ettiği, bu kapsamda STV'de yayınlanan 11/01/2014 tarihli "Şefkat Tepe" dizisinin 

21'inci bölümünde geçen "Karanlık Kurul" sahnesinde; "Bir taraftan ülkenin kılcallarına 

kadar sızarak genleriyle oynuyoruz diğer taraftan aldığımız paralarla Suriye'deki katliamı 

arttırıyoruz. Stratejimiz herşeye rağmen korku, panik, kaçırma, “tır-latma” olacak. Herşey 

“MİT” haline sokulursa olaylar da bitleşecek" şeklinde ifadelere yer verilmiştir. 

Emre (Emrullah) Uslu'nun Twitter isimli sosyal paylaşım sitesinde @EmreUslu 

uzantılı hesabından 13/01/2014 tarihinde saat 10:50'de "Çok yakında çok güzel şeyler olacak. 

Benden söylemesi…", saat 10:53'te "çok yoğun bir fırtınanın arkasından güneş açar ortalık 

muhteşem bir duruluk ve sessizlik ve güzelliğe bürünür ya. Öyle güzel şey…", 14/01/2014 

tarihinde Serdar Bayraktutan'ın şube müdürü olarak görev yaptığı Van Emniyet Müdürlüğü 

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen El-Kaide soruşturması 

kapsamında Kilis İli'nde bulunan İHH Vakfı bürosunda arama yapılarak bürodaki 

bilgisayarlara el konulduğu ve operasyon sonrası örgüte yakın basın yayın kuruluşlarında 

sürekli olarak "MİT'in İHH üzerinden El Kaide'ye yardım ettiği" iddiasının dile getirildiği 

görülmüştür. 

Emre (Emrullah) Uslu'nun Twitter isimli sosyal paylaşım sitesindeki @EmreUslu 

uzantılı hesabından 16/01/2014 tarihinde saat 07:39'da "Çok yakında çok güzel şeyler 
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olacak…" şeklinde paylaşımda bulunduğu, 15/01/2014 tarihinde Taraf Gazetesi'nde 

yayımlanan "El Kaide, İHH, TIR vs.." başlıklı köşe yazısında "El Kaide'ye yönelik başlatılan 

operasyonda bazı İHH bürolarının basılmasının, Türkiye El Kaide'ye yardım mı ediyor 

sorusunu yeniden gündeme getirdiğini, Türkiye'nin El Kaide'ye yardım ettiğini, bu yardımı 

istihbarat teşkilatları üzerinden yaptığını, Adana'da yakalanan havan başlıklarının sahibi olan 

Heysem Topalca'nın istihbarat elemanı olduğunu, gözaltına alındığını ama tutuklanmadığını, 

muhtemelen MİT tarafından kurtarıldığını, önceki haftalarda Ankara'dan beş tır insani yardım 

malzemesinin Suriye'ye gönderilmesi için İHH tarafından tören düzenlendiğini ancak tören 

alanında üç tırın bulunduğunu, aynı gün Jandarma'nın Hatay'da bir tırı durdurduğunu ancak 

MİT'in o tırı aratmadığını, o tırın İHH ile irtibatlı olduğunu" iddia etmiştir. 

22/01/2014 tarihinde Taraf Gazetesi'nde yayınlanan "Tırları MİT'in Aydınlıkçı ekibi 

mi yakalatıyor" başlıklı köşe yazısında "Silahların El Kaide'ye gittiğini, MİT'in tırların 

durdurulmasını engellemek için birçok önlem alabileceğini ancak bunu kasıtlı olarak 

almadığını ve böylelikle tırları yakalatmak istediğini, önce silahları yüklediklerini sonra da 

ihbar yaparak paralel savcılar bizi yakalıyor diyerek cemaat ile Erdoğan'ı karşı karşıya 

getirdiklerini, MİT'in içine sızmış bir Aydınlıkçı ekibin olduğunu, bu ekibin silahları 

yakalatarak Esad'a karşı silah gönderilmesini engellediği" şeklinde yorumlarda bulunarak 

dikkatleri eylemi gerçekleştiren FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'den uzaklaştırmayı 

amaçladığı anlaşılmaktadır. 

Sözde Kudüs Ordusu Terör Örgütü soruşturmasında şüphelilerin, uydurma 

gerekçelerle Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nı, İHH Başkanı 

Fehmi Bülent Yıldırım ve İHH'yı sözde terör örgütü ile irtibatlı göstermeye çalıştıkları, 

soruşturma süresince örgütün herhangi bir eylemini tespit edemedikleri, bu sebeple uydurma 

gizli tanık ifadeleri, sahte ihbar ve istihbari yazışmaları delil olarak göstermeye çalıştıkları 

belirlenmiştir. 

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından 07/05/2010 tarihinde 17 ve 25 Aralık, 

12/05/2010 tarihinde ise sözde "Selam–Tevhit Kudüs Ordusu Terör Örgütü" soruşturmaları 

başlatılmıştır. Bu soruşturmalar İHH’nın, soruşturmanın başlatılmasından 1 ay kadar önce 

Nisan 2010 tarihinde İsrail tarafından uygulanan abluka nedeniyle Gazze'ye "Mavi Marmara" 

adında yardım gemisi gönderme kararı alması, 25/05/2010 tarihinde de Emre TANER'den 

boşalan Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı'na Hakan FİDAN'ın atanması ve siyasi irade 
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tarafından MİT Müsteşarı olarak "Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi" olarak adlandırılan barış 

sürecininin koordinesiyle görevlendirilmesi sebebiyle başlatılmıştır.  

MİT'e ait tırların durdurulması öncesinde İHH bürolarına baskınlar yapılarak MİT'in 

İHH’yı kullanarak El Kaide gibi terör örgütlerine silah yardımında bulunduğu algısı 

oluşturulmaya çalışıldığı, 17/12/2013 tarihinde sözde "Selam–Tevhit Kudüs Ordusu Terör 

Örgütü" soruşturması sonlandırılarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmesine 

rağmen örgüt mensuplarınca Selam-Tevhit örgütünün silah unsurunu delillendirmek amacıyla 

MİT tırlarına yönelik bu girişimde bulunulduğu, yolsuzluk iddiaları bahanesiyle, Selam-

Tevhid, İran casusluğu gibi soruşturmalarla hükümeti yıkmayı, başbakanı siyasetin dışında 

bırakmayı denedikleri anlaşılmaktadır. 

Bu açıklamalar ışığında; ilgililerin genel olarak gerçekleştirdikleri eylem ve işlemlerin 

kesinlikle yargısal takdire ilişkin olmayıp plânlı bir organizasyonun parçası olarak hukuk dışı 

amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olduğu, zira söz konusu yargısal yetkilerin, ihbarlar 

öncesinde plânları yapılan ve gerçekleştirilmek istenen hukuk dışı amaca amede kılındığı, bu 

amacın da 15/07/2016 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde görev yapan ancak 

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olan askerlerin yaptıkları darbe girişimi ile ulaşmak 

istedikleri amaçla aynı olduğu anlaşılmıştır. 

1.6.10. Muhsin Yazıcıoğlu’nun Ölümü  

1.6.11. Hrant Dink’in Öldürülmesi 

Agos Gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Hrant DİNK’in 19.01.2007 günü Şişli 

İlçesi Halasgargazi Caddesi üzerinde bulunan gazete binası önünde uğradığı silahlı saldırı 

neticesinde hayatını kaybetmesi olayına ilişkin olarak maktül yakınlarının bir kısım kamu 

görevlilerinin cinayetin işleneceği konusundan önceden haberdar oldukları, görev, yetki ve 

konumları gereği cinayeti önleme yükümlülüğü bulunan kamu görevlilerinin vazifelerini 

yerine getirmedikleri, bu nedenle Hrant DİNK cinayetinden sorumlu tutulmaları gerektiği 

iddiası ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu 

tarafından yürütülen soruşturma sonucunda 04.12.2015 tarihli, 2014/40810 soruşturma ve 

2015/47335 esas sayılı iddianame düzenlendiği, iddianamenin “soruşturma konusu eylemler 

bir bütün olarak değerlendirildiğinde” başlığı ile yer verilen bölümünde;  
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Erhan TUNCEL'in Yardımcı İstihbarat Elemanlığına 23.11.2006 Tarihinde İstihbarat 

Daire Başkanı Ramazan AKYÜREK tarafından son verilmesine rağmen, bu husus 

kendisine tebliğ edilmeyerek, Hrant DİNK cinayeti tasarısı ile ilgili bilgi akışının 

kesilmesinin önüne geçildiği, ancak elde edilen yeni bilgilerin F/4 raporlarına 

dönüştürülmesi ve resmi kayıtlara geçirilmesinin de bu şekilde engellendiği,  

Erhan TUNCEL'in C.Başsavcılığında alınan 29.11.2013 tarihli ifadesinde belirttiği 

üzere, Hrant DİNK cinayetinden 4 ay kadar önce cinayeti işleyecek Ogün ismine 

kadar tüm detaylı bilgilerin öğrenilmesine rağmen tasarlanan cinayetin 

engellenmesine dönük hayati öneme haiz bilgilerin resmi yazışmalara konu 

edilmemesi,  

Ramazan AKYÜREK’in Hrant DİNK cinayeti günü 19.01.2007 tarihinde cinayeti 

işleyen suç örgütüne dair sahip olduğu bilgileri soruşturmayı yürüten İstanbul 

Emniyet Müdürlüğü görevlilerinden bu konuda sorulan sorulara rağmen ısrarla 

gizlemesi,  

Ramazan AKYÜREK ve Ali Fuat YILMAZER’in Hrant DİNK cinayetini işleyen Yasin 

HAYAL liderliğindeki silahlı suç örgütü ve YİE Erhan TUNCEL hakkında İstanbul 

Emniyet Müdürlüğü görevlilerine bilgi vermemesi konusunda Trabzon İstihbarat Şube 

Müdürü Faruk SARI’ya talimat vermeleri,  

Ramazan AKYÜREK, Ali Fuat YILMAZER, Engin DİNÇ ve Ercan DEMİR'in talimatı 

ve bilgisi dahilinde Muhittin ZENİT tarafından Erhan TUNCEL ile cinayetten 1 saat 

44 dakika sonra yapılan telefon görüşmesinin içeriği,  

Erhan TUNCEL'in cinayet günü Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğünde hakkında 

yakalama ve gözaltı kararı bulunmamasına rağmen 14 saat alıkonularak kendisiyle 

resmi kayıtlara yansıtılmayan görüşmeler yapılması,  

Görevli olduğu Bayburt ilinden Ramazan AKYÜREK ve Ali Fuat YILMAZER'in 

talimatı ile il dışı görevlendirme emri olmamasına rağmen Trabzon İstihbarat Şube 

Müdürlüğüne giden Muhittin ZENİT ve diğer İstihbarat Şube Müdürlüğü 

görevlilerince Hrant DİNK cinayeti tasarısına dair resmi belgelerin yeniden 

düzenlenerek bir kısmının yok edilmesi,  
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Hrant DİNK cinayetinden 9 gün önce arıza formu düzenlenerek İstihbarat Daire 

Başkanlığına gönderilen ancak İstihbarat Daire Başkanlığında teslim alındığına dair 

bir evrak bulunmayan, Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğünün bütün yazışma ve 

medya dosyalarının bulunduğu sunucunun suç delillerini gizlemek amacıyla yok 

edilmesi,  

 (11) nolu 12.09.2006 tarihli (F-3) buluşma raporunda düzenlendiği belirtilen (F-4) 

haber raporunun yok edilmesi,  

 (12) nolu 19.10.2006 tarihli üst yazı ile İstihbarat Daire Başkanlığı'na gönderilen (F-

3) buluşma raporunun 09.09.2015 tarihinde Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğü 

arşivinde bulunmasına kadar soruşturma makamlarından gizlenmesi,  

Yine, 09.09.2015 tarihinde Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğü arşivinde bulunan, 

Ogün SAMAST'ın Hrant DİNK cinayetini işlemek amacıyla İstanbul'a gitmek üzere 

Trabzon'dan ayrıldığı gün olan 17.01.2007 tarihinde Yasin HAYAL ile ilgili yapılan 

takibi içeren raporun soruşturma makamlarından gizlenmesi, 

Hrant DİNK cinayetinden 6 gün önce planlanan Ergenekon ve benzeri operasyonların 

önünde engel olarak görülen Ahmet İlhan GÜLER'in EGM İstihbarat Daire 

Başkanlığına çağrılarak kendisinden İstanbul’u terketmesinin istenmesi,  

2006 yılı Haziran ayında İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürlüğü C-2 Büro 

Amirliği içinde, 23.05.2012 tarihine kadar mevzuat dışında resmi olarak kuruluşu 

yapılmayan gizli bir yapılanma olarak çalışan başında Yılmaz ANGIN'ın bulunduğu 

C-5 Bürosunun kurulması,  

Hrant DİNK cinayeti tasarısına ilişkin İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube 

Müdürlüğüne gelen bütün F/4 raporları, istihbari bilgi ve çalışmaların 2006 yılı 

Haziran ayından cinayetin işlendiği 19.01.2007 tarihi ve sonrasında yasal olmayan 

gizli C-5 Bürosunca yürütülmesi, 

Bilirkişiler Levent YARIMEL ve Durmuş DEMİRBAŞ’ın bilirkişi atama ve yemin 

tutanağındaki görev tanımları içinde Hrant DİNK cinayetinin çözümü ve sorumluluğu 

bulunan kamu görevlilerin tespiti açısından çok önemli tespit ve taleplerin yer aldığı 

İstihbarat Daire Başkanlığına elden teslim edilen 16.02.2008 tarihli yazıdaki 
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taleplerin karşılanmaması, İstihbarat Daire Başkanlığı kayıtlarından yok edilen 

16.02.2008 tarihindeki yazının bir suretinin yürütülen soruşturma kapsamında 

Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğü arşivinde bulunması,  

Hrant DİNK cinayetinden sonra yargılama yapan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi 

Başkanı Hâkim Erkan ÇANAK'ın telefon hattı adına kayıtlı olmasına rağmen Terör 

Örgütü Üyesi olduğu iddiasıyla sahte Selman BÜYÜKBURÇ ismi ile hazırlanmış sahte 

resmi belgeler kullanılıp dinlenmesi ile yargılamanın kontrol altında tutulması,  

İddianameye konu soruşturmayı önceden yürüten Cumhuriyet Savcısı Muammer 

AKKAŞ tarafından tanık sıfatıyla ifadeleri alınan Hacı Ali HAMURCU ve Ümit 

DENKTAŞ'ın C.Başsavcılığına tekrar başvurarak önceki ifadelerini soruşturma 

Savcısı Muammer AKKAŞ’ın Ergenekon yargılamasının sanıkları üzerine 

yönlendirmesi sonucu vermek zorunda kaldıkları yönündeki beyanları,   

Ogün SAMAST'ın C.Başsavcılığında alınan ifadesinde, Hrant DİNK cinayetinden 1 

hafta önce Erhan TUNCEL ve Yasin HAYAL'in kendisine "Ramazan AKYÜREK ve Ali 

Fuat YILMAZER yanımızda, sırtımız sağlam" dediği cinayeti işlemek amacıyla 

Trabzon’dan İstanbul’a geleceği gün Yasin HAYAL’in kendisine "Trabzon da 

yakalanmayacaksın, seni Samsun’da alacaklar, yoksa Ramazan müdür açığa çıkar" 

şeklindeki beyanı ayrıca cinayet günü cinayet mahallinde peşinden gelerek kendisini 

takip eden şahısların polis olduğundan kuşkulandığını, telefonla görüştüğü Yasin 

HAYAL'e söylediğinde Yasin HAYAL'in "korkma onlar bizden" şeklindeki beyanları da 

dikkate alındığında,  

Somut olayda şüpheliler Ramazan AKYÜREK, Ali Fuat YILMAZER ve Coşgun 

ÇAKAR'ın Emniyet Teşkilatı içinde Fetullah GÜLEN cemaati olarak tanımlanan bir 

yapılanmayı gerçekleştirerek, sonradan kumpas oldukları anlaşılan Ergenekon, 

Balyoz gibi soruşturmaları başlatmayı amaç edinen silahlı terör örgütünün 

yöneticilerinden olduğu, bu anlamda, amaç suçun gerçekleştirilmesi için Hrant DİNK 

cinayetinin araç suç niteliğinde olduğu,  

Şüpheliler Ramazan AKYÜREK, Ali Fuat YILMAZER ve Coşgun ÇAKAR’ın yöneticisi 

olduğu silahlı terör örgütünce, Hrant DİNK'in mutlak suretle öldürüleceği, bunun için 

hazırlıklar yapıldığı, 13.10.2005 tarihinden itibaren bilinmesine rağmen amaç suçun 
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gerçekleşmesi için araç suç niteliğinde olan Hrant DİNK cinayetinin gerçekleşmesinin 

beklendiği tespit edilmiştir.”  

Hususlarının yer aldığı, şüpheliler hakkında açılan söz konusu davanın derdest olup 

yargılamasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam olunduğu, 

Cumhuriyet Savcısı Muammer AKKAŞ’ın da anılan soruşturma evrakında 

23.09.2011-27.01.2014 tarihleri arasında iki buçuk yıla yakın bir süre görev yapmış olmasına 

rağmen, mensubu bulunduğu FETÖ/PDY adlı örgütün amaçları doğrultusunda hareket 

ederek, haklarında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 04.12.2015 tarihli ve 2014/40810 

soruşturma, 2015/47335 esas sayılı iddianame düzenlenen ve yargılamaları İstanbul 14. Ağır 

Ceza Mahkemesinin 2016/32 esas sırasından süren “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün 

yönetici ve üyeleri olduğu belirlenen şüpheli bir kısım kamu görevlileri” ile ilgili olarak hiçbir 

işlem yapmadığı gibi, bu kişileri korumak gayesiyle tanıklar Hacı Ali HAMURCU ve Ümüt 

DENKTAŞ’ın beyanlarını yönlendirerek aldığı iddialarına ilişkin olarak HSYK 3. Dairesinin 

soruşturma izni vermesi üzerine ilgili hakkında HSYK Başmüfettişliğince soruşturma icra 

edildiği anlaşılmıştır.  

1.6.12. Gazeteci Haydar Meriç’in Cinayeti  

Kırklareli’nde yaşayan emekli öğretmen Haydar Meriç, 31 Mayıs 2011 tarihinde 

ortadan kaybolmuş, kimse bu duruma anlamlı bir cevap veremediği için öncelikle bir kaza 

geçirdiği düşünülmüş, fakat 18 Haziran 2011’de cesedi denize atılmış halde Akçakoca (Bolu) 

kıyısında bulunmuştur. 

Cinayet ile alakalı olarak başlatılan soruşturmada iki yıl boyunca hiçbir gelişme 

olmamış, ancak 2013 yılında Kırklareli Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bir emniyet amiri, 

bazı bilgiler elde etmiştir. Sözkonusu emniyet amirinin elde ettiği bilgilere göre, Gazeteci 

Haydar Meriç cinayetinin arkasında FETÖ bulunmaktadır.244  

Meriç, Fethullah Gülen hakkında elde ettiği bilgileri toplayan bir kitap yazmayı 

düşünmüş, bu yüzden hedef olmuştur. Fethullah Gülen’in 1960’lı yıllarda Kırklareli vaizi 

olarak görev yaparken özel hayatına ait bilgiler, Meriç’i bu kadar önemli bir hedef haline 

																																																													
244 www.hurriyetcom.tr, “Gazeteci Haydar Meriç Cinayetinin Firari Komiseri Yakalandı” (09.09.2016) 
http://www.hurriyet.com.tr/gazeteci-haydar-meric-cinayetinin-firari-komiseri-yakalandi-40220325 
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getirmiş, ancak bu bilgiler, Meriç’in bile hesap edemediği ölçüde birileri tarafından çok ciddi 

bir şekilde tahlile tabi tutulmuştur. 

Fethullah Gülen hakkında bir kitap yazılacağı bilgisini alan Örgüt mensubu emniyet 

istihbarat şubesinde görevli istihbaratçılar, DHKP-C’li olduğu gerekçesiyle Meriç’in 

telefonunu ve evine yerleştirilen dinleme cihazları evini dinlemişlerdir. 

Yapılan dinlemelerde, kitap hazırlığı hakkında hiçbir bilgi elde edilememesi üzerine, 

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı’na bağlı olarak çalışan başka bir 

istihbaratçı ekip Ankara’dan yola çıkarak, Meriç’in ikamet etmekte olduğu evin karşısında bir 

ev kiralayarak fizikî olarak takip etmeye başlamıştır. 

Yapılan teknik-fizikî takip ve telefon dinlemelerinden yine bir sonuç elde edilememesi 

üzerine; Meriç’in elindeki bilgileri “üzerinde taşıdığı” düşünülerek yolda araçla çarpılmak 

suretiyle çantası çalınmış, ancak çantası ve içindeki şahsî eşyalarından da yine somut bir 

bulgu elde edilememiş, çanta içindeki bilgisayar verileri kopyalanmıştır.  

Kırklareli Emniyeti İstihbarat Şubesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire 

Başkanlığı’ndan gelen ekiplerin “kitap taslağı” ile alakalı hiçbir bilgi elde edememesi üzerine, 

sözkonusu istihbaratçı ekipler geri çekilmiş, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire 

Başkanlığı’ndan farklı bir ekip yola çıkmış, “patates hat” diye tabir edilen sahte kimliklerle 

temin edilen iki telefon hattı kullanılarak 31 Mayıs 2011 tarihinde, gece saat 01.00’da Haydar 

Meriç aranmıştır. Meriç, bu görüşmeden sonra evinden dışarı çıkmış ve kendisinden bir daha 

haber alınamamıştır. 

Yukarıda bahsedildiği üzere, bütün bu bilgileri Edirne’de elde eden emniyet amiri, 

elde ettiği bilgileri Kırklareli veya Edirne Emniyet Müdürlüğü ile değil, Ankara’da Emniyet 

Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı E.D. ile paylaşmak üzere Ankara’ya gitmeye karar 

vermiş ve bunu yakın çevresi ile paylaşmıştır. Fakat emniyet amirinin bu niyeti, kısa zamanda 

Ankara’daki emniyet istihbarat ekibi tarafından haber alınınca hazırlık yapılmış, Ankara’ya 

giden emniyet amiri, iki emniyet müdürü tarafından karşılanarak Yenimahalle’deki Karşıyaka 

Mezarlığı’na götürülmüştür. Tecrübeli emniyet amiri, müdürlerinin bu ciddi mesajını çok iyi 

anlamış ve İstihbarat Daire Başkanı ile görüşmeksizin Edirne’ye geri dönmüş; 2016 yılına 

kadar soruşturmada herhangi bir ilerleme kaydedilememiştir. 
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2015 yılı Aralık ayında, Hanefi Avcı’nın; “Bu cinayetin arkasında cemaat olabilir”,245 

açıklaması ile gündem değişmiş, soruşturma yeniden derinleştirilmiştir. 

2016 yılı Haziran ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 

soruşturmada, ihbarlar değerlendirilmiş, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire 

Başkanlığı, İstanbul, Ankara ve Kırklareli İstihbarat Şube Müdürlüklerinde görev yapan 

polisler gözaltına alınmıştır  

Gözaltına alınan emniyet istihbaratçılardan Komiser Yrd. E.Ç.’nin, 2011 ve 2012 

yıllarında Başbakanlık çalışma odaları ve toplantı salonlarına “böcek” konulmasıyla ilgili 

davadan yargılanan Komiser Yrd. olduğu; diğer zanlıların ise, CHP Genel Başkanı Deniz 

Baykal ve MHP Genel Başkan Yardımcıları ile Yönetim Kurulu üyelerine yönelik “kaset 

tuzaklarını” kuran ekip içinde oldukları anlaşılmış;246 Meriç'i takip etmek üzere Ankara ve 

İstanbul'dan Kırklareli'ne gelen 7 istihbaratçıdan 6'sının “ByLock” kullanıcısı olduğu tespit 

edilmiştir.247 

Meriç’in olay gecesi yaptığı telefon görüşmelerinin Telekomünikasyon İletişim 

Başkanlığı kayıtlarından silindiği, evine giden cadde ve yollarda bulunan kamu kuruluşlarına 

veya özel şahıslara ait güvenlik kameralarının kablolarının kesildiği ve böylece kamera 

kaydının yapılamadığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü’nden 

gönderilen istihbarat polislerinin Kırklareli Emniyet Müdürlüğü’ne girdiğini gösteren kamera 

kayıtlarının bulunamadığı, şehrin giriş ve çıkışlarında bulunan mobese kameralarının o gün 

çalışmadığı ve kayıt yapmadığı iddia edilmiş,248 Örgüt üyeleri sadece “kendileriyle irtibatlı üç 

hücreyi tanıdığından”249 ekipler dışına bilgi çıkışı olmamıştır. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, zanlılar ile ilgili olarak; terör örgütü kurmak, örgüt 

üyesi olmak, adam öldürmek, haberleşmenin gizliliğini ihlal, şahıslar arasındaki konuşmanın 

																																																													
245 www.odatv.com, “Gülen’in Özel Hayatını Araştırırken Öldürülen İsmin Bilgisayarından Neler Çıktı?” 

(06.07.2106) 
http://odatv.com/gulenin-ozel-hayatini-arastirirken-oldurulen-ismin-bilgisayarindan-neler-cikti-

0607161200.html 
246 www.t24.com.tr, “Paralel Yapı Soruşturmalarında İlk Cinayet Suçlaması” (24.06.2016) 
http://t24.com.tr/haber/paralel-yapi-sorusturmalarinda-ilk-cinayet-suclamasi,346868 
247 www.yenicaggazetesi.com.tr, Haydar Meriç Cinayetinde Bylock İzine Rastlandı, (31.10.2016) 
 http://www.yenicaggazetesi.com.tr/haydar-meric-cinayetinde-bylock-izine-rastlandi-149377h.htm 
248 www.odatv.com, “Gülen’in Özel Hayatını Araştırırken Öldürülen İsmin Bilgisayarından Neler Çıktı?” 

(06.07.2106) 
http://odatv.com/gulenin-ozel-hayatini-arastirirken-oldurulen-ismin-bilgisayarindan-neler-cikti-

0607161200.html 
249 Demirağ, Yavuz Selim. İmamların Öcü, s:238, Kırmızı Kedi Yayınevi, 2015, İstanbul 
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dinlenilmesi ve kayda alınması, şahsî verilerin hukuka aykırı şekilde elde edilmesi, resmi 

belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma, iftira, tehdit ve usulsüz gerekçelerle adliyeyi 

yanıltmak, delilleri karartmak suçlarından işlem başlatmıştır.  

Gazeteci Haydar Meriç’in, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı, 

İstanbul, Ankara ve Kırklareli Emniyet Müdürlükleri İstihbarat Şubeleri’nde görevli 

istihbaratçı polisler tarafından uzun süreli takip edilerek dinleme ve ses kaydı yapılması, 

birbirinden farklı ekiplerin işbirliği içinde çalışması ve nihayet bu işbirliği ile Meriç’in 

öldürülmesi; oranları değişmekle birlikte hemen her kamu kurum ve kuruluşunda kadrolaşmış 

olan Örgüt’ün öncelikli olarak söz konusu kurumların hayati derecede önemli stratejik 

noktalarına (personel, muhasebe, özel kalem, istihbarat, bilişim vb.) yerleşerk “bütün 

yapılanmayı kontrol edebilir durumu geldiğini”250 ve Örgüt’ün Emniyet teşkilatı içindeki 

operasyonel gücünü göstermesi bakımından önemli bulunmuştur. 

1.6.13. Malatya Zirve Yayınevi Olayı 

1.6.14. Selam Tevhid Kudüs Ordusu Dosyası 

HSYK Müfettişlerinin konuya ilişkin düzenledikleri 07.12.2015 tarihli rapor ve HSYK 

İkinci Dairesinin 10.12.2015 tarihli kovuşturma izni kararında temas edildiği üzere özetle; 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 3 yıldan fazla süredir derdest bulunan 2011/762 sayılı 

soruşturma dosyasında birleştirilen, İstanbul TEM Şube Müdürlüğünce 12.05.2010 tarihinde 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen evrakta;  

10/05/2010 tarihinde httt://www.velfecr.com isimli internet sitesindeki yayına 

değinilerek Nurettin ŞİRİN’in Siyonist ve Yahudi karşıtı olduğu, bunlara karşı kin ve nefret 

söylemlerinde bulunduğu, yaptıklarından dolayı Siyonist ve Yahudilerden bir gün mutlaka 

hesap sorulacağına dair değerlendirmelerde bulunduğu, adı geçenin geçmişte Türklüğü, 

Cumhuriyeti, Devletinin Kurum ve Organlarını Aşağılama ile Devletin Arşı Ulusal 

Şahsiyetine Karşı Cürüm İşlemek suçlarından yargılandığına değinildiği, 2004 yılında 

cezaevinden tahliye olduktan sonra eski kadrolarını bir araya getirmek amacıyla tekrar 

yapılanma içerisine girdinden bahisle -Nurettin ŞİRİN ile ilgili iddialar etkin bir ön 

araştırmaya tabi tutulmaksızın- ilgilinin arşiv kayıtlarına konu olmuş bilinen faaliyetlerinden 

söz edilerek bir örgüt soruşturması başlatılmıştir. 

																																																													
250 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Çatı İddianamesi, s:187 
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Bu şekilde pek çok kişi Selam Tevhid (Kudüs Ordusu) Terör Örgütüyle 

ilişkilendirilerek Ceza Muhakemesi Kanunun 135 ve 140. maddelerde yer alan iletişimin 

tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması ile teknik araçlarla izleme tedbirine olanak sağlanmıştır. 

CMK’nın 160 ve devamı maddeleri gereği soruşturmayı icra eden ilgili Cumhuriyet 

savcısının şüpheli Nurettin ŞİRİN hakkındaki iddiaları araştırması, aldığı ihbar ve şikâyetleri 

mutlaka muktezaya bağlaması zorunluluk taşımasına rağmen, dosyanın tümü ele alındığında, 

yaklaşık 3 yıl 7 ay boyunca herhangi bir ara yakalama, operasyon planlaması ya da iletişim 

tespiti ve teknik araçlarla izleme tedbiri dışında bir araştırma faaliyeti içermeyen, farklı 

konumlardaki kişilerin kamu ve özel hayata ilişkin telefon görüşmeleri ile gündelik 

yaşamdaki faaliyetlerinin izlenmesi üzerinden yürütülen soruşturmada, herhangi bir suç 

unsurunun elde edilememesine rağmen bu tedbirlerin kapsamının genişletilerek tatbikine 

devam edilmesi de nazara alındığında, söz konusu evrakta iddiaların Selam Tevhid (Kudüs 

Ordusu) Terör Örgütü kapsamında değerlendirilerek bu yönde başlatılan sözde bir 

soruşturmayla aşağıda detaylarına yer verileceği üzere Başbakan, bakanlar, MİT Müsteşarı, 

siyasiler, bürokratlar ile akademisyenler, gazeteci ve yazarlardan hükümete yakın konumda 

olanların, İran ile işbirliği içerisinde ve İran’a yakın terör örgütüne destek veren, onunla 

işbirliği içerisinde hareket eden bir konumda gösterilmesinin, ileride yapılması muhtemel bir 

operasyona zemin hazırlanmasının, devlet yönetimine ilişkin saklı kalması gereken, devlet ve 

hükümet politikaları açısından son derece önem arzeden iletişimlerin dinlenmesi, tespit 

edilmesi ve kayda alınmasının amaçlandığı görülmektedir.  

Benzer şekilde İstanbul TEM Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul CMK’nun 250. 

Maddesiyle Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen 07.04.2011 tarihli evrak ile de; 

04.03.2011 ve 06.04.2011 tarihlerinde İstanbul TEM Şube Müdürlüğüne gelerek ifade 

verdiği belirtilen Kamile YAZICIOĞLU isimli şahsın, eşi Hüseyin Avni YAZICIOĞLU’nun 

kolluk ve adli makamlarca bilinen geçmişine, toplantı ve faaliyetleri ile geçmişte ve halen 

birlikte olduğu kişilere, Selam Tevhid (Kudüs Ordusu) Terör Örgütünün genel manada kolluk 

arşivlerine girmiş, yargılamaya da konu olmuş eylemlerine dair değerlendirmelerinden yola 

çıkılarak, özellikle Kamile YAZICIOĞLU’nun evlerine gelen misafirlerini haremlik selamlık 

şekilde ağırladıklarından bahsetmesine karşın evlerine gelen ve eşinin arkadaşlık yaptığı 

kişilerle ilgili bütün bilgileri ilgililerin isim ve bazen de soy ismi ile birlikte bütün detaylarına 

kadar anlatması itibariyle Kamile YAZICIOĞLU’nun anlatım ve iddialarının bir ön 

araştırmaya tabi tutulmasının, meselenin ifadelerde bahsi geçen tanıklar üzerinden öncelikle 
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mümkün olduğunca aydınlığa kavuşturulmasının gerekmesine karşın, soruşturmayı yürüten 

Cumhuriyet savcısı tarafından doğrudan doğruya Selam Tevhid (Kudüs Ordusu) Terör Örgütü 

kapsamında yapılan vasıflandırmayla başlatılan soruşturmada pek çok kişinin Selam Tevhid 

(Kudüs Ordusu) Terör Örgütüylü ilişkilendirildiği, CMK 135 ve 140. maddeleri kapsamında 

iletişimlerinin dinlendiği ve teknik araçlarla izlendiği görülmektedir.  

Bu kadar çok isim ve olaydan bahsedilmesi karşısında ismi geçen şahıs ve iddialarla 

ilgili delillerin toplanması suretiyle soruşturmanın CMK’ nın 160 ve devamı maddeleri 

kapsamında yürütülmesi mümkün iken bu yola başvurulmayarak yukarıda belirtildiği gibi 

sözde bir örgüt soruşturmasıyla yine aşağıda detaylarına değinileceği üzere Başbakan, 

bakanlar, MİT Müsteşarı, siyasiler, bürokratlar ile akademisyenler, gazeteci ve yazarlardan 

hükumete yakın konumda olanların İran ile işbirliği içerisinde ve İran’ a yakın terör örgütüne 

destek veren, onunla işbirliği içerisinde hareket eden bir konumda gösterilmesinin, ileride 

yapılması muhtemel bir operasyona zemin hazırlanmasının, devlet yönetimine ilişkin saklı 

kalması gereken, devlet ve hükümet politikaları açısından son derece önem arzeden 

iletişimlerin dinlenmesi, tespit edilmesi ve kayda alınmasının hedeflendiği belirlenmiştir.  

Kamile YAZICIOĞLU 26.02.2014 tarihli İstanbul Terörle Mücadele Şube 

Müdürlüğünde ve 27.02.2015 tarihli İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadelerinde, eşi 

Hüseyin Avni YAZICIOĞLU ile muhafazakâr olmalarına rağmen ciddi boyutta fikir 

ayrılıklarının bulunduğunu, çocuklarının da bazı şeylerden fikri olarak etkilenebilecekleri 

düşüncesiyle eşinin tavırlarından rahatsızlık duyması nedeniyle İstanbul Terörle Mücadele 

Şube Müdürlüğüne müracaat ederek tahkikata konu beyanlarda bulunduğunu, 04.03.2011 

tarihli ifadesinin kısmen doğru olduğunu, eşi Hüseyin Avni Yazıcıoğlu ile MİT Müsteşarı 

Hakan FİDAN’ın makamında görüştükleri yolunda bir ifade vermediğini, para ile ajanlık 

yapıldığı hususlarını kendisinin söylemediğini, eşinin bir örgütle ilişkisi olduğuna 

inanmadığını, eşinin birtakım konularda aile huzurlarını bozacak derecede saplantı 

derecesinde fikir ve görüşleri bulunduğunu ve İran sempatizanı olduğunu, kocasının ideolojik 

yaklaşımı nedeniyle kendisine ve çocuklarına yapmış olduğu hareketlerden ötürü kendilerine 

vermiş olduğu huzursuzluk nedeniyle durumu Emniyet birimlerine ilettiğini, eşinin 

bilgisayarında İsrail Başkonsolosluğunun krokisinin yer aldığı şeklinde bir ifadesinin 

bulunmadığını, 04.03.2011 tarihli ifadesinin bazı kısımlarının tamamen kurmaca olduğunu, o 

tarihte ifadesi alındıktan sonra okumak istediğinde ifadesini alan görevlilerin “abla bize 

güvenin yok mu? Uzun sürer” dediklerini ve kendisini mahcup hissederek ifadeyi 
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imzaladığını, “Selam-Tevhid” adında bir örgütün varlığını gazeteler ve medyadan yeni 

öğrendiğini, ifadesi alındıktan sonra “Tarık” isimli görevlinin ve diğerlerinin kendisine bir 

flash bellek verdiklerini ve evinde bulunan eşine ait dokümanları getirmesini istediklerini, bu 

belleği çalıştıramadığını ve sonra oğluna ait olan Mp3 çalar ile mevcut verileri yükleyip 

Şubeye teslim ettiğini ifade ettiğini, dört kişi ile muhatap olduğunu bazı görevlileri kesin ve 

net olarak tespit ettiğini belirttiği, ayrıca kendisinin bitkisel ürün pazarlaması yaptığını ve 

bazen bu görevlilere de bu ürünlerden sattığını, 3 yıllık zaman zarfında 10.000 Türk lirası 

civarında alışveriş yaptıklarını ifade ederek, soruşturmanın başlatılmasına neden olan 

anlatımlarının güvenilirliğinin bulunmadığını ortaya koymuştur.  

Selam Tevhid Kudüs Ordusu soruşturması olarak bilinen dosyada toplam 239 kişinin 

iletişiminin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınmasına, 78 kişinin teknik araçlarla izlenmesine 

karar verildiği, ayrıca 10 adet çeşitli dernek, vakıf ve adresler ile ilgili olarak da kimin 

hakkında uygulanacağı belirtilmeksizin aynı tedbire başvurulduğu, iletişimin tespiti, 

dinlenmesi ve kayda alınmasına ilişkin tedbire başvurulan kişiler için toplam 1348 kez, teknik 

araçlarla izleme kararı verilen kişiler ile çeşitli dernek, vakıf ve adresler bakımından da 

toplam 950 kez uzatma kararı verildiği, öte yandan iletişim tespiti tedbirine 5 kişi hakkında 5 

defa, teknik araçlarla izleme tedbirine de 30 kişi hakkında toplam 63 kez yeniden 

başvurulduğu anlaşılmıştır.  

Selam Tevhid ( Kudüs Ordusu ) Terör Örgütü kurmak ve örgüt adına faaliyetlerde 

bulunmak bahanesiyle başlatılan soruşturmada, sunulan deliller itibariyle hiçbir şekilde yasal 

şartlar bulunmadığı halde toplumun farklı kesimlerinde yer alan isim ve makamları ayrıntılı 

biçimde aşağıda belirtilen çok sayıda ve çok önemli görevlerde bulunan kişiler Selam Tevhid 

(Kudüs Ordusu) Terör örgütüyle ilişkilendirilerek doğrudan hedef şahıs yapılmak suretiyle 

iletişimleri dinlenmiştir. Hedef şahısların bir kısmının Başbakanlık ve bakanlık danışmanları, 

TBMM Başkanlık müşaviri, çeşitli konumlardaki siyasi parti yetkilileri gibi temsil ettiği 

makam adına görüşme yapabilme yetkisi bulunan ve/veya temsil ettiği kişinin tedbir 

uygulanan iletişim aracını kullanma olasılığı çok yüksek bulunan kişilerden oluştuğu 

görülmektedir.  

Bu kişilerin doğrudan hedef şahıs yapılmaları dikkate alındığında, gerektiğinde bu 

telefonlarla görüşme yapan Başbakan ve bakanların iletişimlerinin dinlenmesinin de 

hedeflendiğinin kabulünde zorunluluk bulunmaktadır. Nitekim Başbakan ve pek çok sayıda 

bakanın bu şekilde iletişimlerinin dinlenerek kayıt altına alındığı, hatta görüşmelerin bir 
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kısmının da devlet yönetimi ve politikaları açısından önem arz ettiği görülmektedir. Öte 

yandan hedef şahısların konumları dikkate alındığında, kimleri arayacakları veya kimler 

tarafından aranabilecekleri nazara alındığında bir diğer amacın da dolaylı görüşmelerin tespit 

edilerek kayıt altına alınması olduğu görülmektedir. Bahse konu soruşturma dosyası 

içerisindeki yer alan tape haline getirilmiş pek çok sayıda görüşme kayıtları da zaten bunu 

açıkça ortaya koymaktadır. 

HSYK Müfettişlerinin raporunda temas ettikleri ve buraya derci faydalı görülen bir 

husus da şudur ki; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen 02.09.2015 tarih ve 21575 sayılı cevabi 

yazıda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından gönderilen CD’nin incelenmesi 

neticesinde elde edilen IP adresleriyle ilgili olarak 10.34.242.XX ağının İstanbul Emniyet 

Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün 2. katında, 10.34.244.XX ağının Terörle 

Mücadele Şube Müdürlüğünün 4. katında kullanıldığı, 10.220.140.109 IP adresinin 2010-

2012 tarihleri arasında Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığının O Blok, 1. katta, 2012 yılı 

Nisan ayından itibaren Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından 

kullanıldığının/kullanılmakta olduğunun, 172.11.11.5 IP adresinin ise 2010-2014 yılları 

arasında Gastonia/Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı IP numarası olduğunun bildirildiği, 

bir bakıma Amerika Birleşik Devletleri’nden de dinleme işleminin gerçekleştirildiği 

belirtilmiştir. 

Hedef şahıs olarak iletişimlerinin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması ile teknik 

araçlarla izlenmesi tedbirlerine başvurulan kişilerin kimlikleri ve karar itibariyle yaptıkları 

görev ve sıfatlarının bir kısmı; 

Adnan Boynukara (Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri), Mustafa Varank (Başbakanlık 

Danışmanı), Sefer Turan (Başbakanlık Danışmanı), Mehmet Duman (Başbakanlık 

Danışmanı), Ali Sarıkaya (Dışişleri Bakanlığı Danışmanı), Osman Sert (Dışişleri Bakanlığı) 

Danışmanı), Mehmet Aycı (Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Basın 

Danışmanı), Bilal Coşkun (TBMM Başkanlık Müşaviri), Şeref Şensöz (TBMM Başkanlık 

Müşaviri), Furkan Torlak (HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş’ un Danışmanı), 

Musa Kulaklıkaya (Türkiye Cumhuriyeti Moritanya Büyükelçisi, (Eski Türk İşbirliği ve 

Koordinasyon Ajansı TİKA Başkanı), Erdal Celal Sumaytaoğlu (Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı), Hayrettin Demircan (Hazine Müsteşarlığı Mali Sektörle 

İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdür Yardımcısı), Osman Balta (Gübretaş Genel Müdürü), 
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Mehmet Koca (Gübretaş Eski Genel Müdürü), Yücel Serdar (Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü Şube Müdürü), Bayram Sinkaya (Siyasi, İktisadi ve Stratejik Araştırmalar 

Merkezi SETA Analisti), Naim Ata (SGK Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanı), 

İbrahim Eren (TRT Genel Müdür Yardımcısı), Zeynel Koç (TRT Genel Müdür Yardımcısı), 

Nasuhi Güngör (TRT Haber ve Spor Yayınları Daire Başkanı), Kemal Öztürk (Anadolu 

Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı, Başbakanlık eski Basın Danışmanı), Ömer Ekşi (Anadolu 

Ajansı Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni), Fatih Sabuncu (TRT Tahran 

Temsilcisi), Kamil Kayalı (TRT Arapça Kanal Koordinatörü), Mehmet Akif Ersoy (TRT 

Kahire Temsilcisi), Musa Can (TCDD Refakat Müfettişi), Ahmet Boyraz (Tarım Kredi 

Kooperatifleri Ankara Bölge Müdürü), Zeynettin Kasımoğlu (Kalkınma Bakanlığı Yönetim 

Hizmetleri Genel Müdürü), Yaşar Çakmak (Türkiye Kalkınma Bankası Uzmanı), Levent 

Balkan (Halkbank Dış Operasyonlar Müdürü), Faruk Koca (22. Dönem AK Parti Ankara 

Milletvekili), Hayrettin Çakmak (23. Dönem AK Parti Bursa Milletvekili), Seracettin 

Karayağız (23. Dönem AK Parti Muş Milletvekili), Muhammet Burak Gültekin (AK Parti 

Genel Merkez Sosyal Medya Koordinatörü), Haydar BAŞ (Bağımsız Türkiye Partisi Genel 

Başkanı), Tarık Kaylan (HAS Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı), Yılmaz Ensaroğlu 

(Akil İnsanlar Heyeti Güneydoğu Anadolu Komisyonu Başkanı – Siyaset, Ekonomi ve 

Toplum Araştırmaları Vakfı SETAV Hukuk ve İnsan Hakları Direktörü), Engin Bilgin (AK 

Parti Çatalca İlçe Başkan Yardımcısı), Halis Dalkılıç (AK Parti İstanbul İl Başkan 

Yardımcısı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi), Hüseyin Tutar ( Serhat Kalkınma 

Ajansı SERKA Genel Sekreteri, AK Parti Halkla ilişkiler Sorumlusu), Türker Saltabaş (HAS 

Parti Kurucusu), Kenan Danışman (AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı), Erol Dilaver 

(HAS Parti Genel İdare Kurulu Üyesi), İbrahim Karagül (Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın 

Yönetmeni), Hüsnü Mahalli (British Broadcasting BBC Ortadoğu Temsilcisi), Serdar 

Karagöz (Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü), Yahya Bostan (Sabah Gazetesi Ankara 

Haber Müdürü), Eyüp Gökhan Özekin (Sancaktar Dergisi Yayıncısı), Fehmi Bülent Yıldırım 

(İnsani Yardım Vakfı İHH Başkanı), Fehim Taştekin (Radikal Gazetesi Yazarı), Mustafa 

İslamoğlu (İlahiyatçı-Yazar, AKABE Vakfı Kurucusu), Hüseyin Alagöz (İlahiyatçı-Yazar, 

Ehl-i Beyt Alimler Derneği EHLADER Yönetim Kurulu Üyesi), Burhan Kavuncu (Yazar), 

Hasan Kanaatlı (Ehl-i Beyt Alimler Derneği EHLADER Genel Başkanı), Adnan İnanç (Hilal 

TV Genel Müdürü), Hakan Çelik (Posta Gazetesi Yazarı), Fatih Okumuş (Yazar, İslam 

Hukukçusu), Kaan Dilek (Gazeteci- Siyasi, İktisadi ve Stratejik Araştırmalar Merkezi SİSAR 

Genel Koordinatörü), Eren Erdem (Aydınlık Gazetesi Yazarı), Nihat İnanç (Muş Alparslan 

Üniversitesi Rektörü), Nurkan Yağız (İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı), Muhittin 
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Ataman (Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Üniversitelerarası Kurul Genel 

Sekreteri), Veysel Ayhan (Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi), Ata Şenlikçi 

(İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi), Hasan Onat (Ankara 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslâm Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Başkanı), Adem 

Çaylak (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İİBF Dekan Yardımcısı), Hasan Şabani (İran İslam 

Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Ataşesi), Ali Akbar Waly (Irak Milli Reform 

Hareketi Türkiye Temsilcisi), Sıtkı Ayan (İşadamı- Som Petrol Yönetim Kurulu Başkanı), 

Ayşe Özlem Cankurtaran (Çağdaş ve Bağımsız Yardımlaşma Derneği ÇABA Başkanı, 

Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Mehmet Emin Cankurtaran’ın gelini) gibi bürokrat, 

politikacı, gazeteci, akademisyen, sivil toplum yöneticisi ve iş adamı konumundaki 

kamuoyunda tanınan kişilerden oluştuğu anlaşılmaktadır. 

Öte yandan, yürütülen soruşturmayla ilgili olabilecek herhangi bir surette delil niteliği 

taşıyan, silahlı terör örgütü faaliyeti kapsamında değerlendirilebilecek bir görüşme kaydının 

bulunmadığı hâlde iletişim tespit tutanağı haline getirilen görüşme dökümlerinde; Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, Başbakanlık 

Danışmanı Yalçın Akdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, MHP Hatay 

Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, Düzce AK Parti Milletvekili İbrahim Korkmaz, HDP 

İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Milli Eğitim Bakanlığı 

Müsteşarı Yusuf Tekin, Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Ruhi Özbilgiç, Kamu Güvenliği 

Müsteşar Yardımcısı Kudret Bülbül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar 

Yardımcısı Sefa Sadık Aytekin, Aksaray Valisi Selami Altınok, Başbakanlık Özel Kalem 

Müdür Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, Başbakanlık Başmüşaviri Ertan Aydın, 

Dışişleri Bakanlığı Danışmanı İsmail Küçükbayrak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Danışmanı 

Erdem Sürmen, Maliye Bakanlığı Danışmanı Süleyman Şendinoğlu, Dışişleri Bakanlığı 

Danışmanı Mesut Özcan, Dışişleri Bakanlığı Danışmanı İsmail Küçükbayrak, MİT Müsteşarı 

Hakan Fidan’ ın Basın Müşaviri Edip Ali Yavuz, Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak, 

Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürü Ertan Beşe, SETA Başkanı 

Burhanettin Duran, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müşaviri Cumhur Ünal, Kamu 

Güvenliği Müsteşar Yardımcısı Özel Kalem Müdürü Bekir Aydoğan, Çalışma Bakanlığı 

Bakan Yardımcısı Özel Kalem Müdürü Serkan Çömen, Enerji Bakanlığı Dış İlişkiler Daire 

Başkanı Murat Karapınar, Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Emin Özcan, 

THY Genel Müdürü Temel KOTİL, İstanbul Belediyesi İmar ve Şehircilik Dair Başkanı 

Ahmet Erhan Gökal, Devlet Arşivleri Genel Müdür Yardımcısı Hüsnü Özer, Eski Devlet 
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Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullatif Şener, Eski İçişleri ve Sanayi Bakanı Oğuzhan 

Asiltürk, Eski Bayındırlık Bakanı Faruk Nafiz Özak, CHP 23. Dönem Ankara Milletvekili 

Yılmaz Ateş, TSMF eski Başkanı Ahmet Ertürk, İran İslam Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi 

Ali Hehrabi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdulhamit Gül, AK Parti Teşkilat Başkan 

Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Faruk 

Özkader, HAS Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekaroğlu, AK Parti Genel Başkan 

Yardımcısı Mustafa Şentop’ un danışmanı Necip Fazıl Kurt, AK Parti İdari ve Mali İşler Özel 

Kalem Müdürü Ömer Hacıbektaşoğlu, HAS Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Erdoğan, 

HAS Parti Gençlik Kolları Başkanı Abdulkadir Özel, CHP Hatay İl Başkanı Servet 

Mullaoğlu, AK Parti Çorum İl Başkan Yardımcısı İbrahim Güleç, Malatya CHP Milletvekili 

Adayı Güzide Gök, CHP Genel Başkan Danışmanı Mithat Ali Kabaali, YÖK Üyesi ve 

İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Harun Cansız, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi 

Durmuş Günay, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Ahmet Cevat ACAR, Marmara 

Üniversitesi Rektörü Mehmet Zafer Gül, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektör Yardımcısı 

Mehmet Barca, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Mehmet Şahin, İstanbul Üniversitesi 

Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Ali Arslan, Muş Alpaslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı 

Osman Özcan, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Fazıl Hüsnü Erdem, 

Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Kadri Zafer Karaer, Hacettepe 

Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Havva Kökarslan, Yıldırım Beyazıt 

Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Erdal Tanas Karagöl, İstanbul 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Bahaüddin Çolakoğlu, Southern Üniversitesi 

Türkiye Temsilcisi Osman Kandara, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri 

Fakültesi Dekan Yardımcısı Mustafa Orçan, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi 

Öğretim Üyesi Abdurrahman Aliy, Türkiye Cumhuriyet Başbakanı Recep Tayip Erdoğan’ ın 

yeğeni Ali Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ ın oğlu Alperen 

Bozdağ, TRT Türk Haber Editörü ve Spor Spikeri Oya Eren, TRT Türk Haber Spikeri Selcan 

Doğruöz, Elif Germiyangil, TV Program Yapımcısı Yasemin Bozkurt, Haber Spikeri Defne 

Samyeli, İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar, Mazlumder İstanbul Şube Başkanı 

Cüneyt Sarıyaşar, MÜSİAD Ankara Şubesi Eski Başkanı Hüdaverdi Çakır, Türkmen Alevi 

Bektaşi Derneği Başkanı Özdemir Özdemir gibi toplumca bilinen şahısların da hedef 

şahıslarla yapmış olduğu görüşmelerin dolaylı olarak tespit edildiği görülmüştür. 

21.02.2014 tarihli ve 6526 sayılı Kanun ile Terörle Mücadele Kanununun 10. 

maddesiyle görevlendirilen Cumhuriyet başsavcı vekilliği ve savcılıklarının kaldırılmasından 
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sonra; 2011/762 sayılı evrakın genel soruşturma defterinin 2014/37574 sırasına 

kaydedilmesini müteakip soruşturmayla görevlendirilen ilgili Cumhuriyet Savcısı tarafından, 

terör örgütü üyeliği ve yöneticiliği ile ilişkilendirilerek haklarında iletişimlerinin tespiti, 

dinlenmesi ve kayda alınması ile teknik araçlarla izleme kararı verilen içlerinden bir kısmı 

kamuoyunda tanınan siyaset adamı, gazeteci-yazar, akademisyen, iş adamı, devlet 

yönetiminde görevli üst düzey bürokrat, bir kısmının da dernek-vakıflar kanunları hükümleri 

uyarınca denetime tabi sivil toplum kuruluşları olduğu ve terörle ilişkilendirilebilecek 

herhangi bir faaliyetlerinin söz konusu olmadığı gerekçesiyle silahlı terör örgütü kurma, 

örgüte üye olma ve örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunma iddialarına yönelik delil 

bulunmadığı kanaatiyle toplam 251 şüpheli hakkında 21.07.2014 tarihinde kovuşturmaya yer 

olmadığına dair karar verilmiştir. 

Ayrıca soruşturma konusunu teşkil eden dosyada görev alan kolluk amir ve memurları 

hakkında soruşturma başlatıldığı, bu dosyada yer alan “Ön Rapor” da; 2011/762 sayılı “Selam 

Terör Örgütü” soruşturmasına dair dosyada bulunan, tape yapılmak suretiyle yazılı hale 

getirilmiş görüşme içerikleri ile iletişim tespiti neticesinde elde edilen ve kayıt altına alınan 

görüşme seslerinden soruşturma dosyası içerisinde hiç tapesi bulunmayan 92 (doksan iki) 

kişiye ait seslerde yapılan incelemede; 

I) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı (hâlen Cumhurbaşkanı) Sayın Recep Tayyip 

Erdoğan’ın Başmüşaviri olarak görev yapan Sefer Turan’ın kullanmış bulunduğu telefon 

numaralarının iletişiminin tespitine karar verildiği, Sefer Turan’ın görevi dolayısıyla 

kullanmış bulunduğu telefon hatları üzerinden yapılan ve devlet güvenliği açısından önem arz 

ettiği düşünülen görüşmelerin bulunduğu, bu kapsamda;  

Sefer Turan’ın kullanmış olduğu telefon numarasından Türkiye Cumhuriyeti 

Başbakanı (hâlen Cumhurbaşkanı) Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, Somali Cumhurbaşkanı 

Hasan Şeyh Mahmud, Filistin Başbakanı İsmail Haniye, Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud 

Abbas ile olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı (hâlen Cumhurbaşkanı) Sayın Recep 

Tayyip Erdoğan’ın başka ülke devlet büyükleri ile yaptığı, devlet güvenliği açısından gizli 

kalması gerektiği düşünülen bir takım görüşmelerin tespit edilerek kayıt altına alındığı, 

Sefer Turan’ın ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı (hâlen Cumhurbaşkanı) Sayın 

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 

Türkiye Cumhuriyeti Somali Büyükelçisi Cemalettin Kani Torun, Türkiye Cumhuriyeti Gıda, 



430 
 

	

Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ile yaptığı, devlet politikası açısından önem arz 

ettiği düşünülen birtakım görüşmelerinin tespit edilerek kayıt altına alındığı,  

II) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı (hâlen Cumhurbaşkanı) Sayın Recep Tayyip 

Erdoğan’ın danışmanı olarak görev yapan Mustafa Varank’ın kullanmış bulunduğu telefon 

numaralarının iletişiminin tespitine karar verildiği, Varank’ın görevi dolayısıyla kullanmış 

bulunduğu telefon hatları üzerinden yapılan ve devlet güvenliği açısından önem arz ettiği 

düşünülen görüşmelerin bulunduğu, bu bağlamda, 

Varank’ın kullanmış olduğu telefon numarasından Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı 

(hâlen Cumhurbaşkanı) Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Abdülkadir, İsmail ve Ahmet 

Mahmut Ünlü isimli şahıslar ile olmak üzere, yaptığı bir takım görüşmelerin tespit edilerek 

kayıt altına alındığı, 

Ayrıca Varank’ın o tarihlerde Başbakanlık Müsteşarlığı görevini yürüten Efgan Ala, 

Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, o tarihte Türkiye Cumhuriyeti Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakanı olarak görev ifa eden Fatma Şahin ile yaptığı, devlet politikası 

açısından önem arz ettiği düşünülen birtakım görüşmelerin tespit edilerek kayıt altına alındığı, 

III) 22. Dönem AK Parti Ankara Milletvekili Faruk Koca’nın kullanmış bulunduğu 

telefon numaralarının iletişimlerinin tespitine karar verildiği, bu kapsamda; 

Koca ile Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız arasında 

muayyen tarihlerde geçen 101 iletişimin tespit edilerek kayıt altına alındığı, bu kayıtlardan 

toplam 8 görüşmenin tape dökümleri yapılmak suretiyle yazılı hale getirildiği, 

Faruk Koca ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan arasında muayyen tarihlerde geçen 34 

iletişimin tespit edilerek kayıt altına alındığı, bu kayıtlardan 12 görüşmenin tape dökümleri 

yapılmak suretiyle yazılı hale getirildiği, 

Koca ile MİT Müsteşarı Fidan’ın özel kalemi Edip Ali Yavuz arasında muayyen 

tarihlerde geçen 90 iletişimin tespit edilerek kayıt altına alındığına, bu kayıtlardan 32 

görüşmenin tape dökümleri yapılmak suretiyle yazılı hale getirildiği, 



431 
 

	

Koca’nın ayrıca tape dökümleri yapılmak suretiyle yazılı hale getirilen bu 

görüşmelerden 4 adet görüşmenin içeriğinde Edip Ali Yavuz’un telefonundan MİT Müsteşarı 

Fidan ile görüşme yaptığı, 

Kanuni Dinleme Programı sorgularında Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız tarafından kullanılan hattın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı’na, MİT Müsteşarı Fidan tarafından 

kullanılan hattın ise Başbakanlık İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’na kayıtlı olduğu 

görülmesine ve bu hatların kriptolu olabileceği değerlendirilebilir olmasına rağmen bu 

hatların görüşmelerinin kayıt altına alındığı ve ayrıca bazı görüşmelerinin tape yapılmak 

suretiyle yazılı hale getirildiği, 

IV) Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül’ ün kullanmış 

olduğu telefon numarasının iletişiminin tespitine karar verildiği, bu kapsamda o tarihte 

Başbakan Yardımcılığı görevini yürüten Bekir Bozdağ ile yaptığı görüşmenin tespit edilerek 

kayıt altına alındığı, 

V) AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un danışmanı olarak görev 

yapan Furkan Torlak’ın kullanmış bulunduğu telefon numaralarının iletişiminin tespitine 

karar verildiği ve Torlak’ın görevi dolayısıyla kullanmış olduğu telefon hatları üzerinden 

yapılan ve devlet güvenliği açısından önem arz ettiği düşünülen görüşmelerin bulunduğu, bu 

bağlamda, Torlak’ın Kurtulmuş ile yaptığı görüşmelerin tespit edilerek kayıt altına alındığı ve 

tape dökümlerinin yapıldığı, ayrıca 10.09.2013 tarihinde Başbakan Danışmanı Mustafa 

Varank ile yaptığı, dış politikaya ilişkin önem arz ettiği değerlendirilen görüşmenin tespit 

edilerek kayıt altına alındığına ve görüşme içeriğinin tape yapılmak suretiyle yazılı hale 

getirildiğine, 

VI) Has Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Erol Dilaver’in kullanmış olduğu telefon 

numaralarının iletişimlerinin tespitine dair karar verildiği, bu bağlamda muhtelif tarihlerde 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ile yaptığı toplam 42 iletişimin tespit 

edilerek kayıt altına alındığına, 

VII) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapan 

Erdal Celal Sumaytaoğlu’nun kullanmış olduğu telefon numaralarının iletişiminin tespiti 

kararı alındığı ve Türkiye Cumhuriyeti Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ve 
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevini yürüten Lütfi Elvan ile yaptığı 

görüşmelerin tespit edilerek kayıt altına alındığı, 

VIII) O tarihte Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı görevini yürüten Sadullah 

Ergin’ in danışmanı olarak görev yapan Adnan Boynukara’nın kullanmış bulunduğu telefon 

numaralarının iletişiminin tespitine karar verildiği, bu şahsın telefonu ile Sadullah Ergin’in, 

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım ve HDP Iğdır Milletvekili Pervin 

Buldan ile yaptığı görüşmelerin tespit edilerek kayıt altına alındığı, 

Ayrıca; Adnan Boynukara’nın, Sadullah Ergin ve HDP Iğdır Milletvekili Pervin 

Buldan ile yaptığı görüşmelerin tespit edilerek kayıt altına alındığı, kayıt altına alınan bu 

görüşmelerinden özellikle HDP Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ile yapılan görüşmelerin 

büyük bir kısmının devlet politikası ve güvenliği açısından önem arz ettiğine ve gizli kalması 

gerektiği, 

Hususları saptanmıştır. 

Yukarıda ayrıntılarına değinilen ve hukuken şartları oluşmadığı halde iletişimin tespiti 

ve kayda alınmasına dair kararlarla doğrudan ve dolaylı dinlenen kişilerin sayısı ve 

konumları, özellikle devlet yönetimi ve politikaları açısından önem arz ettiği ve gizli kalması 

gerektiği değerlendirilen konuşmaların tespit edilerek kayda alınması, benzer şekilde 

gerekçesiz ve keyfi olarak kabul edilebilecek şekilde pek çok kişinin teknik araçlarla 

izlenmesi, bahse konu kararların yine gerekçesiz olarak uzatılması, mevzuat hükümlerine 

aykırı şekilde ilk tedbir kararına kıyasla geçen zamanda kesintinin gerçekleşmesine karşın 

uzatma tedbirlerin uzatılması, bazı teknik araçlarla izleme kararlarında tedbirin kimin 

hakkında verildiğinin belirtilmemesi, bazı kararlarda da tedbire konu kişilerin kimliklerinin 

açıklanmaması, evrakın uzunca bir süredir sonuca götüren ve etkin soruşturma yapıldığını 

gösteren bir usuli işlem ifa edilmeksizin ve üstelik herhangi bir delil de mevcut olmadığı 

halde sonuçlandırılmaksızın bekletilmesi, tespit edilen hukuka aykırılıkların salt hukuki 

yanılgıyla veya yargı yetkisi ve takdir hakkı içerisinde açıklanmasını imkânsız kılmaktadır. 

Silahlı terör örgütüne üye olmak, örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak 

iddiasıyla başlatılan soruşturmada, arada geçen 3 yıldan fazla zaman dilimi içerisinde, bunca 

kişi hakkında uygulanan tedbir kararlarına rağmen herhangi bir kişinin şüpheli olarak 

ifadesine başvurulamaması, bir usuli işlem ifa edilmemesi, bir yakalama veya gözaltı 
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işleminin uygulanmamış olması itibariyle tahkikatın bitirilmesinden ziyade yukarıda da ifade 

edildiği gibi Başbakan, bakanlar, MİT Müsteşarı, siyasiler, bürokratlar ile akademisyenler, 

gazeteci ve yazarlardan hükûmete yakın konumda olanların İran ile işbirliği içerisinde ve 

İran’ a yakın terör örgütüne destek veren konumda gösterilmesinin, devlet yönetimine ilişkin 

saklı kalması gereken, devlet ve hükumet politikaları açısından son derece önem arzeden 

iletişimlerin dinlenmesi, tespit edilmesi ve kayda alınmasının amaçlandığını, ileride yapılması 

muhtemel bir operasyona zemin hazırlandığını göstermektedir.  

Görev ve sıfatları itibariyle önem arz eden kişilere dair iletişimin dinlenmesine ilişkin 

kararların, soruşturma dosyasında teknik takip kararlarıyla iletişimleri dinlenen başka 

şüphelilerle irtibatlandırılmak suretiyle verildiği, kimi zaman bu irtibatın tesisi ve hedeflenen 

şahsa ulaşılabilmesi için aşamalı olarak birden fazla ismin sırayla iletişiminin dinlenmesinin 

usul olarak benimsendiği, bir başka ifadeyle asıl dinlenmek istenilen şahsa, bu kişinin ailevi, 

sosyal veya mesleki irtibatı bulunan kişilerin iletişimleri dinlemeye alınmak suretiyle 

ulaşıldığı görülmektedir.  

1.6.15. İstanbul Korsan Tahliye Girişimi  

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 24.08.2006 tarih ve 2016/426 karar sayılı 

Genel Kurul Kararında belirtildiği üzere Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci 

Dairesinin 2015/100 Esas Sayılı Soruşturma Dosyasında özetle; İstanbul Cumhuriyet 

Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun 7 farklı soruşturma numarasında 

yürütülen ve kamuoyunda "22 Temmuz, Casusluk, Yasa Dışı Dinleme, 17-25 Aralık Kumpas, 

Selam Tevhid'de Kumpas, Tahşiye Grubuna Kumpas ve Emniyetteki Paralel Yapı 

Soruşturmaları” olarak bilinen toplam 594 klasörden oluşan soruşturma dosyalarında, 

içerisinde "Terör Örgütüne Üye Olma, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya 

veya Görevlerini Yapmasını Kısmen veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs, Devletin Gizli 

Kalması Gereken Bilgileri Siyasal veya Askeri Casusluk Amacıyla Temin Etme" suçlarının 

da bulunduğu çok sayıda suçtan tutuklu bulunan şüpheliler müdafiilerinin farklı tarihlerdeki 

tutukluluğa itiraz ve tahliye istemlerinin İstanbul Sulh Ceza Hâkimliklerinin kararlarıyla 

reddedilmesi sonrasında, FETÖ/PDY terör örgütünün sözde lideri Fetullah GÜLEN’in 

yargıda faal olan Paralel Devlet Yapılanmasına üye hâkimlere vaaz/sohbet adı altında, dua 

kılıfına bürünmüş şekilde gönderdiği 19.04.2015 günlü “Mukaddes Çile ve İnfak 

Kahramanları” konulu kriptolu talimatta tutukluların serbest bırakılmasını istemesinin ertesi 

günü, bir kısım şüpheliler müdafileri tarafından, İstanbul Adliyesindeki tüm sulh ceza 
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hâkimliklerinde görevli hâkimlerin reddi ve şüphelilerin tahliyesi istemlerini içeren, normal 

prosedüre uygun şekilde mahkeme kalemine verilmesi, kayıt ve tarama işleminden sonra 

mahkeme hâkimine intikal etmesi gereken, 20.04.2015 tarihli 51 adet dilekçenin rutin 

uygulamaya aykırı şekilde bizzat İstanbul 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi hâkimi Metin 

ÖZÇELİK'e verildiği, adı geçenin görev yaptığı mahkeme itibariyle yetkisiz olmasına karşın 

dilekçeleri ertesi gün, yani farklı bir hâkimin nöbetçi olduğu günde, tüm personelin 

ayrılmasından sonra gizlilik içerisinde sisteme kaydettirdiği, kısıtlama kararı nedeniyle UYAP 

üzerinden erişim imkânı bulunmamasından dolayı elektronik ortamda incelenmeyen, fiziki 

soruşturma dosyaları da bulunmadığı halde, sadece şüpheliler müdafilerinin sundukları 

dilekçeler ve ekleri ile yetinerek, İstanbul Sulh Ceza Hâkimliklerinden gönderilen tüm görüş 

yazıları da olumsuz olmasına rağmen 24.04.2015 tarihli kararla, şüpheliler müdafiilerinin, 

İstanbul Sulh Ceza Hâkimliklerinin tamamında görevli hâkimlere yönelik red taleplerinin 

kabulüne, soruşturma dosyalarındaki şüphelilerle ilgili tahliye taleplerine bakmak üzere isim 

ve sicil numarasını da belirtmek suretiyle, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olup nöbet görevi 

saat 17:00 itibariyle sona eren İstanbul 32'nci Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Mustafa 

BAŞER'in görevlendirilmesine kesin olmak üzere karar verdiği, meşru olmayan 

görevlendirme sonrası şüpheliler müdafilerinin dilekçeleri, tutuklama kararları, önceki tahliye 

talepleri ve mahkemelerin red kararlarından oluşan evrakların zabıt kâtibi tarafından İstanbul 

32'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ne götürüldüğü, adı geçen zabıt kâtibinin tanık sıfatıyla alınan 

25.04.2015 tarihli beyanında belirtildiği üzere, İstanbul 32'nci Asliye Ceza Mahkemesinin 

tüm personelinin mahkemeden ayrılmış olduğu ve kalem kapısının kilitli olduğu, nöbet görevi 

saat 17:00 itibariyle sona ermesine rağmen hâkim Mustafa BAŞER'in odada tek başına 

oturduğu ve gelen dosyaları zabıt kâtibinden teslim aldığı, 5235 sayılı Kanunun, 6545 sayılı 

Kanunla değişik 10'uncu maddesinde Sulh Ceza Hâkimliğinin, Kanunların ayrıca görevli 

kıldığı haller saklı kalmak üzere, yürütülen soruşturmalarda hâkim tarafından verilmesi 

gerekli kararları almak, işleri yapmak ve bunlara karşı yapılan itirazları incelemekle görevli 

olduğunun belirtilmesine ve asliye ceza mahkemelerinin soruşturma evresindeki işlemlerle 

ilgili bir yetkisi bulunmamasına rağmen, görev yaptığı mahkemeye nazaran üst merci sıfatı da 

bulunmayan ve bu yönüyle eşdeğer olan 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi hâkiminin Kanuna 

aykırı şekilde görevlendirme kararını esas alarak, 25.04.2015 tarihinde verdiği aynı nitelikteki 

7 kararla, 594 klasörden oluşan soruşturma dosyaları intikal etmeden, atılı suçlar nedeniyle 

soruşturma dosyalarındaki delilleri incelemeden, suç ve deliller ile her bir şüpheli yönünden 

ayrı ayrı kişiselleştirme yapılmaksızın, genel geçer ve birbirinin kopyası niteliğindeki 

gerekçelerle, tutuklu 63 şüphelinin tahliyesine karar verdiği, 
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Tahliye kararının verilmesi için hafta sonu tatil gününde sarfedilen olağanüstü çabanın 

son derece dikkat çekici olduğu ve örgütün sözde lideri Fetullah GÜLEN tarafından verilen 

talimatın ivedilikle yerine getirilmesi amacına matuf olduğunun tartışma götürmeyecek 

şekilde açık ve net olduğu, hal böyle iken, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda üye 

olarak görevli Mustafa Kemal ÖZÇELİK ve Mahmut ŞEN'in, ilgililer hakkında ceza tayin 

edilmemesi gerektiği yönündeki muhalefet şerhleriyle bir hukuk katliamına sahip 

çıkmalarının, malum yapı mensuplarının yargı teşkilatı içerisindeki görev ve sıfatları ne 

olursa olsun, örgüt menfaatleri uğruna hukuku bir silah olarak kullanmaktan 

çekinmeyeceklerini ortaya koyduğu, şeklinde hususların yer aldığı görülmüştür.  

Ayrıntıları yukarıda açıklandığı üzere FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sözde 

liderinin talimatı ile usulsüz tahliye girişiminde bulunan hâkimler Metin ÖZÇELİK ile 

Mustafa BAŞER’in HSYK 2. Dairesince meslekten çıkarılmalarına karar verildiği, adı 

geçenler hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame düzenlendiği ve Yargıtay 

16. Ceza Dairesinde tutuklu olarak yargılamalarına devam olunduğu anlaşılmıştır.  

1.6.16. Önleme Dinlemeleri  

Demokratik hukuk devletinin varlığını tehdit eden terör odaklarının zamanında teşhisi, 

gerçekleştirilmesi düşünülen eylemlere hazırlık aşamasında engel olunabilmesi için, kolluk 

kuvvetlerinin sahip oldukları genel yetkilerin, taktik ve stratejilerini devamlı olarak değiştiren 

suç/terör örgütlerinin devlete karşı yönelen tehdit ve tehlikelerini etkin bir şekilde önleyici ve 

bertaraf edici mahiyette olması zorunlu ise de, demokratik hukuk devletlerinde kişi hak ve 

özgürlüklerinin özünü zedeleyen veya aşırı şekilde sınırlayan müdahalelere karşı yasal 

düzenlemelerle korunması da hukuk devleti ilkesinin en tabii ve zaruri sonucudur. PVSK'nın 

Ek 7, Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nun 6'ncı ve Jandarma 

Teşkilat ve Görevleri Kanunu’nun Ek 5'inci maddelerinde hâkim kararı veya hâkim onayı 

şeklinde düzenlenen yasal unsur Anayasamızın 22'nci maddesinde güvence altına alınan 

haberleşme hürriyetinin sağlanmasına ve böylece hukuk devleti ilkesini gerçekleştirmeye 

mâtuftur. Adli dinlemelerin yanı sıra istihbari mahiyetteki iletişim tespitinin de ancak hâkim 

kararı ile icra edilebilmesi, kolluk kuvvetlerinin her idari işlem ve eylemde temel amaç olan 

kamu yararından uzaklaşmasını ve keyfilik teşkil eden taleplerini engellemeyi 

amaçlamaktadır. Bu çerçevede hâkim, Anayasal teminat altında bulunan haberleşme 

hürriyetini muhafaza için; kolluk görevlilerinden gelen iletişimin denetlenmesi taleplerine dair 

tüm dayanak belgeleri ayrıntılı ve titiz şekilde incelemeli, talepleri yeterli ve gerekli denetimi 
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icra etmeksizin kabul etmekten kaçınmalı, hukuka ve maddi gerçeğe aykırı iletişimin 

denetlenmesi taleplerini belirleyerek reddetmeli, tüm yönleriyle hukukilik denetimini icra 

etmelidir. Bu denetimin hiç veya gereği gibi yapılmaması iletişimin denetlenmesine yönelik 

Anayasa ve yasalarla, hukuk devleti ilkesini gerçekleştirmek üzere getirilmiş olan hâkim 

denetimi müessesesine aykırılık teşkil edeceği ve böyle bir durumda insiyatifi tüm yönleriyle 

eline geçiren kötü niyetli kolluk görevlilerince maddi gerçeğe aykırı iletişim denetlenmesine 

sebebiyet verileceği muhakkaktır. Bu kapsamda FETÖ/PDY ile irtibatlı ya da iltisaklı bazı 

hâkimlerin, tüm ülke çapında gerçekleştirilen soruşturmalar neticesinde FETÖ/PDY mensubu 

olmak, sahte talep evrakları tanzim etmek ve diğer suçlardan haklarında kamu davaları açılan 

kolluk görevlilerinin; terör faaliyetleri, organize suç örgütleri, uyuşturucu ve kaçakçılık 

suçları, Ergenekon, DHKPC ve İBDA-C terör örgütleri gibi oluşumlarla mücadele 

bahanesiyle yaptıkları talepler kapsamında aralarında bakanlar, bürokratlar, milletvekilleri, 

valiler, kaymakamlar, siyasi parti il ve ilçe başkanları, emniyet müdürleri, emniyet amirleri, 

polis memurları, savcılar, hâkimler, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, belediye başkanları, 

öğretim görevlileri, sivil toplum kuruluşları yöneticileri ile iş adamlarının bulunduğu kişilerin 

iletişimlerinin usul ve yasaya aykırı olarak tespitine, dinlenmesine ve kayda alınmasına 

sebebiyet verdikleri, karar mercileri tarafından hukukilik denetimi yerine getirilmeyerek 

maddi gerçekle bağdaşmayan talepler üzerine verilen iletişimin denetlenmesi kararların 

sistematik bir şekilde tüm ülke geneline yayılmış ve çok sayıda kişinin haberleşme hürriyetine 

ve özel hayatının gizliliğine hukuka aykırı şekilde müdahale edildiği belirlenmiştir. 

1.6.17. Devletin Gizli Toplantılarının Dinlenmesi ve İfşası  

1.6.18. Rus Uçağı’nın Düşürülmesi Kurumdan gelen resmi yazıda cevap 

verilmedi 

Genelkurmay Başkanlığından, Türk hava sahasını ihlal eden milliyeti bilinmeyen bir 

uçağın beş dakika içerisinde 10 kez ikaz edilmesine rağmen ihlale devam ettiği, söz konusu 

uçağa angajman kuralları çerçevesinde Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 uçağı 

tarafından "müdahalede bulunulduğu" bildirilmiştir.251 

Suriye sınırında düşürülen uçakla ilgili TSK'nın yaptığı açıklama şöyledir: "24 Kasım 

2015 tarihinde saat 09.20 civarında Hatay Yayladağı bölgesinde Türk Hava Sahasını ihlal 

eden milliyeti bilinmeyen bir uçak defalarca (beş dakika içerisinde 10 kez) ikaz edilmesine 

																																																													
251 http://www.sabah.de/5-dakika-icinde-10-kez-uyarildi 
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rağmen Türk Hava Sahasını ihlal etmiştir. Söz konusu uçağa angajman kuralları çerçevesinde 

24 Kasım 2015 saat 09.24’te bölgede hava devriye görevinde bulunan iki adet F-16 uçağımız 

tarafından müdahalede bulunulmuştur." Kamuoyuna saygı ile duyurulur.252 

NATO tarafından olay günü akşamı saat 18.00'de (TSİ) olağanüstü toplantı çağrısı 

yapılmış, NATO tarafından yapılan açıklamada, “NATO durumu yakından izliyor. Türk 

yetkililer ile iletişim halindeyiz” denilmiş, TSİ ile 18.00'de başlayan toplantıya, NATO Genel 

Sekreteri ile üye ülkelerin büyükelçileri katıılmış, toplantı sonrasında konuşan NATO Genel 

Sekreteri Stoltenberg, ellerindeki verilerin Rus uçağının sınır ihlâli yaptığı yönünde olduğunu 

söyleyerek Rusya'nın hedef aldığı yerlerin çoğunun IŞİD'in faaliyet göstermediği yerler 

olduğunu belirtmiştir. 253 

ABD’den konuya ilişkin ilk açıklama Savunma Bakanlığı sözcülerinden Albay Steve 

Warren'dan gelmiş, Warren düşürülen uçakla ilgili "Bu Rusya ve Türk hükümetleri arasındaki 

bir olay" demiş, aynı zamanda IŞİD'e karşı kurulan koalisyonun sözcülüğünü de yapan Albay 

Warren Türkiye'nin Rus uçağını düşürmeden önce 10 kez uyarıldığını doğrulamıştır. Warren 

Rus uçağının düşürüldüğü sırada tam olarak nerede olduğunu anlamaya çalıştıklarını da 

söylemiştir.254 

ABD Başkanı Obama tarafından Rus uçağının düşürülmesi ile ilgili olarak 

“Türkiye’nin kendi hava sahasını ve topraklarını koruma hakkı var” denilerek Rusya’nın 

ılımlı muhalifler yerine IŞİD’i hedef alması durumunda böyle sorunların yaşanmayacağını 

belirtilmiş,255 Rusya Savunma Bakanlığı ise uçağın düşürülmesinin ardından Türkiye ile tüm 

askeri temaslarını askıya aldığını duyurmuştur.256 

Rus uçağının düşürülmesinde FETÖ mensubu kişilerin rol alıp almadığı şayet varsa 

kimler olduğunun söylenmesi soruşturma ve yargı süreci devam etmekte olduğundan şu an 

için mümkün görülmemekle beraber varsa olayla iltisaklı kişi ve kurumların FETÖ/ PDY 

yargılamaları sonucunda ortaya çıkacağı ve bu olayla ilgili suçluların tespit edilerek adalet 

önünde hesap vereceği muhakkaktır.  

																																																													
252 http://www.ensonhaber.com/tskdan-dusurulen-rus-ucagi-aciklamasi-2015-11-24 
253 http://www.aljazeera.com.tr/haber/nato-rusya-cogunlukla-isidi-hedef-almiyor 
254 http://www.mynet.com/haber/dunya/abd-rus-ucagina-10-kez-uyari-yapildigini-dogruladi-2199894-1 
255 http://www.ntv.com.tr/dunya/obama-turkiyenin-kendi-hava-sahasini-koruma-hakki-var, 
256 http://www.haberturk.com/dunya/haber/1158229-rusya-turkiye-ile-askeri-iliskileri-askiya-aldi. 
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1.6.19. Siyasete Müdahale ve Sızma Teşebbüsleri  

Özel hayatın ve haberleşmenin gizliliği, kişilerin haberleşme özgürlüğü hukuk 

metinlerinde “temel insan hakları” olarak kabul edilmiş; hukuk normları, bu özgürlük ve 

gizliliği teminat altına almıştır. Sözkonusu haklar ülkemizde, 1982 Anayasası ve Avrupa 

İnsan Hakları Sözleşmesi ile ferdi birer hak olarak kabul edilmiş ve korunmuştur.  

Tek tek kişilerin veya grupların hem yaşama biçimleri hem de yazılı, sözlü veya 

herhangi bir araç vasıtasıyla gerçekleşen iletişimlerinin gizliliği esastır. Bu gizliliğin temin 

edilmesi ve korunması, kamu otoritesinin görevleri arasındadır. Kamu gücünü kullanan ve 

kamu otoritelerinin bu görevlerini gereği gibi yerine getirmeyip ihmal veya istismar etmeleri 

durumunda kişiler ve gruplar, sözkonusu haklarından mahrum kalmakta, kendisini yalnız ve 

çaresiz hissetmektedir.  

Kamu gücünü elde ederek kullanmak için planlı bir faaliyet yürüten FETÖ’nün ilk 

hedefleri, Ordu ve Emniyet olmuştur. Herhangi bir kurum veya birimin ele geçirilmesinde, 

FETÖ elebaşının: “Eğer bir kuruma yerleşilecekse, yavaş yavaş hissettirilmeden bunun 

yapılması, bu sızma çalışmalarında kesinlikle gizliliğe önem verilmesi, deşifre olunmasının 

önüne geçilmesi”257 şeklindeki talimatı yerine getirildiğinden, Örgüt’ün ilk ve temel 

kadrolaşması dikkat çekmemiştir.  

Emniyet teşkilatı içindeki Örgüt kadrolaşması hakkında ciddi anlamdaki ilk çalışma 

1992 yılında bir polis başmüfettişinin yürüttüğü soruşturma ile başlamış, fakat 

tamamlanamamış,258 daha sonra 1999 yılında Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından 

hazırlanan “kapsamlı” bir Rapor ile konunun hassasiyetine dikkat çekilmiştir.259 Rapor’da; 

emniyet teşkilatın stratejik önemdeki personel, bilgi işlem, eğitim, kaçakçılık, organize, terör 

ve istihbarat birimlerine FETÖ mensuplarının sızdığı, bu kişilerin tespit edildiği belirtilmiş ve 

tedbir alınması gerektiği üst makamlara bildirilmiştir. Ancak, Örgüt mensuplarının harekete 

geçmesiyle birlikte Rapor’un hazırlanmasında büyük katkısı olan Ankara Emniyet Müdürü ve 

ekibi görevden alınmış, yapılan çalışmalar sonuçsuz kalmıştır.  

																																																													
257 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Çatı İddianamesi, s:490 
258 TBMM Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016 Tarihli Darbe Girişimi ile Bu Terör 

Örgütünün Faaliyetlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi 
Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Tutanakları, (08.12.2016), s:74  

259 Ankara Emniyet Müdürü Cevdet SARAL ve ekibinin 1999 yılında hazırladığı Rapor, Sayı: 
B.05.01.EGM.4.06 00 06 (2450-99) Tarih: 20.04.1999 
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Örgüt tarafından Polis Akademisi’nden uzaklaştırılan ve bu yapı hakkında ilk telif eser 

sahiplerinden biri olan Zübeyir Kındıra kitabında; “1999 yılında yazdığım kitap ile ‘bu bir 

terör örgütüdür, çok tehlikelidir’ ihtarıma karşılık, benim terör örgütü dediğim Gülenciler’e 

… siyasetçiler sahip çıktı”260 şeklinde görüşlerini ifade etmiştir. 

Kamu kurumlarındaki kadrolara yerleşen Örgüt mensupları, görevlerinin gereğini 

yapmak ve resmi vazifeli üstlerinden aldıkları emir ve talimatı uygulamak, ülkeye hizmet 

etmek yerine; Örgüt’e daha çok hizmet etmek amacıyla hareket etmişler, hatta Örgüt’e 

hizmeti, “hayatlarının gayesi” haline getirmişlerdir.261  

Örgüt’e muhalif olan ve Örgüt ile aynı fikirleri paylaşmayan kişiler, yıldırma ve 

sindirme usulleriyle görevlerinden uzaklaştırılmış, boşalan kadrolara Örgüt mensupları 

yerleştirilmiştir. Örgüt mensupları yeni kadrolarında da korunmuş; örnek olarak emniyet 

teşkilatının merkez ve taşra birimlerinde “sokak polisliği gibi yıpratıcı birimlerde 

görevlendirilmemişler”262, “arazi ve çatışma risklerinin bulunduğu zor görevler” yerine, masa 

başında kalmışlardır.263 İki parti Genel Başkanı’nın en yakınındaki korumaların “ByLock” 

programı kullandıkları gerekçesiyle “açığa alınması”264 dikkat çekici bir örnektir. 

Örgüt’ün siyaseti ve menfaatleri doğrultusunda hareket etmeyen, kamu görevlileri 

hakkında haksız idari işlemler yapılmış, soruşturmalar yürütülmüş, itibarsızlaştırılmış, şantaj 

yapılmış, iftira atılmış, disiplin cezası verilmiş, meslekten ihraç edilmiş ve nihayet 

hapsedilmiştir.  

Örgüt, birinci adımında, devletin bütün kadroları ve bürokraside kadrolaşmayı; ikinci 

adımında ise, maddi destek sağlayacak sermayeyi oluşturmayı strateji olarak belirlemiş265; bir 

süre sonra, “bırakın üzerine gidip, hesap sormayı hiç kimsenin cesaret edip bu yapıya muhalif 

																																																													
260 Kındıra, Zübeyir. Işıkevlerinden Darbeye Fethullah’ın Copları, s:10, Altaylı Yayınları, 2016, Ankara  
261 “Tarih” ve “yer” olarak “Fetullah Gülen’in bazı söylem ve davranışları” tespit edilmiş; Fetullah Gülen’in, 

1987 yılında yapılan “erken genel seçim”de, cemaat olarak oylarını, seçimi kazanma ihtimali yüksek bir 
partiye vereceklerini seçimden önce ilan etmiş, yıllar sonra da seçimi kazanan bu partiyi cemaat olarak 
destekledikleri için 1983-1987 yılları arasında “çok rahat çalıştıklarını”, “devlet kademelerinde işlerini 
kolayca hallettiklerini”, “önemli noktalarda nüfuzlu taraftarların elde edildiğini” itiraf etmiştir. (Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığı Çatı İddianamesi, s:132) 

262 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Çatı İddianamesi, s:205 
263 Demirağ, Yavuz Selim. İmamların Öcü, s:57, Kırmızı Kedi Yayınları, 2015, İstanbul 
264 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin korumaları, “ByLock” 

programı kullandıkları gerekçesiyle açığa alınmıştır. http://www.haberler.com/son-dakika-kilicdaroglu-ve-
bahceli-ye-bylock-8977402-haberi/ 

(19.11.2016) 
265 Şener, Nedim. Ergenekon Belgelerinde Fethullah Gülen ve Cemaat, s:193, Destek Yayınevi, 2016, İstanbul 
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bir bakış atmasının bile mümkün olamayacağı kadar güçlü bir yapı oluşturmuş”266, kendisini 

yeterince güçlü hissettiği zaman da siyasete müdahale etmekten kaçınmamış, siyasi partiler ve 

parti yöneticileri örgüt tarafından kontrol altına alınarak yönlendirilmeye çalışılmıştır.  

Siyasetin tabii akışını bozan, mecrasını değiştiren, kurum veya kurallarını yönlendiren 

her faaliyet bir “müdahale” olarak değerlendirilmektedir.  

Siyasete müdahaleler; Örgüt mensuplarını milletvekili, mahalli idarelerde meclis veya 

encümen üyesi seçtirerek parti teşkilatlarına “sızmak”267, seçilmiş olan siyasi parti 

temsilcileriyle Örgüt’ün amaçları doğrultusunda temas kurmak, onları Örgüt’e kazandırmak, 

hükümet ve siyasi parti politikaları üzerinde etkili olmak ve politikaları yönlendirmek, karar 

süreçleri üzerinde söz sahibi olmak, Örgüt’e muhalefet eden siyasi kişi veya kurumları 

itibarsızlaştırmak, aleyhte yayın yaparak yıpratmak, yıldırmak, baskı kurmak, korkutarak 

sindirmek, tehdit etmek, iş göremez hale getirmek veya istifa ettirmek şeklinde özetlenebilir.  

Yapılan müdahaleler, aynı zamanda siyasi rekabeti ortadan kaldırmakta, kamuoyunun 

asıl gündemini değiştirmekte veya yönlendirmekte, aynı zamanda birer “seçmen” olan 

kişilerin demokratik haklarını ve siyasi iradelerini yok sayarak; seçme, seçilme ve yönetme 

hakkının gözardı edilmesi ve siyasi hayatın kalite standartlarının düşürülmesine sebep 

olmaktadır. 

Siyasete müdahale edilmesinin temel amacı, hiç şüphesiz siyasi sonuçlar elde etmek 

ve bu sonuçları Örgüt’ün menfaatleri lehine kullanmaktır. Örgüt, bu tür faaliyetlerin 

planlamasını “siyasilerden sorumlu imamlar” vasıtasıyla; yapılan planların icrasını ise, 

																																																													
266 Kındıra, Zübeyir. Işıkevlerinden Darbeye Fethullah’ın Copları, s:16, Altaylı Yayınları, 2016, Ankara  
267 a)2005 yılına kadar, AK Parti’nin bir biçimde tasfiye edileceğini düşünen ve bundan dolayı kendisine 

mesafeli bir tavır takınan FETÖ, özellikle 2010 yılından sonra AK Parti’ye sızmaya başlamıştır. 
http://fetogercekleri.com/feto-ve-siyaset/ak-partideki-tuzluklar/ (01.12.2016) 

b)Wikileaks belgelerine göre; Devrimci Sosyalist İşçi Partisi, “Cemaat'in kontrolünde” bir partidir ve “Cemaat 
(=FETÖ) lehinde” politikalar üretmektedir. http://wikileaksturkce.blogspot.com.tr/ Ayrıca 
http://odatv.com/berat-albayrakin-maillerinden-hangi-sol-parti-cikti-0712161200.html (07.12.2016) 

c)Örnek olarak; İlhan İşbilen, Hakan Şükür, İdris Bal, İdris Naim Şahin ve Hasan Hami Yıldırım gibi 
milletvekilleri AK Parti; Ahmet Aydın, MHP; Hazım Sesli, CHP listelerinden milletvekili seçilmiş ve FETÖ 
ile irtibatlı oldukları iddia edilmiştir. 

d) Örnek olarak; AK Parti, Aşkale (Erzurum), Çamoluk (Giresun), Ilgın (Konya), Nar (Nevşehir); MHP, 
Karaman (Zonguldak), Pozantı (Adana) Belediye Başkanlarının FETÖ ile irtibatlı oldukları iddia edilmiştir. 

e)Örnek olarak; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Doç.Dr.F.Gürsul’un “ByLock” 
programı kullandığı iddia edilmiştir. http://www.haberler.com/son-dakika-kilicdaroglu-nun-basdanismanina-
9030595-haberi/ (6 Aralık 2016) 

Konya CHP Milletvekili Hüsnü BOZKURT’un TBMM'deki Danışmanı’nın “ByLock” kullandığı iddia 
edilmiştir.  

http://www.memurlar.net/haber/629479/ (03.12.2016)  
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özellikle emniyetin istihbarat birimlerini ele geçiren istihbaratçı mensuplarını harekete 

geçirerek yapmıştır. 

Örgüt’ün Haziran 2011 “genel seçim” öncesi, CHP Genel Başkanı ile MHP Genel 

Merkez yöneticileri hakkında başlattığı kampanya, siyasete ciddi ve önemli bir müdahale 

olmuştur.  

Bizzat Örgüt elebaşısının; “CHP ve MHP'nin içi bundan sonra iyice karışacak. CHP ve 

MHP'nin başındakiler ve etrafı olduğu gibi yabancı. Bu toprakların çocukları değil"268 

şeklinde Örgüt mensuplarına mesaj gönderdiği tespit edilmiştir.  

Siyasete müdahaleler; özellikle CHP ve MHP genel merkez santrallerinin dinlenilerek 

partilerin sırlarına vakıf olunması, partilerin teşkilat ve yöneticilerinin usulsüz bir şekilde 

takip edilmesi, ses ve görüntü kaydedilmesi ve dikkat çekici bir zamanlama ile -Genel Seçim 

öncesinde- bu ses ve görüntülerin kamuoyu ile paylaşılması şeklinde gerçekleşmiş; “özel 

hayatın gizliliği”, “haberleşme özgürlüğü” ve “haberleşmenin gizliliği” hakları ağır bir şekilde 

ihlal edilmiştir. 

Siyasi parti yöneticileri ve temsilcileri hakkında yapılan usulsüz dinleme, takip, ses ve 

görüntü kaydı; faili belli olmayacak şekilde ve özellikle menşei yabancı olan internet servis 

sunucuları ve programları kullanılarak yapılmış; ses ve görüntü kayıtlarının kamuoyuna 

duyurulmasında da aynı yöntem kullanılmıştır.  

Böylece, sözkonusu partilerin yönetici ve milletvekilleri itibarsızlaştırılarak seçimlere 

girmeleri engellenmiş, seçmenlerin nezdinde partiler ve partililer zor durumda kalmış; siyaset, 

tabii mecrası dışına sürüklenmiştir.  

Sözkonusu kasetlerin basın ve yayın araçlarında haber yapılmasından önce, CHP 

Genel Başkanı Deniz Baykal’ın haberdar edildiği, hatta “Varan-1”, “Varan-2” ve “Varan-3” 

kayıtlarından bahsedilerek etki altına alınmaya çalışıldığı ileri sürülmüş,269 Deniz Baykal’dan 

																																																													
268 http://www.sabah.com.tr/gundem/2016/06/27/fetullah-gulenin-mhp-notlari-ortaya-cikti 27.6.2016 
Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2015/1201 sayılı soruşturması kapsamında elde edilen belgeler. Ankara 

Cumhuriyet Başsavcılığı Çatı İddianamesi, s:148 
269 Uzun, Sabri. İN Baykal Kaseti Dink Cinayeti ve Diğer Komplolar, s:105, Kırmızı Kedi Yayınları, 2015, 
İstanbul 
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sonra CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu ise; “Beni ve ailemi de dinliyorlar. … 

Baykal'a komplo kuran ekip beni de izliyor" şeklinde açıklamalarda bulunmuştur.270 

Kamu gücünü temsil eden, istihbarat toplamak ve değerlendirmekle görevli birimler; 

CHP ve MHP teşkilatlarını hedef alarak, sadece en temel insan haklarını ihlal etmemiş aynı 

zamanda kamu gücünü, bu hakların ihlal edilmesinde bir “araç” olarak kullanmışlardır. 

Hedef kişi veya grubun dinleme, teknik ve fiziki takip, ses ve görüntü kaydı yapılması 

mevzuata ve usulüne uygun olarak yapılmadığından, kişi veya gruplar, “suç ve terör örgütleri 

ile ilişkili gibi gösterilerek” hakim kararı alınmış, “sahte isim veya kimlik bilgisi” ve “yanlış 

ikamet adresi” belirtilerek idari işlemler tamamlanmıştır. Örnek olarak, CHP Genel Başkanı 

Deniz Baykal’ın yakın çevresinde bulunan danışmanlarından A.G., sahte bir isimle ve bir 

terör örgütü üyesiymiş gibi dinlenmiştir.271  

Örgüt’ün, elde ettiği bütün Devlet imkânlarını kendi amaçlarını gerçekleştirmek için 

kullanması, Devlet gücü karşısında kişiler ve kurumların hakları yalnız bırakmıştır. 

Siyasi sahada faaliyet gösteren kişi ve kurumları tek merkezden idare etmeyi 

amaçlayan müdahaleler, sadece çoğulcu siyaset anlayışını yok etmemekte, aynı zamanda, 

siyasi karar alma ve uygulama süreçlerini etkileyerek açıklık ve şeffaflığın ortadan 

kalkmasına sebep olmakta, böylece, meşruiyetini ve gücünü seçmenlerden / halktan alan 

siyasi yapılar, müdahale eden gücün veya merkezin karakterini yansıtmakla karşı karşıya 

kalmaktadır.  

Nitekim, yapılan müdahale bir parti tarafından; “Bütün bu girift meseleler karşısında 

siyaset platformunda … toplumsal barış açısından bir güven unsuru” olan Parti’nin “suni 

gündemlerle meşgul edilmeye çalışılması” olarak değerlendirilmiş,272 ve seçmen tabanında 

“kırılmalara yol açtığı”273 ifade edilmiştir. 

Demokratik teamül ve kurallar haricinde siyasete yapılan müdahaleler, siyaset 

sosyolojisi açısından seçmen davranışlarını değiştirme ve yönlendirme potansiyeli taşımakta; 

bu potansiyelin artması, seçmen davranışlarının beklenmeyen ölçüde farklılıklar göstermesi 
																																																													
270 Habertürk Gazetesi, 29.03.2014, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, kaset hadisesiyle alakalı 

olarak Kübra Par'a verdiği mülakat. 
271 Uzun, Sabri. İN Baykal Kaseti Dink Cinayeti ve Diğer Komplolar, s:106, Kırmızı Kedi Yayınları, 2015, 
İstanbul  

272 (Yazar belirtilmemiştir). Oyun Bozulacak - Neden, MHP Genel Merkezi Yayını, s:133, 2016, Ankara 
273 A.g.e., s:126 
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ve nihai olarak, siyasete karşı mesafeli bir duruşla birlikte siyasi davranış kalıplarının 

değişmesi ihtimalini güçlendirmektedir. 

1.6.20. Futbolda Şike Davası  

Söz konusu bölüm, “Futbolda Şike Kumpası”na ilişkin İstanbul Cumhuriyet 

Başsavcılığınca düzenlendiği öğrenilen İddianamenin bir örneğinin Komisyonumuza 

ulaştırılması sonrasında tanzim edilecektir. 

1.6.21. FEYÖ/PDY’nin Diğer Terör Örgütleriyle İşbirliği (PKK / PYD / DEAŞ 

İle İşbirliği)  

Potansiyel kapasitesi göz önünde bulundurulduğunda terörle boğuşan, büyüme ve 

gelişme yönünde önüne bakıp ilerleyemeyen bir Türkiye muhakkak dış güçlerin istediği bir 

ülke profilidir. Bu nedenledir ki; Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yürüttüğü terörle mücadele 

harekâtının başarıya ulaşmaması içi yürütülen mücadele sürekli engellerle sekteye 

uğratılmıştır. Terörle mücadele harekâtının nasıl sekteye uğratıldığı incelendiğinde; ülkedeki 

FETÖ elemanlarının parmağının olduğu ancak darbe girişiminin ardından geriye bakıldığında 

daha net görülebilmektedir. Çünkü örgüt üyeleri, devlete daha önceden sızdıkları güvenlik ve 

istihbarat hizmeti yürüten çeşitli makam ve mevkilerinde görev yapmaktaydılar. Başlangıçta 

legal görünümlü illegal örgüt olan ve sonradan silahlı terör örgütü kabul edilen FETÖ’nün 

kurumların içerisindeki legal görünümlü sinsi ve hain üniformalı-üniformasız elemanları 

vasıtasıyla terör örgütleriyle her tür işbirliğini yaptıkları sonradan tespit edilmiştir. Bunlar 

ortak menfaatlerin karşılığına ve dış güçlerin istekleri doğrultusunda yürütülen bir projenin 

maşası, piyonu pozisyonuyla hareket etmişlerdir.  

Dünyada terör örgütlerinin bağımsız hareket etmesi mümkün olmayıp muhakkak 

arkalarında onları destekleyen bir büyük güç bulunmaktadır. Bazı durumlarda ise eğer 

çıkarları örtüşüyorsa diğer terör örgütleriyle ortak hareket bile edebilmektedirler. Bazen de 

birbirlerine karşı eylem içerisinde bulunsalar da, çıkarlarının kesiştiği durumlarda ortak 

düşmana karşı birlikte ortak eylem politikasını isteyerek veya istemeden 

benimseyebilmektedirler. Bunun en net örnekleri ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 

topraklarında yani ülkemizde yaşanmaktadır, şöyle ki; IŞİD ve PKK terör örgütleri birbirine 

zıt ideoloji sahibi gibi görünen iki terör örgütüdür. Ancak iki terör örgütü de Türkiye’de 

bombalama türü eylemleri yapmaktadırlar. Bu nedenle terör örgütlerinin terminolojisinde 
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hedef aynıysa eylem birlikteliği de olabilmektedir. FETÖ ve PKK’nın da bu kapsamda 

birbirlerini kullanarak yardımlaşma içine girdiklerini görmekteyiz. Bu yardımlaşma şu şekilde 

olabilmektedir; devletin istihbarat birimine sızmış olan FETÖ elemanın davranış şekli bazen 

gerçekleşebilecek önemli bir terör eyleminin istihbaratını ilgilerle zamanında veya tam 

paylaşmamak şeklinde olduğu gibi, bazen de demokratik hakkını aramak için meydanlarda 

toplanan grupların arasına girerek gerginliği artırıcı söylemlerde bulunmak şeklinde de 

olabilmektedir. Geçmiş yıllarda ve 15 Temmuz darbe gecesinde örnekleri ve tespitleri 

mevcuttur. Darbe gecesi yaşanan buna benzer olaylardan bir tanesini Mustafa ÖNSEL 

kitabında şöyle bahsetmektedir; 274 

“Ahmet YAVUZ karacı bir Tümgeneral, uzun bir süre Hasdal Cezaevinde birlikte 

kaldık. İşte onun darbe gecesi ile ilgili bana anlattıkları;……..Balkona çıktığım 

anlardan birinde oturduğumuz evin sokağının köşesindeki meydanda yoğun bir 

kalabalık ve askerler gördüm. Eyvah dedim içimden. Bir çatışma olmasından 

kortum…….Bu esnada binbaşı sivillerin uzaklaştırılması halinde kışlaya döneceğini 

söyledi. Tam bu kararı uygulamaya koyduğumuzda kalabalık içinden birinin sivillere 

giderek “asker ateş açacak” askere giderek “ateş açın” dediğini öğrendim.”  

Aynı zamanda FETÖ/PDY terör örgütünün en çok kullandığı taktiklerinden birisi de algı 

operasyonuyla kamuoyunun kafasını karıştırmaktır. Bu algı operasyonları amacına ulaşmak 

için önceden devletin yetkili makamlarının ve kamuoyunun desteğini kazanmak için 

hazırlıktan ibarettir. Onlar için sonrası basittir. Çünkü ortam hazır olunca daha önceden 

yazdıkları senaryoyu işleme koymak zaten hep yaptıkları faaliyettir. Örneğin; devletin terörle 

mücadele eden kurumlarındaki üst kadrolarının, PKK terör örgütünün sözde siyasi kanadıyla 

işbirliği içinde hareket ediyormuş gibi bir izlenimi vermişlerdir. Bu hususlarla ilgili Eski MIT 

Müsteşarı Emre TANER FETÖ’nün kendisiyle ilgili buna benzer planını darbe araştırma 

komisyonunda şöyle anlatmıştır; 275 

“Evet, 7 Şubatta Fetullah Gülen şimdiki MİT Müsteşarını, beni, benim dönemimdeki 

yardımcımı, 2 MİT personelini yargı önüne çıkarmak için çok dehşetli bir kumpas 

kurmuştur. Ben KCK’nın kurucusuyum iddiaya göre. Allah’ın işine bakın. Bir 

iddianame konur, doğru düzgün bir iddianame yazılır, başka bir şey değil.”  
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Terörü bitirmek ve tasfiye edebilmek amacıyla belli bir dönem içerisinde icra edilen 

çözüm süreci başarıya ulaşamamıştır. Bunun sebepleri olarak da; PKK terör örgütünün 

kendisi ve bu terör örgütünün eylemlerinden kendisine fayda sağlayan kesimin uzlaşmaz 

tavrının yanı sıra, FETÖ’nün çözüm sürecinin başarıya ulaşmasını istememesinin de payı 

vardır. Çünkü terör belasından kurtulmuş bir Türkiye daha güçlü bir devlet haline gelecek, 

aynı zamanda bunun en büyük payı da dönemin hükümetine ait olacaktı. Bu konuyu o 

dönemdeki en baş aktörlerden olan Emekli MİT Müsteşarı Emre TANER 15 Temmuz Darbe 

Girişimini Araştırma Komisyonunda çözüm sürecinin değerlendirilmesi esnasında Habur 

Olayını anlatırken FETÖ’nün ne derece etkili olduğunu şu şekilde belirtmiştir; 276 

 “Çözüm Sürecinde cemaatin etkisi vardır. Cemaat bu konuda çözüm sürecinin 

mevcut Hükûmet eliyle başarılmasından rahatsızdır. Bundan daha açık bir cevap 

olmaz herhâlde.”  

Yine Çözüm Süreci değerlendirilirken FETÖ/PKK işbirliğini ortaya koyan 

değerlendirmesi şu şekildedir; 277 

“O noktada bir büyük yanlış daha vardır. “Dağdan çocuklarınız gelecek, kızlarınız 

gelecek.” diye ailelere haber salmışlar. Aileler karşılamaya gitti. Bir kısmı sevinçle 

karşılamak için gitti fakat orada bir oyun oynandı, bu gösteriyi sevince dönüştürmek 

isteyenler tersine bir infial gösterisine kendilerini kaptırdılar. Orada birtakım polis 

yönlendirmeleri olduğunu duyduk, elimizle tutmadık, görmedik. Habur’un sınırdaki 

oyun kısmı budur.”  

Terörle Mücadelede istihbaratın önemi çok büyüktür. Geçmiş dönemde güvenlik 

kuvvetlerinin terörle mücadele harekâtında büyük kahramanlıklarına şahit olduk. Bunların en 

yakın zamanda yaşanılanı ise Nusaybin, Cizre, Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi başta olmak üzere 

PKK terör örgütü tarafından hendek kazılıp patlayıcı madde tuzaklanan diğer bölgelerde 

yaşanmıştır. Bu bölgelere patlayıcı maddelerin yerleştirildiği zamanı incelediğimizde 

FETÖ’nün izlerini burada da görebiliriz. Cumhuriyet rejiminin ve o rejimin tüm unsurlarının 

başarısız olması, ülkenin kaosa sürüklenmesi FETÖ için o kadar önemli değildir. Çünkü 

Fetullah GÜLEN kendi ideolojisiyle yetiştirdiği ve kendisine mutlak ve sorgusuz biçimde biat 

eden altın nesliyle kaosa sürüklenmiş olan ülkeyi kurtararak yönetmeyi amaç edinmiş olup, bu 
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yönde ülkenin yaşayacağı her tür olumsuz durumu da kabul edebilmektedir. Bu maksatla 

FETÖ elemanları kendilerine verilen gizli görevlerini icra edebilmek için kritik tabir edilen 

yer ve makamlarda görev yapmayı amaç edinmişlerdir.  

Dönemin Emniyet Teşkilatındaki görevlileri o dönemde yaşananları ve FETÖ ile 

ilişkisini bakın nasıl değerlendirmiştir; 278 

“Bakın, terörün en fazla güneydoğuda hortladığı yıllarda, asfaltların altına 

patlayıcıların yerleştirildiği, sokakların, evlerin tünellerle birbirine bağlandığı ve her 

yerin patlayıcı deposu hâline getirildiği yıllarda güneydoğuda Fetullah Gülen 

kadrosunun A takımı görevlidir. İşte, Recep Güven, Mutlu Ekizoğlu, bütün şeyleri A 

takımıdır. O yıllarda hepimiz -çözüm süreci veya şu değil- ben de kişisel olarak siyasi 

iktidarı suçlarım, yapılan yanlışlıkları söylerim, o ayrı ama oradaki gelişmeleri 

istihbaratıyla, polisiyle, jandarmasıyla yetkililere bildirecek, uyaracak kişiler de bu 

yapıdan. Bu yapının elinde “Biz yetkilileri böyle böyle uyardık.” denecek bir belge 

olsa onu sahteleriyle montajlayarak İnternet’te defalarca görürdük çünkü o yapı bu 

konuya ışık tuttu. Diyarbakır’daki bir Emniyet Müdürü, kendi kadrolarını motive 

etmesi gereken Emniyet Müdürü çıktı, dedi ki: “Dağdaki teröriste ağlamayana ben 

insan demem.” Ölen polis, askere ağlamayana ne diyeceğiz peki şimdi? Motivasyonu 

düşünün, sadece terör açısından değil, o yıllarda -inşallah bunun delilleri de 

çıkacaktır- uyuşturucu işinde de bunlar var. Yakalananlar var fakat himmet ve büyük 

paralar karşılığı icazet verilen, geçişine göz yumulan konsorsiyumlar da var. En kilit 

yerlerde o yıllarda gene Fetullah Gülen’in emniyet müdürleri… Neden bunlar İç 

Anadolu’da, batıda, diğer daha güzel şehirleri istemiyor da hepsi güneydoğuda. “A 

takımı” denen, şu anda bir kısmı firari, bir kısmı aranmakta ve tutuklu olan kişiler 

hem güneydoğuda hem uyuşturucunun geçiş yolu olan güzergâhlarda; Antalya, 

İstanbul, diğer yerlerde veya sınırda, Iğdır’da, dikkat edin. Neden? Başka yer mi yok 

Van’da, Hakkâri’de? Yani zamanla bunlar da ortaya çıkacaktır.”  

Türkiye Cumhuriyeti Devleti; potansiyel kapasitesi, tarihi mirası, bulunduğu coğrafya ve 

gelişen dünya üzerindeki etkisiyle her zaman tehdit altındadır. Bu açıdan bakıldığında devleti 

zayıflatabilmek, en azından kendi problemleriyle uğraşmaktan kafasını kaldıramaz hale 

getirmek, Türkiye’nin güçlenmesini istemeyenler için önemli bir amaç, bir hedeftir. FETÖ-
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PKK terör örgütlerinin arasındaki ilişki darbe girişimi öncesinde ve sonrasında kendini 

göstermiştir. 

Mustafa ÖNSEL kitabında bu iki terör örgütü arasındaki ilişkiden bahsetmiş olup, bir 

televizyon programından da alıntı yaparak aktardığı haliyle konuya açıklık getirmiştir; 279 

“Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyetini hedef alan tüm terör örgütleri, bir noktada ortak 

hareket etmektedirler. FETÖ-PKK ilişkisinin gözler önüne serildiği bir televizyon 

söyleşisinde muhabirin Emekli Albay Atilla UĞUR’a FETÖ ile PKK arasında ilişki 

var mı?” sorusuna karşılık olarak, “Var ve yıllar öncesine dayanıyor bu işbirliği. Bir 

kere kuruluşunuz aynı elden ise o el mutlaka işbirliğinizi yapmanızı sağlamıştır, 

sağlayacaktır. Abdullah ÖCALAN da Fetullah GÜLEN de birer figür. Amerika ve 

İngiltere tarafından kullanılan kuklalar bunlar. Öcalan, bundan 10 ay önce 

Almanya’da çıkan ‘İmralı Notları’ isimli kitabında Selahattin DEMİRTAŞ ile bir 

konuşmasını anlatıyor. Demirtaş; ‘Sayın başkanım, Fetullah GÜLEN bizimle 

görüşmek istiyor, ABD’ye davet ediyor.’ diyor. Öcalan’da ‘Fetullah Hoca’yı en iyi 

ben anlarım. Onlar bizim Ortadoğu’daki stratejik ortağımız.’ şeklinde cevap veriyor. 

Bu konuda bir başka gelişme de kanlı kalkışma gecesinden bir gün sonra Avrupa’da 

bulunan bir FETÖ üst düzeyi Kandil’le uydu telefonuyla görüşme yapıyor ve diyor ki: 

‘Elimizi kuvvetlendirin, şiddetli eylemler yapın.’ Kaynağımı söylemek durumunda 

değilim ama bu konuşmayı kulağımla duydum. Bunun üzerine sesinden tanıdığım 

kadarıyla Cemil BAYIK şu karşılığı veriyor: ‘Biz gerekeni yapacağız. Sizden çok 

sıkışan arkadaş varsa, Avrupa’daki birimlerimize sığınabilirler.’ FETÖ’ nün uyuyan 

hücreleri var her yerde. Önümüzdeki günlerde PKK ve IŞİD aracılığıyla yine 

bombalar patlatılacak. Ciddi suikast girişiminde bulunacaklar.” 

FETÖ’nün başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminin akabinde gizli kalan, uyuyan 

hücrelerine moral aşılamak, yurtiçine ve yurtdışına bitmediklerinin mesajını verebilmek için 

önümüzdeki dönemde suikast girişimlerinde bulunabileceği bunu da diğer terör örgütlerinin 

desteğiyle gerçekleştirme olasılığı üzerinde durulmaktadır. Benzer hususu Emre TANER 

şöyle belirtmiştir;280  
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“Bizim istihbarı literatürümüze göre darbe işinden sonra eğer başarısızlık olursa 

ondan sonra suikast gelir. Tek enstrüman odur. Darbe zor iş, kolektif bir faaliyet ister. 

Suikastlara dikkat etmek gerekir. Ben bu kadarını söyleyebilirim eski tecrübelerime 

binaen, hiçbir bilgiye sahip değilim, tamamen sardunya bilgisini verebilirim, biraz 

evvel söyledim. Ama suikastlar son derece önemlidir. Güvenlik son derece önemlidir. 

Tabii buna DEAŞ gibi bilmem ne gibi birtakım kendini kaybetmiş, çıldırmış örgütün 

eylemlerini de ilave ederseniz yani çok şey olabilir.”  

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY terör örgütü mensupları tarafından yapılan 

darbe girişimi öncesinde ve sonrasında, PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütü ile FETÖ/PDY 

terör örgütü arasındaki bağlantılara yönelik değişik kaynaklardan istihbarı bilgiler de elde 

edilmiştir. Bunlara baktığımızda; 

Darbe girişimi öncesinde;    

Şırnak İl J. K. lığı internet ihbar hattına 08 Haziran 2016 tarihinde bildirilen ihbar 

metninde; Kuzey Irak’ta kalan (3) Türk Vatandaşının, PKK Hakurk sorumlusu Müslüm İKE 

ve medya savunma alanları sorumlusu Fehmi ATALAY’ın kendilerine; 

“ABD ve NATO’nun kendilerine 2016 sonbaharında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

ERDOĞAN’ın devrileceğine ilişkin söz verdiğini,  

Ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın kendisinin bırakacağı ya da Gezi’den 

çok daha şiddetli bir ayaklanma ile gideceği, tabii ki bu işte Fetullahçılar’ın da 

kendileriyle olacağı, ayaklanmayı başlatacak olanların da PKK, 9 sol örgüt ve 

Fetullahçılar ile duyarlı halk kesimi olduğunu belirttiği hususları yer almaktadır.  

BTÖ’nün Avrupa sorumlusu Zana Azadi isimli teröristin, 26 Nisan 2016 tarihinde 

sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda; “F.Gülen’i sevmediğimi herkes bilir. Ama 

AKP-DEAŞ faşizminin yıkılması için devrimci halkların Gülen’le yaptığı işbirliği en 

doğru karardır.” hususlarının yer aldığı tespit edilmiştir. 

Darbe girişimi sonrasında; 
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 PKK terör örgüt mensupları tarafından gerçekleştirilen telsiz konuşmalarında, 16 

Temmuz 2016 tarihinde Rojhat Ç/A terörist tarafından muhtemelen halk savunma merkez 

karargâhından verilen notun iletildiği, bu kapsamda; 

“Bugünden (16 Temmuz 2016) itibaren teröristlerin askerlerin faaliyetlerine karşı 

dikkatli olmaları ve askerlere karşı sıradan eylemlerin şimdilik durdurulması, 

Mahalleleri tutan polislere eylem yapılması, 

Bahsedilen hususlar konusunda tüm terörist grupların hazırlıklı olmaları, 

Teröristbaşı Abdullah ÖCALAN’dan haber alınamadığı, durumunun tehlikede 

olabileceği, bu nedenle teröristbaşı hakkında resmi açıklama yapılana kadar halkın 

sokaklarda teyakkuz ve başkaldırı halinde olması için kışkırtılması”  

yönünde talimatların iletildiği tespit edilmiş, ayrıca söz konusu not medya savunma 

alanlarına bağlı terörist gruplara da iletilmiştir.  

18 Temmuz 2016 tarihinde Medya Savunma Alanları sorumlusu Amed Malazgirt (K) 

Fehmi ATALAY adlı terörist tarafından, 15 Temmuz 2016 günü gerçekleşen başarısız darbe 

girişiminden sonra askerlere yönelik gerçekleştirilen muameleden sonra "ben asker olsam 

silahımı bırakıp PKK'ya teslim olurum" şeklinde ifadede bulunulduğu ve askerlerden terör 

örgütüne teslim olma girişimi olması durumunda herhangi bir olumsuzluğun yaşatılmayacağı 

yönünde bilgi ve talimatların iletildiği,  

PKK/KCK Sözde Medya Savunma Alanları Karargâhı sorumlusu Fehmi ATALAY ile 

Cilo Eyaleti sorumlusu Fatih ÖZDEN arasında yapılan 19 Temmuz 2016 tarihli muhaberede;  

“Fehmi ATALAY tarafından darbe girişimi sonrasında bölgedeki güvenlik güçlerinden 

ayrılmak isteyenlere istedikleri bölgeye gitmeleri garantisi verilerek örgüte teslim 

olmaları yönünde haber gönderilmesi,  

Türk devletinin askeri ve siyasi açıdan şimdiye kadar yaşamadığı düzeyde zayıf 

düştüğü, mevcut sürecin değerlendirilerek sonuç almaya yönelik 10-15 asker, 20-25 

polis şehit edilecek tarzda etkili eylem yapılması yönünde bilgiler/talimatların 

iletildiği,  
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FETÖ/PDY adına darbe teşebbüsüne katılan (2) örgüt mensubunun (Rütbeli olduğu 

değerlendirilen ve açık kimlik bilgileri tespit edilemeyen) silahlarıyla birlikte [ (2) G3 

P.Tf., (1) telsiz] Şırnak/Uludere bölgesinden Kuzey Irak’a geçtikleri”  

bilgileri elde edilmiştir. 

DEAŞ terör örgütü ile FETÖ/PDY arasındaki ilişki kapsamında; 

DEAŞ terör örgütünün ülkemizdeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan 

çalışmalar sırasında, Suriye uyruklu Abu Haydar (K) Muhammed El Süleyman isimli DEAŞ 

terör örgütü mensubunun, 08 Temmuz 2016 tarihinde Şanlıurfa’da gözaltına alındığı, söz 

konusu şahsın ikametinde yapılan aramada; (12) adet canlı bomba yeleği için hazırlanmış 

RDX ve bilye ile desteklenmiş infilaklı fitil bağlanmış şekilde patlayıcı kalıbı, (6) adet araç 

altı mıknatıslı RDX ile güçlendirilmiş patlayıcı kalıbı ve elektronik başlatıcı düzenek, (1) adet 

AK 47 Kaleşnikof tüfek ve (4) adet dolu şarjör, (1) adet 9 mm susturuculu tabanca ve 

tabancaya ait dolu şarjör, (1) adet 7x65 mm tabanca ve tabancaya ait dolu şarjör, (1) adet canlı 

bomba yeleği ve intihar eylemlerinde kullanılan manuel fünyenin ele geçirildiği, şahsın 

yapılan ön sorgusunda; 

“DEAŞ terör örgütünün talimatları doğrultusunda patlayıcı maddeleri yurdumuza 

soktuğu, 

Patlayıcılarla ilgili bilgileri Hüseyin İPEK isimli şahıs aracılığıyla Elvan Yüzbaşı 

olarak tanıdığı istihbarat görevlisine aktardığını”  

bildirilmiştir. 

Elvan Yüzbaşı olarak bilinen kişi hakkında yapılan araştırmada; söz konusu şahsın 

Şanlıurfa İl J.K.lığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli iken 15 Temmuz darbe girişimi 

sonrası FETÖ/PDY faaliyetleri kapsamında 28 Temmuz 2016 tarihinde Şanlıurfa’da gözaltına 

alınan ve bilahare tutuklanarak ihraç edilen J.Asb.Bçvş. İrfan ÇETİNKAYA olduğu tespit 

edilmiştir. Ayrıca; 

“FETÖ/PDY örgütü adına darbe teşebbüsüne katılan (12) askeri personel ile (8) sivil 

ve (30) emniyet personelinin (rütbeli olduğu değerlendirilen ve açık kimlik bilgileri 

tespit edilemeyen) yurt içinde güvenlik kuvvetlerine yakalanmamak amacıyla, 
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Gaziantep ili Oğuzeli ilçesi Akçakoyunlu köyü Suriye sınır hattından, bölgede faaliyet 

yürüten kaçakçılar vasıtasıyla Suriye’de DEAŞ terör örgütü kontrolünde bulunan 

bölgelere geçme arayışı içerisinde oldukları, söz konusu firari terör örgütü 

mensuplarının sınırı geçmeleri halinde DEAŞ üyesi bir heyetin kendilerini karşılamak 

maksadıyla sınır bölgesinde hazır beklediği, 

15.07.2016 günü darbe girişiminde bulunan FETÖ/PDY üyesi olduğu değerlendirilen 

bir kısım şahısların illegal yollarla Suriye’ye geçecekleri ve bu maksatla Suriye’de 

bulunan Rakka bölgesinde emir düzeyinde bir şahısla irtibata geçtikleri” yönünde 

istihbarı bilgiler elde edilmiştir. 

Yukarda ifade edilen olaylar, duyumlar/telsiz görüşmeleri ve ele geçen malzemeler 

değerlendirildiğinde; darbe girişimine katılan FETÖ/PDY terör örgütüne üye şahısların 

güvenlik kuvvetlerine yakalanmamak maksadıyla DEAŞ ve PKK/KCK üyesi şahısların 

yardımıyla DEAŞ ve PKK/KCK terör örgütünün kontrolündeki bölgelere 

geçtikleri/geçebilecekleri, burada FETÖ/PDY örgüt mensuplarının tekrar toparlanarak 

önümüzdeki dönemde ülkemize yönelik diğer terör örgütleri ile birlikte canlı bomba, suikast, 

silahlı saldırı türü eylem yapabilecekleri, yapacakları eylemlerle Türkiye’de bir kaos ve iç 

savaş ortamı oluşturmaya çalışabilecekleri ortaya çıkmaktadır. Elde edilen bilgiler 

doğrultusunda terör örgüleri mensupları tarafından yapılan işbirliğinin de terörle mücadelede 

zaafiyet yarattığı unutulmaması gereken bir gerçektir. 

1.7. FETÖ/PDY’NİN SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ OLDUĞUNA İLİŞKİN 

DEĞERLENDİRME  

Sözde “Altın Nesil” yetiştirmek amacıyla yola çıkan bu yapının, ılımlı İslam’ı savunan 

ve radikalleşmeye karşı barışçıl dini motifli söylemleriyle dünyanın ve ülkemizin her 

kesiminden taraftar bulduğu, eğitim kurumlarında ağabeylik-ablalık sistemiyle geniş kitlelere 

ulaştığı, özellikle mülki idare, adliye ve emniyet teşkilatları içerisinde kadrolaşarak devlet 

içerisinde devlet haline gelen bu yapının, gün geçtikçe amacından uzaklaşarak bir örgüt 

(hücreler şeklinde teşkilatlandığı, kod adları kullandığı, tedbir adı altında İslamiyet’in temel 

bazı ilke ve kurallarıyla çelişen uygulamalarda bulunduğu, bir istihbarat örgütü gibi hareket 

ederek devlet kadrolarını ele geçirmeye çalıştığı) haline geldiği ve başlangıçta Said Nursi’nin 

temsilcisi olduğunu söyleyen Fetullah GÜLEN’in şuan temel hedefinin kâinat imamı olarak 

dünyada büyük bir egemenlik kurmak olduğu, grubunun genel anlamda fetih olarak 
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adlandırılan bu amaç etrafında faaliyet gösterdiği ve amaçlarına ulaşmak için her yolu mubah 

gören bir anlayışla hareket ettikleri görülmüştür. 

Örgütün kullandığı taktik ve yöntemlerde esas gizliliktir. Örgüt hücre yapılanması 

şeklinde organize olmakta ılımlı ve modern bir cemaat imajı sergileyerek, kendilerine karşı 

gerçek tepkileri engellemekte; vakıf, okul, dershane ve cemaat evleri vasıtasıyla mensup 

sayısını artırarak, özellikle devlet hiyerarşisi, basın yayın organları ve eğitim kurumlarında 

faaliyet yürütmektedir. 

Ancak son yıllarda yaşanan bir takım gelişmelerle birlikte, kamuoyuna “Hizmet 

Hareketi” olarak yansıtılan aslında buz dağının görünen yüzü olduğu, asıl yapının çok 

derinlerde bulunduğu ve bünyesinde pek çok karanlıkları barındırdığı, insanların yıllardır 

kandırıldığı, hoşgörüyle ülkeye ve millete hizmet etmekten başka bir gayesi yokmuş gibi 

gösterilen yapının asıl amacının bilinçli ve organize bir şekilde devletin tüm 

kurum/kuruluşlarına sızarak devleti ele geçirmek olduğu, bunu yaparken de her türlü gizlilik 

kurallarına riayet edildiği ve amaca ulaşmak için her yolun mubah sayıldığı görülmüştür.  

Dini hususları referans alarak hareket ettiğini iddia eden FETÖ/PDY’nin, dini değerler 

değişmezken, zamana ve şartlara göre kendisini değiştirmesi, ülkesi ve devleti ile barışık 

olması gerekirken devleti kendisine hasım olarak görmesi, tüm yapısıyla açık ve şeffaf olması 

gerekirken bir istihbarat örgütü gibi “kod isimler, özel haberleşme kanalları, kaynağı 

bilinmeyen paralar” kullanması, yönetim kadrosunun faaliyetlerini yurt dışından idare etmesi 

ve Türkiye’ye gelmekten imtina etmesi, hasımlarını saf dışı etmek için her türlü baskı, şantaj 

ve yasa dışı faaliyeti kullanması¸ çeşitli yabancı misyon temsilcilikleriyle mahiyeti 

bilinmeyen temaslarda bulunması, söz konusu örgütün casusluk faaliyetlerini de kapsayan 

organize bir suç teşkilatlanması olduğunu ortaya koyan unsurlardandır.  

Bu kapsamda örgütün, Türk Devletinin ve Türkiye Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye 

düşürmek, devlet otoritesini zaafa uğratmak/ ele geçirmek, devletin iç ve dış güvenliğini 

bozmak amacını güttüğü ve bu kapsamda faaliyet yürüttüğü açıktır. 

İlk defa 30 Ekim 2014 tarihli MGK bildirisinde Paralel Devlet Yapılanması olarak yer 

alan örgüt Milli Güvenlik Siyaset Belgesinde “Legal Görünümlü İllegal Yapılar” başlığı 

altında “Paralel Devlet Yapılanması” adıyla yer almış ve legal görünümlü “İllegal 

Hiyerarşik” yapılanma olarak açıklanmıştır. Söz konusu gelişmeler doğrultusunda 
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J.Gn.K.lığınca da 08 Ocak 2016 tarihli komuta katı onayı ile FETÖ/PDY mevcut terör 

örgütleri listesine dahil edilmiştir.  

FETÖ/PDY’nin kurucusu ve lideri Fetullah GÜLEN’in de aralarında olduğu yetmiş üç 

örgüt yöneticisi hakkında silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, Türkiye Cumhuriyeti 

Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs, siyasi ve 

askeri casusluk yapma, zimmet, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, suçtan 

kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak 

kaydedilmesi, kişisel verileri hukuka aykırı olarak başkasına verme, yayma, ele geçirme 

suçlarını işledikleri iddiasıyla kamu davası açılmıştır. 281 

Erzincan’daki Ergenekon davasında 16 Haziran 2016 tarihinde verilen kararın 

gerekçesinde FETÖ/PDY’nin silahlı terör örgütü olduğunun kabul edilmesi gerektiğine yer 

verilmiştir. 

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ/PDY’yi silahlı terör örgütü kabul eden ilk 

mahkeme kararı verilmiştir. 

15 Temmuz 2016 tarihinden gerçekleşen darbe teşebbüsünden önce, örgütün 

öldürmenin fiziksel eğitimleri ile öldürücü silahlar kullandığına dair herhangi bir tespit 

yapılamamakla birlikte, örgütün kasıtlı olarak sızdığı/sızmaya çalıştığı devletin güvenlik 

kurumlarının hali hazırda bu yönde yetkilerinin bulunması, örgütün bu yöndeki eğilimini 

göstermesi açısından önemli bir veri olduğu değerlendirilmektedir. FETÖ/PDY terör örgütü, 

son olarak 15 Temmuz 2016 tarihinde asker, polis ve vatandaş olmak üzere toplam 247 şehit 

ve 2.186 vatandaşın yaralanmasıyla sonuçlanan kanlı darbe teşebbüsünde bulunmuştur. 

																																																													
281 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 6/6/2016 tarihli ve E.2016/24769 sayılı iddianamesi 
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İKİNCİ BÖLÜM 
FETHULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN (FETÖ/PDY) 15 TEMMUZ 2016 
TARİHLİ DARBE GİRİŞİMİ (KRONOLOJİK SEYRİ, BASTIRILMASI 

VE ETKİLERİ)  
2.1. FETÖ PDY’nin 15 Temmuz Öncesi Siyasete Müdahale Teşebbüsleri  

2.1.1. HSYK Seçimleri 

2.1.2. 7 Şubat MİT Krizi (MİT Müsteşarının İfadeye Çağrılması)  

Emekli MİT Müsteşarı Emre TANER;“Savcı-hâkim-polis üçlüsünün çalışmalarının 

hız kazandığı bir dönemin sonucu olarak görülmesi gerektiğini, bu adımla hedef büyütülerek 

MİT müsteşarları ve personeli üzerinden devletin ve Hükûmetin tepe noktalarının 

zedelenmesi ve yargıya taşınmasının yanı sıra; yeterince ele geçirilemeyen ve canlı kaynaklar 

aracılığıyla istihbari faaliyet yürüten bir gizli servisin, büsbütün işlevsiz hâle getirilmesi, 

itibarsızlaştırılması, cezalandırılması ve nihayetinde tasfiye edilmesinin amaçlandığını”282, 

dile getirmiştir. 

Emekli MİT Müsteşarı E.TANER ayrıca; FETÖ/PDY’nin en belirgin şekilde yöntem 

değiştirdiğinin 7 Şubatta görüldüğünü, artık örgütün iyi yüzünü, sözde demokrat görünümünü 

terk ederek yeni nesil bir terör örgütü olma kulvarına süratle girdiğini, tabiatıyla yasa dışına 

taşan bu saldırgan hareket devletin de karşı önlemler almasını ve örgütle mücadeleyi 

başlatmasını zaruri kıldığını, belirtmiştir.  

2.1.3. Dershane Krizi  

2.1.4. 17-25 Aralık Yargı Darbesi Girişimi  

Giriş (Genel Değerlendirme)  

Kamuoyunda ‘17-25 Aralık operasyonları’ olarak bilinen soruşturmalar niteliği 

itibariyle, yargı içine sızmış FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne mensup bir kısım Cumhuriyet 

savcısı ve hâkimlerin, aynı örgüte mensup İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli bir kısım 

polis amir ve memurlarıyla fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek, ayrıca bu yapının 

kontrolündeki basın ve yayın kuruluşlarının da desteğini alarak, örgütün amaçları 

doğrultusunda planlı ve sistematik bir şekilde yürütülen bir organizasyonun parçası olarak, 

rüşvet ve yolsuzluk operasyonu kılıfı altında Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan 

kaldırmaya yönelik bir yargısal darbe girişimidir. 

																																																													
282 Komisyonun 09.11.2016 tarihli toplantı tutanağı. 
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Kendilerini eğitim ve medeniyet gönüllüsü bir sivil toplum örgütü olarak kamuya 

sunan bu yapı (FETÖ/PDY) zaman içerisinde büyük bir gizlilikle devletin bütün kurumlarına 

yerleştirdiği mensupları vasıtası ile kamuda etkin ve belirleyici bir konuma gelmiştir. 

Özellikle 2010 yılında Anayasada yapılan değişiklik sonrası yeniden şekillenen HSYK bu 

yapının elemanları tarafından ele geçirilmiş, yargıdaki kritik öneme haiz görevler bu örgüte 

mensup Cumhuriyet savcısı ve hâkimlere verilmiştir. Böylece söz konusu örgüt aşırı güç 

zehirlenmesine kapılarak devlet içinde devlet gibi davranmaya başlamıştır. Her zaman 

siyasetten uzak durduğunu ve bir hizmet hareketi olduğunu iddia eden bu örgüt, kamuda 

ulaştığı olağanüstü gücün verdiği cesaret ve özgüvenle ülke yönetimine ve siyasete yön 

vermek istemiştir. Bunun sonucu olarak önce 7 Şubat 2012 tarihinde dönemin Başbakanının 

sağlık sorunları bulunmasını fırsat bilip yargıdaki militanları aracılığıyla Oslo görüşmelerini 

bahane ederek MİT Müsteşarına yönelik operasyon düzenlemiş, MİT Müsteşarının bu 

hukuksuz girişim karşısında direnç göstererek ifade vermeye gitmemesi ve akabinde yapılan 

yasal değişiklik sonrası operasyon başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Doğrudan Başbakana bağlı 

ve sorumlu olan MİT Müsteşarına yönelik operasyonda asıl hedefin Başbakan olduğu 

hususunda hiçbir kuşku bulunmamaktadır. Başarısızlıkla sonuçlanan bu operasyondan sonra 

Hükümet durumun farkına vararak önceleri açıktan olmasa da örgüte karşı birtakım tedbirler 

almaya başlamıştır. Son olarak anılan örgüte eleman temininde en önemli kaynak teşkil eden 

dershanelerin Hükümet tarafından kapatılmasının gündeme gelmesi ile örgütün kontrolündeki 

yazılı ve görsel medyada Hükümete yönelik çok ağır eleştiriler yapılarak konudan duyulan 

rahatsızlık açıkça dile getirilmiş ve dershanelerin kapatılmaması yönünde kamuoyu 

oluşturulması için yoğun bir çaba içerisine girilmiştir. Yapılan bu ağır eleştiriler ve kamuoyu 

oluşturma çabaları karşısında Hükümet geri adım atmayarak kararlı bir duruş sergilemiş ve 

FETÖ/PDY’ye eleman kazandırılmasında önemli işlev gören dershanelerin kapatılması 

kararlaştırılmıştır. FETÖ/PDY için hayati bir mesele olan dershanelerin kapatılması konusu 

örgüt bakımından bardağı taşıran son damla olarak görülmüş ve hükümete karşı açıkça savaş 

ilan edilmiştir. Hükümeti ortadan kaldırmada kararlı görünen örgüt tarafından 29 Mart 2014 

yerel seçimlerine az bir zaman kala kamuoyunda yolsuzluk algısı yaratarak iktidar partisini 

önce yerel seçimlerde ardından yapılması muhtemel erken genel seçimde hezimete uğratmak 

ve iktidardan uzaklaştırmak için yargı ve emniyet teşkilatına sızmış militanları vasıtasıyla 17 

Aralık 2013 günü rüşvet ve yolsuzluk operasyonu kılıfı altında birbiriyle hiçbir bağlantısı 

olmayan 3 ayrı soruşturma dosyasından aralarında bakan çocukları, işadamı, banka yöneticisi, 

belediye başkanı ve bürokratların bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınarak operasyon 

başlatılmış, gözaltına alınanlardan bir kısmı tutuklanmıştır. Operasyonlar sonrası Hükümet 
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temsilcilerinin yapmış olduğu açıklamalara karşı FETÖ/PDY’nin sözde lideri Fetullah 

GÜLEN tarafından 21 Aralık 2013 tarihinde beddualarla dolu bir cevap verilmiştir. Hükümet 

17 Aralık yargısal darbe girişiminden sonra durumun vahametini görerek 21.12.2013 günü 

Adli Kolluk Yönetmeliğinde değişikliğe gitmiştir. Kamuoyunda 17 Aralık operasyonları 

olarak bilinen bu soruşturmaların henüz etkileri devam ederken, oluşan yolsuzluk algısını 

devam ettirmek amacıyla 25 Aralık 2013 günü yine aynı örgüte mensup Cumhuriyet Savcısı 

Muammer AKKAŞ tarafından ikinci bir operasyon için düğmeye basılarak aralarında 

dönemin Başbakanının oğlu ile 3. köprü ve 3. havalimanı gibi ülke ekonomisi açısından 

stratejik öneme haiz büyük projelere imza atan iş adamlarının da bulunduğu çok sayıda 

şüpheli için gözaltı kararları alınması yanında anılan iş adamlarının tüm malvarlıklarına el 

konulmuştur. Yapılan operasyondan sonra usulsüz soruşturma yürüttüğü için soruşturma 

evrakı elinden alınan Muammer AKKAŞ tarafından görevini yapmasının engellendiği 

şeklinde adliye önünde basın açıklaması yapılarak korsan bildiri dağıtılmıştır. FETÖ/PDY’nin 

kontrolündeki Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından ise 26.12.2013 tarihinde 

kurumun internet sitesinden bildiri yayınlanarak 17-25 Aralık yargısal darbe girişimini 

gerçekleştiren örgüt militanlarına açık bir destek verilmiştir. Yapılan bu yargısal darbe 

girişimi sonunda ülke ekonomisi olumsuz yönde etkilenmiş ve ekonomik istikrar zarar 

görmüştür.  

Buraya kadar seçimle işbaşına gelmiş meşru hükümete yönelik 17-25 Aralık yargısal 

darbe girişiminden genel olarak bahsedilmiş olup, aşağıda ayrıntılarına yer verilecektir.  

17 Aralık Soruşturmaları: 

Kamuoyunda 17 Aralık operasyonları olarak bilinen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 

Kaçakçılık, Toplumsal Olaylar ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun 2012/120653, 

2013/24880 ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosunun 2012/125043 

soruşturma sayılı dosyalarından 2012/120653 ve 2013/24880 sayılıların Cumhuriyet Savcısı 

Celal KARA’nın, 2012/125043 sayılının ise Cumhuriyet Savcısı Mehmet YÜZGEÇ’in 

uhdesinde bulunduğu, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zekeriya ÖZ’ün ise Kaçakçılık, 

Toplumsal Olaylar ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun koordinesinden sorumlu olduğu, 

adı geçenler hakkında anılan soruşturmalarda yapmış oldukları usulsüz iş ve işlemlere ilişkin 

olarak HSYK Başmüfettişliğince 21.10.2014 ve 20.05.2016 tarihli olmak üzere iki ayrı 

soruşturma raporu düzenlendiği, HSYK 2. Dairesi tarafından ise ilgililer hakkında meslekten 

çıkarma cezası ile birlikte kovuşturma yapılmasına ilişkin karar verildiği, HSYK 2. Dairesinin 
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kovuşturma kararı üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianameler düzenlediği ve 

ilgililerin yargılamasına Yargıtay’da devam edildiği anlaşılmıştır.  

HSYK Başmüfettişliğinin 21.10.2014 tarihli soruşturma raporunda tespit edilen 

usulsüz iş ve işlemlerin irdelenmesinde;  

Cumhuriyet Savcısı Celal KARA yönünden; 

I) Yaptığı işler ve davranışlarıyla görevini doğru ve tarafsız yapamayacağı kanısını 

uyandırdığı, 

Bu cümleden olarak; 

a) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iş bölümü cetveline göre uhdesinde bulunan ve 

Kamuoyunda 1. Operasyon veya 17 Aralık Operasyonu olarak bilinen 2012/120653 ve 

2013/24880 sayılı, aralarında bağlantı bulunmayan soruşturma dosyalarında; aynı gün gözaltı 

kararı verdiği, 20 Aralık 2013 günü adliyeye getirilerek sorguya sevk edilen 40’a yakın 

şüpheliye ait ifade tutanakları ile kolluk fezlekesinin oluşturduğu 3419 sayfa belgeyi, sorguya 

sevk edilmeyen çok sayıda şüpheliye ait ifade tutanaklarını, fezlekelerin ekinde yer alan bilgi 

ve belgeleri incelemediği hâlde, şüphelileri tutuklanmaları talebi ile Sulh Ceza Hâkimliğine 

sevk ettiği, soruşturmaya sonradan dâhil edilen Cumhuriyet savcılarının soruşturma 

konularına ilişkin sorduğu hususlara yanıt veremediği, kolluk görevlilerinden cevap 

vermelerini istediği, bu şekilde soruşturmaları kolluk görevlilerinden aldığı şifahi bilgi 

doğrultusunda yürüttüğü, 

b) Aralarında bağlantı bulunmayan soruşturma dosyalarında şüpheliler hakkında aynı 

gün gözaltı kararı vermesi ve çok sayıda şüphelinin adliyeye mevcutlu getirilmesi nedeniyle 

şüphelilerin lehine olan delilleri toplamadığı gibi ifadelerinin tespiti sırasında savunma 

haklarını kısıtladığı, bu kapsamda;  

aa) 2013/24880 sayılı soruşturma dosyasında; ifadesini aldığı Fatih Belediye Başkanı 

şüpheli Mustafa DEMİR’e “iki dakikan var, anlat ve çık” dediği, şüpheli ayrıntılı ifade verme 

konusunda ısrar edince “derdini mahkemede anlatırsın” dediği, sunduğu delilleri almadığı,  

bb) 2012/120653 sayılı soruşturma dosyasında; şüpheliler Barış GÜLER ile Süleyman 

ASLAN’ın savcılık ifadesi sırasında da 2013/24880 soruşturma sayılı dosyadaki tavrını 
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sergilediği, Süleyman ASLAN’ın emniyetteki ifadesini okumayıp, ayrıntılı olarak ifade 

almadığı, Barış GÜLER’in ifadesi alınması sırasında da “5 dakika, 3 cümle hakkınız var” 

şeklinde belirterek ayrıntılı savunma yapmalarına imkân tanımadığı, sundukları delil ve 

belgeleri de incelemediği, 

cc) 2012/120653 sayılı soruşturma dosyasında; şüpheli Rıza SARRAF’ın 16 saat 10 

dakika süren kolluk ifadesine yorgunluk nedeniyle ara verilmesine rağmen, kendisine 

yüklenen suçlar bütünüyle anlatılıp eksik kalan ifadesi tamamlanıp delilleri toplanmadan adı 

geçeni tutuklama talebiyle sorguya sevk ettiği, 

c) 2012/120653 sayılı soruşturma dosyasında; maddî gerçeğin araştırılması ve adil bir 

yargılamanın yapılabilmesi için şüphelilerin lehine ve aleyhine olan bütün delilleri 

toplamadan, suçun işlendiğine ve mal varlıklarının bu suçlardan elde edildiğine dair kuvvetli 

şüphe sebebi belirlenmeden şüpheliler ile şüphelilerin iştirakinin bulunduğu şirketlerin tüm 

mal varlığına el konulması için mahkemeden talepte bulunduğu, 

d) CMK’nın 135. maddesinin 2.fıkrasında yer alan “Şüpheli veya sanığın tanıklıktan 

çekinebilecek kişilerle arasındaki iletişimi kayda alınamaz. Kayda alma gerçekleştikten sonra 

bu durumun anlaşılması hâlinde, alınan kayıtlar derhâl yok edilir.” hükmüne aykırı alarak 

2012/120653 sayılı soruşturma dosyasında şüpheli Rıza SARRAF’ın eşi Ebru GÜNDEŞ ile 

şüpheli Barış GÜLER’in o tarihte İçişleri Bakanı olan babası Muammer GÜLER ile yaptığı 

telefon görüşmelerinin uzun süre dinlenip kayda alınmasına, tape yapılmasına müsaade ettiği 

ve bu görüşmeleri soruşturmada dikkate aldığı, yok etmeyip dosyada muhafaza ettiği, 

e) 2013/24880 sayılı soruşturma dosyasında; tahkikatta Cumhuriyet Savcıları Mustafa 

EROL ve Ekrem AYDINER’inde görevlendirilmesine, herhangi bir hususta hukuki ihtilaf 

olduğu takdirde vazifeli üç Cumhuriyet savcısından ikisinin imzasıyla işlem yapılmasına dair 

Cumhuriyet Başsavcısı Turan ÇOLAKKADI’nın 18.12.2013 tarihli yazılı talimatına aykırı 

şekilde, adı geçen Cumhuriyet savcılarına haber vermeden, imza ve görüşlerini almadan 

gözaltına alınıp mevcutlu olarak adliye getirilen bir kısım şüphelileri sadece kendi imzası ile 

19/12/2013 tarihinde tutuklamaya sevk ettiği, 

f) Uzun süreden beri yürüttüğü 2012/120653 ve 2013/24880 sayılı soruşturma 

dosyalarında; şüphelileri UYAP sistemine kaydettirmeyip, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 

Çalışma Talimatına aykırı olarak tahkikattın hiçbir aşamasından da Cumhuriyet Başsavcısı 
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Turan ÇOLAKKADI’ya bilgi vermemek suretiyle kamuoyunda farklı yorumlamalara ve 

yakınmalara sebebiyet verdiği, 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet YÜZGEÇ yönünden;  

I) Yaptığı işler ve davranışlarıyla görevini doğru ve tarafsız yapamayacağı kanısını 

uyandırdığı, 

Şöyle ki; 

a) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunda görevli Cumhuriyet 

Savcısı Bekir GENCER tarafından yürütülmekte iken, soruşturma kapsamında örgüt 

bulunmadığı gerekçesiyle 02.12.2013 tarihinde Memur Suçları Bürosuna gönderilen ve 

tarafına tevdi edilen 2012/125043 sayılı dosyada; 

Tahkikatın, aşaması itibarıyla operasyon yapılması, şüphelilerinin gözaltına alınması 

ve bir kısım tedbirlere başvurulması yönünden tekemmül etmemesine rağmen, soruşturma 

kendisine tevdii edildikten 15 gün sonra 17.12.2013 tarihinde (aralarında bağlantı 

bulunmayan 2012/120653 ve 2013/24880 sayılı soruşturma dosyaları ile aynı gün) kolluk 

kuvvetinin inisiyatifi ile operasyon yapmak suretiyle bir kısım şahısların gözaltına alınması ve 

tedbirlerin uygulanması işlemlerini icra ettiği,  

b) Kamuoyunda geniş yankı uyandıran soruşturma dosyasının kendisine tevdii 

edilmesinden kısa bir süre sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan ÇOLAKKADI’ya 

hiçbir bilgi ve haber vermeden arama ve gözaltı gibi bir kısım tedbirlere başvurmak suretiyle 

farklı yorumlamalara ve yakınmalara sebebiyet verdiği, 

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zekeriya ÖZ yönünden;  

I) Kusurlu, uygunsuz hareket ve ilişkileriyle mesleğin şeref ve nüfuzu ile şahsi 

saygınlığını yitirdiği,  

Bu kapsamda; 

a) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iş bölümü cetveline göre sorumluluğunda bulunan 

büro savcısı tarafından yürütülen 2012/120653 ve 2013/24880 sayılı soruşturma dosyalarında; 

gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerini tespit edecek olan ve 18 Aralık 2013 günü göreve 
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başlayan emniyet personeline gözdağı vermek için 19 Aralık 2013 günü İstanbul Emniyet 

Müdürlüğüne giderek kolluk görevlilerine sanki uyarılarda bulunuyormuş gibi ifadeler 

kullanarak tehdit ettiği,  

b) Kendisine bağlı büro savcısı tarafından yürütülen 2012/120653 ve 2013/24880 

sayılı soruşturma dosyalarında; İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan ÇOLAKKADI’ya 

Cumhuriyet Başsavcılığı Çalışma Talimatına aykırı olarak tahkikatın hiçbir aşamasından bilgi 

vermediği, bütün ayrıntıları basın ve yayın organlarında yer alan soruşturma konularından 

Cumhuriyet Başsavcısının bilgi sahibi olmadığını ve televizyondan öğrendiğini söylemesi 

nedeniyle kamuoyunda farklı yorumlamalara ve yakınmalara sebebiyet verdiği, 

c) 2013/24880 sayılı soruşturma dosyasında daha sonra şüpheli sıfatını alan Fatih 

Belediye Başkanı Mustafa DEMİR ile değişik zamanlarda görüşerek; 

aa) Halen İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesine ait 2013/276 esas sayılı dosyada imar 

kirliliğine neden olmak suçundan yargılamaları süren şüpheliler (E.E) ve (S. K) ’ya ait Fatih 

Belediye sınırları içerisinde olan bir otelin cephe tadilatı ile ilgili şahıslara yardımcı 

olunmasını istediği, daha sonra otelin cephe tadilatı dışında kaçak kat çıktığına dair yan 

taraftaki başka bir otelden şikâyet gelmesi üzerine, birçok kez Başkan Mustafa DEMİR ile 

görüşmek için belediyeye gelip gittiği, 9 Mart 2012 tarihinde belediyenin imar müdürü (R. L), 

başka bir tarihte de teknik işlere bakan başkan yardımcısı (T.T) ile görüştüğü, belediye 

başkanı ile bu konuyla ilgili olarak en az üç kez görüştüğü, görüşmelerde kaçak olan katın 

yıkılmamasını talep ettiği, başkan ve görevlilerin de yan tarafta bir otelin şikâyetinin 

olduğunu belirterek talep ettiği hususun yapılamayacağını ifade ettikleri, daha sonra da aynı 

taleple gelmesi nedeniyle belediye başkanı tarafından görüşme taleplerinin kabul edilmediği,  

bb) Mülkiyeti Fatih Belediyesine ait “Rumeli Kafe” adlı işyerinin tanıdığı bir şahsa 

devri için aracılık ettiği, devir gerçekleştikten sonra da kapalı alanı 51 metrekare olan kafenin 

büyütülmesini de talep ettiği, resmi başvuru yapılmadığı halde fiilen kapalı alanın büyütülüp 

600-700 metrekareye çıkarıldığı, bu görüşmelerde çok ısrarcı bir şekilde tavır gösterdiği, 

belediye görevlilerinin otel ve kafe ile ilgili olarak yani yasal olarak yapmaları gereken 

işlemleri adı geçen Cumhuriyet savcısının görüşmelerdeki ısrarcı tutumundan dolayı ve 

çekindikleri için yapamadıkları,  
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II) Ailesiyle birlikte 17-21 Ekim 2013 tarihlerinde Dubai’ye gittiği, toplam 20.259,60 

USD tutan gezi masraflarını hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2012/125043 

sırasından soruşturma yürütülen Ali İBRAHİMAĞAOĞLU’ nun sahibi olduğu Akdeniz 

İnşaat AŞ’ne ödettiği, bu şekilde çıkar sağlamak amacı ile verilen hediyeyi kabul etmek 

suretiyle mesleğin şeref ve onurunu ve memuriyet nüfuz ve itibarını bozduğu, 

III) 14.12.2011 – 23.12.2011 tarihleri arasında raporlu olduğu dönemde yurt dışına 

gittiği, rapor bitiminden sonraki günlerde yani 24-25/12.2011 günleri yurt dışında bulunduğu, 

ayrıca 15.05.2012 tarihinden itibaren 4 gün izin kullanıp iznini keserek 19.05.2012 günü 

göreve başladığını bildirmiş ise de, 17.05.2012 tarihinde çıktığı yurt dışından 20.05.2012 

günü giriş yaptığı, yine aynı şekilde 22.08.2012 tarihinden itibaren kullandığı 3 günlük izin 

dönüşü 25.08.2012 tarihinde göreve başladığı şeklinde belirtmiş ise de, 21.08.2012 tarihinde 

gittiği yurt dışı seyahatinden 26.08.2012 tarihinde döndüğü, 19.04.2013 ve 22.04.2013 

tarihlerinden 1’er gün mazeret izni kullandığı ve 20-21.04.2013 tarihlerinde görevde olduğu 

belirtmiş ise de, söz konusu tarihlerde yurt dışında bulunduğu, gerçekte 20.04.2013 günü 

göreve başlama yapmadığı halde başlamış gibi işlem yaptırdığı, 

HSYK Başmüfettişliğinin 20.05.2016 tarihli soruşturma raporunda tespit edilen 

usulsüz iş ve işlemlerin irdelenmesinde; 

Cumhuriyet Savcısı Celal KARA yönünden;  

Fetullah GÜLEN’in liderliğini yaptığı Paralel Devlet Yapılanması (PDY) adlı örgüte 

üye olduğu, anılan örgütün Hükümet politikasından duyduğu rahatsızlık nedeniyle de; 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükümetini, gerek yurt içinde gerekse uluslararası 

platformda zor durumda bırakmak ve itibarsızlaştırmak için İstanbul Emniyet Müdürlüğünde 

görevli bir kısım polis amir ve memurlarıyla fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek, 

ayrıca bu yapının kontrolündeki basın ve yayın kuruluşlarının da desteğini alarak, yapının 

gayesi doğrultusunda planlı ve sistematik bir şekilde yürütülen bir organizasyonun parçası 

olarak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırarak görevlerini yapmasını 

engellemeye teşebbüs etmek suretiyle, mesleğin şeref ve onurunu bozan veya mesleğe olan 

genel saygı ve güveni gideren nitelikte hükümlülüğü gerektirir suçlar işlediği, 

Bu kapsamda; 
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a) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı çalışma talimatına aykırı davranmak suretiyle, 

Türkiye Cumhuriyeti bakanlarına suç isnadını içeren 2012/120653 sayılı soruşturma evrakını 

uhdesinde tuttuğu, Cumhuriyet başsavcısı ya da başsavcı vekili tarafından yürütülmesi için 

özel soruşturma bürosuna devretmediği, 

b) Aynı soruşturmada; hedef şahıslar olmadıkları, dolayısıyla haklarında verilmiş bir 

mahkeme kararı da bulunmadığı halde yasama dokunulmazlığı bulunan 61. Hükümetin 

Başbakanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın 16.03.2013 günlü 1 adet, Ekonomi Bakanı Zafer 

ÇAĞLAYAN’ın 29.09.2012-25.10.2013 tarihleri arasında 27 adet, AB Bakanı Egemen 

BAĞIŞ’ın 24.01.2013-12.10.2013 tarihleri arasında 30 adet, İçişleri Bakanı Muammer 

GÜLER’in 20.05.2013-17.12.2013 tarihleri arasında 42 adet, hedef şahıslarla olan 

görüşmelerini kayıt altına aldırıp tape haline getirttiği, CMK'nın 138. maddesinde belirtilen 

hükümler çerçevesinde işlem yapmadığı, zira Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 14/04/2006 

gün 2007/5.MD-23, 2007/167 sayılı kararında geçen ‘tesadüfen elde edilen bu kanıt üzerine, 

ilk görüşmenin tespitinden sonra değil, bütün görüşmeler kayıt edildikten sonra durum 

Cumhuriyet savcılığına bildirilmiş, sanık hakkında herhangi bir iletişimin tespiti kararı 

olmaksızın tespit yapılmış olduğundan, bu tutanaklar yasa dışı elde edilmiş kanıt 

niteliğindedir. Yasa dışı elde edilen bir kanıtın ise soruşturma ve kovuşturma aşamasında 

kullanılması olanaklı bulunmamaktadır’ hükmüne aykırı davrandığı, 

c) Yine aynı tahkikatta; Anayasa’nın 100. ve TBMM İçtüzüğünün 107. maddelerinde 

yer alan ‘Başbakan veya bakanlar hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının 

en az onda birinin vereceği önerge ile soruşturma açılması istenebilir. Meclis, bu istemi en 

geç bir ay içinde görüşür ve gizli oyla karara bağlar’ hükmüne aykırı surette Türkiye 

Cumhuriyeti 61. Hükümetinin Kabine Üyeleri Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN, İçişleri 

Bakanı Muammer GÜLER ve AB Bakanı Egemen BAĞIŞ ile ilgili soruşturma yürüterek suç 

isnadında bulunduğu, kolluğa hazırlattığı fezlekede adı geçenlere ait çok sayıdaki telefon 

görüşmelerine yer verdirttiği, 

d) Yürüttüğü 2013/24880 sayılı soruşturmada 16. Sulh Ceza Mahkemesinin 

13.12.2013 gün 2013/597 değişik iş sayılı kararı ile şüphelilerden Bora Selim’e ait, 18. Sulh 

Ceza Mahkemesinin 17.12.2013 gün 2013/697 değişik iş sayılı kararı ile şüphelilerden 

Mustafa DEMİR’e ait telefonlar için 3’er ay süre iletişimin tespit ve kayda alınması ile sinyal 

bilgilerinin değerlendirilmesi yönünde karar aldığı, yine uhdesinde bulunan 2012/120653 

sayılı soruşturmada, 10.12.2013 günü şüphelilere ait 38 telefonla ilgili iletişimin tespiti, 
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dinlenmesi, kayıt altına alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi amacıyla 1 ay süre ile 

dinleme kararı verilmesi yönünde talepte bulunduğu, 9. Sulh Ceza Mahkemesinin 10.12.2013 

gün 2013/664 değişik iş sayılı kararı ile talebin kabulü yönünde karar aldığı, dinlemeler halen 

devam ettiği, soruşturma evrakı henüz tekemmül etmediği halde, kamuoyunda algı 

oluşturmak gayesiyle Cumhuriyet Savcısı Mehmet YÜZGEÇ’in yürüttüğü 2012/125043 sayılı 

soruşturma ile aynı gün operasyon talimatı vererek birbiri ile bağlantılı olmayan soruşturma 

dosyalarında, 60’a yakın şüpheliyi aynı zamanda gözaltına aldırıp, haklarında tedbir talebinde 

bulunarak, oluşturulan algının etkisi ile ekonominin bozulmasına ve Halk Bankasının zarara 

uğramasına neden olduğu,  

e) Yürüttüğü 2012/120653 ve 2013/24880 sayılı soruşturmalara konu eylemlerden 

birinin de ‘Rüşvet” suçu olmasına, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve 

Yolsuzlukla Mücadele Kanunu’nun 17/1. Maddesinde geçen “Bu Kanunda ve 18/06/1999 

tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanununda yazılı suçlarla, irtikap, rüşvet, basit ve nitelikli 

zimmet, görev sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara 

fesat karıştırma, Devlet sırlarının açıklanması veya açıklanmasına sebebiyet verme 

suçlarından veya bu suçlara iştirak etmekten sanık olanlar hakkında 02/12/1999 tarihli ve 

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 

hükümleri uygulanmaz.” Aynı Kanun’un 19. Maddesinde “Cumhuriyet Savcısı 17 nci 

maddede yazılı suçların işlendiğini öğrendiğinde sanıklar hakkında doğrudan doğruya ve 

bizzat soruşturmaya başlamakla beraber durumu atamaya yetkili amirine veya 8 inci 

maddede sayılan mercilere bildirir.” Hükümlerinin yer almasına rağmen haklarında 

soruşturma yürüttükleri memurlar bakımından durumu atamaya yetkili amirlerine, Bakanlar 

Kurulu Üyeleri yönünden ise durumu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

bildirmediği, ayrıca Halk Bankası çalışanları yönünden ise Türkiye Halk Bankası Yönetim 

Kuruluna haber vermediği,  

f) Anılan her iki soruşturma evrakı da adı geçen Cumhuriyet savcısından alınarak 

başka Cumhuriyet savcısına devredilmesine ve kovuşturmaya yer olmadığına dair karar ile 

sonuçlanmış olmasına karşın, kamuoyunu provoke etmek, Türkiye Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanını ve idarecileri itibarsızlaştırmak amacıyla; 

aa) Cumhuriyet Gazetesinde 25 Ocak 2015 günü "1 Numara Erdoğan'dı" manşetiyle 

ve "Erdoğan vardı inkâr mı edeyim?" başlığıyla, 26 Ocak 2015 günü "Yolsuzluğa yol oldular" 

manşetiyle ve "Sadece 20 kişi biliyordu" başlığıyla, 27 Ocak 2015 günü "Odama giren çıkanı 
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izlediler" manşetiyle ve "Odama gireni kamerayla izlediler", "O kayıt gerçek" başlığıyla, 28 

Ocak 2015 günü "Bakan çocukları süt dökmüş kedi gibiydi" manşetiyle ve "Ulan bir dansözle 

resmini de mi bulamadınız?" başlığıyla, 29 Ocak 2015 günü "Fethullahçı değil mi?" 

manşetiyle ve "Savcım dosya sizden alındı" başlığıyla, 30 Ocak 2015 günü "7 konuşmada 

Erdoğan'ın adı geçiyor" manşetiyle ve "İşte Erdoğan'ın adının geçtiği konuşmalar" başlığıyla 

yayımlanan söz konusu röportajlarda, müşteki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına karşı 

suçlama kastıyla ağır ithamlarda bulunarak, basın yoluyla hakaret ve iftira ederek, müştekinin 

kişilik haklarına açıkça saldırı gerçekleştirdiği,  

bb) Anılan yazı dizisinin tamamı incelendiğinde, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanının 

örgüt lideri olduğu izlenimi oluşturmaya çalıştığı, eski Başbakan halen halk oylamasıyla 

seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ı yolsuzluk, rüşvet, para aklama, nüfuzunu 

kullanarak çıkar sağlama amacıyla kurulmuş bir suç örgütünün lideri ve yöneticisi olduğu 

isnadında bulunduğu, toplum nezdinde haksız algı oluşturmaya çalıştığı, 17 Aralık 

soruşturmasının amacını anlatırken hedefinin özellikle başbakan olduğunu ortaya koyduğu 

gibi, hakkında takipsizlik kararı verilen bahse konu soruşturma dosyasıyla ilişiği kesilmiş 

olmasına rağmen, görevini kötüye kullanarak TCK'da hüküm altına alınan hakaret ve iftira 

suçlarını oluşturan, müştekiyi örgüt lideri olmakla itham eden ifadeleri kullandığı,  

cc) Bahsedilen soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesine, 

takipsizlik kararının gerekçesindeki "... Recep Tayyip ERDOĞAN'ın isminin soruşturma 

dosyasında bulunmadığı, özel olarak Bilal ERDOĞAN hakkında dinleme kararı olmamasına 

rağmen usule aykırı olarak haklarında dinleme kararı olan kişiler üzerinden dinleme 

yapıldığı,..." şeklinde açıklamadan anlaşıldığı üzere müşteki hakkında iddia edilen bir 

suçlama da bulunmamasına rağmen, kendi ifadeleriyle operasyonun asıl hedefinin o dönem 

Başbakan olan Recep Tayyip ERDOĞAN olduğunu, ekip olarak keyfi alınan kararlar ile 

usulsüz işlemler yaptıklarını itiraf ettiği, müştekinin adının dosyada olmayışını da yeterli 

kanıtın olmadığı gerekçesine dayandırarak müştekiye attığı iftiraya uydurma bir zemin 

hazırladığı,  

dd) Söz konusu röportajdaki, "Bizim dosyamızda Bilal Erdoğan’la ilgili bariz bir şey 

yoktu. Ama Başbakan’la ilgili bir şeyler çıkardı. Zaten vardı tapelerde... Var yani, bunu inkâr 

mı edeyim? Var. Biz polis fezlekelerine de yazmamıştık, Meclis’e gönderdiğimiz bilgi notuna 

da eklemedik, ama bence işin içindeydi Erdoğan…" şeklindeki ifadesiyle müştekinin ve 

müştekinin oğlu Bilal ERDOĞAN hakkında dosyada suç teşkil eden bir delilin olmadığını, 
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fezlekelerde de yer almadığını itiraf etmesine; soruşturma sonunda kovuşturmaya yer 

olmadığına dair karar verilerek müştekiyi zan altında bırakan tüm iddiaların çürütülmüş 

olmasına rağmen, herhangi bir dayanağı bulunmayan şekilde, müşteki hakkında ortaya attığı 

gerçek dışı iddialarla müştekiyi suçlayıp yeniden zan altında bırakmaya çalıştığı, 

ee) Aynı röportajda, "İsmini geçirmemek için, ‘1 numara’ ve ‘Beyefendi’ diye 

bahsediliyor kendisinden… Bence perde arkasından işin içindeydi Erdoğan… Ben, ‘1 

Numara’nın ve ‘Beyefendi’nin kim olduğunu iddianamede işleyecektim. Yani iddianamede 

ismi olacaktı." biçimindeki açıklamalarıyla, delillerin olaylar ve kişilerle ilişkilendirilmesi 

esnasında elde kuvvetli ve makul şüpheler olması gerekmesine ve bir savcının bu bağlantıyı 

kurmadan kendi öngörüsüyle "1 numara" oluşturmasının mümkün olmamasına rağmen, 

görevini kötüye kullanarak alenen iftira suçunu işlediği,  

ff) 17 Aralık operasyonunun, suçla mücadeleden öte Hükümeti devirmeye yönelik bir 

girişim olduğunu ispatlayan anılan yazıda, müştekiye hitaben, "Doğrudan ismi olmasaydı, 

tapelerde bilgi olmasaydı da iddianamede ismi geçecekti" şeklindeki, sadece kendi kanaati ve 

yorumuyla sanığı belirlemeye çalıştığını ispat eden ifadesiyle, ceza muhakemesine aykırı 

ifşaatta bulunarak, 17 Aralık'ın bir yolsuzluk soruşturması olmayıp, sivil şahıslar üzerinden 

Bakanlara, oradan da müşteki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına ulaşarak Hükümeti 

devirme operasyonunun bir parçası olduğunu gösterdiği, 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet YÜZGEÇ yönünden;  

Fetullah GÜLEN’in liderliğini yaptığı Paralel Devlet Yapılanması (PDY) adlı örgüte 

üye olduğu, anılan örgütün Hükümet politikasından duyduğu rahatsızlık nedeniyle de; 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükümetini, gerek yurt içinde gerekse uluslararası 

platformda zor durumda bırakmak ve itibarsızlaştırmak için İstanbul Emniyet Müdürlüğünde 

görevli bir kısım polis amir ve memurlarıyla fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek, 

ayrıca bu yapının kontrolündeki basın ve yayın kuruluşlarının da desteğini alarak, yapının 

gayesi doğrultusunda planlı ve sistematik bir şekilde yürütülen bir organizasyonun parçası 

olarak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırarak görevlerini yapmasını 

engellemeye teşebbüs etmek suretiyle, mesleğin şeref ve onurunu bozan veya mesleğe olan 

genel saygı ve güveni gideren nitelikte hükümlülüğü gerektirir suçlar işlediği, 

Bu kapsamda; 
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a) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı çalışma talimatına aykırı davranmak suretiyle, 

Türkiye Cumhuriyeti Bakanına suç isnadında bulunulan 2012/125043 sayılı soruşturma 

evrakını uhdesinde tuttuğu, Cumhuriyet Başsavcısı ya da Başsavcı vekili tarafından 

yürütülmesi için özel soruşturma bürosuna devretmediği, 

b) Aynı soruşturmada; yasama dokunulmazlığı bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı 

Erdoğan BAYRAKTAR hakkında verilmiş bir mahkeme kararı bulunmadığı halde, 

22.10.2012-17.12.2013 tarihleri arasında hedef şahıslar üzerinden dolaylı şekilde dinlenmek 

suretiyle 77 adet görüşmesini kayıt altına aldırıp tape haline getirttiği, CMK'nın 138. 

maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde işlem yapmadığı, zira Yargıtay Ceza Genel 

Kurulu’nun 14/04/2006 gün 2007/5.MD-23, 2007/167 sayılı kararında geçen ‘tesadüfen elde 

edilen bu kanıt üzerine, ilk görüşmenin tespitinden sonra değil, bütün görüşmeler kayıt 

edildikten sonra durum Cumhuriyet savcılığına bildirilmiş, sanık hakkında herhangi bir 

iletişimin tespiti kararı olmaksızın tespit yapılmış olduğundan, bu tutanaklar yasa dışı elde 

edilmiş kanıt niteliğindedir. Yasa dışı elde edilen bir kanıtın ise soruşturma ve kovuşturma 

aşamasında kullanılması olanaklı bulunmamaktadır’ hükmüne aykırı davrandığı, 

c) Aynı evrakta; Anayasa’nın 100. ve TBMM İçtüzüğünün 107. maddelerinde yer alan 

‘Başbakan veya bakanlar hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az 

onda birinin vereceği önerge ile soruşturma açılması istenebilir. Meclis, bu istemi en geç bir 

ay içinde görüşür ve gizli oyla karara bağlar’ hükmüne aykırı surette Türkiye Cumhuriyeti 

61. Hükümetinin Kabine Üyesi Erdoğan BAYRAKTAR ile ilgili soruşturma yürüterek suç 

isnadında bulunduğu, kolluğa hazırlattığı fezlekede adı geçene ait çok sayıdaki telefon 

görüşmelerine yer verdirttiği, 

d) Kamuoyunda algı oluşturmak gayesiyle uhdesinde bulunan İstanbul Cumhuriyet 

Başsavcılığının 2012/125043 sayılı soruşturmada, Cumhuriyet Savcısı Celal KARA’nın 

yürüttüğü 2012/120653, 2013/24880 sayılı soruşturmalarla aynı gün operasyon talimatı 

vererek 24’e yakın şüpheliyi aynı zamanda gözaltına aldırıp, haklarında tedbir talebinde 

bulunarak, oluşturulan algının etkisi ile ekonominin bozulmasına neden olduğu, 

e) Yürüttüğü 2012/125043 sayılı soruşturmada, soruşturmaya konu suçlardan birinin 

de ‘Rüşvet” suçu olmasına, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla 

Mücadele Kanunu’nun 17/1. Maddesinde geçen “Bu Kanunda ve 18/06/1999 tarihli ve 4389 

sayılı Bankalar Kanununda yazılı suçlarla, irtikap, rüşvet, basit ve nitelikli zimmet, görev 
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sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, 

Devlet sırlarının açıklanması veya açıklanmasına sebebiyet verme suçlarından veya bu 

suçlara iştirak etmekten sanık olanlar hakkında 02/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar 

ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaz.” Aynı 

Kanun’un 19. Maddesinde “Cumhuriyet Savcısı 17 nci maddede yazılı suçların işlendiğini 

öğrendiğinde sanıklar hakkında doğrudan doğruya ve bizzat soruşturmaya başlamakla 

beraber durumu atamaya yetkili amirine veya 8 inci maddede sayılan mercilere bildirir.” 

Hükümlerinin yer almasına rağmen haklarında soruşturma yürüttükleri memurlar bakımından 

durumu atamaya yetkili amirlerine, Bakanlar Kurulu Üyeleri yönünden ise durumu Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bildirmediği,  

f) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun “iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda 

alınması” başlıklı 135. maddesinin o tarihteki 2. fıkrasında yer alan “şüpheli veya sanığın 

tanıklıktan çekinebilecek kişilerle arasındaki iletişimi kayda alınamaz. Kayda alınma 

gerçekleştikten sonra bu durumun anlaşılması halinde, alınan kayıtlar derhal yok edilir.” 

Hükmüne aykırı olarak; 2012/125043 sayılı soruşturmada, Erdoğan BAYRAKTAR hakkında 

verilmiş bir mahkeme kararı bulunmadığı halde oğlu Abdullah Oğuz BAYRAKTAR arasında 

geçen 17.12.2013 günlü konuşması ile bir kısım şüphelilerin tanıklıktan çekinme hakkı olan 

yakınları arasındaki telefon görüşmeleri dinlenip kayda alınmasına ve tape yapılmasına 

müsaade ettiği gibi bu görüşmeleri yok ettirmeyip soruşturma dosyasında muhafaza ettiği, 

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zekeriya ÖZ yönünden;  

Cumhuriyet Savcıları Celal KARA ve Mehmet YÜZGEÇ tarafından yürütülen 

2012/125043, 2012/120653 ve 2013/24880 sayılı soruşturmalarda koordinatör Başsavcı 

Vekili olarak görev alarak adı geçen Cumhuriyet savcılarını yönlendirdiği, 02.08.2015 günü 

şahsi twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Gezi olaylarına PKK müdahil olsaydı şu an 

hükümet edenlerin bu makamda oturma imkânları olmayacaktı. PKK kimden emir aldıysa 

katılmadı, Gezi olaylarına PKK nedense hiç katılmadı ve müdahil olmadı. Bu konu PKK 

tarafından pişmanlık olarak dile getirildi, Gezi olaylarının çözüm süreciyle alakasının 

olmadığını bilmeyen bir geçici Başbakan tarafından yönetiliyoruz” içerikli paylaşımı ile de 

hükümeti yıkma kastını ortaya koyduğu,  

Şeklinde hususlara yer verildiği görülmüştür.  
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25 Aralık soruşturması: 

Kamuoyunda 25 Aralık operasyonu olarak bilinen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 

Kaçakçılık, Toplumsal Olaylar ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun 2012/656 

soruşturma sayılı dosyasının Cumhuriyet Savcısı Muammer AKKAŞ’ın uhdesinde 

bulunduğu, adı geçen Cumhuriyet savcısı ile soruşturma evresinde bir kısım kararlara imza 

atan Hâkimler Süleyman KARAÇÖL ve Menekşe UYAR hakkında anılan soruşturmada 

yapmış oldukları usulsüz iş ve işlemlere ilişkin olarak HSYK Başmüfettişliğince 22.09.2014 

ve 28.04.2016 tarihli olmak üzere iki ayrı soruşturma raporu düzenlendiği, HSYK 2. Dairesi 

tarafından ise ilgililer hakkında meslekten çıkarma cezası ile birlikte kovuşturma yapılmasına 

ilişkin karar verildiği, HSYK 2. Dairesinin kovuşturma kararı üzerine Bakırköy Cumhuriyet 

Başsavcılığınca iddianameler düzenlediği ve ilgililerin yargılamasına Yargıtay’da devam 

edildiği, yine 25 Aralık soruşturmasında görev alan kolluk görevlileriyle ilgili olarak da 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 28.09.2015 tarihli iddianame ile kamu davası açıldığı ve 

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2015/366 esas sırasına kayıtlı olarak yargılamaya 

devam olunduğu anlaşılmıştır. 

HSYK Başmüfettişliğinin 22.09.2014 tarihli soruşturma raporunda tespit edilen 

usulsüz iş ve işlemlerin irdelenmesinde;  

Cumhuriyet Savcısı Muammer AKKAŞ yönünden;  

1) Yaptığı iş ve davranışlarıyla görevini doğru ve tarafsız yapamayacağı kanısını 

uyandırdığı, 

Bu kapsamda;  

a) Yürüttüğü İstanbul Cumhuriyet (TMK 10. Madde ile yetkili) Başsavcılığının 

2012/656 sayılı soruşturması hakkında “İhaleye Fesat Karıştırmak, Örgüt Kurmak Yönetmek 

ve Üye olmak, Rüşvet” suçlarının işlendiğinden bahisle telefon dinleme kararları ve dinleme 

yapılan telefonlarla ilgili olarak uzatmalar alındığı, tespit edilen yeni numaralar hakkında da 

alınan kararlar doğrultusunda dinlemelere devam olunduğu, soruşturma evrakında telefon 

dinlemeleri dışında herhangi bir delil araştırma ve toplanmasına girişmediği, sadece 

İstanbul/Sancaktepe’deki orman arazisine maden ruhsatı verilmesiyle ilgili olarak sebebi 

anlaşılmayacak şekilde, İstanbul’daki üniversiteler yerine Karadeniz Teknik Üniversitesinde 

görevli öğretim üyelerinden olay mahallinde keşif de icra edilmeden rapor temin edildiği, 
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başkaca bir işlem icra edilmediği, emniyet tarafından gönderilen sayfa numarası olmayan ve 

sadece son sayfasında imza bulunan, 1005 sayfadan ibaret 2 klasör halinde kolluk fezlekesi ve 

telefonların dinlenmesine ve uzatılmasına ilişkin talep ve mahkeme kararlarının, bir kısım 

bilgilerin (uçuş bilgileri gibi) bilirkişi raporunun, arama ve gözaltı kararlarının yer aldığı 22 

adet klasör ile ağzı kolluk mührü kapalı vaziyette bulunan içerisinde telefon dinleme 

kayıtlarının yer aldığı 11 adet torbanın olduğu, torbaların hiç açılmadığı, gözaltı kararında, 

arama yapılmasına ilişkin talepte ve mal varlığına tedbir konulması talebinde kanuni tabirler 

dışında hiçbir gerekçe gösterilmediği dikkate alındığında, soruşturma evrakı incelenmeden, 

fezleke ile dayanağı olan tape kayıtlarının karşılaştırılması yapılmadan, yolsuzluk olduğu 

iddia edilen işlemlere ve ihalelere ilişkin hiçbir belge veya dosya getirtilmeden, bunlarla ilgili 

hiçbir inceleme ve araştırma yapmadan, alelacele kişilerin mağduriyetlerine yol açabilecek bir 

şekilde ve CMK’nın 90’ıncı maddede belirtildiği üzere, kişilerin suç işlerken yakalanma ve 

kaçma şüphesine ilişkin herhangi bir tespit yapmadan ve 91’inci madde şartları oluşmadan, 

bir kısım şahısların gözaltına alınması talimatı verdiği,  

b) Zikredilen soruşturma dosyasını yeterince incelemeden ve eksiklikleri gidermeden 

CMK’nın 128’inci maddesinde belirtilen şartlar oluşmadan, şöyle ki; anılan kanun 

maddesinde soruşturma konusu suçun işlendiğine ve bu suçlardan elde edildiğine dair 

kuvvetli delilin bulunup bulunmadığı araştırılmadan, bir kısım şüphelilerin adına kayıtlı tüm 

mal varlığına el konulmasına dair tedbir talebinde bulunduğu, ayrıca şüphelilerin isnat edilen 

eylemler öncesi edindiği mallar yönünden de tedbir talep edildiği, kanuna aykırı olarak 

şüpheli veya sanık olamayacak özel hukuk tüzel kişiliği bulunan şirketlerin adına kayıtlı mal 

varlıklarına da el konulmasını istediği, 

c) Aynı dosyada şüpheli olarak hakkında iletişimin tespiti ve kayda alınması ile teknik 

ve fiziki takip kararı aldığı kişilerin isimlerini UYAP’a kaydettirmediği, gözaltı kararı aldığı 

25.12.2013 tarihine kadar şüpheli hanesine “bilinmiyor” şeklinde ibare yazıldığı gibi, İstanbul 

Cumhuriyet Başsavcısının 5235 Sayılı Yasanın 17’nci maddesine uygun olarak tanzim ve 

tebliğ ettiği ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Çalışma Talimatında belirtilmesine 

rağmen, soruşturmaya ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan ÇOLAKKADI’ya 

bilgi vermediği, şöyle ki; 24.12.2013 günü Cumhuriyet Başsavcısı Turan ÇOLAKKADI ve 

Cumhuriyet (TMK’nın 10. Maddesi ile Görevli) Başsavcı Vekili Oktay ERDOĞAN, söz 

konusu soruşturma dosyası ile ilgili olarak bilgi sorduğunda, ihaleye fesat karıştırmak ve 

rüşvet vermek, almak suçlarından yapılan soruşturma olduğunu söylediği, Başsavcının 
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TMK’nın görev alanına giren eylemler olup olmadığını sorması üzerine, örgüt kurmak ve 

yönetmek suçlarının da bulunduğunu ifade ettiği, ama evrakın emniyetten yeni geldiğini, 

inceleyemediğini, dosyanın ayrıntısını bilmediğini belirttiği, Başsavcı Turan 

ÇOLAKKADI’nın dosyayı Başsavcı Vekili ile birlikte inceleyip ertesi sabah kendisine bilgi 

vermesi gerektiği yönünde talimat vermesine rağmen bilgi vermekten kaçındığı, soruşturma 

dosyasını birlikte incelemek üzere Başsavcı Vekilinin yanına gelmediği, incelemek üzere 

ısrarla istemesine rağmen dosyayı da Cumhuriyet Başsavcı Vekiline göndermeyerek, 

şüphelilerin gözaltına alınması yönünde kolluğa talimat verdiği,  

2) Kusurlu veya uygunsuz hareketleriyle mesleğin şeref ve nüfuzunu veya şahsi 

saygınlığını yitirdiği, 

Bu cümleden olarak;  

a) İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinin (TMK’nın 10’uncu Maddesiyle Görevli) 

2012/656 soruşturma numarasına kayden yürüttüğü dosyada; uhdesinde bulunan hiç kimsenin 

bilgisinin olmadığı soruşturma kapsamındaki bir kısım bilgi ve belgeleri medya ile paylaşmak 

suretiyle soruşturmanın gizliliğini ihlal ederek basına sızdırdığı, 

b) Aynı soruşturma dosyasının görülen lüzum üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı 

tarafından kendisinden alınıp başka Cumhuriyet savcılarına verilmesi sonrası İstanbul Adalet 

Sarayının sadece Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının giriş ve çıkışlarına tahsis edilen A-1 

Blok’un giriş kapısına basın mensuplarını çağırarak “basın açıklaması” başlığı altında bildiri 

dağıttığı, söz konusu bildiride yürüttüğü soruşturmayla ilgili Cumhuriyet başsavcısı ve 

başsavcı vekiline bilgi vermediği halde bilgi verdiği hususuna yer verirken, ayrıca aynı 

bildiride; gerekçe gösterilmeden soruşturma evrakının elinden alınarak soruşturma 

yapmasının engellendiği, başsavcılık üzerinden ve adli kolluk üzerinden yargıya açıkça baskı 

yapıldığı, delillerin karartıldığı, şüphelilerin kaçma ve delil karartmalarına imkân verildiği… 

şeklinde gerçeğe aykırı bilgilere yer verdiği, 

Hâkim Süleyman KARAÇÖL yönünden;  

Yaptığı işler ve davranışlarıyla görevini doğru tarafsız yapamayacağı kanısını 

uyandırdığı, 

Bu kapsamda;  
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a) İstanbul TMK 10. Maddesi ile görevli Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinin 2012/656 

sırasına kayıtlı “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Yönetmek, Kurulan Örgüte Üye 

Olmak, İhaleye Fesat Karıştırmak, Nüfus Ticareti, Rüşvet, Kamu Malına Zarar Vermek” 

suçlarından Cumhuriyet Savcısı Muammer AKKAŞ tarafından yürütülen soruşturmada; 

şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli şüphe bulunması ve delilleri 

karartma durumu bulunduğu gerekçesiyle 25.12.2013 tarihinde saat 09:23’te UYAP üzerinden 

yapılan talebi, saat 10:39’da açarak ekranında kararı oluşturduğu, CMK’nın 128. maddesi 

gereğince sanığa ve şüpheliye ait mal varlığına tedbir koyabilmek için aranılan suçun 

işlendiğine dair kuvvetli şüphenin olup olmadığı, mal varlığının bu suçtan elde edilip 

edilmediği hususlarında hiçbir inceleme ve araştırma yapmadan, UYAP sistemine 

kaydedilmeyen Cumhuriyet savcılığı uhdesinde mühürlü torba içinde bulunan soruşturma 

evrakı getirtilip incelenmeden, ancak talep yazısının okunarak kararın yazılmasına yetebilecek 

24 dakika gibi kısa bir sürede CMK’nın 128. maddesine aykırı bir şekilde (7) gerçek ve (2) 

tüzel kişi adına kayıtlı tüm mal varlığına el konulmasına karar verdiği, 

HSYK Başmüfettişliğinin 28.04.2016 tarihli soruşturma raporunda tespit edilen 

usulsüz iş ve işlemlerin irdelenmesinde; 

Cumhuriyet Savcısı Muammer AKKAŞ yönünden;  

Fetullah GÜLEN’in liderliğini yaptığı Paralel Devlet Yapılanması (PDY) adlı örgüte 

üye olduğu, Anılan örgütün Hükümet politikasından duyduğu rahatsızlık nedeniyle de; 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükümetini, gerek yurt içinde gerekse uluslararası 

platformda zor durumda bırakmak ve itibarsızlaştırmak, El Kaide Terör Örgütüne yardım 

ettiği görüntüsü vererek uluslararası yargı organları nezdinde hukukî ve cezaî sorumluluk 

altına sokmaya yönelik, bilerek ve isteyerek, görevleri dışında, Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Kısmen veya Tamamen 

Engellemeye Teşebbüs Etmek, Gizliliğin İhlali ve Görevi Kötüye Kullanma suçlarından 

haklarında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2014/115949 sırasından soruşturma 

yürütülerek halen yargılamaları 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2015/366 esas sayılı dosyasında 

devam eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şubede görevli bir kısım polis amir ve 

memurları ile fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek, ayrıca bu yapının kontrolündeki 

basın ve yayın kuruluşlarının da desteğini alarak, yapının gayesi doğrultusunda Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırarak Görevlerini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs 
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Etmek suretiyle, Mesleğin Şeref ve Onurunu Bozan veya Mesleğe Olan Genel Saygı ve 

Güveni Gideren Nitelikte hükümlülüğü gerektirir suçlar işlediği, 

Bu kapsamda; 

a) İhaleye fesat karıştırmak, örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak ve rüşvet suçları 

TMK’nın 10. maddesiyle görevli Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinin görev alanına 

girmemesine rağmen 06.03.2012 tarihinden itibaren soruşturmayı yetkisiz olarak yürüttüğü, 

b) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı çalışma talimatına aykırı davranmak suretiyle, 

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, bakanlar ve milletvekillerine suç isnadında bulunulan 

soruşturma evrakını uhdesinde tuttuğu, Cumhuriyet başsavcısı ya da başsavcı vekili 

tarafından yürütülmesi için özel soruşturma bürosuna devretmediği, 

c) Hedef şahıslar olmadıkları, dolayısıyla haklarında verilmiş bir mahkeme kararı da 

bulunmadığı halde yasama dokunulmazlığı bulunan 61. Hükümetin Başbakanı Recep Tayyip 

ERDOĞAN’ın (21.07.2012 tarihinden 29.11.2013 tarihine kadar 58 kez), Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın (32 kez), İçişleri Bakanı Muammer GÜLER’in (15 kez), 

Çevre ve Şehircilik eski Bakanı ERDOĞAN BAYRAKTAR’ın (11 kez), Gümüşhane 

Milletvekili Sabri VARAN’ın (20 kez), Ankara Milletvekili Yalçın AKDOĞAN’ın (16 kez), 

Ulaştırma eski Bakanı Binali YILDIRIM’ın (3 kez), Milli Eğitim eski Bakanı Ömer DİNÇER, 

Orman ve Su işleri Bakanı Veysel EROĞLU, Adalet eski Bakanı Sadullah ERGİN, İçişleri 

eski Bakanı İdris Naim ŞAHİN, İstanbul Milletvekili İdris GÜLLÜCE, Devlet eski Bakanı 

Ali BABACAN, Gümrük ve Ticaret eski Bakanı Hayati YAZICI, Ekonomi eski Bakanı Zafer 

ÇAĞLAYAN, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

Faruk ÇELİK, Dış İşleri eski Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU, Sağlık Bakanı Mehmet 

MÜEZZİNOĞLU, Avrupa Birliği eski Bakanı Egemen BAĞIŞ, Milletvekilleri Nurettin 

CANİKLİ, Mahir ÜNAL, Hüseyin ÇELİK, Beşir ATALAY, Mehmet METİNER ve Mustafa 

ELİTAŞ’ın bir veya birden fazla kez muhtelif tarihlerde hedef şahıslarla olan görüşmelerini 

kayıt altına aldırıp tape haline getirterek, CMK'nın 138. maddesinde belirtilen hükümler 

çerçevesinde işlem yapmadığı, zira Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 14/04/2006 gün 

2007/5.MD-23, 2007/167 sayılı kararında geçen ‘tesadüfen elde edilen bu kanıt üzerine, ilk 

görüşmenin tespitinden sonra değil, bütün görüşmeler kayıt edildikten sonra durum 

Cumhuriyet savcılığına bildirilmiş, sanık hakkında herhangi bir iletişimin tespiti kararı 

olmaksızın tespit yapılmış olduğundan, bu tutanaklar yasa dışı elde edilmiş kanıt 
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niteliğindedir. Yasa dışı elde edilen bir kanıtın ise soruşturma ve kovuşturma aşamasında 

kullanılması olanaklı bulunmamaktadır’ hükmüne aykırı davrandığı, 

ç) 61. Hükümetin Başbakanı Recep Tayyip ERDOĞAN'ın Nisan 2012 tarihinde Haliç 

Kongre Merkezinde yaptığı görüşmeye ait güvenlik kamera görüntüleri ile Abdulkerim 

ÇAY’a ait e-maillerden ele geçirildiği ileri sürülen Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın da 

içinde yer aldığı 16 adet fotoğrafı soruşturma dosyasına koydurttuğu,  

d) CMK'nın 140. maddesinde şüpheli veya sanığın kamuya açık yerlerdeki 

faaliyetlerinin ve iş yerlerinin teknik araçlarla izlenerek ses veya görüntü kaydı alınabileceği 

hüküm altına alınmışken, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip ERDOĞAN'ın 

14/10/2012 günü saat:13:30 sıralarında Üsküdar İlçesinde bulunan evinde Yasin EL KADI 

isimli şahısla buluştuğuna dair cell-harita görüntüsünü tutanak altına aldırarak, bu hususa 

soruşturma evrakında yer verdiği, 

e) Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanı Recep Tayyip ERDOĞAN’a ulaşmak gayesiyle, 

CMK’nın 135/1. maddesinin aradığı “suçun işlendiğine ilişkin kuvvetli şüphe sebeplerinin 

varlığı” hususu araştırılmadan, danışmanları Aydın ÜNAL, Mustafa VARANK ve Şenol 

KAZANCI hakkında iletişimin tespiti talebinde bulunarak telefon görüşmelerini kayıt altına 

aldırdığı,  

f) Anayasa’nın 100. ve TBMM İçtüzüğünün 107. maddelerinde yer alan ‘Başbakan 

veya bakanlar hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az onda birinin 

vereceği önerge ile soruşturma açılması istenebilir. Meclis, bu istemi en geç bir ay içinde 

görüşür ve gizli oyla karara bağlar’ hükmüne aykırı surette Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı 

Recep Tayyip ERDOĞAN, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM, 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel 

EROĞLU, İçişleri eski Bakanı Muammer GÜLER, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan 

BAYRAKTAR ile ilgili soruşturma yürüterek suç isnadında bulunduğu, kolluğa hazırlattığı 

fezlekede adı geçenlere ait çok sayıdaki telefon görüşmelerine yer verdirttiği, 

g) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2012/120653 ve 2013/24880 soruşturma 

numarasına kayden yürütülen ve birbiri ile bağlantılı olmayan soruşturma dosyalarında, 60’a 

yakın şüphelinin aynı zamanda gözaltına alındığı, 20 Aralık 2013 günü tutuklama talebiyle 

40’a yakın şüphelinin sorguya sevk edildiği, yine aynı tarihte, İstanbul Cumhuriyet 
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Başsavcılığının 2012/125043 sırasına kayden yürütülen soruşturma dosyasında, soruşturma 

evrakı daha 15 gün önce kendisine tevdii edilen Cumhuriyet savcısının 22 şüphelinin 

gözaltına alınması ve tedbirlerin uygulanması işlemlerini icra ettiği, kamuoyunda birinci dalga 

ya da 17 Aralık operasyonu olarak da adlandırılan tahkikatın oluşturduğu etkiyi devam 

ettirmek için; 

  Yürüttüğü 2012/656 sayılı soruşturmada, 26.10.2013, 18.11.2013, 22.11.2013, 

27.11.2013, 29.11.2013, 03.12.2013, 15.12.2013, 17.12.2013, 18.12.2013 tarihlerinden 

geçerli olmak üzere 1 veya 3 ay sürelerle iletişimin tespit ve kayda alınması yönünde 

mahkemelerden kararlar aldığı, dinlemeler halen devam ettiği, soruşturma evrakı henüz 

tekemmül etmediği halde, yukarıdaki soruşturmalarla eşzamanlı operasyon yapabilmek için 

alel acele kolluk görevlilerinden fezlekeyi tanzim etmelerini isteyerek akabinde mahkemeden 

tedbir taleplerinde bulunduğu, 

ğ) Kamuoyunda 17 Aralık ya da birinci dalga operasyonu olarak adlandırılan 

soruşturmada Koordinatör Başsavcı Vekili olarak görev yapan İstanbul Cumhuriyet eski 

Başsavcı Vekili Zekeriya ÖZ’ün suç örgütü kurmak ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından 

telefonları dinlenen Osman AĞCA’dan mont ve güneş gözlüğü istemesine ilişkin yapmış 

olduğu telefon görüşmelerini tape haline dönüştürtmediği ve HSYK 3. Dairesine ihbar 

yükümlülüğünü yerine getirmediği,  

h) İletişimin kayda alınması ve telefon dinlemelerinin uzatılmasına dair kararlar 

arasında boşluk oluşmasına sebebiyet verdiği bu kapsamda; 21/10/2013 günlü talep yazısıyla 

İstanbul 3 Nolu Hâkimliğinden (TMK 10. Madde ile Görevli) aldığı 21/10/2013 gün 

2013/8884 teknik takip karar numarasıyla şüphelilerin telefon görüşmeleri ile e-mail trafiğini 

15/10/2013 ve 18/10/2013 tarihlerinden geçerli olmak üzere geçmişe dönük olarak kayıt altına 

aldırdığı,  

ı) Emniyet müdürlüğü görevlileriyle fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek, 

Cumhuriyet savcılığınca hazırlanması gereken bir kısım karar taleplerini kolluk görevlilerine 

hazırlattığı, daha sonra da dijital ortamda getirilen bu taleplerin çıktısını alıp imzalayarak ilgili 

hâkimliklere ilettiği,  

i) Yürüttüğü soruşturmada bir kısım usule aykırılıklar bulunmasına rağmen, 

soruşturma kapsamı hakkında basın ve yayın organlarına bilgi vermesi ve basın açıklaması 
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yapmasının sonucu olarak; kamuoyunda hükümetle ilgili olumsuz algı oluşmasına ve 

ekonominin bozulmasına neden olduğu,  

Hâkim Süleyman KARAÇÖL yönünden;  

Fetullah GÜLEN’in liderliğini yaptığı Paralel Devlet Yapılanması (PDY) adlı örgüte 

üye olduğu, Anılan örgütün Hükümet politikasından duyduğu rahatsızlık nedeniyle de; 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükümetini, gerek yurt içinde gerekse uluslararası 

platformda zor durumda bırakmak ve itibarsızlaştırmak, El Kaide Terör Örgütüne yardım 

ettiği görüntüsü vererek uluslararası yargı organları nezdinde hukukî ve cezaî sorumluluk 

altına sokmaya yönelik, bilerek ve isteyerek, görevleri dışında, Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Kısmen veya Tamamen 

Engellemeye Teşebbüs Etmek, Gizliliğin İhlali ve Görevi Kötüye Kullanma suçlarından 

haklarında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2014/115949 sırasından soruşturma 

yürütülerek halen yargılamaları 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2015/366 esas sayılı dosyasında 

devam eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şubede görevli bir kısım polis amir ve 

memurları ile fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek, ayrıca bu yapının kontrolündeki 

basın ve yayın kuruluşlarının da desteğini alarak, yapının gayesi doğrultusunda Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırarak Görevlerini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs 

Etmek suretiyle, Mesleğin Şeref ve Onurunu Bozan veya Mesleğe Olan Genel Saygı ve 

Güveni Gideren Nitelikte hükümlülüğü gerektirir suçlar işlediği, 

Bu kapsamda; 

a) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının (TMK 10. madde ile yetkili) 2012/656 

soruşturma sırasına kayıtlı evrakta; şüphelilere isnat edilen ihaleye fesat karıştırmak, örgüt 

kurmak, yönetmek, üye olmak ve rüşvet suçları, TMK 10. maddesi kapsamına girmemesine 

rağmen ülke ekonomisi açısından stratejik öneme sahip (7) gerçek ve (2) tüzel kişi adına 

kayıtlı tüm mal varlıklarına el konulması kararı yanında, bir kısım şüphelilerle ilgili arama ve 

elkoyma, iletişimin tespiti, fiziki takip ve teknik araçlarla izleme kararları verdiği,  

b) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip ERDOĞAN’a ulaşmak gayesiyle, 

CMK’nın 135/1. maddesi hükmünün aradığı “suçun işlendiğine ilişkin kuvvetli şüphe 

sebeplerinin varlığını” araştırmadan, danışmanı Aydın ÜNAL’ın kullanımında bulunan 0 532 
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776 70 96 nolu telefon hakkında iletişimin tespiti talebine olur vererek, adı geçenin telefon 

görüşmelerini kayıt altına aldırdığı,  

c) Emniyet müdürlüğü görevlileriyle fikir ve eylem birliği içerisinde hareketle, kolluk 

görevlilerince hazırlanarak dijital ortamda getirilen bir kısım iletişimin tespit ve kayda 

alınması, fiziki takip ve teknik araçlarla izleme kararlarına onay verdiği,  

Hâkim Menekşe UYAR yönünden;  

Fetullah GÜLEN’in liderliğini yaptığı Paralel Devlet Yapılanması (PDY) adlı örgüte 

üye olduğu, Anılan örgütün Hükümet politikasından duyduğu rahatsızlık nedeniyle de; 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükümetini, gerek yurt içinde gerekse uluslararası 

platformda zor durumda bırakmak ve itibarsızlaştırmak, El Kaide Terör Örgütüne yardım 

ettiği görüntüsü vererek uluslararası yargı organları nezdinde hukukî ve cezaî sorumluluk 

altına sokmaya yönelik, bilerek ve isteyerek, görevleri dışında, Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Kısmen veya Tamamen 

Engellemeye Teşebbüs Etmek, Gizliliğin İhlali ve Görevi Kötüye Kullanma suçlarından 

haklarında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2014/115949 sırasından soruşturma 

yürütülerek halen yargılamaları 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2015/366 esas sayılı dosyasında 

devam eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şubede görevli bir kısım polis amir ve 

memurları ile fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek, ayrıca bu yapının kontrolündeki 

basın ve yayın kuruluşlarının da desteğini alarak, yapının gayesi doğrultusunda Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırarak Görevlerini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs 

Etmek suretiyle, Mesleğin Şeref ve Onurunu Bozan veya Mesleğe Olan Genel Saygı ve 

Güveni Gideren Nitelikte hükümlülüğü gerektirir suçlar işlediği, 

Bu kapsamda; 

a) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının (TMK 10. madde ile görevli) 2012/656 

soruşturma sırasına kayıtlı evrakta; şüphelilere isnat edilen ihaleye fesat karıştırmak, örgüt 

kurmak, yönetmek, üye olmak ve rüşvet suçları, TMK 10. maddesi kapsamına girmemesine 

rağmen bir kısım şüphelilerle ilgili iletişimin tespiti ve teknik araçlarla izleme kararları 

verdiği,  
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b) Kollukla fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek, emniyet müdürlüğü 

görevlilerince hazırlanarak dijital ortamda getirilen bir kısım iletişimin tespit ve kayda 

alınması ile teknik araçlarla izleme kararlarına onay verdiği,  

c) Görevli olduğu (TMK 10. madde ile görevli) İstanbul 3 Nolu Hâkimliğinde verdiği 

21/10/2013 gün 2013/8884 sayılı teknik takip kararında; şüphelilerin telefon görüşmeleri ile 

mail trafiğini 15/10/2013 ve 18/10/2013 tarihlerinden geçerli olmak üzere geçmişe dönük 

olarak kayıt altına alınması yönünde karar verdiği,  

d) Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanı Recep Tayyip ERDOĞAN’a ulaşmak 

gayesiyle, CMK’nın 135/1. madde hükmünün aradığı “suçun işlendiğine ilişkin kuvvetli 

şüphe sebeplerinin varlığı” araştırılmadan Mustafa VARANK adına kayıtlı 0 533 683 65 13, 

Şenol KAZANCI adına kayıtlı 0 533 368 68 68 ve Aydın ÜNAL adına kayıtlı 0532 785 16 50 

numaralı telefonlar hakkında iletişimin tespiti talebine olur vererek, adı geçenlerin telefon 

görüşmelerini kayıt altına aldırdığı,  

Şeklinde hususlara yer verildiği görülmüştür.  

2.2. FETHULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN (FETÖ/PDY) 15 TEMMUZ 

2016 TARİHLİ DARBE GİRİŞİMİ  

Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016 Tarihli Darbe Girişimi 

İle Bu Terör Örgütünün Faaliyetlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken 

Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, 60’lı yıllarda 

Fetullah Gülen liderliğinde sözde bir yardım ve hizmet hareketi olarak ortaya çıkan, 

günümüze varana dek her döneminde takiye, aldatma ve gizliliği örgütlenmenin felsefe ve 

vazgeçilmezi olarak belirleyen, 15 Temmuz 2016 günü ise Türkiye Cumhuriyetinin Anayasal 

Düzeninin yıkılarak tüm kurumları ile ele geçirilmesini amaçlayan silahlı terör örgütü 

kimliğini açıkça ortaya koyan FETÖ/PDY’nin dünü ve bugününün analiz edilerek, ileride bu 

ve benzeri örgütlenmelerin demokrasiye karşı olası müdahalelerinin önlenebilmesine yönelik 

tedbirlerin alınmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 
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2.2.1. Darbe Girişimi Öncesi Genel Durum (Bölgesel Sıcak Çatışmalar, Terör 

Olayları, FETÖ’ye Karşı Mücadele Ve İhraçlar, Yaklaşan Ağustos 

YAŞ’ı)  

15 Temmuz 2016 öncesi genel durum incelenirken, yaşanan olaylar kronolojik sırayla 

aktarılarak FETÖ/PDY darbe girişiminin zamanlamasına ışık tutulmaya çalışılmaktadır. 

FETÖ/PDY örgütünün temelleri Fetullah Gülen tarafından 1966 yılında atılmış, 

1970’li yıllara kadar Yeni Asya Grubu içerisinde yer alan Gülen, bu tarihten sonra İzmir 

Kestanepazarı Kuran Kursunda görev yaptığı dönemde çevresinde bulunan arkadaşları ile dini 

motifleri istismar etmek suretiyle örgütün çekirdek kadrosunu oluşturarak müstakil hareket 

etmeye başladı, faaliyetlerini daha ziyade 13-18 yaş grubundaki öğrenciler ve genç kesim 

üzerinde yoğunlaştırarak, teyp ve video kasetlerine çekilen konuşmaları ve sohbet toplantıları 

aracılığıyla görüşlerini ulaştırdığı sempatizan grubu ile birlikte kendi adıyla anılan örgütü 

kurdu. 

İslami düşünceyi topluma yayma gayretinde olduğu izlenimi veren, kendini içinde 

bulunduğu sosyo-politik koşullara çok iyi uyarlayan, dönemsel iktidar dengelerini okuyarak 

siyasi partilerden özerk kalmaya özen gösteren Gülen, “Din, siyaset ve para” üçgeninde 

etkinliğini artırarak örgütünü geliştirdi, duygusal (ağlamaklı tarzı) ve fiziksel öğeleri de 

katmak suretiyle kullandığı hitabet tarzı ile başta nurcular olmak üzere diğer dini çevreleri 

etkiledi. 

Örgüt, 1978 yılında yayınlanmaya başlayan Sızıntı Dergisi ile basın yayın ve 

propaganda alanında yeni bir güç kazandı. Bir din adamının tersine, içinde bulunduğu güç 

dengesine ve şartlara göre tutum ve davranışlarını değiştiren Gülen, hakkında arama kaydı 

konulmasına rağmen, 12 Eylül Askeri Darbesinin öncesi ve sonrasında da, yapılan askeri 

darbelere desteğini vurguladı. 

1990’lı yılların başından itibaren yurt dışına açılmaya başlayan örgüt, hızlı bir büyüme 

ile kısa bir zaman dilimi içerisinde, dünya genelinde 160 ülkede faaliyet gösterir hale geldi.283  

Gelişen süreçte yurt içi ve dışında yaşananlara kronolojik sırasıyla bakıldığında; 

																																																													
283 HSYK Genel Kurul Kararı, Karar Tarihi: 15/11/2016, Karar No: 2016/440 
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2009 yılında Başbakan sıfatıyla Davos Zirvesine katılan Recep Tayyip Erdoğan, 29 

Ocak 2009 tarihinde İsrail Devlet Başkanı Simon Peres, BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon ve 

Arap Konseyi Genel Sekreteri Amr Musa’nın katıldığı “Gazze: Ortadoğu’da Barış” konulu 

oturumda “one minute” çıkışını yaptı. 

25 Mart 2009’da Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin YAZICIOĞLU ve 

beraberindeki 5 kişiyi taşıyan helikopter Kahramanmaraş’ta düştü. Kazada kurtulan olmadı, 

helikopter enkazına 27 Mart günü ulaşıldı. 

29 Mart 2009’da Mahalli İdareler Genel Seçimi yapıldı. 

31 Mayıs 2010’da Filistin’e yardım götüren Mavi Marmara adlı gemiye uluslararası 

sularda çıkartma yapıldı ve gemide gönüllü olarak bulunan 9 kişi hayatını kaybetti ve birçok 

kişi de yaralandı. 

12 Eylül 2010’da Anayasa Değişikliği Halkoylaması yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Kanun No: 5982) 

halkoyuna sunuldu ve % 57.88 Evet, % 42.12 oranında Hayır oyu kullanıldı.  

17 Eylül 2010’da ÖSYM Başkanlığınca, 10-11 Temmuz 2010 tarihinde yapılan KPSS 

Eğitim Bilimleri Testi, sınav sürecinde bazı usülsüzlüklerin yapıldığı kanaati ile iptal 

edildi.284 

14 Ocak 2011’de, ülkesinde yaşanan protesto ve olaylar sonrası 23 yıldır Tunus’u 

yöneten Zeynel Abidin Bin Ali ülkeden ayrıldı.285 

14 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6110 sayılı kanun 

ile yargıtay hukuk dairesi sayısı 23, ceza dairesi sayısı ise 15’e çıkartıldı.286 Böylece Yargıtay 

için 137 yeni kadro ihdas edildi. Sonrasında, boş bulunan üyeliklerle birlikte toplam 160 yeni 

üye seçildi. 

																																																													
284 http://www.osym.gov.tr/TR,3125/2010-kpss-lisans-egitim-bilimleri-testinin-iptali-17092010.html 
285 http://www.hurriyet.com.tr/tunusta-devlet-baskani-bin-ali-23-yil-sonra-devrildi-16766519 
286 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/02/20100214-1-3.htm 
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15 Mart 2011’de Suriye’de gerçekleşen kitlesel gösteriler, halen devam etmekte olan 

Suriye Krizinin başlangıç noktası oldu.287 

12 Haziran 2011’de 24. Dönem Milletvekili Genel Seçim gerçekleştirildi. Adalet ve 

Kalkınma Partisi 327 (%49.83), Cumhuriyet Halk Partisi 135 (%25.98), Milliyetçi Hareket 

Partisi 53 (%13.01) ve bağımsızlar 35 milletvekili sayısına ulaştı.288 

29 Temmuz 2011’de Genelkurmay Başkanı Işık KOŞANER Yüksek Askeri Şura 

öncesi emekliliğini istedi. 

20 Eylül 2011’de Ankara Kumrular Caddesi üzerinde parkedilen otomobilde meydana 

gelen patlama sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti. Eylemin PKK terör örgütünce 

gerçekleştirildiği tespit edildi. 

19 Ekim 2011’de PKK Hakkari ili Çukurca ilçesine saldırdı. Kekliktepe’de 21, ilçe 

merkezinde 3 askerimiz şehit oldu. 

20 Ekim 2011’de, Libya Lideri Muaamer KADDAFİ doğum yeri olan Sirte’de 

muhaliflerce öldürüldü.289 

28 Aralık 2011’de Şırnak Uludere Ortasu Köyü güneyinde Irak topraklarında Türk 

Hava Kuvvetlerine ait jetlerle düzenlenen operasyonda kaçakçı kafilesine dahil 34 

vatandaşımız hayatını kaybetti. 

6 Ocak 2012’de TSK 26. Genelkurmay Başkanı İlker BAŞBUĞ tutuklandı.290 

10 Ocak 2012’de 12 Eylül Darbesine ilişkin iddianame Ankara 12. Ağır Ceza 

Mahkemesince kabul edildi. İddianamede dönemin Genelkurmay Başkanı ve 7. 

Cumhurbaşkanı Kenan EVREN ile Emekli Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA şüpheli sıfatı ile 

yer aldı.291 

7 Şubat 2012’de İstanbul Özel Yetkili Savcısı Sadrettin SARIKAYA, MİT Müsteşarı 

Hakan FİDAN’ı ifade vermeye çağırdı. 

																																																													
287 http://www.milliyet.com.tr/2-yillik-ic-savasin-kronolojisi/dunya/dunyadetay/07.01.2013/1652039/default.htm 
288 http://www.ysk.gov.tr/ysk/docs/2011MilletvekiliSecimi/turkiye/milletvekilisayisi.pdf 
289 http://www.dw.com/tr/42-y%C4%B1ll%C4%B1k-kaddafi-iktidar%C4%B1/a-15476414 
290 http://www.hurriyet.com.tr/eski-genelkurmay-baskani-ilker-basbug-tutuklandi-19615243 
291 http://www.hurriyet.com.tr/12-eylul-iddianamesi-kabul-edildi-19647252 
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22 Haziran 2012’de Malatya’dan kalkan Türk Hava Kuvvetlerine ait F-4 tipi uçak 

Hatay Samandağ’ın güneyinde Suriye tarafından düşürüldü.  

11 Şubat 2013’de Hatay Reyhanlı Cilvegözü Sınır Kapısında bomba yüklü araçla 

gerçekleştirilen patlamada 5’i Türk 18 kişi hayatını kaybetti. 

19 Mart 2013’de eş zamanlı olarak AK Parti Genel Merkezine LAW silahlı ve Adalet 

Bakanlığına ise 2 adet el bombası ile saldırı gerçekleştirildi. Eylemlerin DHKP/C Terör 

Örgütü tarafından gerçekleştirildiği anlaşıldı. 

22 Mart 2013’de İsrail Başbakanı Benyamin NETANYAHU 9 kişinin hayatını 

kaybettiği Mavi Marmara Saldırısı nedeniyle Türkiye’den özür diledi.292293 

3 Nisan 2013’de Çözüm Sürecine katkı sunma amaçlı Akil İnsanlar Heyetinde yer 

alacak isimler belirlendi. 

26 Nisan 2013’de Türkiye ile Şangay İşbirliği Örgütü arasında, Türkiye’nin “diyalog 

ortağı” olarak örgütle gerçekleştireceği işbirliğine ilişkin mutabakat belgesi imzalandı. 

11 Mayıs 2013’de Hatay Reyhanlı’da 2 ayrı bomba yüklü aracın patlatılmasıyla 

gerçekleştirilen saldırıda 52 kişi hayatını kaybetti.  

14 Mayıs 2013’de Türkiye IMF’ye olan borcunun son taksidini ödedi.294 

27 Mayıs 2013’de Taksim Yayalaştırma Projesi kapsamında iş makinalarının Gezi 

Parkı’na girmesinin ardından Gezi Olayları başladı. Ülke genelinde meydana gelen olaylarda 

8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1 polis şehit oldu. Eylemler Temmuz Ayı içerisinde yatıştı. 

Olaylar Türk ekonomisinde büyük kayıplara neden oldu. 

3 Temmuz 2013’de Mısır Genelkurmay Başkanı Abdülfettah el Sisi yönetimindeki 

Mısır Silahlı Kuvvetleri tarafından darbe yapıldı. 

Yine 3 Temmuz 2013’de, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI medya temsilcileri ve 

muhabirlerle biraraya geldiği basın toplantısında bir gazetecinin kendisine sorduğu “SBS 

																																																													
292 https://www.theguardian.com/world/2013/mar/22/israel-apologises-turkey-gaza-flotilla-deaths 
293 www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/03/22/97001-20130322FILWWW00519-flotille-de-gaza-excuses-de-

netanyahu.php 
294 kdk.gov.tr/sayilarla/turkiyenin-imfye-olan-borcu-bitti/18 
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kalkıyor mu, dershaneler kapatılacak mı” sorusuna, “Çok kısa, SBS kalkıyor, dershaneler 

kapanıyor” yanıtını verdi. 

16 Eylül 2013’de sınırımızı ihlal eden Suriye’ye ait M-17 tipi helikopter Türk Hava 

Kuvvetlerine ait jetlerce vurularak düşürülmüştür. 

30 Eylül 2013’de Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN Demokratikleşme Paketi’ni 

açıkladı. 

8 Ekim 2013’de kamu kurum ve kuruluşlarında başörtüsüne serbestlik getiren 

düzenleme Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 

29 Ekim 2013’de Marmaray açıldı. 

Aynı yıl Kasım Ayı ortalarında Milli Eğitim Bakanlığı’nın dershanelere ilişkin 

düzenleme taslağı üzerinde tartışmalar yoğunlaştı. Zaman Gazetesi “Eğitime Büyük Darbe” 

(14 Kasım 2013) ve “Böyle Bir Yasa Darbe Döneminde Bile Uygulanamadı” (15 Kasım 

2013) manşetlerini kullandı. Aynı gün Fetullah Gülenin “herkul.org” internet sitesinde 

yayınlanan sözde sohbetinde “Mümin sarsılabilir ama devrilmez, meseleye öyle bakmak 

lazım. Asıl mesele bilemediğin anda balyoz gibi tepene inen musibetler karşısında dişini sıkıp 

sabretmek. Sabır çok önemli bir şey.” dediği görüldü. 

16 Aralık 2013’de Türkiye ile AB arasında Geri Kabul Anlaşması ve Vize Serbestisi 

Diyaloğu Mutabakat Metni imzalandı. 

17 Aralık 2013 sabahı, Cumhuriyet Savcısı Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç'in 

talimatıyla, birçok kişinin gözaltına alındığı büyük bir operasyon başlatıldı. 

Gözaltına alınan kişilere, 'rüşvet, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma ve 

kaçakçılık' gibi suçlamalarının yöneltildiği operasyonu İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili 

Zekeriya Öz koordine ediyordu. 

O dönemdeki İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler, Ekonomi Bakanı 

Zafer Çağlayan'ın oğlu Salih Kaan Çağlayan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan 

Bayraktar'ın oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar, Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan, 

işadamları Ali Ağaoğlu, Rıza Sarraf ve Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'in de 

aralarında yer aldığı 89 kişi gözaltına alındı. 
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Barış Güler ve Salih Kaan Çağlayan, işadamı Rıza Sarraf ve Halk Bankası Genel 

Müdürü Süleyman Aslan'ın da aralarında bulunduğu 26 kişi tutuklandı. 

Bakan Bayraktar'ın oğlu, işadamı Ağaoğlu ve Fatih Belediye Başkanı Demir'in de 

aralarında olduğu diğer şüpheliler ise serbest kaldı. 

25 Aralık 2013’de Savcı Muammer Akkaş tarafından yürütülen soruşturmada 96 

kişiye yöneltilen suçlamalar arasında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, 

ihaleye fesat karıştırmak ve rüşvet' bulunuyordu. 

Savcı Akkaş, birçok iş adamının da aralarında bulunduğu 41 kişilik gözaltı listesi 

hazırladı, mahkemeden bazı iş adamlarının malvarlığına el koyma kararı çıkarttı. 

Akkaş, Başbakan Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan için de şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrı 

evrakı hazırladı. Ancak Emniyet, Savcı'nın talimatlarını yerine getirmedi. 

96 şüpheliye yönelik suçlamalar arasında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve 

yönetmek, ihaleye fesat karıştırmak ve rüşvet' bulunuyordu.295 

Ülke gündemine başlarda anahatlarıyla yukarıda yazıldığı şekilde yansıyan ve hemen 

sonrasında FETÖ/PDY Terör Örgütünün emniyet ve adliye içerisine sızmış mensupları 

aracılığıyla yapılmaya çalışılan bir darbe teşebbüsü olduğu anlaşıldı. 

MİT tarafından 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı 

Kanunu kapsamında devlet sırrı niteliğindeki faaliyetleri deşifre edilerek Milli İstihbarat 

Teşkilatı üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni teröre yardım eden ülke konumuna 

sokmak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yurtiçinde ve uluslararası platformda zor durumda 

bırakmak ve itibarsızlaştırmak, uluslararası yargı organları nezdinde hukuki ve cezai 

sorumluluk altına sokmak amacıyla sahte ihbarlarla; 

1 Ocak 2014 günü Hatay Kırıkhan’da MİT’e ait 1 tır ve 1 binek oto durduruldu. İhbarı 

yapan kişinin Hatay İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli astsubay olduğu 

anlaşıldı. Araçlarda bulunan MİT görevlilerince kimlik gösterilerek kendilerini tanıtmalarına 

ve resmi görev ifa ettiklerini bildirmelerine rağmen jandarma görevlileri ısrarla aramayı 

																																																													
295 www.bbc.com/turkce/haberler/2014/12/141212_17_25_aralik_operasyonu_neler_oldu_10_soruda 
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gerçekleştirmek istedi. Hatay Valiliğince yazılı olarak ilgililerin kimliklerinin tespit edilerek 

serbest bırakılması istenildi. Bunun üzerine Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri 

arama yapmaksızın geri çekildi. Jandarma istihbarat görevlileri ise beklemeye devam etti. 

Sonrasında MİT görevlileri yardım taşıyan tır ile birlikte Reyhanlı yönüne dönüş yaptı. O 

tarihte Adana C. Başsavcılığında görevli ve sözde soruşturmayı yürüten savcı Özcan 

ŞİŞMAN beraberinde Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün bir 

ekibi olduğu halde olay yerine geldi ve Jandarma istihbarat görevlileri ile birlikte tırı tekrar 

durdurarak arama yapmak istediler. Tırın ikinci defa durdurulduğu yere gelen Hatay Emniyet 

Müdürlüğü TEM Şube görevlileri herhangi bir işlem yapmaksızın geri döndü. Savcı Özcan 

ŞİŞMAN’ın beraberinde adli görev ve yetkisi bulunan personel kalmaması ve olay yerine 

gelen Hatay MİT Bölge Başkanı’nın uyarıları üzerine tır ve öncü araç aranmaksızın ayrıldı.  

19 Ocak 2014 günü ise yine MİT’e ait 3 tır ve 1 binek araç Adana İl Jandarma 

Komutanlığı görevlilerince saat: 12.00 sularında Adana Ceyhan Otoyol Sirkeli Gişelerinde 

durduruldu. Bu araçların çıkış noktaları olan Ankara ilinden ayrılana kadar Ankara İl 

Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince fiziki olarak takip edildiği, 

araç plaka ve diğer bilgilerinin Adana İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü 

görevlilerine saat: 03.57’de bildirildiği, sonrasında Adana İl Jandarma Komutanlığı 

görevlilerinin saat:05.57’de savcı Aziz TAKÇI’nın bilgilendirildiği, sahte ihbarın Ankara İl 

Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli Gültekin MENGE tarafından 

Ankara’dan saat: 07.28’de Adana İl Jandarma Komutanlığı ihbar hattı aranarak "Ankara'dan 3 

tane tır, patlayıcı yüklü 3 tane tır yola çıktı, Adana'ya doğru geliyor, plakasını veriyorum" 

deyip, önceden plakasını aldığı Milli İstihbarat Teşkilatı'na ait 3 tırın, dorselerinin ve bu 

tırlara eskortluk eden aracın plakalarını vererek "abicim bunlar patlayıcı yüklüdür, 

muhtemelen 3 tane tır patlayıcı yüklediler, Adana'ya doğru yola çıktılar Ankara'dan, gece 

saat 2:00-2:30 gibi yola çıktılar, sizin oraya varmak üzereler, bir iki saat içerisinde varırlar 

yani" şeklinde yapıldığı anlaşıldı. İhbar içeriğinde belirtilmemesine rağmen Adana İl 

Jandarma Komutanlığı görevlilerince mezkur tırlarda silah, mühimmat ve patlayıcı 

bulunduğu, bu araçların Hatay üzerinden El-Kaide Terör Örgütüne silah ve malzeme 

götürdükleri iddiasıyla Ceyhan Sirkeli Gişelerinde arama yapılması ve ele geçen malzemelere 

el konulması yönünde Adana Cumhuriyet Başsavcılığına karar talebinde bulunuldu. Talep 

yazısı Savcı Aziz TAKÇI’nın ikametine götürüldü ve Aziz TAKÇI talep yazısı üzerine 

“2014/2 soruşturma dosyası ile irtibatlı olabilir.” ibaresini yazarak 1 Ocak 2014 tarihinde 

Hatay Kırıkhan’da MİT’e ait tırın durdurulması olayı ile ilgili sürdürülen soruşturma ile bu 
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ihbar irtibatlandırıldı. Böylece Savcı Aziz TAKÇI kendi uhdesindeki soruşturma kapsamına 

dahil ederek Adana İl Jandarma Komutanlığı’na hitaben arama kararını verdi.  

İhbarın resmi ve hiyerarşik yapı içerisinde ilgili yerlere bildirilmesi gerekirken Ankara 

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlisince, resmi kimliğini gizleyerek 

doğrudan Adana İl Jandarma Komutanlığı aranılarak bildirilmiş olması, yapılacak olan arama 

işleminin hukuki olduğu ve olağan bir seyir izlediği intibaı oluşturmaya yönelik olduğu, 

araçlar durdurulmadan önce bazı haber ajansı ve gazete muhabirlerinin aranarak Ceyhan 

Sirkeli Gişelerine çağırıldıkları, böylece MİT’e ait, Suriye Türkmenlerine yardım faaliyeti 

yürüten tırları durdurup ararken basın mensuplarının görüntü alması ve eyleme müdahale 

edilmesine fırsat vermeden aldıkları görüntüleri basın mensupları aracılığıyla Türk ve dünya 

kamuoyuna servis etmeyi planladıkları anlaşıldı. 

Adana İl Jandarma Komutanlığı mensubu komando, istihbarat, asayiş ve teknik 

personelden oluşan yaklaşık 150 kadar görevli aracılığıyla Ceyhan Sirkeli Gişelerde tertibat 

alındı. Sinyal kesici cihazlar getirilerek MİT görevlilerinin yetkili kişi ve kurumlarla iletişime 

geçmesinin engellenmesi amaçlandı. Saat: 12.00 sıralarında gişelerden geçiş yapan 3 adet tır 

ve 1 binek oto durduruldu ve MİT görevlilerinin üzerlerine silah doğrultularak kelepçelendi. 

Her 3 tır dorsesinde bulunan konteynırlar açılarak kameralar ile görüntüleri alındı. 

Araçların durdurulmasından yaklaşık yarım saat sonra olaya ilişkin haberler basın 

organlarında yer bulmaya başladı. Eylemden haberdar olan Adana Valisi H.Avni COŞ ve 

MİT yetkililerince Adana İl Jandarma Komutanı Özkan ÇOKAY aranarak tırların MİT’e ait 

olduğu ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Makamının izni olmaksızın arama 

yapılamayacağı bildirildi; hemen sonrasında resmi yazı ile MİT görevlilerinin kimlik tespitleri 

yapılarak serbest bırakılmaları bildirildi.  

Tırları ve MİT görevlilerini alıkoyan jandarma personeli, konteynır içeriklerini 

görüntüledikten sonra MİT görevlilerini serbest bırakarak tırlara el konulduğu söyleyerek 

ayrıntılı arama yapmak için Seyhan’da bulunan Korg. Recai Engin Kışlası’na götürmek üzere 

saat:12.50 sıralarında Sirkeli Gişelerinden hareket ettiler. Tırları takip eden MİT görevlileri 

TEM Otoyolu Kürkçüler Mevkiinde tırları durdurarak şoförlerinden anahtarlarını almayı 

başardı. Bunun üzerine Adana İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde 

görevli Önder KIR MİT görevlilerini darp ederek tırlardan birinin anahtarını geri aldı ve bu tır 

hareket ettirilerek Bahçeşehir Koleji yanına çekildi. Kürkçüler mevkiinde kalan MİT 
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görevlileri orada bulunan jandarma görevlilerine araçların aranmaması için gerekli uyarıları 

yaparken Adana C. Savcısı Aziz TAKÇI oraya geldi ve tırlardan biri dorsesindeki konteynır 

tekrar açılarak görüntülendi ve içeriğindeki malzemeden numune alındı. Olay yerine Adana 

Emniyet Müdürü Cengiz ZEYBEK ve İl Jandarma Komutanı Özkan ÇOKAY geldi. Emniyet 

Müdürü Cengiz ZEYBEK tarafından aramanın hukuksuz olduğu belirtilerek emrindeki 

emniyet personeli aracılığıyla tırların çevre güvenliği sağlandı. Sonrasında Adana Valisi 

Hüseyin Avni COŞ ve MİT Adana Bölge Başkanı da olay yerine geldi ve C. Savcısı Aziz 

TAKÇI ile yapılan görüşme sonrası tırların MİT Bölge Başkanlığına teslimi sağlandı. 

Ankara ve Adana İl Jandarma Komutanlıklarında çalışan, adli görevleri bulunmayan 

istihbaratçıların, tırların çıkış yaptığı Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan itibaren fiziki olarak 

takibe almaları, hareketlerini takip etmelerine, tırlar daha Ankara sınırlarını terk etmeden 

müdahale etme imkânları bulunmasına rağmen ve Ankara – Adana güzergâhında bulunan 

diğer illerin güvenlik güçlerini de haberdar etmeksizin tırları durdurmak için Adana ilini 

seçmiş olmaları da araçların Milli İstihbarat Teşkilatının yasal faaliyeti kapsamında olduğunu 

bildikleri ve umulan asıl gayenin Milli İstihbarat Teşkilatı üzerinden Türkiye Cumhuriyeti 

Devletini ulusal ve uluslararası arenada teröre destek veren bir ülke gibi göstermek suretiyle 

zor durumda bırakmaya, itibarsızlaştırmaya, uluslararası yargı organları nezdinde hukuki ve 

cezai sorumluluk altına sokmaya yönelik olduğu şüphesini destekler niteliktedir. 296  

6 Mart 2014’te Terörle Mücadele Kanununun 10’uncu maddesi uyarınca 

görevlendirilen ağır ceza mahkemeleri kaldırıldı.297 

30 Mart 2014’te Mahalli İdareler Genel Seçimi yapıldı.  

7 Haziran 2014’te 3. Havalimanı Projesinin temeli atıldı. 

13 Mayıs 2014’te Manisa Soma’da bulunan ve Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. 

tarafından işletilen kömür madeninde meydana gelen patlamada 301 madenci hayatını 

kaybetti. 

11 Haziran 2014’te IŞİD Militanları Musul’daki Başkonsolosluğumuza baskın 

düzenleyerek olay sırasında yerleşkede bulunan Başkonsolos dahil personel ve bazı aile 

																																																													
296 Adana C.Başsavcılığının Soruşturma No: 2014/19640, İddianame No: 2014/772 sayılı iddianamesi 
297 6526 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete Tarihi: 6/6/2014 Sayı: 28933 (Mükerrer) 
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fertleri olmak üzere 49 kişiyi rehin aldı.298 Rehin alınan 49 kişi 20 Eylül 2014 günü yurda 

döndü. 

18 Haziran 2014’te Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Eylül Davasında Kenan 

EVREN ve Tahsin ŞAHİNKAYA hakkında müebbet hapis cezası verdi. 

25 Temmuz 2014’te Ankara – İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı açıldı. 

10 Ağustos 2014’te 12. Cumhurbaşkanı Seçimi yapıldı. Geçerli oyların % 51.79’unu 

alan Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN Türkiye Cumhuriyetinin 12. Cumhurbaşkanı 

seçildi.299 

27 Ağustos 2014’te yapılan AK Parti 1. Olağanüstü Kongresinde Ahmet 

DAVUTOĞLU AK Parti Genel Başkanı olarak seçildi. 

6-7 Ekim 2014’te, Şanlıurfa Suruç İlçesi güneybatısında Suriye sınırı hemen 

karşısında bulunan Kobani (Ayn-El-Arab) Şehri’nin DAEŞ tarafından kuşatılması sonucu 

Irak’ın kuzeyinden bu bölgeye Türkiye üzerinden koridor açılması talepleri sonrası HDP’nin 

halkı sokağa çağıran açıklamalarının da etkisi ile 35 ilde olaylar meydana geldi. 300 İçişleri 

Bakanı Efkan ALA 10 Ekim 2014 tarihinde yaptığı açıklamada 2 polisin şehit olduğu, 31 

vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 221 vatandaş ve 139 polisin yaralandığı, 212 okul binası, 

67 emniyet binası, 25 kaymakamlık binası, 29 parti binası, çocuk yuvaları, Kızılay kan 

merkezleri, belediye binalarının aralarında olduğu 780 bina, bütün toplam olarak da bin 113 

binanın yakıldığı veya tahrip edildiği, Şiddet eylemlerinde özel araçlar, belediye araçları, 

ambulanslar ve polis araçlarının yakıldığı ve toplamda bin 177 aracın kullanılamaz hale 

geldiğini belirtti. 301,302 

12 Ekim 2014’te Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği Seçimi yapıldı. 

																																																													
298 http://www.mfa.gov.tr/no_-196_-11-haziran-2014_-musul_daki-baskonsoloslugumuz-yerleskesine-

gerceklestirilen-baskin-hk_.tr.mfa 
299 http://www.ysk.gov.tr/ysk/content/conn/YSKUCM/path/Contribution%20Folders/HaberDosya/2014CB-

Kesin-416_d_Genel.pdf 
300 https://twitter.com/hdpgenelmerkezi/status/519175390443474944 (HDP Resmi Twitter Hesabı) Erişim 

Tarihi: 1 Aralık 2016 
301 http://www.ensonhaber.com/efkan-ala-kobani-olaylarinin-bilancosunu-acikliyor-2014-10-10.html 
302 http://aa.com.tr/tr/turkiye/6-7-ekim-olaylarinin-bilancosu/436002 
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28 Ekim 2014’te, Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Pamuklu köyü yakınlarında, Has 

Şekerler Madencilik’e ait kömür madeninde su baskını sonucu 18 işçi mahsur kalarak hayatını 

kaybetti. 

14 Aralık 2014’te İstanbul merkezli yapılan operasyonda Zaman Gazetesi Genel 

Yayın Yönetmeni Ekrem DUMANLI, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet KARACA, 

İstanbul Terörle Mücadele Şube Eski Müdürü Tufan ERGÜDER gözaltına alındı. Hidayet 

KARACA ve Tufan ERGÜDER tutuklanırken, Ekrem DUMANLI tutuksuz yargılanmak 

üzere serbest kaldı. 

22 Şubat 2014’te Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlikler, Suriye’de DAEŞ kontrolü 

altındaki bölgede bulunan Süleyman Şah Saygı Karakolunda görevli askerlerle türbeye ait 

emanetleri tahliye etti. Süleyman Şah’ın naaşı yine Suriye sınırları içerisinde Eşme Köyü 

civarında bir tepeye taşındı. 

17 Mart 2015’de Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) Temel Atma Töreni 

Kars’ta gerçekleştirildi. 

31 Mart 2015’de İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim KİRAZ İstanbul Adliye 

Sarayındaki makamında DHKP/C Terör Örgütü mensubu 2 terörist tarafından şehit edildi. 

11 Nisan 2015’de Ağrı Diyadin Yukarıtütek Köyünde HDP ve DBP organizesinde 

yapılacak olan ağaç dikme etkinliği ile ilgili güvenlik önlemi alan jandarma güçlerine PKK’lı 

teröristlerce açılan ateş sonucu çatışma çıktı. 4 jandarma görevlisi yaralanırken saldırıyı 

düzenleyen teröristler etkisiz hale getirildi. 

5 Haziran 2015’de HDP’nin Diyarbakır İstasyon Meydanındaki seçim mitinginde 2 

ayrı patlama meydana geldi. Saldırıda 5 vatandaşımız yaşamını yitirdi. 

7 Haziran 2015’de 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi yapıldı. YSK sonuçlarına 

göre Adalet ve Kalkınma Partisi 258, Cumhuriyet Halk Partisi 132, Milliyetçi Hareket Partisi 

80 ve Halkların Demokratik Partisi 80 milletvekili çıkardı. 

13 Temmuz 2015’de 1 Eylül itibariyle dershaneleri kapatılmasını öngören kanun 

hükmü Anayasa Mahkemesince oyçokluğu ile iptal edildi. 
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20 Temmuz 2015 günü Şanlıurfa Suruç ilçesinde DAEŞ militanı canlı bombanın 

kendini patlatması sonucu 34 kişi yaşamını yitirdi. 

Aynı tarihte PKK/KCK sözde Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık, “Halkımız 

meşru savunma örgütlenmesini ve bilincini de geliştirmeli. Bu sadece askeri güçlerin 

büyütülmesi temelinde değil, halk olarak meşru savunmasını geliştirmeli. Tüm halkımız silah 

almalı, bu temelde kendini eğitmeli ve örgütlemeli. DAIŞ ve sömürgeci tüm güçlerin her türlü 

saldırısına karşı köylerde, kentlerde, mahallelerde yer altı sistemi, tüneller, mevzi sistemi 

geliştirmeli. Köyünü, kentini mahallelerini terketmemeli, yaşam olacaksa da kendi 

topraklarında, ölüm olacaksa da kendi topraklarında olmalı.” açıklamasını yaptı.303 

22 Temmuz 2015’de Şanlıurfa Ceylanpınar ilçesinde 2 polis memuru evlerinde şehit 

edildi. Saldırıyı HPG üstlendi.  

23 Temmuz 2015’de Diyarbakır’da bir kaza ihbarına giden trafik ekibine ateş açıldı. 1 

polis memuru şehit oldu. 

26 Temmuz 2015’de Diyarbakır Lice ilçesinde askeri konvoyun geçişi sırasında 

bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 2 asker şehit oldu. 

Aynı gün İstanbul Gazi Mahallesinde çıkan olaylara müdahale esnasında ateş açılması 

sonucu 1 polis memuru şehit oldu. 

27 Temmuz 2015’de eşi ve çocuğu ile birlikte bulunduğu araca yönelik yapılan silahlı 

saldırı sonucu Muş Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan KULAKSIZ şehit oldu. 

Ağustos Ayı ilk haftası yapılan YAŞ toplantısında Orgeneral Hulusi AKAR 

Genelkurmay Başkanı olarak seçildi. 

10 Ağustos 2015’de tarihinde Zekeriya ÖZ ve Celal KARA Artvin Sarp Sınır 

Kapısından Gürcistan’a kaçtı. 

12 Ağustos 2015’de PKK/KCK sözde yürütme konseyi eş başkanlığı "Silopi, Cizre, 

Nusaybin ve Şırnak halk meclisleri bundan sonra devlet kurumlarını tanımayacaklarını ve 

onlarla hiçbir işlerinin olmadığını, kendi işlerini kendilerinin yapacağını; kendi öz 

																																																													
303 http://www.sabah.com.tr/gundem/2015/07/20/cemil-bayik-silahlanin-tunel-kazin 
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yönetimlerini kuracaklarını ilan etmişlerdir. Öz yönetimlerine saldırıldığı takdirde meşru öz 

savunma haklarını kullanacaklarını açıklamışlardır” açıklamasını yaptı. Bunun ardından 

Hakkâri ve Yüksekova, Muş Bulanık ve Varto ilçelerinde sözde halk meclisleri tarafından 

özyönetim ilan edildi. 304 305 Bu il ve ilçeleri takiben Batman, Van Edremit ve İpekyolu, 

Diyarbakır Sur, Silvan, Lice, Ağrı Doğubayazıt ve Bitlis Hizan ilçelerinde özyönetim ilan 

edildi. 306 Buralarda terör örgütü militanlarınca barikatlar oluşturuldu, hendekler kazıldı, 

bombalı tuzaklamalar yapıldı, yaşayanların güvenli alanlara gitmeleri engellendi. Halkın 

güvenliğini sağlamak, PKK’lı teröristleri etkisiz hale getirmek, hendekleri kapatmak, 

barikatları kaldırmak için Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Güçleri tarafından müşterek 

operasyonlar yapıldı.  

24 Ağustos 2015’de “Cumhurbaşkanı Tarafından Verilen Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine Dair Karar” Resmi Gazete’de yayınlandı. 

19 Ağustos 2015’de Siirt’in Şirvan ve Pervari ilçeleri arasında PKK’lı teröristlerin 

karayoluna tuzakladıkları bombayı askeri aracın geçişi sırasında patlatması sonucu 8 asker 

şehit oldu. 

6 Eylül 2015’de Hakkâri Dağlıca Bölgesinde, Dağlıca Yüksekova Karayolunun 

ulaşıma açılması amacıyla yürütülen operasyonda, yola tuzaklanan bombaların patlatılması 

sonucu Yarbay İlker ÇELİKCAN’ın da aralarında bulunduğu 16 asker şehit oldu. 

8 Eylül 2015’de Iğdır Dilucu Sınır Kapısında görev yapan polisleri taşıyan servis 

minibüsü ve koruma aracına yönelik bombalı saldırıda 13 polis şehit oldu. 

7 Ekim 2015’de Prof.Dr. Aziz SANCAR Nobel Kimya Ödülüne layık görüldü. 

10 Ekim 2015’de Sıhhiye Meydanında düzenlenecek “Emek, Barış, Demokrasi 

Mitingi” nedeniyle Ankara Garı önünde toplananlara karşı DAEŞ terör örgütü mensubu iki 

canlı bomba tarafından gerçekleştirilen saldırıda 103 kişi hayatını kaybetti. 307 

26 Ekim 2015’de Koza İpek Grubuna kayyum atandı. 

																																																													
304 https://t24.com.tr/haber/catismalar-ardindan-3-gun-icinde-7-merkezde-oz-yonetim-ilani,306183 
305 http://www.haberler.com/3-gun-icinde-7-ilce-ozyonetim-ilan-etti-7596416-haberi/ 
306 http://t24.com.tr/haber/oz-yonetim-ilan-edilen-merkez-sayisi-16ya-yukseldi,306949 
307 http://www.ntv.com.tr/turkiye/ankarada-10-ekimde-gosteri-ve-yuruyusler-yasaklandi,xBKa4-

HLw02gJQcBNu8VgQ?_ref=infinite 
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1 Kasım 2015’de 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi yapıldı. Adalet ve Kalkınma 

Partisi 317 (%49,50), Cumhuriyet Halk Partisi 134 (%25.32), Halkların Demokratik Partisi 59 

(%10,76) ve Milliyetçi Hareket Partisi 40 (%11.90) milletvekili çıkardı.308 309 

24 Kasım 2015’de Suriye Sınırında Rus Hava Kuvvetlerine bağlı Su-24 tipi uçak Türk 

Jetlerince düşürüldü. 

28 Kasım 2015’de Diyarbakır Sur İlçesinde meydana gelen PKK terör örgütü 

mensubu teröristlerle çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu, Diyarbakır Baro Başkanı 

Tahir ELÇİ hayatını kaybetti. 

12 Ocak 2016’da İstanbul Sultanahmet Meydanında turist kafilesine yönelik olarak 

yabancı uyruklu bir DAEŞ militanınca düzenlenen bombalı intihar saldırısında 11 Alman 

Turist hayatını kaybetti. 

13 Ocak 2016’da Diyarbakır Çınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Binasına bomba yüklü 

araç, roketatar ve uzun namlulu silahlarla eşzamanlı saldırı düzenlendi. PKK terör örgütünün 

bu saldırısında 3’ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.310 

17 Şubat 2016’da Ankara Çankaya İlçesi Merasim Sokak üzerinde bulunan Türk 

Silahlı Kuvvetleri personelini taşıyan servis araçlarına yönelik bomba yüklü araç ile 

gerçekleştirilen saldırıda askeri ve sivil olmak üzere 28 vatandaşımız hayatını kaybetti. 311 312 

4 Mart 2016’da Zaman Gazetesine kayyum atandı. 

13 Mart 2016’da Ankara Kızılay Güvenpark’ta otobüs duraklarında bekleyen 

vatandaşlarımıza yönelik bombalı intihar saldırısında 37 kişi hayatını kaybetti. 313 

19 Mart 2016’da İstanbul Beyoğlu İlçesi İstiklal Caddesi üzerinde DAEŞ bağlantılı 

militanın gerçekleştirdiği canlı bomba saldırısında, 4 turist ve saldırgan hayatını kaybetti.314 

																																																													
308http://www.ysk.gov.tr/ysk/content/conn/YSKUCM/path/Contribution%20Folders/SecmenIslemleri/Secimler/2

015MVES/96-E.pdf 
309http://www.ysk.gov.tr/ysk/content/conn/YSKUCM/path/Contribution%20Folders/SecmenIslemleri/Secimler/2

015MVES/96-D.pdf 
310 http://www.dha.com.tr/cinar-da-olenlerin-sayisi-6-ya-yukseldi_1112230.html 
311 http://www.takvim.com.tr/guncel/2016/02/17/ankarada-patlama 
312 http://www.milliyet.com.tr/ankara-nin-kalbine-bomba-28-olu-gundem-2196123/ 
313 http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/03/160317_tak_ankara_saldisi 
314 http://www.milliyet.com.tr/patlamada-canli-bomba-iddiasi-gundem-2212392/ 
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1 Mayıs 2016’da DAEŞ mensubu militanca Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne yönelik 

bomba yüklü araçla gerçekleştirilen intihar saldırısında 3 polis şehit oldu.315 

7 Haziran 2016’da İstanbul Fatih İlçesi Vezneciler Semtinde çevik kuvvet polislerini 

taşıyan araçlara yönelik PKK’ya bağlı TAK tarafından bomba yüklü araçla gerçekleştirilen 

intihar saldırısında 6 polis şehit oldu, 6 vatandaşımız hayatını kaybetti.316 317 

28 Haziran 2016’da İstanbul Atatürk Havalimanı Dış hatlar Terminaline yönelik canlı 

bomba saldırısında 45 kişi yaşamını yitirdi. 318 319 

17 Aralık 2013 darbe teşebbüsü sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri, Adalet ve 

Güvenlik Kuvvetleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında FETÖ/PDY iltisaklı 

personelin tasfiyesinde güçlükler yaşandı. Mevzuata ilişkin sorunlar ve kurumlarda yerleşik 

yönetim kademesindeki FETÖ/PDY mensuplarının gösterdiği direnç bunun başlıca 

sebeplerinden olmakla birlikte, FETÖ/PDY’nin illegal yapı niteliğini görme konusundaki 

isteksizlik de önemli rol oynadı. 320  

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde, 17-25 Aralık 2013 sonrasında 4 Genel Müdür 

Yardımcısı, 36 Daire Başkanı, 74 İl Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldı, istihbarat, 

terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlar, özel harekât başta olmak üzere operasyonel 

birimlerde görevli 34775 kişinin görev yeri değişti, suça karışan personel hakkında gerekli 

soruşturmalar yapıldı ve 901 kişi ihraç edildi, 27.03.2015 tarih ve 6638 sayılı Kanun ile 3201 

sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda yapılan düzenlemeler ile özellikle müdür rütbesinde bir 

kısım personel resen emekliye sevkedildi, bazı personelin ise başka kurumlarda 

görevlendirilmesi sağlandı. Meslekten ihraç edilen kimi personel idari yargı kararlarıyla tekrar 

göreve iade edildi. Gezi Olayları döneminde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube 

Müdürlüğünde görev yapan ve 2014 yılı içerisinde meslekten ihraç edilip sonrasında 

mahkeme kararı ile göreve iade edilen Mithat Aynacı da bunlardan biriydi. Aynacı, 15 

Temmuz gecesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde askeri zırhlı personel taşıyıcı içerisinde 

askeri kamuflaj üniforma ile yakalandı. 321 322 Polis Koleji kapatıldı, Polis Akademisinin 4 

																																																													
315 http://www.haberturk.com/gundem/haber/1235533-gaziantep-saldirisinda-bir-polis-daha-sehit-oldu 
316 http://tr.euronews.com/2016/06/10/istanbul-u-hedef-alan-teror-saldirisini-tak-ustlendi 
317 http://m.mynet.com/saldiridan-8-gun-sonra-aci-haber-geldi-guncel-2498629/ 
318 http://www.haberturk.com/gundem/haber/1260305-ataturk-havalimaninda-canli-bomba-saldirisi 
319 http://www.hurriyet.com.tr/ataturk-havalimani-saldirisinda-olu-sayisi-45e-yukseldi-40126751 
320 http://www.hurriyet.com.tr/yanimda-milletimden-baska-kimseyi-bulamadim-40261076 
321http://www.trthaber.com/haber/turkiye/mithat-aynacinin-gozaltina-alinma-goruntuleri-cikti-262041.html 
322 http://www.yenisafak.com/gundem/intihar-ettigi-iddia-edilen-mithat-aynaci-adliyede-2499716 
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yıllık lisans eğitimi veren Güvenlik Bilimleri Fakültesi Polis Amirleri Eğitimi Merkezine 

dönüştürüldü.323 15 Temmuz 2016 öncesi gerçekleştirilen tüm bu düzenlemeler sayesinde 

emniyet teşkilatı halkla bütünleşerek darbecilerin karşısında durdu. 324 325 

Yine kamuoyunda İç Güvenlik Paketi olarak bilinen 6638 sayılı Kanun ile Jandarma 

Genel Komutanlığına yönelik düzenlemeler de yapıldı. Özellikle atama işlemlerine yönelik 

İçişleri Bakanının yetkisi artırıldı. Bu sayede yapılan kritik atama ve yer değişiklikleri ile 

FETÖ/PDY’nin jandarma içerisindeki etkinliği azaltıldı ve jandarma kuvvetleri 15 Temmuz 

gecesi darbecilerin işgal ettikleri yerlerin geri alınmasında etkili rol oynadı. 

FETÖ/PDY’nin neden 15 Temmuz 2016 tarihini seçtiğini anlamlandırabilmek için, 

hemen öncesinde yaşanan bazı gelişmeler özellikle dikkat çekmektedir. 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve yüksek yargıda değişiklikler içeren “Danıştay 

Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” 2016 Haziran Ayı 

içerisinde TBMM Genel Kuruluna sunuldu ve 6723 sayılı “Danıştay Kanunu İle Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 1 Temmuz 2016’da Genel Kurulca kabul 

edildi.  

Bu yasayla, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin görevlerinin sona erdirilmesi, sadece 

Yargıtay ve Danıştay başkanları, başkanvekilleri, başsavcılar ve daire başkanlarının 

görevlerine devam edebilmesi, Yargıtay ve Danıştay'da hem daire sayısı hem de üye sayısının 

azaltılması, Yargıtay'da daire sayısı 46'dan 24'de üye sayısının ise 516'dan 200'e düşürülmesi, 

Danıştay'da ise daire sayısı 17'den 10'a, üye sayısının ise 195'den 90'a indirilmesi öngörüldü. 
326 

Yasanın Cumhurbaşkanınca onaylanarak Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe 

girmesi halinde yüksek yargıya yerleşmiş FETÖ/PDY mensuplarının tasfiye edilecek olması 

örgüt adına telafi edilemez sonuçlar doğuracaktı. 15 Temmuz 2016 darbe girişimi başarılı 

olsaydı henüz yüksek yargıda tasfiyeler gerçekleştirilemediği için FETÖ/PDY kan kaybı 

																																																													
323 6638 sayılı Kanun (Resmi Gazete Yayın Tarihi:4/4/2015, Sayı: 29316) 
324 http://www.sabah.com.tr/gundem/2016/08/25/17-25-aralik-sonrasi-3-bin-785-kisiyi-gorevden-alindi 
325 18 Ekim 2016 tarihli Araştırma Komisyon Oturum Tutanağı 
326 http://www.basin.adalet.gov.tr/Etkinlik/yuksek-yargi-duzenlemesi-tbmmde-kabul-edildi 
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yaşamayacaktı. Nitekim darbe girişiminin atlatılması sonrası Yasa 23 Temmuz 2016 tarihinde 

Cumhurbaşkanınca onaylandı ve aynı gün Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. 327 

26 Mayıs 2016 tarihli Milli Güvenlik Kurulu Toplantısında da FETÖ/PDY’nin milli 

güvenliği tehdit eden bir terör örgütü olduğu vurgulandı. 328 329 1-4 Ağustos 2016 tarihleri 

arasında yapılacak olan Yüksek Askeri Şura Toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerine sızmış 

FETÖ/PDY mensuplarının tasfiye edileceğine dair haberler basında yer aldı.330 TSK içerisine 

yerleşmiş mensuplarının tasfiye edileceğini önceden öğrenen FETÖ/PDY için, on yıllar 

boyunca yetiştirdiği, albay ve üstü rütbedeki mensuplarının konumlarını yitirmesi kabul 

edilemezdi. Mevcut durumu lehlerine çevirme konusunda çözümsüz kalan örgüt açısından 

Türk Demokrasisi ve Milletin İradesine yönelen darbe girişimi artık kaçınılmazdı. 

2.2.1.1. FETÖ/PDY’nin Darbe Girişimi Öncesi Yurtdışındaki Yapılanması ve Genel 

Durumu:  

2.2.1.1.1. Genel Yapılanma içinde “Örgüt İçi Yurtdışı Teşkilat” Yapısı: 

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) unsurlarının, 

örgütlenmeleriyle ilgili konularda öteden beri şeffaf bir tutum izlemedikleri, ancak, örgütün 

yurt içi ve yurtdışı organizasyonunun sıkı bir hiyerarşik düzen içinde hareket ettiği 

bilinmektedir. Yurtdışı yapılanma özelinde ise esasen özellikle son yıllarda teşkilat 

yapılanması ve idari kadro bakımdan daha da dışa kapalı hale gelen FETÖ/PDY hakkında 

gözlem, temas vb. yoluyla ilave bilgi edinme imkânları sınırlı hale gelmiştir. Öte yandan, 

önceki dönemlerde edinilen izlenimler ışığında, FETÖ/PDY lideri Fetullah Gülen’in mutlak 

otoritesinin, yurtiçi yapılanmasında olduğu gibi örgütün yurtdışı organigramında da kendini 

gösterdiği söylenebilecektir.331 Gülen’e doğrudan bağlı “Meclis”te alınan kararların, 

yurtiçinde olduğu gibi yurtdışında da sıkı hiyerarşi içinde örgütün en alt düzeyindeki bireylere 

kadar intikal ettirilebildiği ve tüm örgüt üyelerince “koşulsuz itaat” edilmesinin sağlandığı 

tahmine müsaittir. Meclis’teki kararların iletildiği Coğrafi Bölge İmamı, Ülke İmamı, Bölge 

İmamı, İl İmamı vb. gibi yapılanmalar gibi malî kaynakları yöneten “mütevelli heyeti” vb. 

birimlerin yurtdışında da oluşturulmuş olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.  

																																																													
327 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160723M2.pdf 
328 http://www.mgk.gov.tr/index.php/26-mayis-2016-tarihli-toplanti 
329 http://www.aksam.com.tr/siyaset/mgkda-flas-paralel-yapi-karari-teror-orgutu-olarak-tescilini-

gerceklestirecegiz/haber-519802 
330 http://www.sabah.com.tr/gundem/2016/07/12/fetonun-isi-yasta-bitecek 
331 FETÖ’nün genel yapılanmasına ve bu örgütlenme modelinde kullandığı terimlere ilişkin ayrıntılı bilgi için 

FETÖ Çatı İddianamesi 4. sf vd. ile bu raporun 2.3.1. maddesine bakılabilir. 
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2.2.1.1.2. Yurtdışında Örgütün Görünen Faaliyetlerini Yürüttüğü Alanlar ve “Faaliyet 

Bazlı Yapılanma Şeması: 

Yurtdışında FETÖ/PDY varlığı esas olarak, ülke ve bölgeye bağlı olarak, çeşitli 

düzeylerde (anaokulundan üniversiteye kadar örgün eğitim ile dil kursundan meslek 

edindirme kurslarına kadar yaygın eğitim veren) eğitim kurumları ile finansman sağlamaya 

dönük faaliyetlerde bulunan ve TUSKON çatısı altında örgütlenen İşadamları dernekleri ile 

görünürlük kazanmaktadır.  

FETÖ/PDY bulunduğu ülkede, idari yapının örgüte bakışı, örgüte finansman sağlama 

imkânları, ülkede yaşayan vatandaşlarımızın yoğunluğu, yerel halkın örgütün faaliyetlerine 

ilgisi vb. gibi kriterlere göre faaliyet alanlarını çeşitlendirmektedir. 

Örgüte finansman sağlayan üyelerin şahsi işyerlerinin dışında, bazı ülkelerde, örgütün 

o ülkedeki yapılanmasına ait gelir getirici işyerleri (matbaa, turizm şirketi, otel, vb.) de 

kurulabilmektedir. Bulunulan ülkedeki şartlar çerçevesinde, basın-yayın kuruluşları, kültürel 

görünümlü kuruluşlar ile ayni/nakdi yardım faaliyetlerinde bulunan STK’lar, düşünce 

kuruluşları ve lobi şirketleri, hatta yer yer spor kulüpleri, yeminli tercüme büroları vb. örgütün 

faaliyet alanlarına eklenebilmektedir. FETÖ/PDY, örgün eğitim kurumları dışında, dil ve 

meslek edindirme kursu gibi kurumlarla da faaliyet göstererek bu yolla sempatizan çevresi 

oluşturmaya çalışmaktadır.  

Örgüt ayrıca, basın yayın alanında kendi kuruluşlarıyla ya da etki altına alabildiği 

gazeteci/basın-yayın kurumları aracılığıyla örgüt propagandası ve ülkemiz/hükümetimiz 

aleyhtarı yayın yapmaktadır. 

Ayrıca, 15 Temmuz öncesi dönemde FETÖ/PDY’nin bulunduğu ülkede etkinliğini 

arttırmak için yeni yöntemler denediği, ülkemizle ticari faaliyetlerde işadamı derneklerini bir 

referans noktası olarak tutmaya gayret sarf ettiği, mümkün olan yerlerde Müslüman 

topluluklar ve İslami kanaat önderleriyle ilişkilerini yakın tutmaya gayret ettiği, nitekim bazı 

ülkelerde dini eğitim verdiği görülmüştür. 

Dolayısıyla, faaliyetleri açısından FETÖ/PDY’nin yurtdışı yapılanmasının eğitim, 

işadamları dernekleri, gelir getirici kuruluşlar/işyerleri, basın-yayın, kültür faaliyetleri 

ve ayni/nakdi yardım faaliyetleri alanlarında yoğunlaştığı söylenebilecektir.  
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Bu yapılanma modeli, bölgeden bölgeye ve ülke bazında kısmi değişiklikler 

göstermekle ve ülkemizce günümüzde alınan tedbirler sayesinde belli oranda gerilemekle 

birlikte, örgüt tarafından sürdürülmeye çalışılmıştır.  

Sözkonusu yapılanmada yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın yeri ve örgütle ilişki 

düzeyleri hakkında ise mütemmim bilgi bulunmamaktadır. 

2.2.1.1.3. Örgütün Ülke Bazlı Yapılanması: 

Son dönemde, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi süreçte, FETÖ/PDY’nin son yıllarda, 

yurtdışındaki yapılanmasının uzun geçmişi olan yerler ile vatandaş ve soydaşlarımızın yoğun 

olarak yaşadığı yerlerde varlığını daha az zararla koruyabildiği söylenebilir. 

Yine bu süreçte, önceki dönemlerde olduğu üzere, FETÖ/PDY’nin eğitim ve ticaret 

alanlarında yurtdışındaki oluşumları aracılığıyla düzenlenen faaliyetlere, yine yurtdışında 

nüfuzundan istifade etmek istediği çevreleri davet etmeye yönelik çalışmalarını sürdürme 

gayreti içinde bulunduğu, ayrıca, ticari ve siyasi bağlantılarını muhafaza edecek faaliyetlere 

öncelik verdiği görülmüştür. Keza bu dönemde, FETÖ/PDY iltisaklı okulların, iyi bir eğitim 

sistemi bulunmayan ve alternatif model geliştirilemeyen yerlerde faaliyetlerini sürdürdüğü 

tespit edilmiştir.  

Daha önce mevcudiyetinin olmadığı ülkelerde, son dönemdeki süreçte de varlık 

göstermeyen FETÖ/PDY’nin, bölgesel düzeyde planlama yaptığı ve yerel makamlar nezdinde 

itibar kaybettiği bazı ülkelerde, sorumlu düzeydeki personelini başka ülkelere kaydırdığı 

anlaşılmıştır. 

2.2.1.2.  Darbe girişimi öncesinde FETÖ/PDY’nin Yurtdışındaki Yapılanmasıyla 

Mücadele: 

Ülkemizin ilgili kurumlarımız marifetiyle FETÖ’nün yurtdışı yapılanmasıyla 

mücadelesi, 15 Temmuz darbe teşebbüsü öncesinde başlatılmış ve ciddiyetle yürütülmekte 

idi. 

Bu çerçevede, Dışişleri Bakanlığınca öncelikle FETÖ’nün yabancı ülkelerdeki 

yapılanmalarına ilişkin haritalandırma çalışmalarına girişilmiş, edinilen bilgiler ülkemizdeki 

ilgili makamlarla paylaşılmıştır.  
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Devletimizin ilgili kurumları, merkez ve dış teşkilatlarıyla bu konuya hassasiyetle 

eğilmiş, yabancı muhataplarla temaslarında, ülkemizin, FETÖ iltisaklı oluşumların 

faaliyetlerine müsamaha gösterilmemesi yönündeki beklentisi vurgulanmıştır.  

30 Ekim 2014 tarihli Milli Güvenlik Kurulu olağan toplantısında alınan, 

FETÖ/PDY’nin “Paralel Devlet Yapılanması” olarak tanımlandığı 495 sayılı Tavsiye 

Kararının, Bakanlar Kurulu tarafından 10.11.2014 tarihinde kabul edilmesini müteakip, 

Dışişleri Bakanlığımız söz konusu karar hakkında tüm dış teşkilatını bilgilendirmiş ve 

FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında bu gelişmenin yabancı muhataplarına bildirilmesi 

yönünde talimat vermiştir. 

26 Mayıs 2016 tarihinde düzenlenen Milli Güvenlik Kurulu olağan toplantısında, 

anılan yapılanmanın “Fetullahçı Terör Örgütü / FETÖ” olarak nitelendirilmesi ve burada 

alınan 497 sayılı Tavsiye Kararın Bakanlar Kurulunca kabul edilmesi üzerine, söz konusu 

karar da vakit kaybedilmeksizin bir genelgeyle tüm Dışişleri dış teşkilatının dikkatine 

getirilmiş ve Büyükelçiliklerimize, bulunulan ülke dillerine tercüme edilerek ilgili ülkelerde 

en üst düzeyde muhataplarına tevdi edilmesi talimatı verilmiştir. 

Bu süreçte ayrıca, Dışişleri Bakanlığımızca Büyükelçiliklerimize, FETÖ/PDY ile 

mücadeleye hız vermeleri, bulundukları ülkelerde FETÖ/PDY’nin propaganda faaliyetlerine 

yanıt teşkil edecek her türlü etkinliği düzenlemeleri, bu konuda basında yer alan asılsız 

haberlere, Bakanlık talimatı beklemeksizin, re’sen yanıt vermeleri, medyada bu bağlamda 

demeç yayınlamaları ve kamuoyunu bilgilendirme çalışmaları yapmaları yönünde talimat 

verilmiştir. 

15 Temmuz darbe girişimi öncesinde son olarak 27 Haziran 2016 tarihinde, dış 

temsilciliklerimizin yabancı muhatapları nezdinde yapacakları girişimlerde yararlanmalarını 

teminen, çeşitli kaynaklardan derlenen bilgilerle hazırlanan “FETÖ/PDY’ye ilişkin güncel 

Konuşma Notu” ile söz konusu örgütün içyüzünü anlatan “Arka plan Bilgi Notu”, İngilizce, 

Almanca, Arapça, Fransızca ve İspanyolca dillerinde hazırlanarak, girişimlerinde kullanılmak 

üzere tüm dış teşkilatın istifadesine sunulmuştur. 

17/25 Aralık 2013’ü izleyen dönemde gerçekleştirilen girişimler neticesinde çeşitli 

somut sonuçlar alınmış, örneğin, bazı ülkelerdeki FETÖ iltisaklı okullar kapatılmış veya 

devlet yönetimine devredilmişlerdir. 
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2.2.1.3. Darbe Girişimi Öncesinde FETÖ/PDY’ye Karşı Dışişleri Bakanlığı 

Bünyesinde Alınan Önlemler: 

17/25 Aralık 2013-15 Temmuz 2016 döneminde ilgili kurum ve kuruluşlardan 

Dışişleri Bakanlığına intikal eden bilgiler temelinde; 

• Dışişleri Bakanlığı İnsan Kaynakları Dairesi bünyesinde köklü görev değişikliğine 

gidilmiştir. Başta İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı olmak üzere, anılan birimdeki 

çeşitli kıdemdeki personel başka birimlere atanmıştır.  

• Dışişleri Bakanlığı merkez teşkilatındaki kritik birimlerde (Bakan Özel 

Müşavirliği, Bakan Özel Kalem Müdürlüğü vd.) görevli çeşitli kıdemdeki 

memurun görev yeri değiştirilmiştir. Keza, askerlik görevinden veya yurtdışı 

tayinden Ankara’ya dönen bazı memurların merkez teşkilatında bu tür kritik 

birimlerde görevlendirilmelerinden imtina edilerek, daha tali birimlerde 

çalışmaları sağlanmıştır. 

• Anılan Bakanlığın haberleşmesinden (şifreleme, haberleşme güvenliği, yazılım, 

donanım vb.) sorumlu birim niteliğindeki Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı 

personeli için yeniden güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptırılmıştır. 

• Bakanlık dış teşkilatında da bazı görev değişikliklerine gidilmiş, yurtdışında 

görevli bazı memurların merkez görevine dönmesi sağlanmış, keza, yurtdışına 

atanmayı bekleyen kimi memurlar atama kararnamesi dışında tutulmuştur.  

• Çeşitli kıdemdeki toplam 34 memur, 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilat 

Kanunu’nun Ek 11. maddesi ve Geçici 10. Maddesi çerçevesinde Başbakanlık 

bünyesine naklen Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörü olarak atanmıştır. 

• Türkiye’de görev yapan Türk vatandaşı 36 Fahri Başkonsolosun/Konsolosun 

görevine 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle son verilmiştir.  

2.2.2. Darbe Girişimi Gecesi Türkiye’de Yaşananlar  

2.2.3. Kronolojik Olarak Darbe Girişimi Gelişimi 

Bu bölümde darbe girişimi gecesinde Türkiye’de yaşanan gelişmeler resmi 

kurumlardan (Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı, Emniyet 

Genel Müdürlüğü) talep edilen bilgiler ve Başbakanlık tarafından geniş kapsamlı olarak 

hazırlanıp komisyona sunulan takdim içeriği doğrultusunda belgelendirilmiş olup ayrıca söz 

konusu resmi kaynaklı bilgilerin dışında muhtelif açık kaynaklardan derlenen bilgilerden de 
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faydalanmak suretiyle Türkiye Cumhuriyetine karşı yapılan darbe girişimine ait süreç ortaya 

konulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti, 15/16 Temmuz 2016 günü Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinde 

yuvalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri tarafından gerçekleştirilen silahlı 

kalkışmaya maruz kalmıştır. FETÖ’nün darbe girişimi TSK’nın çoğunluğunun karşı olması, 

siyaset kurumunun dayanışması ve Türk halkının demokratik hukuk sistemini korumak için 

seferber olması ile kısa sürede bertaraf edilmiştir.332 

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 alınmıştır.333 

FETÖ’nün darbe girişiminin başladığı 15 Temmuz 2016 günü ile ardından 16 

Temmuz 2016 tarihinde yaşanan gelişmeler resmi kayıtlar ve kurumsal bazda derlenerek 

aşağıya çıkarılmıştır.334 

15 Temmuz 2016 Cuma 

21:30 J.Gn.K.lığı Beştepe Ana Karargah Binası, darbeye teşebbüs maksadıyla, emir-

komuta zinciri dışında münferit hareket eden yaklaşık (80-85) darbeci tarafından hareket 

merkezleri ile nöbetçi heyetleri silah zoruyla görev başlarından uzaklaştırılarak ve kişi 

hürriyetleri tahdit edilerek ele geçirilmiştir.335 

21:45 Ankara semalarında uçakların alçak uçuş yapması üzerine, Başbakanlık 

Müsteşarı konunun araştırılması talimatını vermiştir.336 

21:45 Jandarma Genel Komutanıyla irtibat kesilmiştir. Gazi Orduevinden düğünden 

çıktığı sırada darbeciler tarafından kaçırılarak Akıncı Hava Üssüne götürüldüğü ertesi gün 

öğrenilmiştir.337  

																																																													
332 Merkez Strateji Enstitüsünün FETÖ Darbe Girişiminin Askerî Analizi Rapor-016 A (inceleme) 29 Temmuz 

2016 
333 TC Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin “15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi.” (Kitap) 

Ağustos 2016 Ankara 
334 TC Anadolu Ajansı Yayınları “Dakika Dakika FETÖ’nün Darbe Girişimi” (Kitap) 21 Temmuz 2016 İstanbul 
335 J.Gn.K.lıgının 17 Temmuz 2016 tarihli ceridesi 
336 Başbakanlığın Meclis Araştırması Komisyonuna yapmış olduğu 02.11.2016 tarihli sunum. 
337 J.Gn.K.lıgının 17 Temmuz 2016 tarihli ceridesi 
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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. 

22:00 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Başbakan Binali Yıldırım’ı aradı. Özel 

kalemi vasıtasıyla MHP’nin böyle bir darbeyi asla kabul etmediğini, hükümetin de 

demokrasinin yanında duracağını söyledi. İlerleyen saatlerde ayrıca bu beyanı basına 

duyurdu.338 

22:15 Darbecilerin Beştepe kışlasını işgal etmeye çalıştığı ikamet ettiği lojmandayken 

haberini alan İsth.D. Bşk. J.Kur.Alb. Nurettin ALKAN, Cari Hrk.D.Bşk. J.Kur.Alb. Ali 

DEMİR, Per.Pl.Ynt.D.Bşk. J.Kur.Alb. Aziz YILMAZ ve Pl.Güv.D,Bşk. J.Kur.Alb. Güven 

ŞAĞBAN müstakil olarak sivil araç ile intikal ederek nizamiye bölgesine gelerek darbecilere 

karşı müdahalede bulunmuşlardır.339 

22:40 J.Gn.K.lığı Beştepe Karargâhı yakınındaki Hisarcıklıoğlu Camii bölgesinde 

Tümg. Arif ÇETİN, Tuğg. Ahmet HACIOĞLU, J.Kur.Alb. Ali DEMİR ve J.Kur.Alb. Aziz 

YILMAZ tarafından Taktik Komuta Yeri (TKY) oluşturulmuştur.340 

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. 

23:08 Gölbaşında bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı F-

16 uçakları tarafından bombalandı.7 havacılık dairesi personeli şehit oldu.341 

23:30 Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın, darbe girişiminde bulunan bir 

grup asker tarafından rehin alındığı bildirildi. 

																																																													
338 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/388650.aspx 
339 J.Gn.K.lıgının 17 Temmuz 2016 tarihli ceridesi 
340 J.Gn.K.lıgının 17 Temmuz 2016 tarihli ceridesi 
341 Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığının Meclis Araştırması Komisyonuna yapmış 

olduğu 30.11.2016 tarihli sunum. 
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23:35 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Bu ülke darbelerden çok çekmiştir. 

Aynı sıkıntıların yeniden yaşanmasını istemiyoruz. Cumhuriyet'e ve demokrasimize sahip 

çıkıyor; inancımızı eksiksiz bir şekilde koruyoruz. Herkes çok iyi bilmeli ki Cumhuriyet Halk 

Partisi, Parlamenter demokrasimizin vazgeçilmezi olan yurttaşlarımızın özgür iradesine 

bağlıdır. " açıklamasını medya kuruluşlarına geçmeye başladı.342/343 

16 Temmuz 2016 Cumartesi 

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. 

00:03 Gölbaşında bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı 

nizamiye girişine F-16 savaş uçağı ve silahlı helikopter ile hava saldırısı gerçekleşmiştir. 

Saldırı sonucunda 38 ‘i özel harekat, 4 genel idare ve 2 sivil olmak üzere 44 personel şehit 

olmuştur. 344 

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.      

00:11 Marmaris’te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk 

Havalimanı’na doğru hareket etti.       

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.  

00:26 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 

																																																													
342 http://t24.com.tr/haber/kilicdarogludan-darbe-aciklamasi-demokrasimize-sahip- cikiyoruz,350162 
343 http://www.hurriyet.com.tr/darbe-girisiminin-oldugu-gece-kilicdaroglu-ankaraya-boyle-gitti 
344 Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığının Meclis Araştırması Komisyonuna yapmış 

olduğu 30.11.2016 tarihli sunum 
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olsun, bir grup azınlık da olsa ister başka kurumlarımızın içerisinde olsun, gereken cevabı 

alacaklardır.” dedi. (“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasından önce zaten sokaklara kendi 

inisiyatifleriyle çıkıp kritik yerlerde toplanmaya başlayan halk, bu açıklamadan sonra darbe 

girişimine engel olmak amacıyla kitlesel olarak sokağa çıkmaya ve kritik yerleri tutmaya 

başlamış ve bu gelişme darbenin seyrini değiştiren en önemli eşiklerden birisi olmuştur.”)  

00:30 Diyanet İşleri Başkanlığının 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. 

00.51 İstanbul’daki Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar A Haber’e 

telefonla bağlanarak “ Bu hareket TSK’nın desteklemediği, küçük bir grubun meydana 

getirdiği bir hareket. Sayın valimiz ve emniyet birlikleriyle gerekli tedbirleri alıyoruz. Endişe 

edici bir durum yok” dedi. 345  

00:57 Saldırganlar, TRT yayınlarını kesen TÜRKSAT’ın Gölbaşı’ndaki tesislerine 

askeri helikopterlerle saldırdı. 

01:01 Ankara Emniyet Müdürlüğü savaş uçağı ve helikopterlerin saldırısına uğradı. 

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, “Bu, TSK içinde bir cuntanın kalkışma girişimidir.” Dedi. 

01:24 Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent BOSTANOĞLU kısa bir 

açıklamayla hareketin karşısında olduğunu duyurdu: “Komuta kademesi olarak bu girişimi 

kesinlikle kabul etmiyoruz.”346 

01:39 TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın çağrısı üzerine dört partiden 

milletvekilleri ve bakanlar Genel Kurul'da toplanmaya başladı, TBMM Genel Kurulu Salonu 

açıldı. ve milletvekilleri Genel Kurul Salonu’na yerini aldı. 

																																																													
345 http://www.hurriyet.com.tr/darbe-literaturunde-bir-ilk-komutanlar-darbeye-karsi-tv-kanallarini-kullandilar 
346 http://www.haberturk.com/gundem/haber/1282367-deniz-kuvvetleri-komutani-ora-bulent-bostanoglu-darbe-

girisimi-gecesini-anlatti 
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01:45 HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’tan “demokratik siyasete sahip çıkıyoruz” 

açıklaması geldi.347 

01:47  Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai 

AKSAKALLI “Eşkıyalar, paralel ihanet şebekeleri darbe girişiminde bulunmaya çalışıyor. 

fakat bunlar başarılı olamadı, olamayacaklar. Görevimizin başındayız. Kısa sürede duruma el 

koyacağız.” Diyerek kamuoyuna çok önemli bir açıklama yaptı.348 

02:00 Darbe girişiminde bulunan FETÖ mensubu askerler gözaltına alınmaya 

başlandı. 

02:21 Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanı Tümgeneral Arif ÇETİN 

“Jandarma Genel Komutanı Sayın Orgeneral Galip Mendi’nin emrini iletiyorum. Yapılan 

hareket bizim emir ve komuta yapımız dışında yapılan bir harekettir. Duruma hâkimiz. Milli 

iradeye karşı yapılmış hareketi şiddetle bastıracağız.” dedi.349  

02:35 Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne girmeye çalışan bölücü terör örgütü FETÖ 

mensubu 3’ü rütbeli 13 asker gözaltına alındı. TRT’yi ele geçirmeye kalkışan 1’i rütbeli 5 

asker, vatandaşlar ve polis tarafından etkisiz hale getirildi. 

02:42 TBMM’ye bomba atıldı. Atılan bomba nedeniyle bazı polis memurlarıyla 

Meclis görevlileri yaralandı, kulis camları kırıldı. 

02:49 Meclise yeni bir bomba atıldı. TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Genel 

Kurul’daki milletvekilleri Meclis sığınağına indi.  

02:55 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.  

03:00 TRT yeniden normal yayınına döndü. TRT Genel Müdürlüğü binasını ele 

geçirmeye çalışan FETÖ mensubu askerler gözaltına alındı.  

																																																													
347 http://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/dakika-dakika-kabus-gibi-gece-1317042 
348 http://www.hurriyet.com.tr/darbe-literaturunde-bir-ilk-komutanlar-darbeye-karsi-tv-kanallarini-kullandilar 
349 http://www.hurriyet.com.tr/darbe-literaturunde-bir-ilk-komutanlar-darbeye-karsi-tv-kanallarini-kullandilar 
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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.  

03:15 Genelkurmay Başkanlığından yeniden çatışma sesleri gelmeye başladı.  

03:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’a geldi.  

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. 

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, resmi 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 44 kişinin hayatını kaybettiği, bölgede 

olayların kontrol altına alındığı bildirildi. 

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. 

06:40 Darbe girişiminde İstanbul Boğaziçi Köprüsü’nü kontrol eden askerler teslim 

oldu. 

06:43 FETÖ mensuplarınca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin yakınlarına 2 bomba 

atıldı. Bombalar, Millet Camisi’nin önüne park etmiş araçlardan birinin üzerine düştü. 

06:52 Başbakan Yıldırım, Genelkurmay Başkanlığı’na vekaleten 1. Ordu Komutanı 

Orgeneral Ümit Dündar’ın atandığını bildirdi. 
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07:00 Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki Jandarma Genel Komutanlığının 

bulunduğu kavşağa askeri uçaktan bomba atıldı.  

07:10 İçişleri Bakanlığından edinilen bilgiye göre, FETÖ mensubu 336 kişi gözaltına 

alındı.  

07:41 Genelkurmay Başkanlığından dışarıya çıkarılan tanktan, barikat amacıyla 

kurulan kamyonların olduğu bölgeye ateş açıldı. 

07:50 Fetullahçı Terör Örgütü üyesi 29 albay ve 5 general, İçişleri Bakanı Efkan Ala 

tarafından görevden uzaklaştırıldı. 

08:32 Ankara Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığına operasyon düzenlenerek 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar kurtarıldı ve Çankaya Köşküne getirildi. 

08:36 Jandarma Genel Komutanlığı, emniyet özel harekat polislerince ele geçirildi. 

Karargahtaki Fetullahçı Terör Örgütüne mensup askerler etkisiz hale getirildi. 

09:10 Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), silahlı terör örgütü FETÖ üyesi 

hakim ve savcılar hakkında en ağır tedbiri almak üzere toplandı. 

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. 

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. 

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. 
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09:56 Soruşturmalar kapsamında, Türkiye genelinde silahlı FETÖ üyesi bin 563 kişi 

gözaltına alındı. 

09:58 Türkiye genelindeki tüm hâkim ve savcılardan izinli olanların, izinlerini 

keserek derhal görevlerine başlamalarına ve adli tatilin iptaline karar verildi. 

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

teslim oldu. 

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. 

10:37 Başbakan Yıldırım, “Genelkurmay Başkanımız Hulusi Akar, sağ salim 

kurtarıldı ve şu anda Çankaya’da kriz merkezinde görevinin başındadır.” açıklamasında 

bulundu. 

10:41 Akıncı’daki 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda üslenen FETÖ mensupları, darbe 

girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine üssü terk etmeye başladı. 

10:59 İçişleri Bakanı Efkan Ala, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan 

Üstem’i görevden aldı. 

11:27 Genelkurmay Başkanlığı Karargahı’nda bulunan FETÖ terör örgütü mensubu 

askerler, teslim olmak için müzakere talebinde bulundu. 

12:04 Özel Harekat polislerinin operasyon düzenlediği Jandarma Genel Komutanlığı 

binasında 200 kadar asker gözaltına alındı. 
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12:56 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar 

Soruşturma Bürosunda görevli 3 Cumhuriyet savcısı, sanıkları teslim almak için 

Genelkurmay Başkanlığı nizamiyesine geldi. 

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. 

14:37 HSYK Genel Kurulu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 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 hâkimi açığa aldı. 

14:43 Darbe girişiminde bulunan FETÖ mensuplarının bir bölümü, Ankara Emniyet 

Müdürlüğüne getirildi. 

15:03 Danıştay Başkanlığındaki FETÖ mensubu üyelerden 5’i Danıştay Genel Kurul 

Salonu’nda gözaltına alındı. 

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. 

17:00 Başbakan Binali Yıldırım olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu’nda 

milletvekillerine hitap etti. Yıldırım, konuşmasına İstiklal Marşı’ndan dizeleri okuyarak 

başladı.  

17:00 TBMM Başkanı İsmail Kahraman askeri darbe girişimi nedeniyle olağanüstü 

toplanan Meclis Genel Kurulu’nda hitap ederek, “Egemenlik herhangi bir silahlı güce ait 

değildir duvarımızda yazdığı gibi egemenlik millete aittir. Demokrasiyi Türkiye benimsemiş 
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ve özümsemiştir. Polisimiz büyük fedakârlıkla gayret etmiştir. Ve inanıyorum ki kısa 

zamanda toplumumuz normal hayatına dönecektir” dedi.350 

17:00 TBMM'de grubu bulunan dört parti ortak deklerasyon yayınladı, yayınlanan 

metinde, darbe girişimi kınandı.351 

18:46 Örgüt mensuplarınca darbe girişiminde kullanılan Ankara Emniyet 

Müdürlüğünün 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. 

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. 

21:19 HSYK 2. Dairesince açığa alınan adli yargıdaki hâkim ve savcıların isimleri 

açıklandı. 

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 hâkim ve 

savcının gözaltına alınmasını ve haklarında soruşturma yürütülmesini istedi. 

2.2.4.  Darbe Girişimi Gecesi Öne Çıkan Olaylar 

2.2.4.1. Başbakanlık 

FETÖ/PDY’NİN 15 Temmuz 2016 tarihi gecesi başlatmış olduğu darbe girişimi ve 

girişimin bertaraf edildiği 16 Temmuz 2016 tarihlerinde Başbakan Binali YILDIRIM ve 

Başbakanlık tarafından darbe girişiminin önlenmesine yönelik gösterilen reaksiyon ve süreçte 

																																																													
350 http://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/darbe-karsiti-ortak-metin-okunuyor-1317522/ 
351 http://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/darbe-karsiti-ortak-metin-okunuyor-1317522/ 
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yaşanan olaylar Başbakanlık bürokratları tarafından TBMM Araştırma Komisyonu üyelerine 

sunulmuş olup söz konusu sunumda:352  

“15 Temmuz Cuma akşamı 21.00 sularında İstanbul Dolmabahçe Ofisi'nde 

çalışmalarını tamamlayan Sn. Başbakanımız, Tuzla'daki konutuna doğru hareket etmiştir. 

Köprüyü geçtikten hemen sonra konvoydan ayrılan ve Beylerbeyi yönüne doğru hareket 

etmekte olan protokol mensuplarını taşıyan aracın durdurulduğu, darbeci askerler tarafından 

aracın camlarının kırılarak görevlilerin darp edildiği haberi Başbakanımızın Koruma Dairesi 

Başkanına, kendisi tarafından da Sn. Başbakanımıza iletilmiştir. (21.35)  

Sn. Başbakanımız bu sırada Tuzla'daki konutuna ulaşmıştır. Televizyonlarda köprünün 

askerler tarafından kapatıldığı görüntülerini görmesi üzerine derhal, MİT Müsteşarını, 

Genelkurmay Başkanını ve İçişleri Bakanını aramıştır. İçişleri Bakanının uçakta olması 

nedeniyle kendisine ulaşılamamıştır. Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarına da 

ulaşılamamıştır. 

Bu arada Ankara'da saat 21:35'te Başbakanlık Kızılay binasındaki Koruma Personeli 

tarafından Genelkurmay Başkanlığı yerleşkesinden silah seslerinin geldiği bilgisinin iletilmesi 

üzerine, Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğünün nöbetçi daire başkanı tarafından Silahlı 

Kuvvetler Komuta Kontrol ve Harekât Merkezi (SKKHM) yetkilileri telefon ile aranmış, 

yetkililerden "ani müdahale mangaları tarafından tatbikat yapıldığı" cevabı alınmıştır. 

21.40-22.00 saatleri arasında Başbakanlık Müsteşarımız Genelkurmay II. Başkanını 

aramış, ancak ulaşılamamıştır. 

Ankara semalarında uçakların alçak uçuş yapması üzerine, Başbakanlık Müsteşarımız 

konunun araştırılması talimatını vermiştir. Bunun üzerine Silahlı Kuvvetler Komuta Kontrol 

ve Harekât Merkezi yetkilileri, Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğünce yeniden aranmış, 

karargâhtan gelen silah sesleri hakkında bilgi istenmiş, daha önce verilen "ani müdahale 

mangaları tarafından tatbikat yapıldığı" cevabı alınmıştır. Ayrıca uçuş yapan F-16'ların hangi 

amaçla ve neden alçaktan uçtuğunun sorulması üzerine "konuya ilişkin bilgilerinin 

bulunmadığı, Harekât Merkezi'nin yer altında olması nedeniyle uçak seslerini duymadıkları" 

cevabı alınmıştır. (21.45)  

																																																													
352 Başbakanlığın Meclis Araştırması Komisyonuna yapmış olduğu 02.11.2016 tarihli sunum. 
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Bu arada tankların ve zırhlı araçların Boğaziçi Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet 

Köprüsü'nü tek yönlü olarak trafiğe kapatmaya başladıklarına ilişkin haberler basın ve yayın 

organlarında yer almaya başlamıştır. 

Sn. Başbakanımızın talimatıyla Başbakanlık Çankaya Yerleşkesinde kurumlar arası 

koordinasyonu sağlanması ve gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması ve uygulanması amacıyla 

derhal Koordinasyon Merkezi oluşturulmuş, gerekli tüm personel acil olarak Başbakanlığa 

çağrılmıştır. (22.00)  

İlk etapta Başbakanlık Müsteşarı tarafından Genelkurmay Başkanı, Kuvvet 

Komutanları ve MİT Müsteşarına defaatle ulaşılmaya çalışılmış, ancak aramalara cevap 

alınamamıştır. 

İçişleri Bakanı ve İçişleri Bakanlığı Müsteşarı uçakta olduklarından kendileriyle 

bağlantı kurulamamıştır. 

Başbakanlık Müsteşarınca EGM İstihbarat Daire Başkanı ile görüşülmüştür. (22.22)  

Sn. Başbakanımıza telefonla mevcut durum hakkında bilgi verilmiş ve darbe 

girişimine karşı durulması ve bu amaçla gerekli her türlü tedbirin alınması talimatı alınmıştır. 

Bu talimat üzerine Koordinasyon Merkezi tarafından; 

Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığının tüm koruma personeli göreve çağırılmış, 

ilave güvenlik önlemleri alınmış, izinsiz giriş ve çıkışlara engel olunmuş, Muhafız Alayı dahil 

darbeci unsurlar tarafından yapılabilecek her türlü saldırıya karşı önlemler alınmıştır. 

İçişleri Bakanlığı yetkilileri aranarak tüm Valiliklerin ve İl Emniyet Müdürlüklerinin 

aranması ve alarma geçirilmesi talimatı verilmiştir (22:56). 

Ankara Valisine TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Başbakanlık Çankaya 

Yerleşkesi ve Kızılay binası, TRT binası başta olmak üzere kritik kamu binalarının çevresinde 

güvenlik önlemlerinin artırılması talimatı verilmiştir. (23:00)  

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkenin dört bir yanında patlamaların olduğuna 

yönelik asılsız haberlerin sosyal medyada dolaşmaya başlaması üzerine, dezenformasyonların 

ve provokasyonların önlenmesi ve darbe girişiminde bulunanların kendi aralarında 
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haberleşmelerinin engellenmesi için sosyal medyaya yönelik kısa süreli engelleyici uygulama 

yapılmıştır. Sosyal medyanın darbe girişimine direnişte pozitif bir unsur olduğu 

değerlendirilerek uygulama kısa bir süre sonra kaldırılmıştır. (22.30-23.30)  

Sn. Başbakanımız, Sn. Cumhurbaşkanımız ile olayın ilk değerlendirmesini yaparak, 

milletimizle birlikte sonuna kadar direnme kararı almışlardır. 

Bu sırada Sn. Başbakanımız ilk olarak NTV'de olayları "kalkışma" olarak nitelemiş, 

Hükümetin iş başında olduğunu vurgulamış, ordu içerisinde emir komuta zinciri dışında 

hareket eden kişilerin en ağır şekilde cezalandırılacağını duyurmuştur. (23:05)  

Başbakanlık korumaları Sn. Başbakanımıza konutundan ayrılması gerektiğini 

söylemiş, ancak kendisi konutundan ayrılmayı reddetmiştir. Ancak daha sonra 5 tankın Sn. 

Başbakanı almak üzere konuta yaklaştığı bilgisinin alınması sonrası, Sn. Başbakanımız krizi 

konuttan yönetme imkânının kalmadığını görünce karayoluyla Ankara'ya doğru hareket 

etmiştir. 

Yol boyunca gelişmeleri radyo, televizyon ve telefondan takip ederek, gerekli 

yönlendirme ve müdahaleleri yapmıştır. Krizi bir süre Bolu Karayolları şantiyesinde 

yönetmiştir. Bu arada Sn. Bahçeli, Sn. Kılıçdaroğlu ve Sn. Perinçek desteklerini iletmişlerdir. 

Saat 23:00'ten itibaren TBMM Başkanı, bazı Bakanlar, bazı Milletvekilleri ve bazı 

bürokratlar Başbakanlık Çankaya Yerleşkesine intikal etmeye başlamıştır. 

Çankaya Yerleşkesinde bulunan TBMM Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, 

Başbakanlık Müsteşarı ve bürokratlar ile istişareler yapılmış, Sayın Cumhurbaşkanı ve 

Başbakanın talimatları da alınarak; 

Darbeye karşı açıklamalar yapılmasının yerinde olacağı, 

Kamuoyunun ve uluslararası camianın bilgilendirilmesi, 

Demokrasiyi ve milletin iradesini hedef alan bu hain girişime karşı milletvekillerinin 

TBMM'de toplanması, 

Valilerin ve bürokratların aranarak kendi bölgelerinde ve görev alanlarında darbe 

girişiminin önlenmesine yönelik gerekli tedbirleri almaları talimatının verilmesi, 
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Darbe girişimine karşı durmak için vatandaşların meydanlara davet edilmesi, 

vatandaşları sokağa davet etmek için SMS mesajı atılması, sosyal medya, radyo ve TV'lerin 

kullanılabileceği, ayrıca tüm camilerden/minarelerden ezan/sala okutulabileceği, 

Kritik tesislerin korunması için gerekli tedbirlerin alınması, hususları 

değerlendirilmiştir. 

TBMM Başkanımız, beraberindekilerle 00.40'ta Çankaya yerleşkesinden TBMM'ye 

hareket etmiştir. 

Bu arada Dışişleri Bakanlığı yetkilileri aranmış, darbe girişimi hakkında dış 

temsilciliklerin ve yabancı muhatapların bilgilendirilmesi talimatı verilmiştir. 

Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinde darbe bildirisinin yayınlanması üzerine, 

bildiriyi yayınlayan askeri internet siteleri başta olmak üzere, darbeye destek vermek 

amacıyla bildiriyi yayımlayan tüm internet sitelerine yönelik erişimin engellenmesi talimatı 

ilgili kurumlara verilmiştir. Bu sırada Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve 

askeri üslerin internete erişiminin engellenmesi, elektrik, su ve telefon hizmetlerinin kesilmesi 

gibi tedbirlerin alınması ilgili kurumlardan istenmiştir. 

Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığının HTS kayıtlarına erişim imkanı kaldırılmıştır. 

Genelkurmay Başkanlığı önünde halka ateş açıldığı, yaralıların bulunduğu, 

ambulansların geciktiğinin öğrenilmesi üzerine, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri 

Genel Müdürü aranarak ambulanslar ile ilgili olarak yaşanan sıkıntının giderilmesi ve 

Emniyet yetkililerine ambulansların geçişi için kullanılacak güzergâhların sürekli trafiğe açık 

tutulması talimatı verilmiştir. 

Darbe girişiminde bulunan askerlerin TRT'yi basıp zorla darbe bildirisi okutmaları 

(00:13) ve söz konusu bildirinin sürekli yayına verilmeye devam edilmesi üzerine, paket 

yayınlar üzerinden yapılanlar dâhil tüm TRT yayınlarının uydudan iletiminin 

engellenmesi/durdurulması talimatı verilmiştir (TÜRKSAT). Ayrıca internet ortamında yayın 

yapan platformlardan TRT yayınlarının iletilmesinin engellenmesi için ilgili kurum ve 

kuruluşlara da talimat verilmiştir. (BTK/TİB, TİVİBU, D-SMART, DİGİTURK vb.)  
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Başbakanlık Koordinasyon Merkezi tarafından uluslararası basına darbe girişimine 

dair ilk bilgilendirme 00.18 ile 00.30 arasında yapılmıştır. Gece boyunca ulusal ve uluslararası 

basına bilgilendirmeler, canlı yayınlarda açıklamalar yapılmıştır. (Bloomberg, SkyNews, El-

Cezire İngilizce ve Arapça, BBC İngilizce ve Arapça, CNN, Reuters, AFP, AP, Fransız TV 

kanalları, Rus Haber Ajansı, Ortadoğu medyası)  

Ayrıca Başbakanlığın resmi sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyu 

bilgilendirilmiştir. 

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan CNN Türk'e bağlanmış, vatandaşlara 

hitap etmiş ve vatandaşları milli iradeyi savunmak üzere meydanlara davet etmiştir (00:26). 

Sn. Başbakanımız gece boyunca farklı televizyon kanalları vasıtasıyla milletimize 

demokrasiye sahip çıkma çağlısında bulunmuştur. 

Başbakan yardımcıları, bakanlar, milletvekilleri, STK temsilcilerinin TV'lerde canlı 

yayınlarla darbe karşıtı açıklamalar yapmaları için bağlantılar sağlanmıştır. 

Bazı ordu ve kolordu komutanları başta olmak üzere üst düzey askeri personel 

Başbakanımız ve bakanlarımız tarafından telefonla aranmış, darbe girişimine karşı durmaları 

talimatı verilmiştir. Bunlardan bazıları TV'lerde canlı yayınlara bağlanarak, darbe girişimine 

karşı olduklarını kamuoyuna duyurmuşlardır. 

Gece boyunca Çankaya Yerleşkesi üzerinde F-16'lar sonik patlama gerçekleştirilmiş, 

askeri helikopter tarafından taciz uçuşu gerçekleştirilmiştir. Muhafız Alayından kontrol 

edildiği değerlendirilen İHA uçurulması üzerine, koruma polislerince söz konusu İHA'lara 

ateş açılmış ve yerleşke üzerinde uçuşu engellenmiştir (01.25) Başbakanlık Çankaya 

yerleşkesi 5 numaralı giriş kapısı önüne gelen tanklar, tankların önüne yatan 

vatandaşlarımızın da desteği ile askerlerin yerleşkeye girmesi polis tarafından engellenmiştir 

(01:40). 

Bütün Türkiye'de olduğu gibi, Başbakanlık Çankaya Yerleşkesi etrafında toplanan 

vatandaşlarımız da büyük bir cesaret ve kahramanlık örneği göstererek darbenin bastırılması 

sürecinde bize sürekli destek olmuşlardır. 
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Bu esnada Ankara'ya hareket halinde olan Sn. Başbakanımızın korumalarına 

darbecilerin helikopterlerle konvoyu aradıkları bilgisinin gelmesi üzerine alternatif güzergâh 

olarak Gerede sapağından Karadeniz yoluna çıkılmış ve Çankırı istikametinden Ankara'ya 

gidilmesine karar verilmiştir. 

Bu arada televizyon yayınlarıyla vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulunan Sn. 

Başbakanımız, "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" 

açıklaması yapmıştır. (02:55)  

TRT'yi ele geçiren askerlerin, vatandaşların da desteği ile polis tarafından etkisiz hale 

getirildiği bilgisinin alınması üzerine TRT yayınlarına getirilen engelleme kaldırılmış ve 

(02:00). TRT tekrar canlı yayına başlamıştır. (03:00)  

Başbakanlık Koordinasyon Merkezine gelen bilgiler; İçişleri Bakanı, Emniyet Genel 

Müdürü, Emniyet İstihbarat Daire Başkanı ve Emniyet Özel Harekat Daire Başkanı ile 

paylaşılarak, darbecilere karşı operasyonlar koordineli olarak sevk ve idare edilmiştir. 

Koordinasyon Merkezi tarafından Akaryakıt İkmal ve NATO/POL Tesisleri İşletme 

Başkanlığı'na darbeci unsurlara yakıt ikmali yapılmaması talimatı verilmiştir. Ayrıca ordu 

komutanları aranarak hava araçlarının darbe girişiminde kullanılmasının önlenmesi talimatı 

verilmiştir. 

Ankara üzerinde uçan ve Polis Özel Harekat Dairesi, Polis Havacılık Dairesi ve 

Ankara Emniyet Müdürlüğümüzü bombalayan uçakların Akıncı Üssünden kalktığını öğrenen 

Kazan halkının ilçedeki üsse akın etmiş, üsteki askerler tarafından halkın üzerine ateş açılmış, 

şehit olan ve yaralananlar olmuştur. 

Ayrıca Ankara üzerinde uçan helikopterlerin Güvercinlik Kara Havacılık Okulu'ndan 

ikmal yaptıkları öğrenilmiş, buraya Jandarma ve Polis unsurlarınca operasyon yapılması 

İçişleri Bakanlığıyla koordine edilmiştir. (Polis Özel Harekât, TEM, Jandarma Özel Asayiş 

Komutanlığı (JÖAK) unsurları)  

Sn. Başbakanımız Hava Savunma Komutanına darbe girişiminde kullanılan tüm uçan 

unsurların inmeye zorlanması, inmeyen uçakların düşürülmesi; Muharip Hava Kuvveti 
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Komutan Yardımcısı ve Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezleri Komutanı Akıncı 

Meydanından kalkan her hava aracının vurulması; Birinci Ana Jet Üssü Komutanına Akıncı 

Üssü pistlerinin bombalanması talimatlarını vermiştir. (03:10). 

Sn. Başbakanımızın ilk emri doğrultusunda Eskişehir Hava Savunma Komutanlığı ile 

yapılan görüşmeler sonucu, Erzurum, Diyarbakır ve Dalaman'dan kalkan uçaklar, darbe 

girişiminde kullanılan uçaklara baskı yaparak inişe mecbur etmiştir. Bunun darbecilerin 

dirençlerinin kırılması suretiyle darbenin bastırılması ile daha fazla can kaybının 

önlenmesinde büyük katkısı olmuştur.  

Sn. Cumhurbaşkanımız Atatürk Havalimanı'na inmiş ve burada yaptığı konuşmada 

"Milletin üzerinde hiçbir güç yoktur. Ayrıca bu bir ayaklanma, ihanet, vatana ihanet 

hareketidir. Bunun bedelini çok ağır ödeyecekler" açıklaması yapmıştır (04:17 Aynı saatlerde 

Ilgaz çıkışında bir jandarma aracı tarafından Sn. Başbakanımızın konvoyuna ateş açılmış, 

bunun üzerine konvoy tekrar Ilgaz'a dönmüştür. Kriz yönetimine Ilgaz'dan devam edilmiş, Sn. 

Başbakanımız l'inci Ordu Komutanı Ümit Dündar'ın vekâleten Genelkurmay Başkanı olarak 

atanması talimatını vermiştir (06.30). 

Diğer taraftan Ankara'da Güvercinlik Kara Havacılık Okuluna jandarma ve polis 

tarafından yapılan operasyon sonrasında darbe girişiminde bulunan askerler, helikopterler ile 

Akıncı Üssü'ne geçmiştir (07:40). 

Darbe girişiminde bulunan askerlerin kontrolündeki hava araçlarının üslere inmesi, 

kısmen ele geçirdikleri yerlerden adalete teslim olmaya başlamalarının ardından, sınır kapıları 

ve hava limanlarından darbe girişiminde bulunanların yurt dışına çıkışlarının engellenmesi 

talimatı Koordinasyon Merkezi tarafından verilmiştir. 

Akıncı Üssü'nde alıkonulan Sayın Hulusi Akar, yanında Mehmet Dişli ile birlikte saat 

09.00 sularında Başbakanlık Çankaya Yerleşkesine ulaşmıştır. Mehmet Dişli'nin darbe 

girişiminde yer aldığının tespit edilmesi üzerine gözaltına alınarak EGM Terörle Mücadele 

Daire Başkanlığına teslim edilmiştir. 

Genelkurmay Başkanlığı Karargahı (09:40) başta olmak üzere pek çok yerde askeri 

personel kolluk kuvvetlerine teslim olmaya başlamışlardır. 
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Akıncı Üssü'ndeki pist ve taksi yolları vurulmuş, Akıncı Üssü'nü vuran uçaklar ile 

Üsse operasyon yapacak kolluk kuvvetleri arasında koordinasyon sağlanmıştır. (07.00-09.00)  

Sn. Başbakanımız saat 11.00 sularında Çankaya Köşküne gelmiş ve darbe girişiminin 

bastırılmasına ilişkin çalışmalarını burada sürdürmüştür. 

Sn. Başbakanımız, Orgeneral Hulusi Akar, Adalet, İçişleri ve Milli Savunma 

Bakanları ile birlikte Çankaya Köşkü'nde yaptığı basın açıklamasında; Fetullahçı Terör 

Örgütü tarafından düzenlenen darbe girişiminin önlenmesinde milletimizin basiretine dikkat 

çekmiş, basına, siyasi partilerimize, sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etmiş, "işin birinci 

safhası burada sona ermiştir. Biz yolumuza aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Bütün 

milletimize geçmiş olsun." diyerek darbe girişiminin artık tamamen bastırıldığını açıklamıştır. 

(12:15)  

Sn. Başbakanımız TBMM'nin saat 17.00'de gerçekleşen olağanüstü oturumuna iştirak 

etmiştir. 

16 Temmuz Cumartesi ve 17 Temmuz Pazar günü darbe girişimine katılan unsurların 

teslim alınmasına yönelik operasyonların koordinasyonu Başbakanlık'ta yapılmıştır. İkinci bir 

dalganın önlenmesi ile ilgili tüm ülke çapında teyakkuz halinde olunması sağlanmış, gelen her 

türlü bilgi ciddiyetle değerlendirilmiş ve gerekli tedbirler alınmıştır. Vatandaşlarımız darbe 

gecesi göstermiş oldukları direnişi, ülke çapında meydanları doldurarak milli iradeye destek 

için "demokrasi nöbeti"ne dönüştürmüşlerdir. Demokrasi nöbetine katılan vatandaşlarımızın 

güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirlerin alınması koordine edilmiştir. 

Diğer taraftan Sn. Başbakanımız başkanlığında Bakanlar ve ilgili bürokratların 

katılımıyla darbe girişimi ve FETÖ ile mücadele sürecinin nasıl yürütüleceğine ilişkin 

değerlendirmeler yapılmış ve stratejiler belirlenmiştir. 

Darbe girişiminin bastırılmasının akabinde, Sn. Başbakanımızın talimatı ile 

yürürlükteki mevzuat çerçevesinde darbe girişiminde bulunan FETÖ/PDY örgütünün 

kamudaki bütün uzantılarına karşı hızlı bir şekilde önlemler alınmıştır. Bu bağlamda; 

Başbakanlık Müsteşarının başkanlığında bakanlık müsteşarları ve Başbakanlık üst 

düzey bürokratları ile toplantı yapılmış, kamu düzeni ve güvenliğinin yeniden tam olarak 

tesisine yönelik atılacak adımlar belirlenmiş ve alınan kararların uygulanması takip edilmiştir. 
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18 Temmuz 2016 tarihinde Başbakanlık Genelgesi ile kamu çalışanlarının yıllık 

izinleri kaldırılmış ve halen izinde olanların en kısa sürede görevlerine dönmeleri talimatı 

verilmiştir. 

657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde diğer kamu kurumlarında olduğu 

gibi 18 Temmuz'da 257 Başbakanlık personeli açığa alınmıştır. 15 Temmuz sonrası 

haklarında soruşturma ve kovuşturma açılanların havaalanları VIP salonlarından 

yararlandırılmaması için gerekli önlemlerin alınması sağlanmıştır. 

19 Temmuz Salı günü Sn. Başbakanımız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Çankaya Köşkümde darbe sonrası sürece ilişkin 

olarak toplumsal ve siyasal mutabakat konusunda görüş alışverişinde bulunmuştur.”  

2.2.4.2. TSK 

FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve 

kuvvet komutanlarının rehin alınmasının arkasından komutanların yakınlarındaki bazı 

isimlerin (Karargâh başkan ve daire başkanları, emir subay ve astsubayları, genel sekreterler 

vb) ihanetlerinin başrolde olduğu, 

Darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı Karargâhında yaşanan hareketli saatler 

içinde Orgeneral Hulusi Akar’ın bulunduğu katın kapıları kilitlendiği bu sırada çıkan 

arbedede komutan korumalarının vurulduğu, 

Darbe girişiminde bulunan rütbeli personelden bazılarının Orgeneral AKAR’a darbe 

bildirisi imzalatmaya çalıştığı buna karşı çıkan AKAR’a silah dayandığı ve boğazının kemerle 

sıkıldığı,  

Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de yakın ekibinden bir subay 

tarafından silah zoruyla rehin alındığı. Karargâhtaki generaller de darbeye destek verenler 

tarafından tutulduğu. İlk olarak Orgeneral Akar’ın, Genelkurmay Karargâhı’na inen 

helikopterle darbe girişiminde bulunanlar tarafından üs olarak kullanılan 4. Ana Jet Üs 

Komutanlığına götürüldüğü. Genelkurmay Başkanlığı Karargahında bir süre tutulan diğer 

generallerin elleri arkadan bağlandığı. Gözleri kapatılan komutanların diz çöktürülerek bir 

odada tutulduğu. Bu süreçte konuşmaları kesinlikle yasaklanan generallerin başları 

birbirlerinin sırtına değecek ve diz çökmüş şekilde karargahtaki bir odada bekletildiği. Daha 



518 
 

	

sonra aralarında Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Güler'in de bulunduğu generallerin 

gelen bir başka helikopterle tutulacakları 4. Ana Jet Üs Komutanlığına götürüldüğü 

bildirilmiştir. 353 

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ile Kara Kuvvetleri Kurmay 

Başkanı Orgeneral İhsan Uyar, 15 Temmuz saat 21.00'de Genelkurmay Başkanı Orgeneral 

Hulusi Akar'ın Emir Subayı Yarbay Levent Türkkan tarafından Genelkurmay Karargahı'na 

davet edildiği, Orgeneral Çolak ve Uyar’ın, karargaha geldiklerinde derdest edilmeye 

çal ışıldığı. Bu sır ada Kara  Kuvvetleri Komutanı  koruma as tsubayı Kıdeml ı̇  Başça vuş Bülent  

Aydın’ın buna engel olmaya çalıştığı. Bunun üzerine Aydın’ın, darbe girişiminde bulunan 

askerlerce Genelkurmay karargahında şehit edildiği. Koruma Müdürü Yüzbaşı Burak Akın’ın 

ise komutanları korumak isterken yaralandığı, derdest edilen komutanlarında diğer generaller 

ile birlikte Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığına götürülmüştür.354 

Darbeye destek vererek Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığının 

komutasını ele geçirmek isteyen Tuğgeneral Semih TERZİ’nin Özel Kuvvetler Komutanlığı 

karargahı girişinde Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai AKSAKALLI’nın emir 

astsubayı Ömer HALİSDEMİR tarafından tabancayla vurularak öldürülmüş, Semih 

TERZİ’nin yanındakiler tarafından ise Ömer HALİSDEMİR şehit edilmiştir. 355  

15 Temmuz 2016 Cuma akşamı başlayıp, 16 Temmuz 2016 Cumartesi akşamına kadar 

süren darbe girişiminde Genelkurmay Harekât Merkezi’nin “Bütün uçuşlar dursun” emri ile 

derdest edilen Havacı generallerin tamamen serbest kaldığı an arasında geçen 21 saat 24 

dakikada Hava Kuvvetlerinde gelişen olayların Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin 

Ünal’ın hazırlattığı raporda açıkça anlatıldığı yazılı ve görsel basında haber olarak yer almış 

olup söz konusu haberde356  

O gece, Korgeneral Mehmet Şanver’in kızının evlenme töreninin yapıldığı, 

İstanbul’daki Moda Deniz Kulübü’ndeki düğüne Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan tam 24 

general katıldığı, Düğüne geleceğini teyit eden eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve YAŞ üyesi 

Akın Öztürk’ün o gün İzmir’den İstanbul’a değil, Ankara’ya geçtiği, Düğüne katılan Havacı 

																																																													
353 http://www.haberturk.com/gundem/haber/1267878-genelkurmay-baskani-hulusi-akar-darbe-gecesini-anlatti 
354 http://www.haberturk.com/gundem/haber/1268032-orgeneral-salih-zeki-colaka-genelkurmay-baskaninin-

emir-subayi-tuzak-kurmus 
355 TC Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin “15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi.” (Kitap) 

Ağustos 2016 Ankara 
356 http://www.hurriyet.com.tr/havada-21-saat-24-dakika-generallerin-savasiDeniz ZEYREK (10 Ağustos 2016) 
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generaller, MİT’in Genelkurmay’a yaptığı uyarı ve Genelkurmay’ın bu çerçevede önlem 

aldığından bihaber olduğu, haber alınır alınmaz, düğünün yapıldığı kulübün, 15 Temmuz saat 

19.06’dan gece yarısından sonra 00.10’a kadar karargâha dönüştürüldüğü belirtilerek 

yaşananlar raporda belirtilen hususlar dâhilinde kronolojik sırada verilmiştir. Buna göre;  

15 TEMMUZ 2016 Cuma günü; 

19.06 Ankara’daki Hava Harekât Merkezi, Hava Kuvvetleri Komutanı’na şu mesajı 

verdi: “Genelkurmay Harekât Merkezi uçuşların kesildiği, havadaki uçakların inmesi 

gerektiği emrini iletti.” 

19.26 Eskişehir’de bulunan Hava Harekât Merkezi bütün birliklere Genelkurmay 

Harekât Merkezi’nin emrini iletti ve emirlerin ulaştığı iki kez teyit edildi. 

 (Bu gelişmeler yaşanırken Orgeneral Ünal, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi 

Akar ile Genelkurmay 2. Başkanı’nı arayıp, neden böyle bir emir verildiğini sormaya çalıştı. 

Ancak iki komutanın emir subayları “Komutanlar toplantıda” diyerek görüşmeye geçit 

vermedi.)  

21.05  Uçuş yasağına ilişkin işlemler tamamlandı ve 36 uçağın inişi tamamlandı. 

22.15 Yurt hava sahasındaki uçuş yasağına rağmen Ankara üzerinde uçuşlar başladı. 

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ünal, Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı’na vekalet 

eden subayla görüşürken durumu öğrendi. 

22.20 Orgeneral Ünal, düğünde bulunan 24 havacı generali toplayarak “Derhal 

birliklerinize ulaşın ve kalkışları engelleyin. Üssünden uçak kalkan Divanı Harp’liktir” emri 

verdi. 

22.25 Orgeneral Ünal, düğüne katılmayan 4. Ana Jet Üssü komutanını arayıp, “Ankara 

üzerindeki uçaklar sizden mi kalktı” diye sordu. “Evet” yanıtını alınca “Derhal indir” dedi. 

Ancak bu emrin karşılığında “Mecburum, siz de ben de hayati tehlike içindeyiz” cümlesini 

duydu. 

22.30 Bütün üs komutanları durumun kontrol altında olduğunu söylerken, 

Diyarbakır’daki 8. Ana Jet Üssü komutanı, kalkış hazırlığında olan 6 uçak olduğunu bildirdi. 

O komutan, ‘Engelleyin’ emrini yerine getirmedi ya da getiremedi. 
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22.45 İstanbul’da bulunan 2 korgeneral ile 1 tümgeneral ve 1 tuğgeneral 

Eskişehir’deki Harekât Merkezi’ne gitmek üzere yola çıktı. Muharip Hava Kuvvetleri 

Komutanı Korgeneral Mehmet Şanver, Akın Öztürk’ü arayarak, “Komutanın emrine karşı 

uçuş yapılıyor, neler oluyor” dedi. Öztürk “Bilmiyorum” deyince durumdan şüphe eden 

Korgeneral Şanver, Orgeneral Abidin Ünal’ın, “İlgilenin” talimatını Öztürk’e iletti. 

23.00 Ankara’daki Hava Harekât Merkezi’nin darbecilerin kontrolünde olduğu 

anlaşıldı ve bu merkezin etkisiz hale getirilmesi kararlaştırıldı. Orgeneral Ünal, yanındaki tüm 

generallere, “Her türlü önlemi alın, tek bir uçak kalkmasın. Hava Kuvvetleri Komutanı adına 

emirler bundan sonra Ankara’dan değil Eskişehir’deki Hava Harekât Merkezi’nden alınacak” 

emri verdi. Ankara Akıncı, Adana İncirlik ve Balıkesir’deki üs dışında kontrolsüz uçuş 

kalmadı. 

23.30 Silahlı bir grup Moda Deniz Kuvvetleri’ne geldi ve toplantı halindeki 

generallere “Güvenliğiniz için buradayız” diye seslendiler. Orgeneral Ünal, “Benim böyle bir 

emrim yok, uzaklaşın” emrini verdi. Ancak emre itaat edilmedi. 

16 TEMMUZ 2016 CUMARTESİ 

00.10 Askerlerin gelmesinden itibaren geçen 40 dakikada Hava Kuvvetleri Komutanı 

Orgeneral Ünal, Başbakan’a ulaşamadı. Birliklerle telefon trafiği sürdü. Bu durum 

darbecilerin takviye kuvvet getirmesiyle son buldu. Bütün generaller derdest edildi. 

01.00 Ankara Hava Harekât Merkezi tamamen devre dışı kaldı. Geçen 2 saat boyunca 

çift başlılık sürdü. Havadaki tüm uçakların duyabileceği şekilde “Yaptığınız kanunsuzdur. 

Hemen inin” çağrısı yapıldı. 

02.00 Eskişehir’deki Harekât Merkezi büyük ölçüde kontrolü sağladı ancak derdest 

edilen havacı generaller darbeciler tarafından Akıncı Üssü’ne getirilerek elleri gözleri bağlı 

alıkonuldu. 

04.40 Başbakan Binali Yıldırım, Harekât Merkezi’ne ‘dost ve kaçırılmış uçakları 

düşürme’ yetkisi verdi. Yıldırım’ın bu emri doğrultusunda; 

04.53 Erzurum’dan 

05.02 Diyarbakır’dan 
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05.43 Dalaman’dan 

06.49 Balıkesir’den hava savunma yüklü uçaklar kaldırıldı. Kaldırılan 48 tane F-16 

uçağının baskısıyla havadaki kontrolsüz uçaklar inişe zorlandı. Tanker uçaklar yakıt 

boşaltarak inişe geçti. 

08.00 Darbecilerin kontrolündeki son uçak indi. Akıncı üssünden helikopter dâhil 

hiçbir hava aracının kalkmasına izin verilmedi. 

11.15 Eskişehir’den kalkan F-4 2020 uçakları, Akıncı Üssü’ndeki pist ve taksi 

yollarını vurdu. 18 adet F-4, 9 ayrı noktaya 16 bomba bıraktı. 

15.30 Akıncı’da tutulan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ünal ve 10 Havacı 

general serbest kaldı ve Karargâh’a geçti. Ankara Hava Harekât Merkezi’ndeki FETÖ’cü 

subaylar bu generaller tarafından kolluk kuvvetlerine teslim edildi. 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Ankara'da karargâhını ele geçirmeye çalışan 

darbeciler Donanma Komutanı'nı da denizde esir aldı. Orduya kurulan ilk kumpasın adresi 

olan Donanma Komutanlığı'nı ele geçirilen FETO'cu terör örgütü üyesi 3 amiral her biri dev 

savaş makinesi olan gemilere de hareket emri verdi. Ama denizciler kısa süre sonra darbeyi 

önleme harekâtı başlattı. Darbeciler geri adım atmasaydı MİLGEM korveti Büyükada, Yavuz 

fırkateynini vurarak durduracaktı.  

Darbe haberini alan Oramiral Veysel Kösele, emir subayıyla birlikte iskelede demirli 

makam botuna binerek Fenerbahçe Orduevi'nden denize açıldı.Yavuz fırkateyni en 

yakınındaki savaş gemisiydi. Komutan da bu gemiye doğru yola çıktı. Bu sırada Aksaz'daki 

Gelibolu fırkateyni, Gölcük'teki Fatih fırkateyni ve Büyükada MİLGEM korvetinin 

komutanlarını aradı. "Benim ağızımdan çıkmayan hiçbir emri uygulamayacaksınız" dedi 

Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele ve emir subayı Yavuz fırkateynine çıkar çıkmaz 

havaya ateş açıldı ve derdest edildiler. Çünkü Yavuz fırkateyninin ilk iki komutanının darbeci 

olduğu anlaşılmıştır.357 

Aynı dakikalarda karada Gölcük'teki donanma üssünde de çatışma vardı. Harp Filosu 

Komutanı Tümamiral İskender Yıldırım'ı etkisiz hale getiren 3 yardımcısı donanma harekât 

merkezini ele geçirdi. Darbeci harekât merkezi tüm gemilere kalkış emri verdi. O sırada 
																																																													
357 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/387154.aspx 
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Poyraz limanında demirli 6 fırkateyn, 1 MİLGEM korveti ve 4 hücumbot gelen emri 

uygulamaya koydu.358 

Darbe girişimini haber alan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu 

önce Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı ardından Kara, Hava ve Jandarma 

komutanlarını aradı ancak ulaşamadı. Bunun üzerine Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ı 

arayan Oramiral Bostanoğlu, Işık’a, “Komuta kademesi olarak darbe girişimini kabul 

etmiyoruz. Komutanlara ulaşamıyoruz, sizinle irtibatta kalarak ortak hareket etmek istiyoruz” 

dedi. Ardından bir TV kanalına telefonla bağlanan Oramiral Bostanoğlu, “Komuta kademesi 

olarak bu girişimi kesinlikle kabul etmiyoruz” açıklamasında bulundu. Bostanoğlu’nun 

açıklaması Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki askerler için kırılma noktası oldu. 

 Bu sırada komutanlığa bağlı deniz üsleri Aksaz, Foça ile Donanma Komutanlığı’nın 

merkezi olan Gölcük’ten 11 savaş gemisi darbeciler tarafından hareket ettirilmişti. Kuvvet 

komutanının darbeyi desteklemediğini gören gemilerin personeli ne olduğunu anlayınca 

darbecilerin gemi üzerindeki hâkimiyeti azaldı. Oramiral Bostanoğlu, 11 savaş gemisine 

“Emir komuta hiyerarşisine aykırı olarak seyre kalkan tüm gemiler derhal üslerine geri 

dönecek” emrini verdi. Bunun üzerine Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele’nin de 

alıkonulduğu TCG Yavuz başta olmak üzere tüm gemiler bağlı oldukları limana geri döndü. 

Oramiral Bostanoğlu’nun olaya zamanında müdahale etmesi ve kararlı tutumu denizde füze, 

güdümlü mermi, uçaksavar, taret (top bataryaları) ve torpidoları ile dolaşan gemilerin geri 

dönmesini sağlarken, denizde yaşanacak muhtemel bir çatışmanın da önüne geçmiştir.359  

2.2.4.3. Ankara’da Yaşanan Olaylar 

Eş zamanlı olarak 4. Ana Jet Üs Komutanlığındaki 141. Filo’dan kalkan F-16 tipi 

savaş uçakları ile destek kuvvet olarak jandarma ve kara havacılığa bağlı AH-1 Super Cobra 

tipi helikopterler Ankara üzerinde alçak uçuş yapmaya başlamıştır.360 

Aynı zamanda savaş uçaklarının uzun süre havada kalmasını sağlamak amacıyla da 

İncirlik Hava Üssü’nden havada yakıt ikmali yapılmasını sağlayan KC135R tanker uçaklar 

görevlendirilmiştir.361 

																																																													
358 http://www.ensonhaber.com/donanmada-darbe-gecesi-2016-07-18.html 
359 http://www.milliyet.com.tr/gemilere-kritik-mesaj-gundem-2281294/ 
360 http://www.yenisafak.com/gundem/ankarada-jetlerden-alcak-ucus-2494678 
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Ankara’da bulunan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar rehin alınarak 4. Ana Jet Üs 

Komutanlığına (Akıncı) götürülmüştür. 

Millî İstihbarat Teşkilatı binasına askerî helikopterden ateş açılmış, buna teşkilat 

mensupları tarafından uzun namlulu silahlar ile cevap verilmiştir. Bunlara karşın emniyet 

kuvvetleri darbeci askerlerin içerisinde bulunduğu Genelkurmay Başkanlığı yerleşkesine 

giden yolları kapatmıştır.362 

 Askerî hareketliliğe paralel olarak darbeciler tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerinin e-

posta adresinden akredite basın mensuplarına “ülke yönetimine bütünüyle el konulmuştur” 

şeklinde mesaj gönderilmiştir. Darbeci askerler tarafından zapt altına alınan TRT ekranlarında 

Tijen Karataş tarafından Yurtta Sulh Konseyi adına darbe bildirisi okunmuş, Yurtta Sulh 

Konseyi’nin ülke yönetimine el koyduğu duyurulmuş. ve bunu Türk Silahlı Kuvvetlerinin 

resmî internet sitesinden darbeciler tarafından yapılan sıkıyönetim ilanı ile sokağa çıkma 

yasağı takip etmiştir. 363   

Darbe girişimi sırasında Marmaris’te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 

Hande Fırat aracılığıyla FaceTime üzerinden canlı yayınına katıldığı CNN Türk ekranlarında 

girişimin ordu içerisindeki Gülen Hareketi mensubu bir azınlık tarafından gerçekleştirildiği 

belirtilerek halkın kent meydanlarına inerek tepki göstermesi çağrısında bulunulmuş ve 

Atatürk Havalimanı’na hareket edilmiştir. 364  

Darbe girişimi konusunun görüşülmekte olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisine 

havadan bomba atılmış ve bu saldırı farklı aralıklarda dört kez tekrarlanmıştır. Saldırı 

sırasında Şeref Kapısı, Dikmen Kapısı ve ziyaretçi girişlerinin yapıldığı bölgelerin hasar 

gördüğü mecliste dört partiden yaklaşık yüz milletvekili hazır bulunmaktaydı.365 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise darbecilerin darbe başarılı olduktan sonrası için 

hazırladıkları sıkıyönetim atama listesinden yola çıkarak içerisinde askerler, siviller ve yüksek 

yargı mensuplarının bulunduğu birçok kişi hakkında yakalama kararı çıkarmıştır.366 

																																																																																																																																																																																														
361 http://www.dha.com.tr/cinnetin-perde-arkasi_1281463.html 
362 http://t24.com.tr/haber/mit-mustesarliginin-bulundugu-yenimahallede-helikopterden-ates-acildi,350142 
363 http://t24.com.tr/haber/tsk-yonetime-el-koyuldu,350149 
364 FIRAT Hande.; 24 Saat 15 Temmuzun Perde Arkası 2016/1,  
365 http://www.hurriyet.com.tr/tbmm-bombalandi-40148612 
366 http://www.karar.com/gundem-haberleri/hsyk-danistay-ve-yargitay-uyeleri-hakkinda-gozalti-karari-188522 
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Genelkurmay Başkanlığını ellerinde tutan askerlere karşı düzenlenen operasyon ile 

yedi yüze yakın silahsız er ve erbaş teslim olmuştur.367 

Ankara üzerinde uçan ve Polis Özel Harekât Dairesi, Polis Havacılık Dairesi ve 

Ankara Emniyet Müdürlüğümüzü bombalayan uçakların Akıncı Üssünden kalktığını öğrenen 

Kazan halkının ilçedeki üsse akın etmiş, üsteki askerler tarafından halkın üzerine ateş açılmış, 

şehit olan ve yaralananlar olmuştur. 

Güvenliğin tam olarak sağlanması amacıyla ise 16 Temmuz 21:05’e kadar 

Tekirdağ’dan Bursa’ya kadar olan hava sahası sivil uçaklara kapatılmış, darbecilere karşı 

silahlı mücadeleye yönelik son açıklama Millî İstihbarat Teşkilatı tarafından öğlen saatlerinde 

gelmiş sistematik operasyonların sonlandığı, Akıncı Üssü ve Kara Havacılıkta gerçekleşen 

nokta operasyonlar sonrası darbe teşebbüsünün tamamen bastırılacağı açıklanmıştır.368  

J.Gn.K.lığı Beştepe Ana Karargah Binası, darbeye teşebbüs maksadıyla, emir-komuta 

zinciri dışında münferit hareket eden yaklaşık (80-85) darbeci tarafından 15 Temmuz 2016 

Cuma günü saat 21.30 sıralarında hareket merkezleri ile nöbetçi heyetleri silah zoruyla görev 

başlarından uzaklaştırılmış, kişi hürriyetleri tahdit edilmiş, hareket merkezi telefonlarının 

aranması üzerine, ‘‘TSK tarafından yönetime el konuldu. Sıkıyönetim ilan edildi. Sokağa 

Çıkma Yasağı ilan edildi.’’ şeklinde açıklamalarda bulunulmasını müteakip, telefonların 

kapatıldığı tespit edilmiştir. Jandarma Genel Komutanıyla saat 21.50’den itibaren irtibat 

kesilmiştir. Aynı gün saat 21.45 civarında Gazi Orduevinden düğünden çıktığı sırada 

darbeciler tarafından kaçırılarak Akıncı Hava Üssüne götürüldüğü ertesi gün öğrenilmiştir. 

Jandarma Genel Komutanlığınca müdahil olunan olaylar kapsamında;369 Darbeye 

teşebbüs eden PDY/FETÖ mensuplarınca, 

15 Temmuz 2016 Cuma günü, çıkaran makamın Genelkurmay Başkanlığı gösterilmesi 

suretiyle; Saat 21.30’da Genelkurmay Başkanlığından “Karargâh Sorumlulukların 

Belirlenmesi” ve “Hazırlık İkazı ve Birlik İntikali”, Saat 22.15’te “Sıkıyönetim Direktifi” 

konusunda sözde mesaj emirleri yayımlandığı, Federal Cumhuriyet Halk Partisi adı altında; 

“Türkiye Halkının Ordusu Trilyonlarca Yolsuzluk Yapan Gayrimeşru AKP Hükümetini 

																																																													
367 http://t24.com.tr/haber/aa-ekipler-feto-mensuplarini-etkisiz-hale-getirmek-icin-genelkurmay-baskanligina-

operasyon-duzenleyecek,350272 
368 http://t24.com.tr/haber/turk-havacilik-tarihinde-ilk-bursadan-tekirdaga-kadar-marmara-hava-sahasi-

kapatildi,350290 
369 J.Gn.K.lıgının 17 Temmuz 2016 tarihli ceridesi 
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Devirdi”cümlelerinden oluşan Türkçe ve İngilizce duyuru metni hazırlandığı tespit edilmiştir.  

 Darbecilerin Beştepe kışlasını işgal etmeye çalıştığı ikamet ettiği lojmandayken 

haberini alan İsth.D. Bşk. J.Kur.Alb. Nurettin ALKAN, Cari Hrk.D.Bşk. J.Kur.Alb. Ali 

DEMİR, Per.Pl.Ynt.D.Bşk. J.Kur.Alb. Aziz YILMAZ ve Pl.Güv.D,Bşk. J.Kur.Alb. Güven 

ŞAĞBAN müstakil olarak sivil araç ile intikal ederek nizamiye bölgesine gelmiş, müdahale 

esnasında çıkan çatışmada İsth D.Bşk. J.Kur.Alb. Nurettin ALKAN yaralanmış ve 

Pl.Güv.D.Bşk. J.Kur.Alb. Güven ŞAĞBAN kalkışmacılar tarafından rehin alınmış, geriye 

kalan iki Daire Başkanın olay bölgesinden uzaklaşma esnasında bölgenin yakınında olan 

Hisarcıklıoğlu Camii önünde olaya müdahale için gelen Harekat Bşk. Tümg. Arif ÇETİN ile 

15 Temmuz 2016 Cuma akşamı saat 22.40 civarında karşılaşmışlar ve olayı kısaca anlatmayı 

müteakip J.Gn.K.lığı Beştepe Karargâhı yakınındaki Hisarcıklıoğlu Camii bölgesinde Tümg. 

Arif ÇETİN, Tuğg. Ahmet HACIOĞLU, J.Kur.Alb. Ali DEMİR ve J.Kur.Alb. Aziz YILMAZ 

tarafından Taktik Komuta Yeri (TKY) oluşturulmuştur. İlk önce Güvercinlik’teki JÖAK 

Tug.K.lığından JÖH Tb.nun zırhlı kobra aracı ile birlikte darbecilere müdahale etmek 

maksadıyla Beştepe’ye intikal etmesi emredilmiştir. Aynı anda Emniyet Genel Müdürü 

Celalettin LEKESİZ aranarak Polis Özel Harekât timi ile birlikte iş makinası, TOMA 

talebinde bulunulmuştur.  

Ankara İl J.K.lığının darbecilerin kontrolüne girmesi ve Ankara İl J. Komutanın 

Beytepe J.Okullar K.lığında rehin alınması nedeniyle Ankara J.Blg.K.Tuğg. Mehmet ARTAR 

tarafından Esenboğa Havaalanı Kor.Bl.K.lığından getirilen timler vasıtasıyla, Ankara İl 

J.K.lığındaki darbeci grup saat 02.00 civarında etkisiz hale getirilmiş ve darbecilerin çekmiş 

oldukları mesajların dikkate alınmaması hususunda Ankara İl J.K.lığı Hrk.Mrk. aracılığıyla 

(Beştepe J. Gn. K.lığı Karargahı Hrk. Merkezinin darbeciler tarafından ele geçirilmiş olması 

nedeniyle) bütün Jandarma birliklerine J.Gn.K.lığı Harekat Başkanı Tümg. Arif ÇETİN’in 

talimatıyla; PDY/FETÖ’cü askeri şahıslarca darbe maksadıyla çekilmiş olan mesajların 

dikkate alınmaması konusunda Orgeneral Galip MENDİ imza bloğuyla mesaj çekilmiştir. 

Sayın İçişleri Bakanına bilgi vermek suretiyle J.Gn.K.lığı Harekat Başkanı Tümg. Arif 

ÇETİN tarafından; 16 Temmuz 2016 Cumartesi günü saat 02.19 ve 03.07’de NTV 

televizyonu aranması suretiyle basın açıklamalarında bulunulmuştur. 

J.Gn.K.lığı Harekat Başkanı Tümg. Arif ÇETİN’in talimatıyla Orgeneral Galip 

MENDİ imza bloğuyla rütbeli izinlerinin kaldırılmasına ilişkin mesaj bağlı tüm jandarma 
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birliklerine çekilmiştir.  

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi ve Muhabere Merkezince mesaj 

çekilmesinde zorluklarla karşılaşıldığı yönünde bilgiler elde edilmesi J.Gn.K.lığı Harekat 

Başkanı Tümg. Arif ÇETİN’in yönlendirmesiyle Orgeneral Salih Zeki ÇOLAK imza 

bloğuyla Ankara İl J.K.lığı Harekat Merkezi vasıtasıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı bağlı 

birliklerine de mesaj çekilmiştir.  

Beştepe J.Gn.K.lığı ana karargahındaki darbeci teröristleri etkisiz hale getirmek 

maksadıyla, 16 Temmuz 2016 Cumartesi gecesi saat 01.00’den itibaren operasyona 

başlanılmış, operasyon sabaha kadar sürmüş, nizamiyeden başlayarak kademeli olarak 

karargaha girilmiş ve karargah saat 16 Temmuz 2016 Cumartesi 11.00’de tamamen kontrol 

altına alınmıştır. Beştepe Karargâhına yapılan operasyon esnasında direniş gösteren (16) 

darbeci öldürülmüş, (9) darbeci yaralı olarak ele geçirilmiş, sağ yakalanan darbeciler ise TEM 

Şubeye teslim edilmiş olup darbecilerin teslim aldığı rehineler kurtarılmıştır. Bu esnada 

akşam saatlerinde muhtemelen 21.45 civarında; Beştepe J.Gn.K.lığı karargahına 

koordine/işbirliği için gelen Emn.Gn.Md.lüğü TEM D.Bşk. Turgut ASLAN ve korumaları 

darbeciler tarafından rehin alınarak sabah saatlerinde teröristlerce korumasının şehit edilmiş, 

kendisinin de yaralanmıştır. 

16 Temmuz 2016tarihinde saat 09.00’da İçişleri Bakanı tarafından imzalanan darbeye 

katılan (39) personelin görevden alındığına dair yazı WhatsApp üzerinden alınarak personel 

başkanı imzası ile bütün birliklere yayımlanmıştır. 

Beytepe J. Kışlasına müdahale edilmesiyle ilgili olarak;15 Temmuz 2016 tarihinde 

saat:21.45 sıralarında J. Okullar Komutanının yönlendirmesiyle bir grup kursiyer Teğmen 

tarafından tüfekli ve teçhizatlı olarak Beytepe Şehit Korgeneral İsmail Selen Kışlasında J. 

Eğt. K. lığı kışlası nizamiyesi ve nöbetçi heyetine yönelik kalkışma girişiminde 

bulunulmuştur. 

Saat 21.55’de J. Okullar Komutanı telefon ile nöbetçi amiri tarafından aranarak 

kalkışma girişimi bildirilmiş, Okullar Komutanı tarafından “Tüm yetkilerin bu saatten sonra 

gelen Binbaşıda olduğu, nöbetçi heyetinin nöbetini bırakmasını ve istirahat etmesini” 

belirtilmiştir. Saat 22.00’de Kışla Nöb.Amiri ve Nöb.Subayı silahlı kalkışmacılar tarafından 

Kışla Nöb.A. odasına götürülmüş ve cep telefonlarına el konulmuştur. 
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Beytepe J.Kışlası 16 Temmuz 2016 saat 06.00 civarında Ankara J.Blg.K. Tuğg. 

Mehmet ARTAR ve kışla komutanı arak belirlenen J.Kd.Alb. Veli TİRE tarafından 

operasyonla tekrar ele geçirilmiş, darbeci J.Okll.K. Tuğg. Sadık KÖROĞLU evinde 

yakalanmış ve darbeye karışan diğer personel ile beraber haklarında yasal işlem yapılmak 

üzere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne sevk edilmiştir. 

Ankara’da yaşanan olaylar kapsamında darbe gecesinin Emniyet Genel Müdürü 

Celalettin LEKESİZ tarafından;370 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başbakanlık, 

Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, MİT, TRT, Emniyet binaları ile diğer kritik 

binaların etrafının sarılacağı ve bu alanlara girişlere kesinlikle izin verilmeyeceği, zorlanması 

hâlinde ‘Şartlar oluştuğundan, silah kullanılacaktır.’” dendiği, “Emniyet genel merkezindeki 

40 kadar daire başkanlığındaki tüm personelin, raporlu olanlar dâhil, derhâl, behemahâl görev 

baş yapacağı ve Türkiye genelinde depoların tamamının açılıp uzun namlulu silahların 

personele dağıtılacağı ve silahla direnileceği” konusunda talimat verildiği, 

Yukarıda belirtilen emirlerin il emniyet müdürlerine sözlü olarak açık ve kesin bir 

dille iletildiği. Aynı emirlerin il emniyet müdürlüklerine e-postayla da yazıldığı, depolarda 

bulunan tüm uzun menzilli silah, mühimmat ve teçhizatın personele dağıtıldığını, henüz 

teslim alınmamış olan 10 zırhlı taktik aracın acilen ilgili firmadan alınarak Ankara’da göreve 

sevk edildiği, 

Başta Eskişehir yolu olmak üzere ana güzergâh ve yolların büyük araçlarla kapatıldığı. 

Tankların şehre girişlerini olabildiğince engellemek için tedbirlerin alındığı, bu arada, ilgili 

daire başkanları, genel müdür yardımcıları, herkesin bir görev üstlendiği ve STK’larla, sivil 

toplum örgütleriyle, odalarla, siyaset kurumu mensuplarıyla, belediye başkanlarıyla irtibata 

geçip Akıncılar Hava Üssü’ne, Atatürk Havalimanı’na, ilgili yerlere vatandaşları 

yönlendirmeye çalışıldığı, bu kapsamda, Akıncılar Hava Üssü’ne 3 bin kadar vatandaşın 

yönlendirildiği, Özel Harekât polislerinin görevlendirilerek Akıncılar Hava Üssüne ait 

akaryakıt pompası ve yakıt deposunun etkisiz hâle getirilerek uçakların oradan iniş 

kalkışlarına mâni olunmaya çalışıldığı ama depoda daha önce depolanan 7 bin ton kadar 

akaryakıt mevcut olduğu için en azından sabaha kadar istenilen sonucun alınamadığı,  

																																																													
370 Komisyonun 01 Kasım 2016 tarihli dinleme tutanakları. 
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Devlet büyüklerinin Ankara’ya gelme ihtimaline binaen yollara polis ekiplerinin 

yerleştirildiği, vatandaşın havaalanına yönelmesininin sağlanması için Büyükşehir, Altındağ, 

Pursaklar Belediye Başkanlarının aranarak yardım istendiği, 15 bin kadar vatandaşın 

Esenboğa Havaalanı’na gittiği, Havaalanı Koruma Müdürüne talimat verilerek kule 

güvenliğinin sağlandığı, kısa bir süre sonra mezun olmak üzere olan ancak resmî anlamda 

mezun olmamış olan 4.500 Özel Harekât polisi adayının, Doğu ve Güneydoğu Bölgesi’nden 2 

bin özel harekâtçı, 1.300 normal kadrolu personel olmak üzere 7.800 personel çevre illerden 

Ankara’ya intikal ettirildiği, 

Genelkurmay Başkanlığı karargâhında etkisiz hâle getirilen askerî personelle irtibat 

kurulduğu ve operasyon birimleri bilgilendirildiği, bu arada, meslekten emekli edilen, 

Emniyet teşkilatında ihraç edilen FETÖ/PDY mensubu kişilerin Emniyet Genel Müdürlüğü 

İstihbarat Daire Başkanlığı etrafında hareketlendiklerinin anlaşıldığı, 

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünü teslim almak üzere gelen 100 silahlı darbeciyle 

silahlı çatışmaya girildiği ve tankların üzerine benzin dökülerek yakılacağı tehdidiyle 2 tanka 

el konulduğu ve vatandaşların da desteğiyle darbeci askerlerin yakalandığı, bu sırada 5 polisin 

şehit oldu, 133 polisin yaralandığı, 

Ele geçen darbe planlarında isimleri yer alan kişilerle iltisaklı yargı mensubu ve diğer 

kişilerin pasaportlarının yurt dışına çıkmaları, kaçmaları ihtimaline binaen bilgi sistemi 

üzerinden o gece iptal edildiği, 

Bursa, Düzce, Karaman, Konya, Nevşehir, Samsun, Zonguldak, Kırşehir, Amasya 

olmak üzere, tüm buralardan 1.336 personelin teçhizatlarıyla birlikte Ankara iline çağrıldığı 

ve bir emniyet genel müdür yardımcısı tarafından Ankara ilindeki stratejik noktalarında 

görevlendirildiği, 

Polatlı 58. Topçu Tugayından sahte talimatla 80 asker ve füze rampalarıyla birlikte 

darbe için Ankara’ya doğru yola çıkan zırhlı araçların Temelli yakınlarında polisler tarafından 

durdurularak etkisiz hâle getirildiği, 

Genelkurmay Başkanlığından çıkan toplam 933 er, erbaş ve rütbeli personelin 

gözaltına alındığı ve ayın 16’sında sabah 08.30’dan itibaren Jandarma Genel Komutanlığında 

kontrolün ele alınmasından itibaren orada görevli Özal Harekât personelinin Akıncı Hava 

Üssü’ne görevlendirildiği, sabahın ilk saatlerinden itibaren Akıncı’da operasyon çalışmaları 
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başladığını ve akşam saatlerinde de akıncı’da bulunan darbecilerin tamamının teslim alınarak 

aşağı yukarı tüm direnç unsurları merkezlerinin bir bir kontrol altına alındığı belirtilmiştir. 

2.2.4.4. İstanbul’da Yaşanan Olaylar 

15 Temmuz 2016 22:00 civarında Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 

bir grup asker tarafından araç trafiğine kapmatılıştır.371 

 Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ile bazı üst düzey Türk Silahlı 

Kuvvetleri mensupları İstanbul’da katıldıkları düğün töreninde zapt altına alınarak 4. Ana Jet 

Üs Komutanlığına (Akıncı) götürülmüştür. 372 

Atatürk Havalimanı, hava trafik kontrol kulesini kontrol altına alan 1. Ordu 

Komutanlığına bağlı askerlerce sadece iniş yapacak uçaklara izin verilmesi kaydıyla hava 

trafiğine kapatılmıştır. 

1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar da darbe girişiminde bulunan askerlerin 

sorumlu bulunduğu komutanlığa bağlı küçük bir grup olduğunu bildirerek komuta kademesi 

olarak hareketi desteklemediklerini belirtmiştir. 

 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.373 Saat 01.00’e doğru darbeye 

teşebbüs edenlere Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Türk Ceza Kanununun 309, 

311, 312 ve 313. maddelerine dayanılarak resmen soruşturma başlatılmış ve gözaltı kararı 

alınmıştır. 

Siyasilerin çağrısı sonucu Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne 

doğru yürüyüşe geçen sivil gruplar ile askerler arasında yaşanan arbedede Adalet ve 

Kalkınma Partisinin reklam kampanyalarını hazırlayan Erol Olçak da dâhil olmak üzere 

hayatını kaybedenler olmuştur. 374  

																																																													
371 TC Anadolu Ajansı Yayınları “Dakika Dakika FETÖ’nün Darbe Girişimi” (Kitap) 21 Temmuz 2016 İstanbul 
372 http://www.hurriyet.com.tr/havada-21-saat-24-dakika-generallerin-savasiDeniz ZEYREK (10 Ağustos 2016 
373 TC Anadolu Ajansı Yayınları “Dakika Dakika FETÖ’nün Darbe Girişimi” (Kitap) 21 Temmuz 2016 İstanbul 
374 http://www.haberler.com/istanbul-da-bogazici-koprusu-nde-darbe-girisiminde-8613298 
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Saat 04:00 sularında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, cunta savaş uçaklarından gizlenmek 

amacıyla yolcu uçağı kodu olan THY 8456 kodunu kullanan TC-ATA uçağı ile Atatürk 

Havalimanı’na inmiş ve bir basın açıklaması düzenlenmiştir.375 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Vezneciler’deki hizmet binasını ele geçiren 

askerler ile polis arasında sabaha kadar süren çatışma sonucu polisler binayı emniyet altına 

almış, Çengelköy Karakolu’nu ele geçirmeye çalışan askerler ile polis arasında çıkan 

çatışmada polisler karakolun güvenliğini sağlamayı başarmışlardır.376/377. Darbe girişiminin 

başladığı Boğaziçi Köprüsü’nü ellerinde tutan yaklaşık elli asker silah bırakarak teslim 

olmuştur. Gece boyunca tanklarla kapatılan Boğaziçi Köprüsü, askerlerin teslim olmasının 

ardından 08:30’da kısmen trafiğe açılmıştır.378 

İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı J. Kor.Bl.K.lığına saat 20.30 sıralarında (2) sivil 

araçla (8) Harp Akademisi öğrencisi askeri personel gelmiş, misafirhanede yanlarında 

getirdikleri kamuflaj elbiselerini giymiş ve bölükten aldıkları MP-5 makinalı tabanca ve 

mühimmatı kuşanmak suretiyle sabaha kadar beklemede kalmışlar, darbe başarısız olunca 

sabah silahlarını bırakarak kaçmışlardır. Söz konusu koruma bölüğünde bir gün önce de keşif 

faaliyetinde bulunulduğu tespit edilmiştir. Istanbul Il J.K.lıgı emrınde görevlı Il J.K. J.Kur. 

Alb. Gürcan SERCAN, 4'üncü Il J.K.Yrd. J.Alb. Haydar YALIN, Arnavutköy Ilçe J.K.lıgı 

Mrk.J.Krk.K. J.Tgm. Müjdat AYBEY, Arnavutköy Ilçe J.K.lıgı emrınde görevlı 

Uzm.J.Iı.Kad.Çvs. Mustak KARTAL 16 Temmuz 2016 tarıhınde Il Emn.Md.lügü tarafından 

gözaltına alınmıstır.379  

İstanbul’da yaşanan olaylar kapsamında İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa 

ÇALIŞKAN tarafından;380 

Saat 22.30 da polis teşkilatına yapılan telsiz anonsu ile,” Hiçbir şekilde silahların 

teslim edilmeyeceği, bulunulan yerlerden ayırılmayacağı, vatandaşlarla beraber 

karşımızdakilere de zarar vermeden müdahale edileceğinin ifade edildiği, 

																																																													
375 http://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/cumhurbaskani-erdoganin-ucagi-havada-isim-degistirdi- 
376 http://t24.com.tr/haber/ibb-onunde-asker-ve-polis-arasinda-catisma-cok-sayida-yarali-var, 
377 http://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/son-dakika-gazeteci-mustafa-cambaz-hayatini-kaybetti-1316746 
378 http://aa.com.tr/tr/turkiye/bogazici-koprusu-kismen-trafige-acildi/608671 
379 J.Gn.K.lıgının 17 Temmuz 2016 tarihli ceridesi 
380 Komisyonun 01 Kasım 2016 tarihli dinleme tutanakları. 
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Boğaziçi Köprüsüne vatandaşların gelip kalabalık oluşması ile birlikte vatandaşın 

üzerine ateş açıldığı ve bazı vatandaşlarımız şehit olduğu, ayrıca kalkışmacılar tarafından dört 

kez tank atışı yapıldığı, bu durum karşısında köprüye gelen askerlerin polis ile irtibata geçerek 

olaylara müdahale ettiği, bir generalin koordinesinde yapılan darbe karşıtı müdahalelerde bir 

albayın şehit olduğu bir albayında ağır yaralandığı mümkün olduğu kadar çatışma ortamı 

oluşmaması için gerekli itina, özen gösterildiği, temkinli ve sabırlı davranıldığı, 

İstanbul genelinde tankların ilerleyişini durdurmak için metrobüsler, ağır araçlar ve 

tüm imkânların seferber edildiği, CNN TÜRK Tv. Atatürk Havalimanı, AKOM gibi birçok 

yerin darbeciler tarafından işgal edildiği,  

Vatan Caddesi’ndeki Emniyet Müdürlüğünün işgal edilmemesi için büyük çaba sarf 

edildiği, Çengelköy’de yine büyük çaba sarf edildiği, şehitlerin verildiği. İstanbul’da 26 ayrı 

noktada mücadele verildiği. bu arada, ilginç olan olaylardan bir tanesinin, Vatan Caddesi’ne 

gelen bir tankta bulunan bir yarbay alındığı, onun Whatsapp’ının ele geçirildiği. O Whatsapp 

çok büyük fayda sağladığı. 104 kişinin haberleştiği bir Whatsapp grubunda, darbecilerin; işte, 

Gelibolu tarafından veyahut da Çorlu tarafından veyahut da helikopterden, uçaktan yardım 

talep ediyorlar, “Atış yapalım mı?” diye soruyorlar, “Vatan’a ateş edin.”, “Şuraya atış desteği 

sağlayın.”, “Acımayın.” gibi birtakım şeylerin konuşulduğunun tespit edildiği söz konusu 

Whatsapp gurubunun ele geçirilmesinin emniyet güçlerini çok rahatlattığı, 

Sayın Cumhurbaşkanının “Kuleyi ne kadar zamanda boşaltırsınız?” dediğinde, 

İstanbul Emniyet Müdürü olarak on-on beş dakika dendiği, Atatürk havalimanı kulesinin on-

on beş dakika içinde kalkışmacılardan temizlendiği ve akabinde Sayın Cumhurbaşkanının 

uçağının İstanbul’a iniş yaptığı bildirilmiştir. 

2.2.4.5. Diğer Şehirler ve Yurt Dışında Durum  

İzmir;  

Jandarma Lojistik Komutanı Korg. Ata KALKAN, İzmir-Gümüldere’de izinde iken 

15 Temmuz 2016 Cuma günü saat 23.00 sıralarında silah zoruyla derdest edilmiş, (6) saat 

süresince bilinmeyen yerlerde araçla gezdirilmiş, Bornova 2’nci J.Komd.Tug.K.Yrd. ile İzmir 
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İl Komutanının girişimleri ile Karşıyaka İlçe J.K.lığına 16 Temmuz 2016 Cumartesi günü saat 

05.00 sıralarında teslim edilmiştir.381 

Bursa;  

Bursa İl J. Komutanının saat 22.30’da nöbetçi amirinin kalkışmacılar tarafından 

yayınlanan sahte emirleri bildirmesi üzerine Bursa İl J. Komutanı personelini Osmangazi İlçe 

J.K.lığında toplamaya çalışmış, kendisi de buraya intikal etmiştir. Bu kalkışma faaliyetini 

sonlandırmak maksadıyla Bursa İl J. Komutanı Osmangazi İlçe J.K.lığında yakalanmış olup, 

bu faaliyette (5) Subay, (3) Asb., (2) Uzm.J., (2) Uzm. Erbaş olmak üzere (12) personel 

tutuklanmış (4) personel ise gözaltına alınmıştır. 382 

Şırnak; 

Şırnak Çakırsöğüt Komd.Tug. Komutanının talimatıyla göreve gidileceği bahanesiyle 

(2) Tabur kuvvetin sahte bildiriye uyarak izinsiz Ankara’ya intikal etme amacıyla kurye 

uçağına binmek üzere Cizre ilçesine hareket ettiği tespit edilmiş, saat 02.20’de Cizre girişinde 

beklemiş, uçağın gelmemesi üzerine anılan birlikler ana üs bölgesine dönüş yapmış olup 

müteakiben olaya müdahale edilerek personel gözaltına alınmıştır. Darbe girişiminde bulunan 

1'ıncı J.Komd.Tug.K. Tugg. Alı Osman GÜRCAN 16 Temmuz 2016 tarıhı ıtıbarıyle 

görevinden uzaklaştırılmıştır.383 

Batman; 

Batman J.Blg.Komutanlığında saat 20.30’dan itibaren İl J. Komutanından haber 

alınamamıştır. (Kalkışmaya katılan (5) subay tarafından Batman İl J. Komutanının ikamet 

etmekte olduğu J.Blg.K.lığı lojmanlarındaki konutunda enterne edildiği 16 Temmuz 2016 

günü saat 09.30 sıralarında anlaşılmıştır.) İzinde olan J. Bölge Komutanının olayı öğrenip 

telefonla araması üzerine, gelen sahte emirler Kurmay Başkanı Vekili tarafından bölge 

Komutanına arz edilmiş, J.Blg.K. ise bu emirleri tanımadığını bildirmiştir. Söz konusu 

kalkışmanın başarılı olmadığı anlaşılınca, gecenin ilerleyen saatlerinde (5) subaydan (2) ’si İl 

J. Komutanının yanında kalmış, diğer (3) ’ü ise kaçmış, kaçanlar yapılan takip sonucu 

Diyarbakır İlinde yakalanmaları sağlanmıştır. 

																																																													
381 J.Gn.K.lıgının 17 Temmuz 2016 tarihli ceridesi 
382 J.Gn.K.lıgının 17 Temmuz 2016 tarihli ceridesi 
383 J.Gn.K.lıgının 17 Temmuz 2016 tarihli ceridesi 
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Darbe tesebbüsünde bulunan J.Kur.Bnb. Cıhanhan EFE, J.Kur.Bnb. Adnan ERGÜN, 

J.Kur.Bnb. Necıp NEFESOGLU 16 Temmuz 2016 günü saat 08.30'da Batman-Dıyarbakır 

karayolunda Il Emn.Md.lügü unsurlarınca yakalanarak gözaltına alınmıstır. Ayrıca darbe 

gırısımınde bulunarak Batman Il J.K. J.Kur. Alb. Hüseyın TOPUZ'u rehın alan J.Kur.Bnb. 

Hasan Alı GIDER Ve J.Ütgm. Alpaslan TUNA yakalanarak gözaltına alınmıstır.384  

Erzurum; 

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca 16 Temmuz 2016 günü saat 07.30 sıralarında, 

verilen arama kararı üzerine; Cumhuriyet Savcıları, Askeri Savcı, Merkez Komutanlığı 

Personeli ve Il Emn.Md.lügü Tem S.Md.lügü ekiplerince Jandarma Bölge Komutanlığına 

gelinerek aramaya başlanılmıştır. Erzurum J.Blg.K.lıgında görevli olup gözaltına alınan (4) 

rütbeli personelin çalışma odaları aranmış, odalarda bulunan muhtelif çizelge ve notların yanı 

sıra; J.Kur.Plt.Alb. Murat KOÇAK'a ait (2) adet (Lenovo e 84 pb2sffd ve Lenovo e84pb 2 

sfhc seri numaralı), J.Mu.Yb. Yasar BUÇKUN'a aıt (Caspersroa223152 230vacsoh2 seri 

numaralı), J.Kur.Bnb. Murat YILMAZ'a ait (Lenovo 7357c10 7357-w1x-lmfhnmk) seri 

numaralı, J.Mly.Bnb. Mehmet KARAMAN'a ait (Lenovo 7357c10 7357-w1xlmfhnmk) seri 

numaralı toplam (5) adet bilgisayar kasasına imaj örneği alabilmek amacıyla el konulmuştur. 

Arama faaliyeti saat 11.50'de bitirilmiştir. 385 

Hakkari; 

İçişleri Bakanı Efkan ALA tarafından görevinden uzaklaştırıldığı bildirilen J.Kur.Alb. 

Demiray DEMIRCI (1994-79) 'nın yerine Hakkâri Valiliğinin emri ile Hakkâri İl J.K. olarak 

J.Alb. Yalçın BAYSAL (1994-a.9) görevlendirilmiştir. 386 

Iğdır; 

İçişleri Bakanı Efkan Ala tarafından görevinden uzaklaştırıldığı bildirilen ve Iğdır 

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan J.Alb. Mustafa ULUS (1991-77) 'un 

yerine Iğdır İl J.K. olarak 14 temmuz 2016 tarihinde birliğe katılan J.Kur.Kd.Alb. Kahraman 

DIKMEN (1991-34) görevlendirilmiştir.387 

																																																													
384 J.Gn.K.lıgının 17 Temmuz 2016 tarihli ceridesi 
385 J.Gn.K.lıgının 17 Temmuz 2016 tarihli ceridesi 
386 J.Gn.K.lıgının 17 Temmuz 2016 tarihli ceridesi 
387 J.Gn.K.lıgının 17 Temmuz 2016 tarihli ceridesi 
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Muğla; 

Muğla-Marmaris İlçesi Grand Yazıcı Otelde, 15 Temmuz 2016 tarihinde (2) polis 

memurunun şehit edilmesi ve (7) polis memurunun yaralanması ile sonuçlanan saldırı olayına 

karıştığı tespit edilen (20-25) civarında özel donanımlı, üniformalı ve silahlı şahısların 

Marmaris İlçesinde araziye kaçtığının değerlendirilmesi üzerine icra edilecek operasyona 

katılmak maksadıyla Bornova 2'ncı J.Komd.Tug.K.lıgından (1) J.Komd.Bl.K.Lıgı 

görevlendirilmiş, bölük saat 22.30'da Muğla Il J.K.lıgına giriş yapmıştır.388  

Marmaris’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'ten ayrılmasının 1,5 

saat sonrasında konakladığı otele İzmir'den kalkarak bombalı saldırı gerçekleştiren üç askerî 

helikopter ile helikopterden inerek onlara karadan destek veren kırk Özel Kuvvetler 

Komutanlığına bağlı asker bölgedeki polisler ile çatışmaya girmiş, sabaha karşı arızalanan bir 

helikopteri bölgede bırakarak diğer iki helikopter ile bölgeden çekilen Pilot Albay Zeki 

Göçmen idaresindeki üst rütbeli askerlerin başarılı olmaları halinde Erdoğan'ı kaldığı otelde 

öldürmeyi ya da rehin almayı planlandığının düşünüldüğü belirtilmiştir.389 /390 

Adana;  

10. Hava Tanker Üs Komutanlığında 30 askerin bölge ve il jandarma 

komutanlıklarının bulunduğu yerleşkeye hareket edeceği istihbaratını alan polisler TOMA ve 

zırhlı araçlarla askerlerin nizamiyeden çıkışını engellenmiş ve abluka altına alınmıştır.391 

Bitlis; 

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir grubun darbe girişiminin önlenmesinin ardından 

Bitlis'te de hareketli saatler yaşanıyor. Gece boyunca vatandaşların sokaklarda olduğu kentte 

sabah saatlerinde Bitlis 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Arif Seddar Afşar 

gözaltına alındı. Vali Çınar, İçişleri Bakanlığı'nın talimatı ile Tuğgeneral Afşar'ın darbe 

girişimine destek verdiği gerekçesiyle görevden alındığını ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 

kararıyla da polis ekipleri tarafından gözaltına alındığını açıkladı.392 

																																																													
388 J.Gn.K.lıgının 17 Temmuz 2016 tarihli ceridesi 
389http://t24.com.tr/haber/cumhurbaskani-erdogani-bu-otelde-oldurecekler-miydi,350256  
390 http://www.aksam.com.tr/guncel/40-bordo-bereli-ile-suikast-girisimi/haber-533879 
391 http://aa.com.tr/tr/15-temmuz-darbe-girisimi/askeri-usten-cikmak-isteyen-askerlere-izin-verilmedi/608591 
392 http://www.dha.com.tr/tum-turkiyede-darbecilere-gozalti-dalgasi_1281107 
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 Denizli;  

Darbe teşebbüsüne katılan yaklaşık beş yüz subay ile astsubay, jandarma ile polis 

güçlerine teslim olmuş ve Çardak İlçe Jandarma Komutanlığında sorgu altına alınmıştır. 

 Kocaeli; 

İletişimi kesmek amacıyla Turkcell'in Gebze Veri Merkezi'ne giren 13 asker ile aynı 

soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir öğretmen, Gebze Adliyesinde savcılıktaki 

sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.393 

Malatya; 

DARBE girişiminin ikinci dalgasının dün Malatya Erhaç'taki ARFF olarak 

adlandırılan sivil itfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin araçlarını piste sokarak engellediği 

ortaya çıktı. 15 Temmuz gecesinde Kayseri Erkilet'teki 12'nci Hava Ana Üs Ulaştırma 

Komutanlığı'ndan izinsiz olarak havalanan 8 askeri nakliye uçağının sabah erken 

saatlerde Malatya Erhaç'taki 7'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na indi. İki Airbus A400M ve 

6 adet C-130 askeri nakliye uçaklarında 39 yüksek rütbeli subay, uçak teknisyeni ve silahçı 

astsubayları ile mühimmat taşıdığı öğrenildi. Bu ekibin faaliyeti önlenemeseydi 

Malatya'daki üs komutanlığındaki F-4E 2020 savaş uçaklarına bomba ve füze yükleyerek 

darbe girişiminin ikinci dalgasını başlatılacağı belirtilmiştir.394  

15 Temmuz günü yapılan darbe girişimine destek veren Malatya'daki 2'nci Ordu 

Komutanlığı'nda 100’e yakın farklı rütbelerdeki asker, saat 10.30 sıralarında başka 

birliklerden gelen subaylara teslim oldu. Öte yandan, darbe girişimcisi askerleri teslim almak 

için gelen 2. Ordu Komutanlığı'na biriken yaklaşık 500 kişi ise bekleyişlerini sürdürüyor. 

Kalabalıktakiler, darbe girişimcisi askerlerin tankla araçların üzerinden geçerek büyük hasara 

neden olduklarını söyledi.395  

Mersin; 

İstanbul ve Ankara'daki darbe girişi sonrası kendisini Mersin'de sözde 'sıkı yönetim 

komutanı' ilan eden Akdeniz Bölge Garnizon Komutanı Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan için 

																																																													
393 http://www.haberler.com/feto-nun-darbe-girisimi-turkcell-in-veri-merkezine-8641495  
394 http://www.haberler.com/malatya-darbe-girisiminin-ikinci-dalgasi-malatya-8619064- 
395 http://www.hurriyet.com.tr/malatyada-2-ordu-karargahinda-catisma-sabaha-kadar-surdu-2-37309909 
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca darbe girişimi suçlamasıyla gözaltı karara çıkarıldı. 

Bunun üzerine harekete geçen polis, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı önünde önlem 

aldı. Burada içeriye giriş ve çıkışları yasaklayan polis ekipleri, bölgede yoğun güvenlik 

önlemi aldı. Polislere teslim olmak istemeyen Tuğamiral Demirhan, sabaha kadar 

garnizondan dışarıya çıkmadı. Demirhan, sabah saatlerinde Merkez Komutanı Albay Ekrem 

Özer tarafından ikna edildi. Merkez Komutanı Özer'in de içinde bulunduğu askeri araçla 

Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Tuğamiral Demirhan, burada gözaltına alınmıştır. 396 

Sakarya; 

Sakarya'da darbe girişiminde bulunan askerlerin Valiliği işgal ettiğinin haber alınması 

üzerine yaklaşık 10 bin kişi Sakarya Valiliği'ne yürüdü. Valiliğin bulunduğu yerleşkeye 

gelirken burada askeri araçlarda bekleyen askerlere toplananlar "Siz bizim vergilerimizle 

görevinini yapıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Bu tepki üzerine askeri araçlardaki askerler 

ayrılırken, valilikten silah sesleri gelmesi üzerine ellerinde bayraklarla valiliğe yürülen 

vatandaşların üzerine ateş açıldı. Olaylarda biri gazeteci 8 kişi vurulurken, tank ve diğer 

askeri araçları ele geçiren vatandaşlar, askerlerin silahlarına da el koydu. Toplananlar bazı 

askerlere saldırarak, linç girişiminde bulundu. Yaralılar, hastaneye götürülmek üzere 

ambulanslara bindirildi. Ambulansa yaralı askerlerin de alınmasına tepki gösteren vatandaşlar, 

ambulansların gidişine izin vermeyerek camlarını kırdı. Askerlerin valilikten çıkartılması 

sonrasında ellerinde bayrak olanlar askeri araçların üzerine çıktı. Sakarya'da Kent 

Meydanı'nda toplanan kalabalık darbe girişimine tepki gösterirken, Sakarya Emniyet 

Müdürlüğü Sakarya'da darbe girişiminde bulunan 40 kişiyi gözaltına aldı. Sakarya 

Cumhuriyet Bassavcısı Mustafa Ercan yaptığı yazılı açıklamada darbeye teşebbüs kalkışan 

askeri personel hakkında 9 subay 4 uzman çavuş olmak üzere 50 kişinin gözaltına alındığını 

açıkladı.397 

2.2.4.6.  Cumhurbaşkanı’na Suikast Girişimi 

Marmaris ilçesinde bulunan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip ERDOĞAN’a 

suikast için görevlendirilen uçuş personelleri dâhil 39 şüphelinin bu üstten hareket ettikleri, 

üssün hem nakliye hem de künyesinde bulunan MAK timleri sayesinde saldırı merkezi olarak 

kullanıldığı, 15.07.2016 tarihinde özel kuvvetlerde görev yapan Kara Kuvvetleri 

																																																													
396 http://www.aksam.com.tr/guncel/akdeniz-bolge-garnizon-komutani-gozaltina-alindi/haber-533563 
397 http://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/son-dakika-haberi/1316963 



537 
 

	

Komutanlığından, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan Sat Komandosu olan rütbeli 

askerler ile Çiğli 2.Ana Jet Üs Komutanlığında görevli MAK timlerinden oluşan, saldırı 

timlerin, üs komutanlığı envanterinde bulunan silah, mühimmat ve teçhizatları kullanarak, 

Marmaris eylemini gerçekleştirdikleri, eylem sonucunda başarılı olamamaları üzerine 

helikopterlerin bir yaralı ile birlikte üsse geri döndükleri anlaşılmıştır.398 

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Marmaris’ten ayrılmasının ardından 

konakladığı otele 3 helikopterden ateş açılmış, Helikopterlerden daha sonra yüzleri maskeli ve 

ağır silahlar taşıyan guruplar inmiştir.399 

Olayların ardından bölgeye polis ekibi sevk edilmiş çıkan çatışmalarda 10 kişi 

yaralanmıştır. Çatışma sırasında yaralananlardan polis memuru Nedim Cengiz Eker ve 

cumhurbaşkanlığı koruma polisi Mehmet Çetin şehit olmuştur. Sabah saatlerine kadar süren 

çatışmalar sonucunda darbeci askerler otelden ayrılarak İçmeler mevkiinde ormanlık alana 

kaçmıştır.400 

Darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı İstanbul Atatürk 

Havalimanı’na getiren özel uçak darbecilerin F-16 uçaklarını atlatarak indi. Dalaman 

Havalimanı’ndan kalkan Gulfstream G450 tipi TC-ATA uçağının kaptan pilotu Atatürk 

Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi’yle bağlantıya geçerek darbeci pilotların kullandığı 

F-16 uçaklarından kaçınarak inmeyi başardı. Başbakanlık filosuna bağlı TC-ATA uçağının 

pilotuna bilgi veren kontrolör F-16 uçaklarının durumunu dakika dakika rapor ederek uçağı 

Atatürk Havalimanı’na indirmeyi başardı. Boğaz Köprüsü üzerinde bulunan F-16 uçaklarıyla 

yaklaşan TC-ATA uçağının Genel Havacılık Terminali apronuna hızla park edebilmesi için 3-

5 sol numaralı piste indirilmiştir.401 

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırı için giden 

Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerinin, çelik kapı açmak için kullanılabilecek 

mühimmatlar hakkında bilgilendirildiği ortaya çıktı.402 Söz konusu haberde; 

																																																													
398 T.C. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunun 2016/2090 numaralı İddianamesi. 
399 TC Anadolu Ajansı Yayınları “Dakika Dakika FETÖ’nün Darbe Girişimi” (Kitap) 21 Temmuz 2016 İstanbul 
400 TC Anadolu Ajansı Yayınları “Dakika Dakika FETÖ’nün Darbe Girişimi” (Kitap) 21 Temmuz 2016 İstanbul 
401 http://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/cumhurbaskani-erdoganin-ucagi-havada-isim-degistirdi- 
402 http://www.gazetevatan.com/fetonun suikast timine bombacidan celik kapi tuyosu (haber) 15.11.2016 
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Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan ve İzmir 2. Ağır Ceza 

Mahkemesince kabul edilen bin 300 sayfalık iddianamede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 

suikast için görevlendirilen MAK timlerinin kuruluşu, bu timlerin FETÖ'nün darbe 

girişiminde üstlendiği rol ve Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nün darbedeki pozisyonuna ilişkin bilgiler 

yer aldı. 

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı tüm üs komutanlıklarında bulunan arama 

kurtarma timlerinin, darbe girişimi kapsamında tutuklanan Akın Öztürk'ün Hava Kuvvetleri 

Komutanlığı yaptığı 2014 yılında "MAK" adıyla İzmir ve Konya'da toplanarak bu timlerde 

FETÖ'nün hâkimiyetinin sağlandığına dikkati çekilen iddianamede, 15 Temmuz'da da 39 

personelin Marmaris'te bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırı için Çiğli 2. Ana Jet 

Üssünden hareket ettiği aktarıldı. 

Gizli tanık ifadelerinin de yer aldığı iddianamede, MAK timleri, SAT komandosu ve 

Özel Kuvvetler ekiplerinin, saldırı merkezi olarak kullanılan Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı 

envanterindeki silah, mühimmat ve teçhizatları kullanarak Marmaris saldırısını 

gerçekleştirdiği kaydedildi.  

Darbe girişimi sonrasında tutuklanan MAK timi personeliyle ilgili bilgilere de yer 

verilen iddianamede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırı için giden suikast timinin, çelik kapı 

açmada kullanılabilecek mühimmatlar hakkında bir bomba uzmanından bilgi istediği 

vurgulandı.  

İddianamede, tutuklulardan MAK kursiyeri bomba uzmanı Astsubay Emre 

Güntekin'in, Marmaris saldırısına katılan MAK personelini, araçla Çiğli 2. Ana Jet Üs 

Komutanlığındaki helikopter pistine taşıdığı ve burada yedişer kutu mermi/mühimmat 

dağıttığı belirtildi. 

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı tüm üs komutanlıklarında bulunan arama 

kurtarma timlerinin, darbe girişimi kapsamında tutuklanan Akın Öztürk'ün Hava Kuvvetleri 

Komutanlığı yaptığı 2014 yılında "MAK" adıyla İzmir ve Konya'da toplanarak bu timlerde 

FETÖ'nün hâkimiyetinin sağlandığına dikkati çekilen iddianamede, 15 Temmuz'da da 39 

personelin Marmaris'te bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırı için Çiğli 2. Ana Jet 

Üssünden hareket ettiği aktarıldı.  
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Gizli tanık ifadelerinin de yer aldığı iddianamede, MAK timleri, SAT komandosu ve 

Özel Kuvvetler ekiplerinin, saldırı merkezi olarak kullanılan Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı 

envanterindeki silah, mühimmat ve teçhizatları kullanarak Marmaris saldırısını 

gerçekleştirdiği kaydedildi.  

Darbe girişimi sonrasında tutuklanan MAK timi personeliyle ilgili bilgilere de yer 

verilen iddianamede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırı için giden suikast timinin, çelik kapı 

açmada kullanılabilecek mühimmatlar hakkında bir bomba uzmanından bilgi istediği 

vurgulandı.  

İddianamede, tutuklulardan MAK kursiyeri bomba uzmanı Astsubay Emre 

Güntekin'in, Marmaris saldırısına katılan MAK personelini, araçla Çiğli 2. Ana Jet Üs 

Komutanlığındaki helikopter pistine taşıdığı ve burada yedişer kutu mermi/mühimmat 

dağıttığı belirtildi.  

"Paşa" lakaplı FETÖ'nün "üs imamı" olduğu iddia edilen Kıdemli Başçavuş Zekeriya 

Kuzu ve Üsteğmen Hasan Arslanbay'ın, Güntekin'den çelik kapı açmak için kullanılabilecek 

"Flexible Linear Shapet Charges" isimli mühimmatlar hakkında bilgi istendiği aktarılan 

iddianamede, bunun üzerine söz konusu kişinin sosyal paylaşım sitesi YouTube'dan 2 video 

ile bir yazılı doküman şeklindeki sayfanın fotoğrafını WhatsApp'tan Arslanbay'a gönderdiği 

kaydedildi.  

İzmir'de FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 

hazırlanan ve İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, FETÖ elebaşı 

Fetullah Gülen "bir numaralı şüpheli" olarak yer alıyor. İddianamede, 267 şüpheli hakkında 

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olma, Türkiye 

Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" 

suçlamaları bulunuyor.  

Ayrıca Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma kapsamında 

Marmaris ilçesinde bir otelde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı'nı etkisiz 

hale getirmek amacıyla, 37 şüphelinin Ankara, İstanbul ve İzmir illerindeki planlama ve 

hazırlık aşamalarını takiben, 16/07/2016 tarihinde İzmir ilinden helikopter ile Muğla ili 

Marmaris ilçesine geldikleri, müşteki Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa bir 

süre evvel Marmaris ilçesinden ayrılmış olması nedeniyle kendisine ulaşamadıkları ancak 
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burada Cumhurbaşkanı'nı korumakla görevli olan müştekilere tehdit ve hakaretlerde 

bulunmaktan, şiddet uygulamaktan, onları hürriyetlerinden yoksun bırakmaktan 

çekinmedikleri, müşteki polislere ve müşteki Cumhurbaşkanı'na hakaret içerikli sözler sarf 

ettikleri, devletimizin güvenlik güçleri ile çatışmaya girdikleri, iki kahraman güvenlik 

görevlisini şehit ettikleri gibi müşteki sivil vatandaşlara ait ev, otel, otomobil gibi taşınır 

taşınmaz mal varlıklarında hasar meydana getirdikleri, bir kısım şüphelinin eyleme fiilen 

iştirak etmeyip eylemin planlanması aşamasında şüphelilere görev tevdi ederek onları 

azmettirdikleri, bir kısım şüphelinin ise fiilen eyleme iştirak eden şüphelilere yardımda 

bulundukları tespit edilmiştir.403 

2.2.4.7. Dışişleri Bakanlığı 

15 Temmuz 2016 gecesi, darbe girişimine karşı Dışişleri Bakanlığınca dış teşkilata ilk 

genelge, gece yarısı saat 01:50’de çekilmiştir. Genelgede, silahlı kuvvetler 

içinde yuvalanmış münferit bir grubun kalkışmaya yeltendiği, bunların en 

kısa zamanda alt edilecekleri bildirilerek, dış temsilciliklerimize Dışişleri 

Bakanlığından gelmeyen hiçbir beyan, bildiri veya bilginin dikkate 

alınmaması talimatı verilmiştir. 

15/16 Temmuz sabaha karşı, darbecilerin amaçlarına ulaşamadığının kaydedildiği bir 

açıklama metni, farklı dillerde tercümeleri ile birlikte dış temsilciliklerimize gönderilmiştir. 

Açıklama metninin tüm sosyal medya araçları da kullanılmak suretiyle yabancı kamuoyuna en 

geniş şekilde duyurulması sağlanmıştır. 

16 Temmuz sabahı, milletimizin, hükümetimizin, tüm siyasi partilerimizin ve 

medyamızın tarihi bir demokrasi ve vatanseverlik dersi vererek, FETÖ terör örgütünün 

düzenlediği anlaşılan bu hain kalkışmayı nasıl bastırdığı tüm Dış Temsilciliklerimize 

kapsamlı bir not halinde iletilerek, içerdiği bilgilerin yabancı muhataplara en geniş biçimde 

aktarılması talimatı verilmiştir.  

16 Temmuz’da, ayrıca tüm Teşkilata, TBMM Genel Kurulu Olağanüstü 

Toplantısı’nda Meclis'te temsil edilen siyasi partiler tarafından kabul edilen Ortak Bildiri ve 

İngilizce çevirisi, yurtdışında yapılacak bilgilendirme faaliyetlerinde istifadeleri için Dışişleri 

Bakanlığı tarafından tüm dış teşkilata gönderilmiştir. 

																																																													
403 Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Sor. No:2016/4413, Esas No:2016/2670, İdd. No:2016/267 
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2.2.5. Darbe Girişiminde Rol Alan Yapılar / Aktörler / Kişiler  

Darbe Girişiminde ön planda göze çarpan ve fiili olarak sokağa dökülerek kendi 

halkına çekinmeden ve acımasızca silah kullananlar askerler, daha doğru ifadeyle asker 

kıyafetli teröristler olsa da yaklaşık olarak 40 yıllık faaliyet süresi olan örgütün darbe gücüne 

erişene kadar Türk silahlı Kuvvetleri yanında, emniyet, yargı, siyaset, kamu kurum ve 

kuruluşları, üniversiteler, vakıflar, dernekler, sendikalar, okullar, dersaneler, yurtlar, sağlık iş 

dünyası, spor dünyası ve esnaflar arasında örgütlendikleri açığa çıkmıştır. 

FETÖ/PDY Darbe ve Darbecilerle İlişkiler: 

12 Mart 1971de yani muhtıranın verildiği yıl, bir kasaba vaizi yaşı 21, Ankara’da, 

Vehbi Koç’un evinde, dönemin MİT Müsteşarı Fuat Doğu ve çok kritik bir adam Yaşar 

Tunagür Hoca’yla saatler boyu görüşebiliyor. 404 

Aynı şekilde FETÖ'nün 12 Eylül 1980 Askeri darbesi destek verdiği ve hayatiyetini 

sürdürdüğü aşikardır. "1980 darbesinden bir ay sonra ki dergi hemen hemen o aylarda ilk defa 

yayım hayatına girdi. Derginin adı da ilginçtir, ironiktir: Sızıntı dergisi. 1980’den bir ay yani 

darbeden bir ay sonra, Ekim sayısında Sızıntı dergisinin başyazısı Fetullah Gülen’e aittir, 

başlık da “Son Karakol”dur. Bu yazının son paragrafı “Hızır gibi imdadımıza yetişen 

Mehmetçiğe -yani darbecileri kastediyor- minnet ve şükran duyuyoruz.” diyebiliyor. 405 

FETÖ/PDY 15 Temmuz FETÖ Darbe Girişiminde 28 Şubat Postmodern 

Darbesinin Rolü: 

"Başlangıçta kendisini İslam Dininde ve Nur Cemaati içinde görürken 1971 muhtırası 

sonrasında tutuklanması ve Türkiye’deki askerin gücünden çekinmesi nedeniyle Nur 

Cemaatine uzak durmuş ve her vesile ile de kendisini bu cemaat içinde görmediğini ifade 

etmiştir. Fetullahçılar başları sıkıştığında, Müslüman ve Nur Cemaatinin bir kolundan ibaret 

olduklarını ifade etseler de onlarla gerçekte hiç bir fikri bağları bulunmamaktadır". 406 

Önceleri dini yapı içerisinde hayır amaçlı bir cemaat olarak 1965'li yıllarda kurulan 

Fetullah Gülen Cemaati (Hizmet Hareketi) ise diğer dini yapılardan farklı bir evrim 

geçirmiştir. Diğer dini yapılar genellikle devlet sistemi ile zamanla uyumlu ve ılımlı hale 
																																																													
404 Prof. Dr. Mustafa Öztürk 13.10.2016 Tutanaklar 51. 
405 Prof. Dr. Mustafa Öztürk 13.10.2016 Tutanaklar 51. 
406 Fetö Çatı İddianamesi, Onuncu Bölüm, Fetullahçı Terör Örgütünün İdeolojisi 1. 
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gelirken, hizmet hareketi devlet sistemini kontrol altına almak ve cemaat hedefleri için 

kullanmak üzere sistemli ve organize dini istismar eden bir örgütlenme olmuştur. Başlangıçta 

müesses nizamı eleştiren, mevcut sistemi kabul etmeyen Fetullah Gülen ve cemaati, 12 Eylül 

1980 askeri darbesi sonrasında, tedbir yaparak örgütü ve amacını gizlemiştir. Askeri darbeyi 

desteklemiş, darbecilerle birlikte hareket etmiş, mevcut sistemle çatışmayan devleti için 

çalışan insan yetiştiren ve ılımlı dini görüşleri savunan bir dini hareket gibi kendisini toplum 

ve devlete kabul ettirmiştir. Hizmet hareketi olarak da kendini adlandıran bu yapılanma, 

1990'lı yılların ortalarından başlayarak evrimleşmesinin üçüncü dönemine geçmiş, devletin 

her kurumunda ve özellikle asker arasında örgütlenmesini tamamlamış, bankaları, holdingleri, 

şirketleri, sendikaları ve konfederasyonları, vakıf ve dernekleri, üniversiteleri, basın yayın 

kuruluşları, dershaneleri, okulları, yurt dışı teşkilatı olan devasa bir teşkilat kurmuştur. 

TSK’nın 28 Şubat 1997 post modern darbesi, bütün muhafazakâr kesimi bu örgüte mecbur 

etmiş ve nihayet örgütlenme tamamlanmıştır. Sonuç olarak, Fetullah Gülen ve cemaatinin 

serüveni, devlete ve hukuka muhalif hareketin sistematik, disiplinli, sinsi, devamlı ve 

organize şekilde büyüyerek artık devlete paralel bir yapı oluşturmasına kadar yükselişinin 

öyküsüdür. 407  

Özellikle 28 Şubat Postmodern darbe sürecinde 28 şubat cuntasıyla işbirliği içerisinde 

inaçları gereği eşleri başörtülü olan ve namaz kılan subay ve astsubayların TSK'den 

atılmasına destek oldukları ve ileride gerçekleştirmeyi planladıkları darbe için kendi 

yandaşlarına alan açtıkları ve bu süreçte çok hızlı büyüdükleri, kadrolaşmalarını 

tamamladıkları,iş dünyasındaki etkinlikleriyle ekonomik güç oluşturdukları, dünyaya 

açıldıkları, eğitim faaliyetleri kapsamında yurtiçindeki dersane ve okullar yanında yurtdışında 

160dan fazla ülkede okul açtıkları görülmektedir. 

Örgüt, stratejisine göre tavır belirlemektedir. Mesela 28 Şubat sürecinde anti 

demokratik girişimler, grubun medya organlarınca desteklenmiş ve dönemin hükümetini 

devirmeyi hedefleyen yayınlar yapılmıştır. Yine 1980 askeri müdahalesinin hemen ardından 

F. Gülen, Sızıntı Dergisi’nde yayınlanan yazısını “Hızır gibi imdadımıza yetişen Mehmetçiğe 

bir kere daha selam duruyoruz.” diyerek askeri darbeyi tasvip ettiğini kamuoyuna 

duyurmuştur. 408 

																																																													
407 Fetö Çatı İddianamesi, Onikinci Bölüm örgütün İşlediği Suçlar sf.5. 
408 Fetö Çatı İddianamesi, Haberleşme-Toplantılar-Basın Yayın-Arşivler 8. 
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"Fetullah Gülen örgütü ve cemaati, önceki askeri darbelerde olduğu gibi 28 Şubat 

1997 darbesinin yanında yer almış ve desteklemiştir. Fetullah Gülen’in amacı bu darbeyi 

destekliyor görünerek, azami derecede orduya yaklaşmak ve içine sızmaya çalışmaktır. TSK, 

örgütün bu taktiğini bilmesine rağmen yeterli tedbir alamadığı ve onlara karşı yeterli bilgisi ve 

mücadelesi olmadığı için ılımlı sanarak taktik hatalar yapmıştır. Mesela irticayla mücadele 

diyerek askeri darbe yapan Genelkurmay Başkanı Org. İsmail Hakkı Karadayı 1995 yılında o 

tarihteki cemaat ileri gelenlerini makamında ağırlamıştır. Bu ziyaretle ilgili görüntüler 

14.11.2015 günü A haber televizyonunda Arka Plan programında yayınlanmıştır. Dönemin 

Genelkurmay başkanının öğrenciler ve onların başında gelen örgüt yöneticileri ile tokalaşıp 

karşılıklı oturduğu, İsmail Büyükçelebi'nin Genelkurmay başkanına örgütle ilgili bilgiler 

verdiği, 1983 yılında ilkokulun açıldığını, Tübitak ödüllerinde birincilik ve dünya 

olimpiyatlarında matematik, bilgisayar, biyoloji ve çevre dallarında birincilik aldıklarını, daha 

önceden Kenan Evren ve Doğan Güreş'i de ziyaret ettiklerini, Fetullah Gülen'in Orta Asya'da 

iş adamlarına okul açmayı tavsiye ettiğini, büyükelçilik açılmayan yerlerde bile okullar 

açtıklarını, iş adamlarının bunu iş edindiğini, böyle büyük hayırlı semereler aldıkları için 

öğrencileri el öptürmeye getirdiklerini anlattığı, daha sonra genelkurmay başkanının 

öğrencilerle ilgilenip nasihatlerde bulunduğu, sonra hepsi ile tokalaşıp kutlayarak fotoğraf 

çektirdiği, hediyeler verdiği görülmektedir". 409 

Yine aynı şekilde "28 Şubat 1997 sürecinden hemen sonra Genelkurmay İkinci 

Başkanı Çevik Bir’e gönderdiği mektupta yapılan müdahalenin çok doğru bir karar 

olduğundan bahsederek, örgüte ait tüm okulları hemen devredilebileceğinden bahsetmiştir".410 

Emekli Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Cevdet Saral Komisyonumuzda "28 Şubat 

hadisesi esnasında medyaya yansıyan bilgilerden hatırladığım kadarıyla, bu cemaatin önde 

gelen kişileri Genelkurmayın koridorlarında dolaşıyorlardı 411 şeklinde FETÖ'nün 28 Şubat 

cuntacılarıyla birlikteliği konusundaki görüşlerini ifade etmiştir. 

Gazeteci Nedim Şener'İn komisyonumuzdaki "Fetullah Gülen 28 Şubatın zaten 

parçası, Hükûmete “Bırak, git!” demek de zaten parçası, bir rolü oynamış, onun akabinde de 

																																																													
409 Deliller-36 Kls, 4 Nolu Delil; Fetö Çatı İddianamesi, Onuncu Bölüm,Fetullahçı Terör Örgütünün İdeolojisi 

sf.59. 
410 Deliller-10 Kls. 9/d Nolu Delil; Fetö Çatı İddianamesi, Genel Örgüt Bilgileri Sf.6. 
411 09.11.2016 Tutanaklar sf.112. 
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zaten bunun, 28 Şubatın etkileri nedeniyle Ecevit tarafından uyarıldığı için Amerika’ya 

kaçmış bir adamdır." 412 sözleri konuyu desteklemektedir. 

"Fetullah Gülen'in 28 Şubat döneminde paniğe kapılmış, uzun süre ABD'de kalmış, 

hükümet ve CIA yetkilileri ile görüşmüştür. Bu hareketiyle kendisine Türkiye'de karşı olan 

kesimleri "arkamda Amerika var" mesajı ile tehdit ederek başarılı da olmuş, nitekim post 

modern darbe yapan ve demokrasiye balans ayarı yapanlar ona ve teşkilatının kılına bile 

dokunamamıştır. Hatta cemaat en fazla bu dönemden sonra büyümüştür". 413 

"Fetullah Gülen, başlangıçtaki iyi bir Türk-İslam tecrübesi üretme hedefi koymuştur. 

Cami ve kışla arasındaki sürtüşmede kışlanın yanında yer alan bir kültürden gelen Fetullah 

Gülen, önceleri devlet-i ebed-i müddet fikrini sahiplenmiş, kışlanın disiplinini önemsemiş, 

itaati Müslümanlıktaki esas telakki olarak kabul etmiştir. Bu sebeplerle 1980 darbesine destek 

vermiş 28 Şubat sürecinde aynı görüşlerini sürdürdüğü için hak ihlallerini, demokratik 

olmayan uygulamaları ve baskıları eleştirmediği gibi bunları mazur göstermeye çalışmıştır. 

Askerin anayasada kendilerine verilen görevi yerine getirdiğini, sivil kesimlerden daha 

demokrat, mantıklı ve muhakemeli davrandığını ileri sürmüş, bu darbeyi en az hasarla 

atlatmak istemiştir. Gerçekten de 28 Şubat sürecinin Türkiye'de tek kazananı Fetullah Gülen 

ve cemaati olmuştur". 414 

15 Temmuz FETÖ Darbesini Araştırma Komisyonunda dinlenen Çukurova 

Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Öztürk "28 Şubattaki gidiş, şimdi anlaşıldığı 

kadarıyla ve özellikle de o günlerde imam-hatipler ve ilahiyatlara çekilen operasyonda, fakat 

bu yapının okullarının tam tersi istikamette önünün açılması, hani bizim halk tabiriyle su içse 

kilo alması, her şeyin ona yaraması… Anladık ki o 28 Şubatı organize eden iradenin 

hışmından kaçmış değil, kaçırılıyormuş gibi bir görüntüyle buradan uzaklaştırılmış kanaatini 

taşıyorum" sözleriyle 28 Şubat sürecinde FETÖ'nün büyüdüğü tezini desteklemiştir. 415 

Cemaatin, korkunç bir deve dönüşmesi ve terörizme giden üçüncü aşaması 28 Şubat 

1997 post modern darbe vakasından sonradır. Bu evrede Fetullah Gülen yurt dışına kaçmış, 

cemaatin söylemi değişmiş, evrensel, küresel ifadeleri kullanmaya başlamıştır. ABD'ye giden 

Gülen, Türkiye'deki milliyetçi, devletçi retorik yerine, dinler arası diyalog, vatan kavramı 

																																																													
412 Gazeteci Nedim Şener Tutanaklar 25/10/2016 sf.97. 
413 Fetö Çatı İddianamesi, Fetö Teşkilat Yapısı 8. 
414 Fetö Çatı İddianamesi, Fetö Teşkilat Yapısı 8. 
415 13.10.2016 tutanaklar sf.58. 
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yerine bir takım dini sembollerle ifade edilen seyyar vatan ve insan hakları kavramı etrafında 

küreselleşme konseptine uygun yeni bir söylem geliştirmiştir. ABD merkezli çeşitli lobiler ve 

neoconların hassasiyetini dikkate alan bir "İslam" arayışına girmiştir. Türkiye'de ise cemaat, 

kamu kurumlarında “kitlesel kadrolaşması” tamamlanmış, birer birer devlet kuruluşları, 

idareleri ve stratejik kurumları “ele geçirip haricen yönetmeye” başlamıştır. "Sızıntı", 

"memba", "çağlayan", "şelale", "ırmak" olmuş, "samanyolu", "galaksi", "Halley kuyruklu 

yıldızı" etrafında dönmeye başlamıştır. Kısaca örgüt “Herkül” gibi güçlenmiştir. 416 

TSK seçimle gelen sivil hükümete darbe yaparak 28 Şubat 1997'de irtica ile mücadele 

başlatmıştır. Bu süreçte mert, temiz ve dürüst dindar insanlar imha edilmiş, dindar devletine 

bağlı ve siyasi hiç bir amacı olmayan muhafazakar kesimler mağdur edilmiştir. Bu süreç irtica 

ile mücadele adına şekille, kılla ve örtüyle uğraşmakla heba edilmiştir. TSK içerisindeki 

gerçek yapılanmayı görmek istememiş veya görmesi engellenmiştir. Bu dönemde FETÖ 

kadrolaşması ve yapılanması katlanarak devam etmiştir. Bu yapıdan olanlar kendilerini tedbir 

uygulayıp gizlediği için onlara hiç kimse dokunamamıştır. 417 

"ŞAHİN Kod adlı Gizli Tanık 20.11.2014 günü verdiği ifadede: Ankara Hukuk 

Fakültesinde öğrenci iken 1990'lı yılların başında Fetullah Gülen Cemaati ile ilk kez irtibat 

kurduğunu.... 

28 Şubat sürecinde gelen bir talimatta "eşinizin başını açın saçlarını yaptırsınlar, ruj ve 

kuaför paralarını biz ödeyeceğiz" diyerek tedbir uygulamasına geçildiğini, namazların cem 

edilerek kılınması ve kimsenin namaz kıldığını belli etmemesinin istendiğini, 28 şubat 

sürecinde tedbire geçmeden önce Fetullah Gülen'in "günahı bana olsa da yolumuz için eşlerin 

başını açın diyebilsem" dediğinin söylendiğini, cemaatin mensuplarını bu şekilde önce 

alıştırıp daha sonra kesin emir olarak talimatın geldiğini, herkesin eşinin başını açmasını 

söylediklerini, talimata uymayanların dışlandığını, cemaat üyesi bazı kadınların bu talimata 

uyarken çok zorlanıp psikolojik olarak rencide olduğunu," 418 ifade etmiştir. 

28 Şubat sürecinde FETÖ mensupları tedbir ve takiyye adı altında kendilerini 

gizleyerek TSK'da kendilerini muhafaza ettikleri ve güçlenerek kadrolarını sağlamlaştırdıkları 

gibi 28 Şubat Cuntacılarını gerek işbirliği yaparak gerekse kullanarak ileride yapmayı 

																																																													
416 Fetö Çatı İddianamesi, Genel Örgüt Bilgileri sf. 1. 
417 Fetö Çatı İddianamesi, Fetö Teşkilat Yapısı, 78. 
418 Fetö Çatı İddianamesi, İhbarlar-Müşteki-Tanık İfadeleri Sf.37. 
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planladıkları darbeye engel olabileceklerini düşündükleri milliyetçi muhafazakar subay ve 

astsubay kadrolarının TSK'dan tasfiye edilmesini sağlamışlardır. 

15 Temmuz FETÖ Darbesini Araştırma Komisyonu Başkanı Burdur Mv. Sayın Reşat 

Petek bu durumu "28 Şubat kararlarında -o davayla çok yakından ilgilendiğim için söylemek 

istiyorum- ihraç edilenlerin içinde FETÖ’cü olanı ben görmedim daha. Hani gören varsa 

ismen mesela konuşsun. FETÖ’ye destek veren, öven veyahut yayınını takip eden, dindarlığı, 

dinî bağları nedeniyle ihraç edilenlerden FETÖ bağlantılı olan hiç görmedim ve 481 başlangıç 

müdahili arasında da FETÖ’yle bağlantılı olan, iltisakı olan kimse de görmedim, onu da bir 

açıklama olarak ben ifade etmiş olayım." şeklinde dile getirmiştir. 419 

28 Şubat döneminde yukarıdaki şekilde tedbir uygulamayan, takiyye yapmayan, 

inançlarının gereğini yaşamaya çalışan, vatanını milletini seven devletine sadakatle bağlı eşi 

başörtülü namazını çalışkan Anadolu çocukları subay ve astsubaylar "disiplinsizlik" adı 

altında irticai (!) sebeplerle Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla Türk Silahlı 

Kuvvetleri'nden (TSK) ayırma işlemine tabi tutulmuştur, ilişikleri kesilmiş, yani 28 Şubat 

Cuntacılarının deyimiyle TSK'dan atılmışlardır. 

15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde hain darbecilere karşı mücadele veren Gazi 

P.Albay Mahmut Pınarbaşı Komisyonumuzda 28 Şubat sürecinde yaşadıklarını "En çok 28 

şubat sürecinde 1996 yılından sonra yaşadık. Yani ben 1996 yılından 2012 yılına kadar askerî 

birliklerde hiçbir cuma namazına gidemedim çünkü gittiğimde göreceğim manzarayı 

biliyordum, baskıyı biliyorduk ve mutlaka silahlı kuvvetlerin içerisinde bir gün lazım olur 

diye kalmamız gerektiğine inandık. O yüzden kaldım." şeklinde ifade etmiştir. 420 

Muğla Milletvekili Sayın MEHMET Erdoğan'ın "28 Şubatta irticai faaliyetlerinden 

dolayı da çok sayıda personelin TSK’dan ilişiği kesildi. 28 Şubatta TSK’dan ilişiği kesilen 

personelin içinde FETÖ’cü var mıydı? Eğer FETÖ’cü yoksa o dönemde onları kim, nasıl 

korudu?" sorusunu; Genelkurmay Eski Başkanı E.Org.Hilmi Özkök "Attıklarımızın içerisinde 

o zaman FETÖ’cü değil, dediğim gibi, genellikle Nurcular vesaire vardı"şeklinde 

cevaplamıştır. 421 

																																																													
419 13.10.2016 Burdur Mv.Reşat Petek Komisyon Başkanı sf.102. 
420 23.11.2016 Tutanaklar sf.35. 
421 E.Org.Hilmi Özkök 19.10.2016 tutanaklar sf.26. 



547 
 

	

Aynı şekilde Genelkurmay Eski Başkanı İlker Başbuğ'da bu konuyla ilgili olarak 

yapılan yanlışlıkları "Ama burada ilginç bir nokta var, sonradan biz de bunu anladık: Adamlar 

meğerse MİT vasıtasıyla, MİT kanalıyla kendilerine rakip olan bir cemaatin adamlarını bize 

attırmışlar. Kim o cemaat? Mehmet Kurdoğlu Cemaati. Evet. Bu da bir gerçek" şeklinde itiraf 

etmiştir. 422 

Prof. Dr. Nevzat Tarhan'nda "İlk operasyonda ilişiği kesilenlerde -ilk 1995-

1996’dakiler- cemaat bağlantısı vardı, bayağı vardı fakat daha sonra onlar hızla kendilerini 

gizlediler ve komutanlar da buna şöyle söyledi: “Ya bunlar artık nedamet ettiler, pişman 

oldular, bizim kurallarımıza uydular, işte rahatlıkla eğlencelerimize geliyorlar, 

toplantılarımıza katılıyorlar, bunlar bize adapte oldular.” diyerek onları doğallaştırdılar ve 

onlar daha sonra sinsi sinsi mekanizmayı ele geçirmişler. Yani, aslında münafık yetiştiren bir 

sistemimiz varmış demek ki onu gösteriyor. Bu kişiler münafıkça… Daha sonra atılanlar, 

FETÖ’cü kökenliler kayboldular. Bir şekilde ne yaptılarsa kendilerini göstermediler ama 

diğerlerini “Ben inançlarımdan vazgeçmem.” diyen insanlar, patır patır tasfiye edildi. Onlar 

da meydanı boş bulup yayıldılar." ifadeleriyle konuya açıklık getirmiştir. 423 

Genelkurmay Eski Başkanı E.Org.Hilmi Özkök'ün "Biliyorsunuz, cenaze 

namazlarımızda şehidimizin cenazesine gitmeye bile korkuyorduk. Korkuyorduk efendim. Ne 

söylenecek, ne yapılacak? Astlarımız ne düşünecek, astlerimiz ne düşünecek?” diye." 

şeklindeki sözleri 28 Şubat sürecinin atmosferini anlatması bakımımdan oldukça dikkat 

çekmektedir. 424 

Komisyon üyesi İzmir Milletvekili Sayın AYTUN Çıray da 28 Şubatla ilgili olarak "... 

28 Şubatla ilgili bir tespitte bulunmak istiyorum, bizi doğrulayan bir şey oldu. Belki 

hatırlarsınız, bir emekli hava albayı 28 Şubat sürecinde -sizinle sohbet ederken gelmişti- 

Sayın Albayın anlattığı gibi Cuma namazında nasıl sıkıntı çektiğini anlatmıştı. Buradan şöyle 

bir çıkarımsama yapıyorum, bunu, kayıtlara geçsin diye söylüyorum: Albayım, bu örgüt Türk 

ordusu ile Türk milletinin arasını açmak için 28 Şubat sürecinde bütün bu baskıları inançlı 

insanlara yapmış. Bu, büyük bir plan. Türk milletinin ordusunu dinsiz göstermek, Türk 

milletinin ordusuyla milletinin arasını açmak için aynı 12 Eylül rejiminden sonra olduğu gibi 

																																																													
422 03.11.2016 Tutanaklar sf.98-99. 
423 Tutanaklar Prof. Dr. Nevzat Tarhan 19.10.2016 sf.113. 
424 E.Org.Hilmi Özkök19.10.2016 tutanaklar sf.47. 
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28 Şubat sürecinde de böyle bir büyük psikolojik operasyonla karşı karşıya kaldığımızı 

görüyoruz." görüş beyan etmiştir. 425 

28 Şubat sürecinde YAŞ kararlarıyla TSK'dan ilişiği kesilen personel Anayasanın 125. 

maddesi gereği YAŞ kararlarına yargı yolunun kapalı olması nedeniyle mağduriyetler 

yaşamış, 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan Anayasa Referandumuyla Anayasanın 125. maddesi 

değiştirilerek YAŞ kararlarına yargı yolu açılmış, 2011 yılında o zaman Başbakan olan Sayın 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla "22/3/2011 tarihli ve 27882 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli 

Erbaş ve Er Kanunu’yla 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 

Kanunu’na eklenen geçici 32’nci maddeyle" bu personele haklarının bir kısmı iade edilmiştir. 

Ancak 28 Şubat döneminde aynı şekilde tedbir uygulamayan, takiyye yapmayan, 

inançlarının gereğini yaşamaya çalışan, vatanını milletini seven devletine sadakatle bağlı eşi 

başörtülü namazını çalışkan Anadolu çocukları subay ve astsubayların olumlu sicilleri arka 

arkaya cezalar verilerek dikkat çekici olarak aniden kısa süre içerisinde bozulmuş, Kuvvet 

Komutanlıklarının disiplin kurullarınca üçlü kararname yoluyla TSK'dan ilişiklerinin 

kesilmesi sağlanmıştır. Bu uygulamaya yargı yolu açık olsa da 15 temmuz FETÖ darbe 

girişiminden sonra askeri yargıda tespit edilen FETÖ yapılanması düşünüldüğünde sonuç 

alınamayacağı aşikardır. Halen "üçlü kararname" mağdurlarının mağduriyetlerinin 

giderilmesiyle ilgili bir düzenleme yapılmamıştır. YAŞ mağdurları eksik kalan haklarının 

iadesi ve "üçlü kararname" mağdurları da mağduriyetlerinin giderilmesi için TBMM'den 

düzenleme yapmasını beklemektedir. 

Cemaatin kendilerine karşı bir tasfiye hareketine, karşı bir tasfiye hareketi ile karşılık 

vermeleri ve de üstelik bunu 28 Şubat’ın hemen sonrasında yapmaları ve başarılı olmaları, 

yeteneklerini ve operasyonel yapılarını değil aynı zamanda ne kadar cesur ve cüretkar 

olduklarını da ortaya koymaktadır. 426 

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin siyasete müdahale ederek 28 Şubat 1997 sonrasındaki 

uygulamaları, Refah Partisinin kapatılması, gençlik ve kadın kollarının feshi, imam hatip 

liselerinin eğitiminin zayıflatılması, en çok Fetullah Gülen Cemaatin işine yaramıştır. 

Ekonomik, siyasi ve sosyal yönden bunu bir fırsat olarak gören örgüt/cemaat, 28 Şubat Süreci 
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olarak bilinen bu askeri müdahaleyi büyümek ve devlete hakim olmak için kullanmıştır. TSK 

ve 28 Şubatı savunanlar, devletin hukuk sistemi içinde faaliyet yürüten meşru bir siyasi 

partiyi ve yan kuruluşlarını kapatarak, cemaatin gizli yürüttüğü bilinmeyen faaliyetlerinin 

daha fazla arttırmasına yol açmışlardır. Bu askeri darbeden sonra, muhafazakar kesimler 

çocuklarını cemaat okullarına göndermeye mecbur edilmişlerdir. Cemaat, bütün muhafazakar 

ailelerin çocuk ve gençlerini insan kaynağı olarak elinde bulmuştur. İnsan kaynağı yanında 

ekonomik kaynakları da çeşitlenmiş ve genişlemiştir. Cemaat aynı zamanda yurt dışı ve içinde 

kendisini sevdirecek bazı göz boyama işlerini de ihmal etmemiştir". 427 

Prof.Dr. Nevzat Tarhan Komisyonumuzdaki sunumunda FETÖ'nün yapılanması ve 

taktiklerini "Özellikle psikolojik harekâtı çok iyi kullandı diyoruz çünkü psikolojik harekâtın 

yöntemlerini; işte beyaz propaganda, gri propaganda, kara propaganda gibi, silahlı 

propaganda gibi bütün yöntemlerini çok iyi bildiğini ve bunu çok iyi uyguladığını görüyoruz. 

Burada Batı çalışma grubu bir kumpas kurdu, 28 Şubat sürecinde birçok subay, 

astsubay Silahlı Kuvvetlerden uzaklaştı. İlk kumpas bu, Ergenekon kumpası değildi, 28 Şubat 

da bir kumpastı ve o dönemde de birçok insan mağdur edildi, yani bunu da bir kumpas olarak 

muhakkak vurgulamak gerekir. Bunu yaparken psikolojik savaş yöntemlerini uyguladı dedik. 

Batı çalışma grubunun varlığı burada paralel, onun yerine geçti, iç bir grup oluşturmuş, yani 

sanki bir paralel çalışma grubu gibi bir grup oluşturmuş ve o grup içerisinde, emir komuta 

zinciri içerisinde bir odak şeklinde ciddi bir yapılanma içerisine girmiş." şeklinde 

özetlemiştir.428 

İçişleri Bakanımız olan Sayın Efkan Ala Komisyonumuzda bu konuyla ilgili olarak 

görüşlerini "28 Şubattan sonraki ön açılmadan yani zaten öbürleriyle beraber birçok şeyle 

beraber devam ediyordu; o gizlilik, o soru çalmalar ve “himmet” adı altında para toplamalar, 

bunların hepsi o zamanlar da var ama tabii 28 Şubattan sonra diğer bütün o günkü alınan 

kararlar, din hassasiyeti olan örgütlenmelerin, teşkilatların, yapıların önünün kapatılması, 

müthiş bir baskı uygulanması ve aynı anda bunların önünün açılması, böyle karşılaştığımız 

ondan sonra -biraz sonra detaylandıracağımız- devasa bir sorunun Türkiye'nin önüne 

çıkmasının asıl sebebi olmuştur diye değerlendiriyorum" şeklinde ifade etmiştir. 429 

																																																													
427 Fetö Çatı İddianamesi, Örgütün İnsan Kaynakları Sf.1. 
428 Tutanaklar Prof.Dr. Nevzat Tarhan 19.10.2016 sf.97-98. 
429 Efkan Ala Tutanaklar 18.10.2016 sf. 71. 
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"5-) TSK içerisindeki Fetullahçı Cemaat yapılanmasına yönelik Genelkurmay Askeri 

Savcılığı 2006 yılında genel bir soruşturma başlatmıştır. Ancak yıllarca süren bu 

soruşturmada ciddi bir mesafe ve sonuç alınamamıştır. Bu soruşturmada TSK içerisindeki 

yapılanmayı ortaya koymak yerine basın ve yayın organlarında çıkan haberler toplanarak, bu 

haberleri yapanlar TSK'nun gücü kullanılarak susturulmaya çalışılmıştır. Soruşturmada hiç 

kimsenin şüpheli olarak ifadesi alınmamış, kimseye bu örgütlenme nedeni ile disiplin 

soruşturması açılamamıştır. Hiçbir netice elde edilemeyen, yıllardır kerhen süren etkisiz ve 

amaçsız bir soruşturma olduğu iddia edilmektedir". 430 

28 Şubat sürecinin doğurduğu ortam, devleti ele geçirmek üzere örgütlenen bu yapıyı 

güçlendirmiş, her kurumda kadrolaşmasının önünü açmıştır. Bu devasa yapının ortaya 

çıkması, toplumun her kesiminin ama özellikle askerin desteği ve göz yummasıyla 

gerçekleşmiştir. Bu şartların inşa ettiği Fetullahçı Paralel Devlet Yapılanması nihayet ortamını 

bulur bulmaz milli egemenliği ele geçirip perde arkasından devleti yönetmek üzere harekete 

geçmiştir. Bu yapılanma, devletin hiyerarşik düzeni dışında alternatif bir hiyerarşik düzen 

kurmuş ve her bir devletin resmi görevlisinin yaptığı idari faaliyeti dışardan yönetmek üzere 

bir imam tayin etmiştir. Mülkiye, askeriye, adliye, maliye, gibi imamlıklar ayrı bir yapı 

oluşturup devletin resmi makamlarını gölgeleyerek fiilen egemenlik yetkisi kullanmıştır.431 

"Cemaatin nüfuz alanı 28 Şubat 1997 sonrasında bütün ülke ve dünya olduğu gibi her 

türlü devlet, kamu ve özel kuruluş olarak olağanüstü genişlemiştir. Cemaatin genişleyen etki 

alanı onun büyümesine ve güçlenmesine hizmet etmiştir. Cemaat ve onu yöneten örgüt, bir 

yığışım, uluslararası topluluk haline gelmiştir. Şirketleri, medya kuruluşları, genç ve eğitimli 

insan kaynağı, bütün kamu kurumlarında kadrolaşıp teşkilatlanması, siyasi iktidar içinde ve 

üzerindeki etkisi ile çok obur ve bencil olmuştur. Onu doyuma ulaştırıp tatmin etmeye imkan 

kalmamıştır. Kıskanç, açgözlü, narsist devlete paralel bu yapılanma, ülke dışında ise yurt dışı 

okulları ve faaliyetleri nedeniyle ABD, İngiltere, İsrail, AB, Rusya ile ılımlı, iyi ilişkiler 

kuran, uysal, işbirlikçi ve emre itaat eden bir profil çizmiştir". 432 

Fetullah Gülen’in fiilen 28 Şubat sürecinin arkasındaki temel faktörlerden biri 

olduğunu, 1998'de Fetullah Gülen'in Amerika'ya gidişinin bir tedavi değil, tam anlamıyla bir 

planlama dahilinde olduğunu, Fethullah Gülen'in kendine biçtiği misyonun büyük bir 

																																																													
430 Fetö Çatı İddianamesi, Fetö Teşkilat Yapısı sf.78. 
431 Fetö Çatı İddianamesi, Onikinci Bölümörgütün İşlediği Suçlar Sf. 55. 
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coğrafyada İslami yeşillendirmek, yeniden alevlendirmek ve onun temsilciliğini yapmak 

olduğunu, yapının Humeyni yapılanmasını baz aldığını, kendilerinin hocaya "Dayı" diye hitap 

ettiklerini, Fetullah Gülen'in Nuriye Akman'a verdiği bir röportajda "bu dünya gemisinin 

dümeninde Amerika var, Amerika'ya rağmen dünyada okul açamazsınız, eğer bu gemide 

gideceksiniz kaptan Amerika’dır" fikrini savunduğu, 433 görülmektedir. 

28 Şubat'ta sıkışan bu örgütlenme dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ile yakınlaşmış, 

devlet imkanlarını sınırsızca kullanmıştır. Devlet imkanlarını kullanarak örgütlenen, güçlenen 

cemaat bu defa devleti ele geçirmek, devlet imkanlarını daha fazla kullanmak isteyerek 28 

Nisan 2007 Bildirisi ve sonrasındaki çalkantılı ortamda devletin tamamını kontrol etmeye 

çalışmıştır. Cemaatin devleti kontrol etmek istemesi El Kaide, Taliban Hareketini 

Afganistan'da gerçekleştirdiği, İran'da Humeyn'in yaptığı gibi Ebedi Lider, Mehdi, Mesih 

inancı ile totaliter ve otoriter bir devlet düzeni kurmak şeklinde gelişmiştir. 434 

Komisyonda dinlenen E.J.Tümg. İbrahim Aydın "1997 yılında Türk ordusunun 

yönlendirmesi ile biliyorsunuz bir 28 Şubat süreci yaşandı. Buna Türk ordusu lokomotif oldu 

değil mi bu 28 Şubat sürecine. Bakın, aynı orduyu, on dokuz yıl sonra aynı cemaat görüntüsü 

adı altında bir darbe girişimine müdahale ettirdiler, kalkıştırdılar, bir grubu. On dokuz yılda, 

daha yirmi yıl dolmadan laiklikle ilgili, üniter yapıyla ilgili büyük bir hassasiyet içerisinde 

olan ve ilticacı faaliyet diye nitelendirdikleri birtakım faaliyetlerin bu ülkenin temel 

dinamiklerini rahatsız ettiğinden kaynakla bir hareket yapılıyor; aynı ordu yirmi yıl geçmeden 

ilticacı diye nitelendirebileceğimiz bir yapı, aynı ordu içinden darbe girişiminde bulunabiliyor 

ve çok güçlü bir noktada." 435 sözleriyle 28 Şubat Cuntası ve FETÖ'nün dış odaklarca 

manuple edildiklerini ima etmiştir. 

FETÖ/PDY Balyoz ve Ergenekon Kumpasları: 

Yargıdaki etkinlikleriyle TSK bünyesinde Balyoz, Ergenekon ve casusluk gibi 

davalarla gerçek suçlular yanında hiç suçu olmayan TSK personeline kumpas kurarak 

tutuklanmalarını sağlayıp yine kendi örgüt elemanlarının rütbe olarak yükselmelerini 

sağladıkları tespit edilmiştir. Bu konuyla ilgili Emekli Genelkurmay Başkanı Org. Sayın Işık 

Koşaner'in “2010’da büyük bir sorun yaşadık, tutuklananların birçoğu tasfiye edildi Türk 

																																																													
433 Fetö Çatı İddianamesi, Mağdur Ve Tanık İfadeleri: 1- Genel Yapılanma İle İlgili İfadeler: 2-Ahmet Keleş 
İfadesinde Özetle;1-Nurettin Veren İfadesinde Özetle; sf.17. 

434 Fetö Çatı İddianamesi, Onikinci Bölümörgütün İşlediği Suçlar 34. 
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ordusundan. 2011 şûrasına giderken de 28 general, 120’nin üstünde subay tekrar aynı 

operasyonla karşı karşıya kalınca ve ben bunu üstlerime anlatmama rağmen onları ikna 

edemeyince gelecekteki bir felakete ortak olmamak için Genelkurmay Başkanlığı görevini 

bıraktım.” 436 ifadeleri FETÖ'nün etkinliğini göstermektedir. 

FETÖ/PDY Emniyet: 

Emniyet Teşkilatımız içerisinde de yoğun bir kadrolaşmaya gittikleri müfettiş 

raporlarıyla tespit edilmiştir. 

“24/10/1991 İstihbarat Daire Başkanlığına Doktor Nihat Dündar Polis Başmüfettişi, 

Sezgin Şenel Polis Müfettişi Teftiş Kurulu, İstihbarat Daire Başkanlığına gönderilen raporda 

“İllegal Fetullah Hocanın Talebeleri adlı örgütün teşkilatımız bünyesinde özellikle Polis 

Akademisi, Polis Koleji, Polis Okulları gibi eğitim ve öğretim kurumlarında örgütlendiği, bu 

örgüte girmeyenlerin veya girmiş olup ayrılmak isteyenlerin tehdit edildikleri, ihbar edilmek 

ve disiplin cezası verilmek suretiyle meslekten ilişkilerinin kesildiği, üstlerinin hakkında suç 

tasnifi ve iftiraya dayalı gerçekdışı belge ve tutanak tanzim ettikleri iddia edilmektedir.” “Elde 

edilen bilgiler doğrultusunda yapılan takip, tarassut ve tahkikatlarda Ankara Polis Koleji 

öğrencilerinin yüzde 50’sine yakın bir kesimiyle çeşitli şekillerde temas kuran örgüt –“örgüt” 

diye tanımlanmış 1992’de- elemanları kendilerine yakın olanlar üzerinden ajitasyon 

çalışmalarını sistemli olarak yürütmektedir.” 437 

Emekli Emniyet Genel Müdür Yardimcisi Cevdet Saral ve eski Ankara Emn. Md. Yrd. 

Osmak Ak tarafından FETÖ yapılanmasıyla ilgili hazırlanan ve 16 Nisan 1999’da devletin 

ilgili birimlerine, 21 Nisan 1999’da da Devlet Güvenlik Mahkemesine gönderilen raporun en 

son paragrafında “Önlem alınmakta gecikildiği takdirde tarih sayfaları arasında kalan Babailer 

İsyanı’ndan, Şeyh Bedreddin ve Şeyh Sait’e kadar uzanan din görünümlü isyanların belki de 

en ciddi, en sinsi, en kapsamlı ve en tehlikesi olabileceğini işaret etmek yanıltıcı bir tahmin 

olmayacaktır.” 438 Görüldüğü gibi 1991 ve 1999 da müfettiş raporlarıyla tespit edilen 

FETÖ'nün emniyetteki yapılanması bugün karşılaştığımız yapıyı anlatmaktadır. 

Komisyonda;" Özellikle Emniyet İstihbarata sızdıkları, öyleki yaklaşık 7 bin kişiden 

6.500’ünün bunlardan oluştuğu, bu yapının emniyet ve yargıdaki unsurlarıyla organize olarak 

																																																													
436 Cevdet Saral 09.11.2016 Tutanaklar sf.87. 
437 İzmir Mv. Hüseyin Kocabıyık 09.11.2016 Tutanaklar sf.97-98. 
438 Adana Emn.Md.Osman Ak 08.12.2016 Tutanaklar sf.84. 
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07.02.2012 tarihinde MİT Müsteşarını ifadeye çağırması, 17-25 Aralık 2013 darbe 

teşebbüsünü müteakip devlet içerisinde parelel bir yapılanma oluşturdukları net olarak ortaya 

çıkmıştır. Bu çerçevede 35 bin kişinin operasyonel birimlerden alınıp başka birimlere tayini 

yapıldı. Yani bir kısmı mesela memuriyetten de çıkarıldı, meslekten çıkarıldı, sivil 

memuriyetlere, başka bakanlıklara gönderildiği, 

Bunların ileri gelenlerinden 1.859 kişiyi -15 Temmuz 2016 tarihi itibarıyla bu 

rakamları Komisyonumuza arz ediyorum, birinci sınıf Emniyet müdürü de var, ikinci sınıf da 

var, tüm rütbeler de var, polis memurları da var- mevcut mevzuat çerçevesinde ya emekli ettik 

ya ihraç ettik, çok az bir bölümünü de ihraca ve emekliliğe mevzuat gereği uygun olmayanları 

da başka kurum ve kuruluşlara gönderildiği, 

Bu çerçevede, o tarihten sonra ülke genelinde 848 operasyon yapıldığı, bu 

operasyonlarda 5.742 kişinin gözaltına alındığı, bu 5.742 gözaltının 1.554’ünün Emniyet 

mensubu, geriye kalan 4.188’inin de topumun diğer kesimlerinden olduğu, bunların 1.465 

tanesinin tutuklandığı, 

15 Temmuza gelinceye kadar FETÖ terör örgütüyle irtibatlı olduğunu değerlendirilen 

649 tane holding, şirket, vakıf, dernek, özel okul, dershane, yurt, özel hastane ve benzeri 

kurumlara operasyon yapıldığı, Bunlardan 609 tanesine kayyum atandığı, 38 tanesine el 

konulduğu, 2 tanesine de devir ve satış yasağı konulduğu, örgüte finans sağladığı, destek 

olduğunu düşünülen 850 tane akaryakıt istasyonunun denetlendiği ve bunlardan 268 tanesine 

resmî işlem yapıldığı, Yine bunlarla yapılan mücadele çerçevesinde 80 ilde 1.426 tane özel 

eğitim kurumuna operasyonlar yapıldığı,  

15 Temmuz gecesi benzeri hâllerde örgütün istediği şekilde sevk ve idare kabiliyeti, 

kapasitesi kazandırabilecek olan önde gelenlerinin pek çoğu gözaltına alındığı, meslekten 

ihraç edildiği, tutuklandığı veya ilgili mahkemeler tarafından, yargı mercileri tarafından 

arandığı için yurt dışına kaçtıkları, ifade edilmiştir. 439 

Emniyet teşkilatı bünyesinde gerçekleştirilen bu operasyonlar 15 Temmuz FETÖ 

darbe girişiminin önlenmesinde çok önemli bir rol oynamıştır. 

FETÖ/PDY Yargı: 

																																																													
439 Celalettin Lekesiz 08.11.2016 Tutanaklar sf.8-9. 


