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M�llet�m�z tar�h boyunca dış m�hrakların yönlend�rmes�yle vatan ha�nler�n�n b�rçok �hanet�ne şah�t olmuş-
tur. Türk�ye Cumhur�yet� Devlet�n� yıkmak, m�llet�m�z� yok etmek, ecdadımızın emanet ett�ğ� bu kutsal vata-
nımızdan Türk-İslam �zler�n� s�lmek gayes�yle devlet ve toplum �ç�ne ha�nce sızarak örgütlenen FETÖ-PDY 
hunharca b�r darbe teşebbüsünde bulunmuştur.

“G�rmeden tefr�ka b�r m�llete düşman g�remez

Bu ves�leyle az�z m�llet�m�z�n, 15 Temmuz Demokras� ve M�llî B�rl�k Günü’nü en �çten d�lekler�mle kutlar, feda-
karlıklarını es�rgemeyerek canını ortaya koyan güvenl�k güçler�m�ze, kolluk kuvvetler�m�ze, basın mensupları-
na b�lhassa melun darbe g�r�ş�m� karşısında canını s�per eden kahraman halkımıza şükranlarımı sunar, bu 
uğurda mücadele eden gaz�ler�m�z� m�nnetle yâd ederek uzun, hayırlı ömürler d�ler, bu kutsal vatan uğruna 
canlarını feda eden tüm şeh�tler�m�ze ve hassaten 15 Temmuz şeh�tler�m�ze Allah’tan rahmet d�ler�m.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayy�p Erdoğan’ın “Halkın gücünün üstünde b�r güç tanımadım bu-
güne kadar, bundan sonra da tanımamız mümkün değ�l!” �fades� �le b�rl�kte m�llet�m�z� meydanlara, 
hava alanlarına çıkmaya davet etmes� üzer�ne meydanlara �nen nec�p m�llet�m�z, m�narelerden yükselen 
sela sesler�yle dünyada emsal� görülmem�ş b�r duruşla Malazg�rt’te, Çanakkale’de, Sakarya’da olduğu g�b� ye-
d�den yetm�şe “İmanınıza, bayrağınıza ve devlet�n�ze sımsıkı sarılın!” tesl�m�yet�yle yazdığı destanı 
bütün dünyaya duyurmuş; 

M�llî şa�r�m�z Mehmet Ak�f’�n, 

  Toplu vurdukça yürekler onu top s�nd�remez” 

“Ölüm b�ze ne uzak, b�ze ne yakın ölüm

düsturuyla b�r ölürüz, b�n d�r�l�r�z d�yerek yen� b�r destan yazmıştır.

d�zeler�n�n �fade ett�ğ� manev� vecdle üzer�ne düşen� yapmıştır. Tar�hte m�llet olarak varoluş mücadeles� 
verd�ğ�m�z öneml� anlardan b�r� olan 15 Temmuz’da kadını, erkeğ�, yaşlısı, genc�yle emsal� az görülen b�r d�re-
n�şle mücadele eden m�llet�m�z,

  Ölümsüzlüğü tattık, b�ze ne yapsın ölüm!” 

B�r daha böyle b�r sürec�n yaşanmaması adına S�vas B�l�m ve Teknoloj� Ün�vers�tes� mensupları adına bu 
hususta, üzer�m�ze düşen vaz�fen�n �fasına hazır olduğumuzu, söz konusu “İhanet� unutmadık, unutturma-
yacağız!” şuurunu �lelebet taşıyacağımızı �fade eder�m.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayy�p Erdoğan’ın “Halkın gücünün üstünde b�r güç tanıma-
dım bugüne kadar, bundan sonra da tanımamız mümkün değ�l!” �fades� �le b�rl�kte m�llet�m�z� 
meydanlara, hava alanlarına çıkmaya davet etmes� üzer�ne meydanlara �nen nec�p m�llet�m�z, m�-
narelerden yükselen sela sesler�yle dünyada emsal� görülmem�ş b�r duruşla Malazg�rt’te, Çanakka-
le’de, Sakarya’da olduğu g�b� yed�den yetm�şe “İmanınıza, bayrağınıza ve devlet�n�ze sımsıkı sarı-
lın!” tesl�m�yet�yle yazdığı destanı bütün dünyaya duyurmuş; m�llî şa�r�m�z Mehmet Ak�f’�n 
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rak örgütlenen FETÖ-PDY hunharca b�r darbe teşebbüsünde bulunmuştur.

d�zeler�n�n �fade ett�ğ� manev� vecdle üzer�ne düşen� yapmıştır. Tar�hte m�llet olarak varoluş mü-
cadeles� verd�ğ�m�z öneml� anlardan b�r� olan 15 Temmuz’da kadını, erkeğ�, yaşlısı, genc�yle emsal� az 
görülen b�r d�ren�şle mücadele eden m�llet�m�z “Ölüm b�ze ne uzak, b�ze ne yakın ölüm/Ölümsüzlü-
ğü tattık, b�ze ne yapsın ölüm!” düsturuyla b�r ölürüz, b�n d�r�l�r�z d�yerek yen� b�r destan yazmıştır.

  Toplu vurdukça yürekler onu top s�nd�remez” 

Bu ves�leyle az�z m�llet�m�z�n, 15 Temmuz Demokras� ve M�llî B�rl�k Günü’nü en �çten d�lekler�mle kut-
lar, fedakarlıklarını es�rgemeyerek canını ortaya koyan güvenl�k güçler�m�ze, kolluk kuvvetler�m�ze, 
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unutturmayacağız!”
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2010’lu yıllara kadar kendisinin “Ilımlı İslam” an-
layışını benimseyen, hoşgörülü, demokratik de-
ğerlere saygılı ve “dinler arası diyaloğa daya-
nan” bir  “hizmet hareketi“ olduğu algısını ya-
ratmaya çalışan Fethullahçı terör örgütü, devleti 
ele geçirme amacını açıkça ortaya koymaktan im-
tina ederek mevcut sistemi yıkmak yerine devle-
tin Yargı, Emniyet ve TSK gibi stratejik öneme 
sahip kurumlarının içine sızmaya dayanan bir st-
rateji izlemiştir. Dönemin konjonktürüne göre si-
yasi partilerle temas halinde olan (sözde) ılımlı bir 
İslami hareket görünümündeki FETÖ'nün, devleti 
ele geçirme ve sapkın din anlayışını taşıyan mün-
tesiplerince egemenlik kurma amacı 15 Temmuz 
2016 gecesi gerçekleşen darbe girişimi ile açıkça 
ortaya çıkmıştır.

Uzun yıllar boyunca kendini sözde “hizmet ha-
reketi” olarak tanıtan FETÖ'nün esas itibarıyla iki 
temel amacı bulunmaktadır. Bu amaçlardan ilki, 
Türkiye’de ve dünyada devletleri yönetebilecek ka-
pasitede büyük ve etkili bir güce dönüşmektedir. 
Örgüt bu güce ulaşmak için kendi sapkın ideoloji-
si doğrultusunda yetiştirdiği mensupları eliyle Tür-
kiye Cumhuriyeti'nin yasama, yürütme ve yargı 
erklerini ele geçirmeye yönelik faaliyetler gerçek-
leştirmiştir. Örgütün ikinci amacı ise güçlü bir eko-
nomik yapı kurmaktır. Özü itibarıyla örgütün eko-
nomik hedeflerinin, siyasi emellerini gerçekleştir-
mek için önemli bir enstrüman olarak kullanıldığı 
görülmektedir.

FETÖ'nün N�ha� Amacı
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Fethullah Gülen bir videosunda Türkiye'de ik-
tidar değişikliği yapmayı yani darbeyi henüz 
20'li yaşlarında iken planladığını itiraf etmiş; 
ancak daha sonraları bunu küçük bir şey ola-
rak gördüğünü, kendisinin sadece bunu he-
deflediğini düşünenlerin ise “ahmak olduk-
larını” söylemiştir. Nihai olarak anlaşılmak-
tadır ki örgütün hedefi sadece Türkiye'yi yö-
netmek değil, dünyayı yöneten küresel bir 
güç olmaktır. 

Hoşgörü, diyalog, hizmet gibi kavramları ön 
plana çıkaran örgüt, gerçek hedeflerini gizleyerek 
siyasetten uzak duran ve sadece insani -ahlaki ko-
nularla ilgilenen bir yapı olduğu algısını yaratma-
ya çalışmış ve faaliyetlerini gizlilik içinde yürüt-
müştür. Örgüt tarafından “altın nesil” olarak ad-
landırılan FETÖ mensupları, var olan sistemle ça-
tışmak yerine devlet kadrolarına yerleşmeyi ön 
plana almış, bu süreçte elde ettikleri erki örgüt çı-
karları doğrultusunda kullanmışlardır.

FETÖ'nün N�ha� Amacı
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FETÖ, kamu idarelerinde kadrolaşmayı “fetih” 
olarak nitelendirilmiş kamu idarelerine giriş için 
hazırlanan soruların çalınarak sınavdan önce 
Kur'an'a el bastırıp yemin ettirilmek suretiyle örgüt 
mensuplarına verilmesini ise “fetih okutma” ola-
rak adlandırmıştır. Mülki idare, Emniyet Teşkilatı, 
TSK ve Yargı gibi stratejik kurumlara girmesi için 
seçilen öğrenciler hücre tipi bir yapılanma modeli 
ile dörder kişilik gruplar halinde sınavları hazırlan-
mıştır. Başka kişilerle teması sınırlandırılan bu öğ-
renciler örgüt dershanelerine gerçek adları ile kay-
dedilmemiştir.

FETÖ ideolojisine göre hedefe ulaşmak için 
her yol mübahtır ve örgüt mensupları amaçları-
na ulaşma yolunda kendilerine hasım olarak gör-
dükleri bütün unsurları itibarsızlaştırmakta ve et-
kisizleştirmektedir. Yalan söylemek, iftira, ya-
sadışı telefon dinleme ve kayıt, tehdit, sahte 
belge üretimi, montaj, düzmece, kiralık katil 
tutma, gasp ve darp gibi yöntemler FETÖ'nün 
bu süreçte başvurduğu yöntemler arasında-
dır. Örgütün özellikle TSK, Emniyet Teşkilatı, Millî 
İstihbarat Teşkilâtı ve Özel Güvenlik şirketleri bün-
yesine sızdırılan mensupları üzerinden silah kul-
lanma imkânına sahip olması örgütünün oluştur-
duğu tehdidi daha da artırmıştır.

FETÖ'nün N�ha� Amacı
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Kendini “hizmet saiki ile hareket eden” ve 
hoşgörüye dayanan bir gönüllü hareket olarak 
göstermeye çalışan örgüt, menfaatlerini uyma-
yan şahısları itibarsızlaştırmak ve tasfiye etmek 
için özel hayatın mahremiyetini, haberleşme öz-
gürlüğünü ve masumiyet karinesini yok saymakta 
lakin kendi menfaatleri söz konusu olduğunda çiğ-
nediği bu ilkelerin en büyük savunucusu görünü-
müne bürünmektedir. 

Uzun yıllar boyunca örgüt mensuplarının devlet 
kademelerinde kritik görevlere getirilmesi için giz-
lilik içinde faaliyetlerini yürüten örgüt bu süre zar-
fında hayatın hemen her alanında kurumsallaş-
masını tamamlamış, büyük bir ekonomik güce ka-
vuşmuş, Türkiye’de ve uluslararası ölçekte etkili 
bir güce dönüşmüştür.

FETÖ'nün N�ha� Amacı
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FETÖ, bürokrasinin iki önemli unsuru olan Yargı 
ve Emniyet bünyesindeki mensupları aracılığıyla; 
7 Şubat 2012 MİT krizi, 17 ve 25 Aralık 2013 Emni-
yet/Yargı darbe girişimi, 1 -19 Ocak 2014 MİT tırla-
rının durdurulması, 26 Mart 2014 tarihlerinde dev-
lete-hükümete yönelik icra edilen operasyonlar 
ve 2014 ile 2015 yıllarındaki genel ve yerel seçim-
ler ile Cumhurbaşkanlığı seçimine doğrudan mü-
dahale etmeye çalışmıştır.

Seçimleri manipüle etme girişimleri çerçevesinde 
istediği sonuçları elde edemeyen terör örgütü, yargı 
ve emniyet bünyesindeki önde gelen mensuplarının 
açığa çıkması ve mensuplarına yönelik tasfiye faali-
yetlerinin genişletilerek devam etmesinden hareket-
le strateji değişikliğine girmiştir. Özellikle 2016 yılın-
da yüksek Yargı ve Emniyet bünyesindeki FETÖ yapı-
lanmalarına yönelik tasfiyeleri ile birlikte Ağustos 
2016 tarihinde gerçekleşecek olan yüksek askeri 
şura’da FETÖ'ye mensup-müzahir çok sayıda rütbeli 
askerin ilişkilerinin kesileceği emareleri FETÖ'yü 
Ağustos öncesinde askeri darbeye sevk eden önemli 
etkenlerdir. Bu kapsamda, FETÖ elebaşı ve örgütleri-
nin talimatları doğrultusunda darbe hazırlıkları baş-
ladığı bilinmektedir.

FETÖ'nün N�ha� Amacı
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Hain emellerinin deşifre olması ve Türkiye Cum-
huriyeti Devletinin kararlı duruşu karşısında pa-
nikleyen FETÖ, 15 Temmuz 2016 tarihinde devleti 
ele geçirmek için darbe girişimini gerçekleştir-
miştir. Söz konusu girişimin kronolojik oluş sırası 
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanlığından (https:// 15temmuz. gov. tr/ ) alınan 
verilerle dakika dakika yansıtılmıştır.

FETÖ'nün N�ha� Amacı
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İlk İstihbarat

14.45

DEMOKRAS� 
ZAFER�
15 TEMMUZ 
DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

15 Temmuz 2016 Cuma günü saat 
14.45'te, Kara Havacılık Komutanlığında 
pilot olarak görev yapan A.H. isimli Bin-
başı, Ankara’daki MİT binasına gelerek 
“MİT'e helikopterle saldırı olacağı” yö-
nünde ihbarda bulundu. İstihbarat gö-
revlileri tarafından acil koduyla sorgula-
nan Binbaşı A.H. kendisine “Hakan 
Fidan’ı kaçırma görevi verildiğini” 
söyledi. Binbaşının verdiği bilgiler anında 
MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile paylaşıldı.
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Darbeciler ilk fiili hamleyi ele geçirdik-
leri TSK mesaj sistemi üzerinden yaptı. 15 
Temmuz Cuma günü saat 15:22'de Ge-
nelkurmay’dan TSK mesaj sistemine 
giren FETÖ’cüler kontrollerinde olan bir-
liklere "Harekat Yıldırım Planı" başlığı 
ile 20 maddelik sıkıyönetim talimatı gön-
derdi. Tuğgeneral Mehmet Partigöç ve 
Kurmay Albay Cemil Turhan imzalı bildi-
rinin eklerinde sıkıyönetim komutanlık-
ları, sıkıyönetim mahkemelerinde görev-
lendirilecek personel listeleri, Ankara ve 
İstanbul Asayiş ve Takviye Planı bulunu-
yordu. Saat 03.00 itibarıyla yönetime el 
konulacağının kaydedildiği talimatta so-
kağa çıkma yasağının ise 06.00'da başla-
yacağı belirtildi.

15.22

DEMOKRAS� 
ZAFER�
15 TEMMUZ 
DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

Sıkıyönetim Talimatı
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16.03

MİT, Binbaşı A.H’den alınan bilgiler doğ-
rultusunda harekete geçerek saldırının 
nasıl gerçekleşeceğine dair detayları Ge-
nelkurmay Başkanlığına kriptolu faksla 
iletti. MİT tarafından verilen bilgi, Genel-
kurmay Karargahı’nda; Genelkurmay Baş-
kanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvet-
leri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak 
ve Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral 
Yaşar Güler'in katılımıyla değerlendirildi. 
Saat 16.30’da ise MİT Müsteşar Yardımcısı 
Genelkurmay Karargahı’na giderek 2. Baş-
kanı Yaşar Güler ile görüştü.

Saldırı İhbarı 
Genelkurmay’a ulaştı

DEMOKRAS� 
ZAFER�
15 TEMMUZ 
DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

Hulusi Akar
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18.15

DEMOKRAS� 
ZAFER�
15 TEMMUZ 
DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

Genelkurmay Başkanlığındaki toplantı-
lar devam ederken saat 18.30 sıralarında 
MİT Müsteşarı Hakan Fidan karargâh ni-
zamiyesinden giriş yaptı. Saat 19.20’ye 
kadar süren toplantılara MİT Müsteşarı 
Hakan Fidan da katıldı. Bu toplantıda bir-
liklere acil kodlu üç emrin geçilmesi 
kararlaştırıldı.

Genelkurmay'dan 
tüm birliklere acil emir
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19.20

DEMOKRAS� 
ZAFER�
15 TEMMUZ 
DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

Genelkurmay Başkanlığından yapılan 
değerlendirme sonucunda, Genelkur-
may Başkanı Hulusi Akar’ın imzasıyla 
TSK’nın tüm kuvvetlerine şu talimatlar 
gönderildi: Türk hava sahasında ikinci 
bir emre kadar hiçbir askeri hava 
aracı havalanmayacak. Havada bulu-
nanalar derhal üslerine dönecek. 
Tank ve zırhlı araçlar başta olmak 
üzere tüm araçların hareketleri dur-
durulacak.

Hulusi Akar’ın talimatı
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21.00

DEMOKRAS� 
ZAFER�
15 TEMMUZ 
DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

Deşifre olduklarını anlayan darbeciler 
harekete geçti. MİT’te olağanüstü hare-
ketlilik ve Genelkurmay Başkanlığında ya-
pılan toplantı sonrası cuntacılar darbe 
planlarının deşifre olduğunu anladı. Cun-
tacılar 16 Temmuz saat 03.00’te gerçek-
leştirmeyi planladıkları darbe girişimini er-
kene alarak ‘Harekat Yıldırım’ planının 
bütün safhalarını başlattılar.

Darbeciler harekete geçti
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Paralel örgütün Darbe girişiminde bulunan cun-
tacıları, Kara Kuvvetleri Komutanı ve Kara Kuvvetle-
ri Kurmay Başkanı, 15 Temmuz günü saat 21.00’da 
darbe girişiminde bulunan Genelkurmay Başkanlı-
ğı Emir Subayı Levent Türkkan tarafından Genel-
kurmay Karargahı’na davet edildi.

Karargah bölgesine girince harekete geçen, pa-
ralel örgütün darbe girişiminde bulunan cuntacı-
ları, Kuvvet Komutanı Org. Salih Zeki Çolak’ın 
aracına saldırdı. Yakın koruması Topçu Kıdemli 
Başçavuş Bülent Aydın saldırıya karşılık vermek is-
terken öncelikle bacağından sonrasında göbek hi-
zasında sol yanından vuruldu. Kahraman Astsubay 
Kıdemli Başçavuşumuz Bülent Aydın Cuntacıların 
bu hain tuzağında anında müdahale edilemediği 
için Şahadete yürüdü ve 15 Temmuz darbe girişi-
minin ilk şehidi oldu.

İlk Şehidimiz

21.05

DEMOKRAS� 
ZAFER�
15 TEMMUZ 
DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

Astsubay Kıdemli Başçavuş

Bülent Aydın
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21.14

Darbecilerin WhatsApp 
yazışmaları deşifre oldu

Darbe planının bütün safhalarını hayata geçiren cun-
tacı askerler, darbe girişimini koordine etmek için 
WhatsApp'ta grup oluşturdu. Binbaşı Mehmet Murat 
Çelebioğlu tarafından kurulan grupta yapılan yazış-
malarda sivil vatandaşlara yönelik vur emri "Ezin, 
yakın taviz yok" gibi ifadelerle verildi. Darbeci asker-
lere verilen talimatlar arasında halktan ve polislerden 
mukavemet gösterenlere yapılan ve yapılması istenen 
kanlı müdahale talimatları da yer aldı. "Kalabalıkların 
ateşle dağıtılması talimatı" FETÖ mensuplarının 
darbe gecesi yaptıkları yazışmalarda kan donduran ifa-
deler kullandıkları, girişimi engellemeye çalışan kala-
balıkların ateşle dağıtılması talimatının açık bir şekilde 
verildiği tespit edildi. Dökümleri yapılan yazışmalardan 
bazıları şöyle: Yarbay Muzaffer Düzenli: Tekrar Emri. 
İletiyorum. Toplanan kalabalıklar ateşle dağıtılacak. - 
Albay Müslüm Kaya: İş makinelerini AKOM'a yaklaştı-
rıyorlar. Arkadaşlar ateş ediyor. Albay Uzay Şahin: 
Ateşle karşılık verin, yaklaştırmayın. Binbaşı Mehmet 
Karabekir: Sahada biri olarak ateş kalabalığa ateş edi-
yorum bekliyorum. Tekrar tekrar kontrollü kullanın da-
ğılıyorlar 10-15 kişi pert. İnsiyatif kaybetme yok.
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Marmaris’te tatilde olan Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan ülke genelinde yaşanan olağanüstü geliş-
melerin darbe girişimi olduğunu eniştesi Ziya İlgen ile 
yaptığı telefon görüşmesinde öğrendi. Erdoğan iha-
net girişimini öğrendikten sonra, besmele çekti 
ve 2 rekât sefer namazı kıldı. Namazın ardından 
Erdoğan, süreci yönetmeye başladı. Erdoğan’ın iha-
net girişimini öğrenip süreci yönetmeye başladığı sıra-
larda cuntacılar, Samandıra Askeri Hava Üssü’nden 5 
helikopter ile darbe girişimine destek vermek için kal-
kış yaptı. Helikopterlerden biri, Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan'a suikast girişimi için Çiğli Ana Jet Üssü'nde hazır-
lık yapan darbeci askerlerin yanına gitti. Diğer dört he-
likopter ise İstanbul’daki darbeci askerlere lojistik des-
tek sağlamak için; İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Vodafone Arena ve Bo-
ğaziçi Köprüsü’ne uçuş yaptı. Samandıra Askeri 
Hava Üssü’nden kalkan helikopterde bulunan 
destek ekibinin de saat 22.00 sıralarında Çiğli 
Ana Jet Üs Komutanlığına ulaşması ile birlikte 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı 
otele baskın yapacak MAK ve SAD ekipleri, baskın 
için hazırlık yapmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 
darbe girişimini haber aldı
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21.45
Köprüde tankları gören vatandaşlar ne 

olduğunu anlayamadı. İstanbul Boğa-
ziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüle-
rinin Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş 
yönü asker tarafından trafiğe kapa-
tıldı. Boğaziçi Köprüsü'nde, Anadolu-
Avrupa istikametinde trafik tamamen dur-
duruldu. Köprüden askeri tankın geçişi 
görüntülere yansıdı.

Köprüler 
askerler tarafından 
kapatıldı
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21.50

‘Yıldırım Hareket’ planı çerçevesinde baskınlar ya-
pılamaya başlandı. ‘Yıldırım Hareket’ planı çerçe-
vesinde başlatılan kalkışmada İstanbul’da eş za-
manlı olarak birçok merkeze baskınlar yapılmaya 
başlandı. Darbecilerin ilk hedefi ise Afet Koordinas-
yon Merkezi (AKOM) oldu. Kendilerine yönelik mü-
dahaleyi engellemek için AKOM’a baskın yapan dar-
becilerin bir diğer hedefi ise Avrupa ve Anadolu ya-
kası arasındaki bağlantıyı sağlayan köprüler oldu. 
Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde Ana-
dolu’dan Avrupa Yakası'na geçiş yolunu kapatan dar-
beci askerler, kendilerine soru soran vatandaşlara ‘sı-
kıyönetim’ ilan edildiğini söyledi. Aynı dakikalarda 
Adana’da bulunan İncirlik Üssü’nden ise 1 ve 2 nu-
maralı tanker uçakları, darbeci askerlerin kullandığı 
F-16’lara yakıt ikmali gerçekleştirmek üzere art arda 
havalandı. Darbecilerin hedefindeki bir diğer 
önemli nokta ise İstanbul Valiliği’ydi. Esenler’de bu-
lunan 47. Motorlu Piyade Alayı’dan darbeci askerler 
İstanbul Valilik binasını işgal etmek için yola çıktı.

İstanbul'da eş zamanlı 
baskınlar başlandı
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22.00

Tatbikat gerekçesiyle Kuleli Askeri Lisesi’ne çağ-
rılan bir grup askeri öğrenci Çengelköy Karako-
lu'nu ele geçirmek üzere okuldan çıkarak karako-
la doğru harekete geçti. Bu sıralarda Habibler Topku-
le Kışlası’ından çıkan darbeci askerler ise Bayrampaşa 
Çevik Kuvvet’in önüne geldi. Topkule Kışlası’ndan ha-
reket eden zırhlı araçlar ve tanklar Esenler civarında 
ilerlerken, sokağa çıkan vatandaşlar tarafından durdu-
rulmak istendi. Zırhlı araçlar, vatandaşların üzerinden 
geçerek ilerledi. 6 kişi şehit oldu. Saatler 22.25’i göster-
diğinde İstanbul Atatürk Havalimanı tanklarla bölgeye 
gelen darbeci askerler tarafından ele geçirildi. Anadolu 
yakasında bulunan bir grup asker de Sabiha Gökçen Ha-
valimanı’nı ele geçirmek için baskın gerçekleştirdi. Her 
iki havalimanı da darbeciler tarafından ele geçirildi. 
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne doğru hareket eden 
66'ncı Zırhlı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından 
çıkan askeri birlikler saat 22.30’da Vatan Caddesi’ne gel-
diklerinde sokağa çıkan halka ateş açmaya başladı. Bun-
dan 15 dakika önce İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Ça-
lışkan ve ekibinin emniyetten çıkış yaptı. Çalışkan ve 
ekibi konvoy halinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 
hareket etti. Saat 22.49’da İstanbul 2’inci Zırhlı 
Tugay’ından işgal edilen bu noktalara takviye gönderil-
di. Aynı saatlerde Şırnak'ın Cizre ilçesinde, cami hopar-
löründen çağrı yapılması üzerine Hükumet Konağı 
önünde toplanan vatandaşlar Dicle Nehri üzerindeki 
köprüde darbeci askerleri engelledi.

Çengelköy 
Karakolu'na baskın
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22.01

Hulusi Akar 
Akıncı Üssü'ne götürüldü

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın 
Akıncı Üssü’ne götürülmesinin ar-
dından Karargâh'ta silah sesleri du-
yulmaya başlandı. Darbe karşıtı asker 
ve polisler Genelkurmay Başkanlığını 
işgal eden cuntacı askerlerle çatışmaya 
girdi. Çatışma sırasında Cobra tipi askeri 
helikopterlerden Genelkurmay önündeki 
polislerin üstüne ateş açıldı. Cuntacı as-
kerler tarafından ele geçirilen Karargâh’ın 
önüne saat 22.40 civarı çok sayıda ambu-
lans gelmeye başladı.
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22.10

Çankaya Köşkü'nde 
olağanüstü toplantı

Genelkurmay’dan gelen çatışma haberleri 
üzerine Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay'ın 
başkanlığında Çankaya Köşkü’nde bir koordi-
nasyon merkezi kuruldu. Aynı saatlerde İçişleri Ba-
kanlığı da tüm valilikleri ve il emniyet müdürlüklerini 
arayarak alarma geçmeleri talimatı verdi. İçişleri Ba-
kanlığı bütün polisleri göreve çağırdı ve izinleri iptal 
etti. Saat 22.30 civarında Bakanlar Çankaya yerleş-
kesine intikal etmeye başladı. Koordinasyon Merkezi 
ile birlikte gerekli tedbirlerin alınması için çalışmalar 
başlatıldı. Bu sıralarda Çankaya Köşkü üzerinde uç-
maya başlayan kimliği belirsiz dronlara güvenlik gö-
revlileri uzun namlulu silahlarla ateş açarak bölge-
den uzaklaştırdı. Darbeciler tarafından ele geçirilen 
TRT ile temas kurulamaması nedeniyle Başbakanlık 
Müsteşarı Fuat Oktay'ın talimatıyla saat 22.56’da Baş-
bakan Binali Yıldırım'ın televizyon yayınına bağlan-
ması için NTV ile gerekli temaslar kuruldu.
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22.25

Atatürk Havalimanı 
ele geçirildi

İstanbul Atatürk Havalimanı tanklarla 
bölgeye gelen darbeci askerler tarafın-
dan ele geçirildi. Saat 22.54’de geldiğinde 
kule dahil havalimanı kontrolü tama-
men darbecilerin eline geçti.
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22.38

MİT yerleşkesine 
ateş açıldı

Ankara Yenimahalle’de bulunan MİT 
kampüsüne askeri helikopterlerden 
ateş açıldı. MİT’in çevre güvenliğini sağ-
layan unsurlar kısa ve uzun namlulu si-
lahlarla saldırıya silahla karşılık verdi. Ça-
tışmanın ardından darbeci askerler geri 
çekilmek zorunda kaldı.
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23.00

Darbeciler 
TRT binasını işgal etti

TRT’nin Ankara’daki Oran Yerleşkesi'ne giriş ve çı-
kışları kontrol etmekle görevli polis ekibini aşan 300 
darbeci asker TRT binasını işgal etti. TRT’nin te-
levizyon ve internetteki yayınlarının durdurulma-
sından sonra Yarbay Ümit Gençer TRT ekranlarında 
‘Yurtta Sulh Konseyi’nin’ hazırladığı bildiriyi okumak 
için kamuflajını çıkartıp tören kıyafetini giydi. Baş-
bakan Binali Yıldırım da aynı saatlerde TRT’de canlı 
yayına bağlanmak istedi. Ancak TRT’nin darbecile-
rin işgalinde olması nedeniyle bağlantı sağlanama-
yınca NTV ile temasa geçildi. NTV’nin yayınına bağ-
lanan Başbakan Yıldırım, yaşananların bir ‘kalkışma’ 
olduğunu söyledi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı 
(KKK) Karargahı’nda nizamiyede nöbet tutan Er Müs-
lüm Uzun'un, Tümgeneral Ali Doğan İnce'yi almaya 
gelen 4 cuntacıyla tek başına çatışmaya girdi. Niza-
miyedeki bir uzman çavuşu ağır yaralayan cuntacı-
lar, kurşun yağdıran erle baş edemeyince geldikleri 
aracı bırakarak kaçtı.
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23.02

Belediye Binası işgal altında
Darbeci askerlerin İstanbul’da ele geçirmeyi plan-

ladıkları bir diğer önemli merkez ise İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi oldu. Saat 23.02’de İBB’nin önüne 
gelen cuntacı askerler, bina etrafında konuş-
lanmaya başladı. Darbeci askerleri kapıda karşıla-
yan İBB Sivil Savunma Sekreteri Mehmet Tunç, cun-
tacı askerler için yemek hazırlattı. İBB’ye yürüme me-
safesinde olan İstanbul Emniyet Müdürlüğünü işgal 
etmek için 66'ncı Zırhlı Mekanize Piyade Tugay Ko-
mutanlığından gelen tanklar, emniyet güçleri ve va-
tandaşların hafriyat kamyonlarının kurdukları bari-
katla engellendi. Aynı saatlerde 47. Motorize Piyade 
Alay Komutanlığından 9 rütbeli 69 darbeci asker de 
AK Parti İstanbul İl Başkanlığının önüne geldi. Dar-
beciler AK Parti il başkanlığı binasını ele geçirmeye 
çalıştı. İstanbul’da önemli gördükleri noktaları aynı 
anda işgal etmeye başlayan cuntacılar saat 23.11'de 
İstanbul Valiliği'ne, saat 23.20’de Taksim Meydanı’na 
girdi. Saat 23.44’te Borsa İstanbul işgal edilirken, eş 
zamanlı harekete geçen darbeci bir grup asker de 
Harbiye’deki TRT İstanbul Radyosu’na girdi. Atatürk 
Havalimanı’nda saat 23.55’te uçuş kontrol kulesini 
ele geçirdiler. Saat 23.44'te ise zırhlı araçlarla Sakar-
ya Valiliği önüne gelen askerler binaya girdi. Silahlı 
askerler binadaki odaları tek tek kontrol etti.
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15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler 
Komutanı Zekai Aksakallı bir komp-
loyla düğüne gönderildi. Düğün çıkı-
şında da Gazi Orduevi’nin önünde 3 
araçla önü kesilerek ele geçirilmek is-
tendi. Kendisini almaya gelen darbeci-
lerin elinden kurtulmayı başaran Aksa-
kallı, Kara Harp Okulu yakınlarında gü-
venli bir bölgeye intikal etti. Daha sonra 
ise Aksakallı’nın koruma ekibi Kara Harp 
Okulu’na onu almaya geldi ancak dar-
beciler helikopterden anti-tank füze-
siyle onlara saldırdı. Saldırı sonucu bir 
uzman çavuşun bacağı koptu.

23.15
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Özel Kuvvetler Komutanı 

Zekai Aksakallı

Aksakallı’ya Pusu
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23.18

Darbeci askerlerin uçakları 
Akıncı Üssü'nden kalktı

Darbeci askerler 15 Temmuz gecesi 
TBMM, Gölbaşı Özel Harekât Daire Baş-
kanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve 
TÜRKSAT’ı bombalayan savaş uçakları 
Ankara Kazan'daki Akıncı Üssü’nden 
kalktı. Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki 
Polis Özel Harekât Eğitim Merkezi, darbe-
ci Albay Ahmet Tosun’un talimatıyla 
savaş uçakları tarafından bombalan-
dı.Hava saldırısı sonucu 17 polis şehit 
oldu. Bombayı atan isimler ise pilot Meh-
met Çetin Kaplan ve Ertan Koral’dı.
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23.20

Adem Huduti 
2’nci Ordu Komutanlığı 
Karargâhına giriş yaptı

Orgeneral Adem Huduti beraberin-
de yakın korumaları ile birlikte 7 ayrı 
araç ile 2’nci Ordu Komutanlığı Ka-
rargâhına giriş yaptı. Gayet sakin ve 
rahat olan Huduti, odasına girmeden 
önce emir subayı Sedat Kaya'ya bazı tali-
matlar verdi. Komuta katındaki garson 
erler makamda görev almaya başladı. Hu-
duti’nin yakın korumaları makam odası 
önünde uzun namlulu silahlarla güvenlik 
önlemi aldı.



/sivasbtu

23.30

17 general 
derdest edildi

Moda Deniz Kulübü’nde Hava Kuvvetleri Komuta-
nı Orgeneral Mehmet Şanver'in kızının düğününde 
darbe girişiminden haberdar olan Hava Kuvvetleri 
Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, saat 23.00’te 
düğün için salonda bulunan 17 generalin katılımı ile 
toplantı yapmaya başladı. Toplantıda darbe girişimi-
ne karşı önlemler alındı. Toplantıda bulunan Gene-
raller kendi üsleri ile iletişime geçti. Diyarbakır’da bu-
lunan üsten havalanan uçakların iniş emrine uyma-
ması ve Adana’da bulunan İncirlik Üssü Komutanı 
darbeci Tuğgeneral Bekir Ercanvan’ın telefonuna 
cevap vermemesi üzerine Eskişehir'deki Hava Hare-
kât Merkezi’ne ulaşıldı. Orgeneral Ünal, Eskişehir'de 
bulunan Hava Harekât Merkezine telefonla bütün 
birliklere yayınlanmak üzere "Ankara'daki Hava 
Kuvvetleri Harekât Merkezi yasa dışı kişilerin 
elindedir, buradan verilen emir hiçbir şekilde 
yerine getirilmeyecektir, bütün emirler Eskişe-
hir Hava Harekât Merkezinden benim adıma ya-
yınlanacaktır, ben emir vermediğim sürece hiç-
bir uçak da uçmayacaktır" şeklinde bir emir verdi. 
Orgeneral Abidin Ünal’ın mesajı bütün birliklerde 
hemen yayınlandı. 
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23.30

Darbecilere karşı 
Meclis harekete geçti

Darbe girişiminin duyulmasının ar-
dından başta TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, bazı bakanlar, milletvekil-
leri ile Meclis personeli Meclis'e geldi. 
Bu sıralarda Ankara üzerinde alçak uçuş-
lar devam etti. Ankara Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Melih Gökçek ise aynı dakika-
larda belediye araçları ve iş makineleri ile 
kritik kamu binaları giriş ve çıkışlarının ka-
patılması, tank ve zırhlı araç girişinin ön-
lenmesi talimatını verdi.
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23.45

Direnişle karşılaşan 
darbecilerden 
psikolojik hamle

Ankara’da ilk olarak Genelkurmay Karar-
gâhını ele geçiren darbeci askerler, saat 
23:45’te TSK’nın akredite gazetecilerle ile-
tişim için kullandığı e-posta hesabından 
gönderdiği mesajda darbecilerin "kont-
rolü tam olarak eline aldığını" öne 
sürdü. Saat 21:00’den sonra darbecilerin 
Genelkurmay Karargâhına yapılan baskı-
nıyla derdest edilen Genelkurmay Başka-
nı Hulisi Akar, Akıncı Üssü’ne götürül-
müştü. Anadolu Ajansı 23.48’de Genel-
kurmay Başkanı Hulusi Akar’ın rehin alın-
dığını duyurdu.
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23.47

Özel Kuvvetleri 
işgal planı devrede

Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı’yı 15 Tem-
muz’da arayarak babasının rahatsız olduğunu söy-
leyen ve Ankara’ya gelmek için izin isteyen Özel Kuv-
vetler Birinci Tugay Komutanı Tuğgeneral Semih 
Terzi, Aksakallı’nın izin vermesi üzerine Silopi’den ya-
nında 100 kişilik bir ekip ile harekete geçti.Ünal’ın ta-
limatı sonrası Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üssü ile ileti-
şime geçilmeye çalışıldıysa da Diyarbakır’dan dönüş 
yapılmadı. Aynı dakikalarda Semih Terzi yanındaki 
40 kişilik bir ekip ile birlikte Diyarbakır 8'inci Ana Jet 
Üssü’nden havalanarak Ankara Akıncı Üssü’ne ulaş-
tı. Özel Kuvvetler Birinci Tugay Komutanı Tuğgene-
ral Semih Terzi darbe girişiminin en önemli ayakla-
rından birini oluşturuyordu. Silopi’den 100 kişilik 
bir ekiple harekete geçen Terzi, ekibini 2’ye ayı-
rarak 40 kişilik bir ekiple Özel Kuvvetler Komu-
tanlığına geldi. Ancak Ömer Halisdemir’in sa-
vunmasıyla birlikte Semih Terzi hedefine ula-
şamadan öldürüldü.
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00.07

Cumhurbaşkanı Erdoğan 
halkına çağrıda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz akşamı ilk 
açıklamayı önce Marmaris’te Anadolu Ajansı’nın 
yerel muhabirlerine yaptı. Bu açıklamanın ardından 
Erdoğan, gazetecileri kaldığı Grand Yazıcı Club Tur-
ban oteline toplayıp basın açıklaması yaptı. Darbe gi-
rişiminin milli iradeye yönelik bir ayaklanma hare-
keti olduğunu söyleyen Erdoğan, hukuk kuralları çer-
çevesinde bu kişilerin gerekli cezaları alacağını vur-
guladı. Erdoğan, kalkışmaya karşı halkı mey-
danlara davet etti. Sosyal medyadan anlık ola-
rak yayınlanan bu açıklama o dakikalarda ulu-
sal medya tarafından fark edilmedi. Erdoğan, bu 
açıklamanın 20 dakika sonrasında CNN kanalında 
Hande Fırat’ın programına Facetime’la bağlanarak 
askeri kalkışmaya tepki gösterdi ve halkı yeniden 
meydanlara davet etti. Bu açıklamaların ardından 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokaklara çıkan halkla bu-
luşmak üzere İstanbul’a gelmek için Marmaris’ten 
ayrılarak helikopterle Dalaman’a iniş yaptı. Erdoğan, 
darbeye karşı halkı direnişe çağırdığı sıralarda Diya-
net İşleri Başkanlığının talimatı üzerine 81 ilde birlik 
selaları okutuldu. 
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00.13

TRT'de 
korsan bildiri

TRT’nin Genel Müdürlük binasını işgal 
eden cuntacı askerlerden Yarbey Ümit 
Gençer, TRT ekranlarında korsan bildiriyi 
okumak için hazırlık yapmaya başladığı sı-
rada telefonla bildiriyi bir sivilin okuması 
için emir aldı. İlerleyen dakikalarda kana-
lın yayınını kapatan darbeci askerler, 
korsan bildiriyi spiker Tijen Karaş’a 
silah zoruyla okuttu. Yurtta Sulh Kon-
seyi’nin TRT ekranlarında okutulan sözde 
bildirisine karşı, Cumhurbaşkanlığı kay-
nakları 10 dakika sonra yaptıkları açıkla-
mada medya kurumlarından korsan bil-
diriye karşı gerekli hassasiyetin gösteril-
mesini istedi.



/sivasbtu

DEMOKRAS� 
ZAFER�
15 TEMMUZ 
DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

00.33

Darbecilerden 
sivillere karşı 
inanılmaz saldırı

15 Temmuz gecesi çatışmaların en yoğun 
yaşandığı bölgelerden biri de Çengelköy’dü. 
Darbeci askerler, Çengelköy’de tarihi Çına-
raltı’nın arkasında Erbap Cafe isimli bir meka-
nı FETÖ/Paralel yapı mensubu komutan 
Mürsel Çıkrıkçı’nın komutasında basa-
rak, mekanda oturan ve aralarında ço-
cuklu ailelerin de olduğu bir grup vatan-
daşı rehin aldı. Çıkrıkçı'nın, insanların üze-
rine ateş açılması için verdiği emirler ses ka-
yıtlarına yansıdı. FETÖ mensubu askerlerin 
kalkışma sırasında kontrol altına almak iste-
diği Çengelköy Sabancı Polis Merkezine ulaş-
masını engellemek için vatandaşlar cadde 
üzerinde barikatlar dizdi. Darbeci askerler 
çöp konteynerleri arkasında siper alarak dire-
nen vatandaşları derdest etti.
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01.08

Emniyet binalarına 
bombalı saldırılar

Ankara’da Akıncı Üssü’nden kalkan F-
16’lar darbeci askerlerin talimatı ile em-
niyet binalarına bombalı saldırılar ger-
çekleştirdi. Darbecilerin hedef aldığı devlet 
kurumları arasında cuntaya karşı direnen em-
niyet birimleri de vardı. İlk olarak 23.18’te dar-
beciler F-16’lar ile Ankara Emniyet Müdürlü-
ğüne bombalı saldırı gerçekleştirdi. 01.08’de 
Kurmay Yüzbaşı Mustafa Mete Kaygusuz’un 
talimatıyla pilot Mustafa Özkan, Ankara Em-
niyet Müdürlüğüne ikinci bombayı attı. FETÖ 
mensubu askerlerin jetlerle hedef aldığı 
diğer bir yer ise BAŞKENTGAZ'ın doğalgaz is-
tasyonu oldu. Bombanın istasyon içerisinde-
ki boruların sadece 2 metre uzağına düşmesi 
faciayı önledi. Bölgede 5 metre çapında, 3 
metre derinliğinde çukur oluştu.
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01.35

Millet Meclisi
darbeye karşı tek ses

Türkiye’nin dört bir yanında halk 
darbe girişimine karşı sokaklara dö-
küldü. TBMM Başkanı İsmail Kahraman 
da Başbakanlık Koordinasyon Merkezine 
geldi. Burada, TBMM’nin açık tutulması ka-
rarı alındı. Darbe girişimine karşı mil-
letvekillerinin Meclis’e gelmesi çağrı-
ları yapıldı. TBMM Genel Kurul Salonu 
açılmasından sonra AK Parti, CHP, MHP ve 
HDP milletvekilleri TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman’ın başkanlığında toplandı. Kah-
raman, NTV canlı yayınına bağlanarak 
bütün partilerin grup liderleriyle tek tek 
görüştüğünü belirterek birlik ve beraber-
lik mesajı verdi.
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01.35

İstanbul'da 
destansı direniş

Darbe girişiminin ilk saatlerinde Anado-
lu’dan Avrupa Yakası'na geçişlerin kapatıldığı 
Boğaziçi Köprüsü’nde, Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın çağrısı ile darbecilere karşı büyük bir 
direniş başladı. Saatler 01.40’ı gösterdiğinde dar-
beci askerler kendilerini engellemeye çalışan sivil 
vatandaşlara ve polise ateş açtı. Darbecilerin açtığı 
ilk ateşte reklamcı Erol Olçok ile 16 yaşındaki oğlu 
Abdullah Tayyip Olçok’un da aralarında bulundu-
ğu 6 sivil şehit oldu. Denizli'nin Çardak İlçesi'nde 
11. Komando Tugay Komutanlığından Ankara’ya 
gitmek için çıkan 580 komandoyu havaalanı 
önünde toplanan vatandaşlar engelledi. Her ihti-
male karşı Çardak Jet Üssü Hava Meydan Komu-
tanlığındaki 11 ton jet yakıtı uçakların yakıt ikmali 
yapamaması için tarlaya boşaltıldı. Kadıköy Acıba-
dem’deki Türk Telekom Müdürlüğüne 01.56’da gir-
meye çalışan darbeci askerler yoldan geçen servis 
araçlarına ateş açtı. Saat 01.59’da Sabiha Gökçen 
Havalimanı'na gelen darbeci askerlerin geçişi va-
tandaşlar tarafından engellendi. 
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
uçağına yapılan müdahaleden kısa bir 
süre sonra ailesi ve yanında bulunanlarla 
birlikte helikopterle Dalaman’a geldi. Uça-
ğına geçen Erdoğan’ın nereye gideceği 
ise gizli tutuldu. Gulfstream G450 tipi 
TC-ATA uçağı havalandıktan sonra Er-
doğan, Atatürk Havalimanı’na hare-
ket edilmesi talimatını verdi.

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan'ın uçağı 
İstanbul'a doğru hareket etti

01.40

DEMOKRAS� 
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/sivasbtu

Aynı saatlerde Ankara’da Atatürk Bul-
var’ı ve Çankaya Köşkü üzerinden 5 nolu 
giriş kapısı önüne ateş ederek 5 zırhlı araç 
yaklaştı. Çankaya’daki güvenlik birim-
lerinin silahla karşılık vermesi ve 100 
kişilik vatandaş grubunun verdiği 
destek ile darbeci askerler püskürtül-
dü. Genelkurmay'ı ele geçiren ve sokak-
larda terör estiren darbeciler ise tanklarla 
park halindeki araçların üzerinden geçti.

Ankara sokaklarında 
darbeciler terör estirdi

01.40
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Fetullahçı Terör Örgütü FETÖ/PDY'nin 15 Tem-
muz'daki kanlı darbe girişiminde şehit olan Ast-
subay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir darbe gi-
rişiminin seyrini değiştiren isimlerin başında ge-
liyor. Silopi'de görevli FETÖ'cü General Semih Terzi, 
saat 02.16 sularında helikopterle Özel Kuvvetler Komu-
tanlığına geldi. Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakal-
lı'nın “Evladım oranın namusu sensin, makamı teslim 
etme" dediği şehit Astsubay Ömer Halisdemir, silahını 
alarak helikopterden inen cuntacıların arasına karıştı. 
Karargâh binasına yaklaşan Terzi'yi içeriden çıkan bir 
subay karşıladı. Tam bu sırada Halisdemir, silahını çeke-
rek Terzi'ye 3 el ateş etti. Terzi, yere yığılırken, Halisde-
mir Karargâh binasının yanında bulunan ağaçlık alana 
doğru koştu. Bu esnada Terzi'nin yanında bulunan cun-
tacılar Halisdemir'in arkasından ateş açtı. Halisdemir'e 
15 el ateş edildi. Halisdemir'i vuran ilk kurşunu sıkan 
ismin ise Binbaşı Fatih Şahin olduğu anlaşıldı. Şahin'in 
12 el ateş ettiği belirlendi. Astsubay Ömer Halisdemir'in 
vurduğu Terzi ise cuntacılar tarafından karargah bina-
sına taşındı. Yaklaşık 30 dakika kadar Karargâh binasın-
da kalan Terzi, helikopterle götürüldüğü GATA’da öldü.

Özel Kuvvetleri 
ele geçirme planını 
çökerten kahramanlık

02.16
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast için Çiğli 
Ana Jet Üssü’nde hazırlık yapan darbeci askerler 
harekete geçti. Çiğli’de bulunan iki helikopter pilotu-
nun göreve gitmeyi istememesi nedeniyle başlarında 
Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş’in bulunduğu 
darbeci grup 1 saat gecikmeli olarak Çiğli’den havala-
narak Marmaris’e doğru yola çıktı. Dalaman’dan hava-
lanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'a gideceği 
bilgisi, İstanbul’daki yetkililere ulaştırıldıktan sonra Em-
niyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın Özel Harekât ekiple-
rine verdiği emirle saat 02.28’de Atatürk Havalima-
nı'nın Hava Trafik Kontrol Kulesi’ne operasyon yapıldı. 
Darbeci askerler gözaltına alındı. Çiğli Ana Jet 
Üssü’nden havalanan suikast timi saat 03.00 civarı 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konakladığı Marmaris’teki 
otele ulaştı. Toz nedeniyle iple indirme yapan suikast 
timi oteli abluka altına aldı. Çıkan çatışmada Cumhur-
başkanlığı koruması Mehmet Çetin ile Marmaris İlçe Em-
niyet Müdürlüğü personeli polis memuru Nedip Cengiz 
Eker şehit oldu, 9 polis de yaralandı. Erdoğan’ın otelde 
olmadığını öğrenen suikast timi ile polisler arasında ya-
şanan çatışmalar sonrası darbeci tim otelden kaçtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 
suikast girişimi
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TRT’de korsan bildirinin okunmasının ardın-
dan halk, TRT Ulus binasının önünde toplan-
maya başladı. Kendilerine ateş açan askerlere 
direnen vatandaşlar, Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanı Süleyman Soylu ve polis ekipleriyle 
birlikte TRT binasına girdi. Kampüsün farklı yer-
lerine dağılan FETÖ mensubu askerler gözaltına 
alındı. İşgalden kurtulan TRT eski yayınına döndü. 
TÜRKSAT’taki askerler yayınları kesmeyi başarama-
yınca hava saldırısı düzenlendi. Dört dakikada 4 kez 
Pilot Hüseyin Türk tarafından bombalanan kam-
püste bina, antenler ve birçok cihaz büyük zarar 
gördü. TÜRKSAT’a saldırı talimatını da Ahmet Tosun 
verdi. CNN Türk binası cuntacı askerler tarafından 
saat 3.27'de basıldı. Güvenlik görevlileri, çalışanlar 
ve darbeci askerler arasında arbede yaşandı. Canlı 
yayın stüdyo katına giren darbeci askerler kanalın 
yayınını kesti, sunucu, reji ve kamera arkası görevli-
lerini dışarı çıkardı.

İşgal edilen kurumlar 
halk tarafından geri alınıyor
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ABD merkezli özel istihbarat ve araş-
tırma kuruluşu Stratfor, o gece Cum-
hurbaşkanı Erdoğan'ı defalarca hedef 
gösterdi. Stratfor, darbecilerin suikast 
için yerini tespit etmeye çalıştığı Erdo-
ğan'ın İstanbul'a hareket eden uçağının 
koordinatları 20 dakika arayla üç kez 
Twitter’dan paylaştı. İlk tweette Erdo-
ğan’ın uçağını Marmara Denizi üzerinde, 
ikincide İstanbul’a yaklaştığını ve iniş ya-
pacağını gösteren içerikler paylaşıldı. St-
ratfor, son tweetinde ise uçağın İstan-
bul’a indiğinin teyit edildiğini ve Atatürk 
Havalimanı’nın konumunu da göstererek 
kamuoyuna aktardı.

Stratfor 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 
defalarca hedef gösterdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile 
beraberindekileri taşıyan TC-ATA uçağı 
saat 03.20’de İstanbul Atatürk Havalima-
nı’na indi. Darbecilerin F-16 uçaklarını atla-
tarak iniş yapan uçağın aprona hızla park ede-
bilmesi için 3-5 sol numaralı piste inişine izin 
verildi. Erdoğan, havalimanında binlerce kişi 
tarafından karşılandı. Saat 03.30'da Diyarba-
kır'da ise 7. Kolordu Komutanı Korgeneral 
İbrahim Yılmaz, yanında çok sayıda zırhlı araç, 
özel kuvvetler ve jandarma birliği ile adliye bi-
nasına geldi. Korgeneral Yılmaz ile birlikte 
gelen zırhlı araçlarından inen Özel Kuvvetler 
Komutanlığı’na bağlı 20 asker ile 30 tam teç-
hizatlı jandarma görevlisi ve korumalar çevre-
ye dağıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 
Atatürk Havalimanına indi
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Yargı darbe girişimi ile ilgili olarak hare-
kete geçti. Ordu içerisinde bu kalkış-
mayı gerçekleştirilenlerle ilgili so-
ruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuri-
yet Başsavcılığı, darbe girişiminde bulu-
nan terör örgütü FETÖ/PDY irtibatlı yargı 
görevlileri ve sözde “Yurtta Sulh Komitesi” 
mensubu darbeci askerler hakkında gö-
zaltı kararı verdi.

Yargı'da FETÖ temizliği
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Taksim Meydanı’nda bir grup darbeci 
asker, meydanı kapatarak sıkıyönetim 
ilan edildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Er-
doğan’ın çağrısı üzerine sokağa çıkan 
halk ile vatandaşlar karşı karşıya geldi. 
Bunun üzerine darbeciler, vatandaşların 
üzerine ateş açtı. Daha sonra ise darbeci 
askerler emniyet güçlerinin yaptığı 
operasyonla gözaltına alındı.

Darbeciler 
gözaltına alınıyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaş-
kanlığına ait ATA uçağı ile Atatürk Havali-
manı'na iniş yapmasının ardından açıkla-
ma yaptı. F-16'larla uçağının tecrit 
edilmeye çalışıldığını belirten Erdo-
ğan, darbecilerin işgalci olduğunu ve 
bu ülkenin onlara bırakılmayacağını 
vurguladı. Darbeci askerlerin havalima-
nından temizlenmesinin ardından Erdo-
ğan’ın talimatı ile İstanbul Atatürk Havali-
manı’ndaki operasyonlar normale 
döndü. Türk Hava Yolları'nın tüm uçuşla-
rının ise saat 06.00 itibariyle başlayacağı 
duyuruldu.

Darbe gecesi 
havadaki en kritik an
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Başbakan Binali Yıldırım, Harekat 
Merkezi’ne ‘dost ve kaçırılmış uçakla-
rı düşürme’ yetkisi verdi. Böylece dar-
becilerin elinde bulunan savaş uçakları-
nın ve helikopterlerin inişinin sağlanması 
için gerekli tedbirler alındı. Yıldırım’ın bu 
emri doğrultusunda; 04.53 Erzurum’dan, 
05.02 Diyarbakır’dan, 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.

Hava sahası kontrolü için 
kritik önlemler
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İstanbul Boğaziçi Köprüsü’nü kont-
rol eden askerler teslim oldu. Darbe gi-
rişiminin başladığı saatlerde köprüyü tek 
yönlü olarak trafiğe kapatan darbeci as-
kerler, halka ve polise ateş açtı. Gece bo-
yunca devam eden çatışmalarda arala-
rında Erol Olçok ve oğlunun da bulundu-
ğu birçok kişi şehit düştü.

Darbeci askerler 
teslim oldu
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Darbeci askerlerin kontrolünde bulu-
nan İncirlik Üssü’nden kalkan ve Ankara 
güzergâhı üzerinde uçuş yapıp darbe gi-
rişimine katılan savaş uçaklarına 
yakıt ikmali yapan 2 numaralı tanker 
uçağı geri dönüş yaptı.

Yakıt ikmal uçağı 
geri dönüş yaptı
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İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nü tek 
yönlü olarak kapatan darbeci asker-
ler kendilerine direnen sivil halka sal-
dırdı. İstanbul Boğaziçi Köprüsü’nü 
kontrol eden askerler tanklardan halkın 
ve polisin üzerine doğru top atışı yaptı. 
Top atışıyla isabet alan bir TOMA alev 
aldı. Olayda yaralanan 3 vatandaş özel 
araçlarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Halkın ve polisin üzerine 
top atışı yapıldı
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Polatlı 58'inci Topçu Tugay Komu-
tanlığından çıkan füze rampaları ve 
20 kamyon, Ankara'da polis tarafın-
dan araçların lastiklerine açılan ateş 
ile durduruldu. Polatlı halkı da E-90 ka-
rayoluna çıkarak polise destek verdi. Po-
latlı’da yaşanan bir diğer olayda ise bir 
grup darbeci asker Çarşı Camisi'nde oku-
nan selayı engellemek için camiye baskın 
yaptı. Cami baskınını öğrenen Polatlı 
halkı Yarbay ve yanındaki askerleri yaka-
lamak için olay yerine akın etti. Yarbay ve 
askerler alandan kaçtı.

Füze rampalarını taşıyan 
araçlar durduruldu
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Darbe girişiminin başladığı ilk saatlerde Çengel-
köy Karakolu'nu ele geçirmek isteyen Kuleli Askeri 
Lisesi öğrencileri polis ve halkın direnişi üzerine ka-
çarak bir okula sığındı. Çengelköy’de sabahın ilk 
ışıklarına kadar süren çatışmalarda, Yeni Şafak 
gazetesi Foto Muhabiri Mustafa Cambaz’ın da 
aralarında olduğu 18 kişi darbeci askerlerin aç-
tığı ateş sonucunda şehit düştü. Kadıköy Acıba-
dem Caddesi'ni kapatarak Türk Telekom binasına 
giren darbeci askerler de sabaha kadar polislerle ça-
tıştı. Türk Telekom binasına konuşlanan yaklaşık 20 
civarında asker saatler süren çatışmaların ardından 
teslim oldu. Askerlerin bulunduğu caddeyi vatan-
daşlar her iki taraftan da trafiğe kapatarak polis ekip-
lerine destek verdi. Polis ekipleri caddede geniş gü-
venlik önlemleri alırken çatışmalar sırasında yarala-
nan vatandaşlar oldu.

Mustafa Cambaz
şehit oldu
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Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe giri-
şimiyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyur-
du. Sabah saatlerinde Gölbaşı’ndaki olayların 
kontrol altına alındığı bildirildi. Ankara’da 
FETÖ mensubu darbeciler tarafından 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Cumhur-
başkanlığı Köprülü Kavşağı’na saat 
6.18’de 2 bomba atıldı. Bombalar, Millet 
Camisi’nin önüne park etmiş araçlardan 
birinin üzerine düştü. Bombayı pilot Müs-
lüm Macit, Yarbay Hakan Karakuş’un talima-
tıyla attı. Aynı dakikalarda darbecilerin kontro-
lünde bulunan TÜRKSAT’ı bombalayan askeri 
helikopter Gölbaşı’nda düşürüldü. Saat 06.30 
civarında ise Çankaya Köşkü ve Başbakanlık 
Resmi Konutu güvenlik çemberine alındı ve 
buraya çıkan tüm yollar kapatıldı. Mersin’de ise 
darbe girişimini yöneten Mersin Garnizon Ko-
mutanı ve Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral 
Nejat Atilla Demirhan gözaltına alındı.

Külliye bombalandı
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Geceyi Ilgaz Kaymakamı Muhammed Gür-
büz'ün evinde geçiren ve yaşanan gelişme-
leri buradan telefonla takip eden Başbakan 
Binali Yıldırım, Ankara’ya geçmek üzere 5 
araçlık konvoyuyla yola çıktı. Başbakan Yıl-
dırım, 1. Ordu Komutanı Orgeneral 
Ümit Dündar’ın Genelkurmay Başkanlı-
ğı’na vekaleten atandığını açıkladı.

Dikkat çeken atama
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06.25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Ha-

valimanı önünde halka seslendi. Erdo-
ğan durum normalleşene kadar halka 
havalimanından ayrılmamaları çağ-
rısı yaptı. Darbe girişimini sert bir dille 
eleştiren Erdoğan, ayrıca halka durum 
normalleşene kadar havalimanından ay-
rılmamaları konusunda çağrı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan
halka seslendi
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06.40
Darbeci askerler Ankara Etimes-

gut'ta bulunan Zırhlı Birlikler Okulu 
ve Eğitim Tümen Komutanlığından 
200 tank ile çıkmak istedi. Ankara’da 
katliam yapmaya hazırlanan cuntacı as-
kerler, karargâhta görevli diğer darbe kar-
şıtı askerler tarafından engellendi. Bir spor 
merkezine toplanan FETÖ mensubu as-
kerler bölgeye intikal eden polislere tes-
lim edildi.

Darbeci askerlerin 
çıkışı engellendi
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07.24

FETÖ'cü askerlerin ele geçirdiği 2'nci 
Ordu Komutanlığının önünde silahlı ça-
tışma çıktı. 2'nci Ordu Komutanlığı Karar-
gâhına giden Vali Mustafa Toprak ve Emni-
yet Müdürü Ömer Urhal'a nizamiyedeki as-
kerler tarafından silah çekildi. Cuntacıları et-
kisiz hale getirmek için öncelikle Malatya Bü-
yükşehir Belediyesi, darbecilerin kışladan 
çıkmasını engellemek için, belediye araçla-
rıyla askeri birliğin önüne hendek kazdırdı. 
Ardından yapılan operasyonlar 20 saat 
sürdü ve 2'nci Ordu’daki darbecilerden bir 
binbaşı ölü, 7'si ise yaralı olarak ele geçirildi.

Silahlı çatışma
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07.30

Kayseri Erkilet’teki 12’nci Hava Ana Üs Ulaştırma 
Komutanlığından izinsiz olarak havalanan 8 askeri 
nakliye uçağının sabah erken saatlerde Malatya 
Erhaç’taki 7’nci Ana Jet Üs Komutanlığına indi. İki Air-
bus A400M ve 6 adet C-130 askeri nakliye uçakların-
da 39 yüksek rütbeli subay, uçak teknisyeni ve silahçı 
astsubayları ile mühimmat taşıdığı öğrenildi. Bu 
ekip, Malatya Üs Komutanlığındaki F-4E 2020 
savaş uçaklarına bomba ve füze yükleyerek 
darbe girişiminin ikinci dalgasını başlatacaktı. 
Malatya Valiliği ve Malatya Emniyet Müdürlüğü yet-
kilileri, Kayseri’den 8 askeri nakliye uçağının izinsiz 
olarak Malatya Erhaç’a indiğinin tespit edilmesinin 
ardından, ARFF olarak adlandırılan Havalimanı Kur-
tarma ve Yangınla Mücadele Ekibine talimat verildi. 
Gelen talimatla ARFF ekipleri, araçlarını çalıştırdı. 
Piste çıkış yollarını kapadı. Darbeci askerlerin silah 
çekmesine rağmen araçları çekmeyen ARFF ekibi-
nin bu hamlesi uçakların kalkışını engelledi.

Uçakların 
kalkışı engellendi
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08.10

Darbecilerin ana karargâhlarından biri 
olan Ankara'nın 35 kilometre kuzeybatı-
sındaki Akıncılar Üssü'ne cuntacıların 
kontrolündeki son uçak indi. Akıncı 
Üssü'nden helikopter dahil hiçbir 
hava aracının kalkmasına izin veril-
medi. Üsten uçakların kalkmasını en-
gellemek için, yakıt ikmal borularının va-
naları kapatıldı, elektrik, internet, telefon, 
suları kesildi. Uçakların kalkmasını en-
gellemek isteyen vatandaşlara yaylım 
ateşi açıldı ve 5 kişi şehit oldu, 40 kişi de 
yaralandı.

Darbecilerin 
ana karargâhı 
karartıldı
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08.28
Akıncı Üssü'ne düzenlenen bir operas-

yonla kurtarılan Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Hulusi Akar güvenli bir 
yere götürüldü. Hulusi Akar'ın sağlık du-
rumunun iyi olduğu bildirildi. Akar'ın ope-
rasyonların başına geçeceği kaydedildi.

Operasyonla 
Hulusi Akar kurtarıldı
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08.37
Jandarma Genel Komutanlığına em-

niyet özel harekât polisleri operas-
yon düzenledi. Buradan Türkiye'deki 81 
ilin jandarmasını sevk ve idare etmeye ça-
lışan Fetullahçı Terör Örgütü’ne mensup 
askerlerden 16'sı öldürüldü. 250'ye yakın 
asker ise gözaltına alındı.

Jandarma 
Genel Komutanlığı'na 
operasyon
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09.32
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, darbe 

girişimi sonrası gözaltına alınanların 
sayısının 1374'e yükseldiğini açıkla-
dı. İsmail Kahraman ayrıca üç partinin 
genel başkanlarının TBMM Genel Kuru-
lu'nda konuşma yapacaklarını söyledi.

Gözaltına 
alınanların sayısı 
1374'e yükseldi
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09.46
Darbeci askerlerin içinde bulunduğu 

tespit edilen Eski Hava Kuvvetleri Komu-
tanı Yüksek Askeri Şura Üyesi 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.

Vatana ihanet 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın darbe giri-
şiminin ilk saatlerinde bulunduğu Mar-
maris’teki otele baskın düzenleyen su-
ikast timi bölgeden kaçtı. 37 kişiden olu-
şan suikast timi, darbe girişiminin başarı-
sız olmasından sonra iki farklı grup halin-
de kaçarak izlerini kaybettirdi. Suikast ti-
minin başında darbeci Tuğgeneral 
Sönmezateş bulunuyordu.

Suikast timi 
bölgeden kaçtı

10.22
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Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter he-
sabından sokaklar ve meydanların boş 
bırakılmaması uyarısı yapıldı. Açıklama-
da “Bu kalkışma hangi aşamaya ge-
lirse gelsin, bu akşam sokaklara 
sahip çıkmaya devam etmeliyiz. Zira 
her an yeni bir hareketlenme olabilir” ifa-
delerine yer verildi.

Sokaklar ve meydanlar 
boş bırakılmamalı

10.34
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Genelkurmay Başkanvekili Orgeneral 
Ümit Dündar, darbe teşebbüsünün TSK 
emir komuta zinciri tarafından ilk andan 
itibaren reddedildiğini açıkladı. Bin 563 
askerin tutuklandığını kaydeden Dün-
dar, 104 kişinin ise ölü ele geçirildi-
ğini söyledi. 47'si sivil, 41'i polis, ikisi 
asker 90 şehidimiz, 1154 yaralımız ol-
duğunu belirten Dündar, “Paralel yapı-
nın üyelerini Türk Silahlı Kuvvetlerinden 
temizlemeye kararlıyız” dedi.

Darbe girişiminin 
bilançosu



15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ   
etkinlikleri kapsamında hazırlanan E-Dergimizde kullanılan metinler 
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığının 

resmi web sitesi “15temmuz.gov.tr” adresinden alınmıştır. 
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