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I.- GÖRÜŞÜLEN KONULAR

TBMM Fetullahçı Terör Örgütünün (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 saat 11.12’de açılarak iki oturum yaptı.
Komisyon Başkanı Reşat Petek, Komisyona gelen cevaplara ve Adana Aladağ’da yurt yangınında
hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dilediğine ilişkin bir açıklamada bulundu.
Komisyona MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın davet edilmesi
konusunda bir görüşme yapıldı.
İstanbul İl Jandarma Komutanı Hüseyin Kurtoğlu,
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Necati Çevik,
Tarafından, 15 Temmuz gecesi yaşananlara ve Fetullahçı terör örgütüne ilişkin bilgi verildi.
Komisyon gündeminde görüşülecek başka konu bulunmadığından saat 15.40’ta toplantıya son
verildi.
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1 Aralık 2016 Perşembe
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 11.12
BAŞKAN: Reşat PETEK (Burdur)
BAŞKAN VEKİLİ: Selçuk ÖZDAĞ (Manisa)
SÖZCÜ: Mihrimah Belma SATIR (İstanbul)
KÂTİP: Serkan BAYRAM (Erzincan)
BAŞKAN – Değerli arkadaşlar, yeterli çoğunluk vardır.
Komisyonumuzun 19’uncu toplantısını açıyorum.
II.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI
1.- Komisyon Başkanı Reşat Petek’in Komisyona gelen cevaplara ve Adana Aladağ’da yurt
yangınında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dilediğine ilişkin açıklaması
BAŞKAN – Başlangıçta gelen cevabi konularda Komisyonumuza bazı bilgileri sunmak istiyorum.
Ondan sonra, bugün dinleyeceğimiz konukları davet edeceğiz. Değerli arkadaşlar, daha önceki
oturumlarda açıkladığımız, ifade ettiğimiz gibi Bakanlıklara, kamu kurum ve kuruluşlarına yazılar
yazmak suretiyle görev alanımıza giren konularda bilgiler istemiştik. Bunlardan, Başbakanlık Devlet
Personel Başkanlığına yazmış olduğumuz, Komisyon çalışmalarımızla ilgili, FETÖ/Paralel devlet
yapılanmasına mensubiyeti, iltisakı ve irtibatı belirlenerek açığa alınan, ihraç edilen, görevine iade
edilen kamu görevlilerine ilişkin derlenen, üretilen yahut düzenlenen bilgi, değerlendirme ve analizleri
içeren bir dosyayı dijital ve yazılı olarak istemiştik. Devlet Personel Başkanlığından bu konuda bilgi
geldi. Tabii, gelen bilgide, durumun hareketli olduğu, soruşturma ve incelemeler devam ettiği için
değişken olmakla birlikte 25/11/2016 tarihli yazıyla üniversitelerde, bakanlıklarda, il özel idarelerinde,
kamu kurumlarında, belediye başkanlıklarında liste hâlinde memur, öğretim elemanı, sözleşmeli
personeli gibi dağıtımlarıyla birlikte açığa alınan ve ihraç edilenler sayısal olarak, rakamlarıyla
Komisyonumuza bildirildi. Bunu da arkadaşlarımızın, Komisyon üyelerimizin istifadesine sunduk.
Burada toplam rakamlardan bahsedemeyeceğim çünkü toplam üzerinden değil, kurumlara dağılım
üzerinden; memur, hâkim, savcı, öğretim elemanı, sözleşmeli personel, sürekli işçi, geçici personel gibi
ayrı, farklı bölümlerde görevlendirilenler üzerinde yapılan işlemlerle ilgili detaylı bilgi var ve değişken
olduğu ifade ediliyor. Bu bilgiyi arz ediyorum.
Adalet Bakanlığına yazmış olduğumuz bir yazı vardı, “İlgili yerlerden temin edilerek
gönderilmesi…” diye. Bu da 2007 yılında Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Fetullah
Gülen hakkında yapılan yargılama sonucunda Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından verilen 2008 tarihli,
Fetullah Gülen’in o tarihte beraatini onamaya ilişkin karar istendi. Bu da Adalet Bakanlığı Ceza İşleri
Genel Müdürlüğü tarafından temin edilerek gönderildi, Komisyon üyelerimize bilgi verildi.
Diğer taraftan, Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna daha önce yazı yazdık, 15 Temmuz darbe
girişiminde, 15 Temmuz ve 16 Temmuz, o gece televizyonlarda darbe girişimiyle ilgili canlı yayın
veya telefon bağlantısıyla yapılan -özellikle, haber kanallarındaki- konuşmaları istedik. Bunlar video
kayıt olarak gönderilmişti, dökümlerini tekrar istedik. O dökümlere cevaben de 9 haber kanalından
deşifre edilmiş olarak önümüze geldi. Burada da kimlerin hangi saatte televizyonlara bağlantı
kurarak konuştukları ve konuşma içerikleri mevcut. Bunlarla ilgili sadece “Geldi.” cevabı Komisyon
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üyelerimize iletildi. Ancak, fiziki olarak metinler elimizde, buradan da isteyen Komisyon üyelerimize
kimin hangi konuşmaları yaptığına dair fotokopi evrakları sekretaryamız teslim edecek. Bu bilgiyi de
Komisyonumuza sunmuş oluyorum.
Vakıflar Genel Müdürlüğünden yine, Fetullahçı terör örgütüyle irtibatlı vakıflar, bu vakıfların
illere göre dağılımı, açık, gizli amaçları, sahip oldukları taşınır, taşınmaz mallar, üye sayıları, yaptıkları
faaliyetler ve darbe girişimi sonrası haklarında yapılan işlemlerle ilgili bilgi istemiştik. Vakıflar Genel
Müdürlüğü 29/11 tarihli yazılarıyla bu konuda cevap verdi. Bu cevaptan kısaca belki şunu ifade
edebilirim: “22/11/2016 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 677 karar sayılı Kanun Hükmünde
Kararname’nin 3’üncü maddesinin (3)’üncü fıkrasına istinaden buradaki (9) sayılı listede yer alan 18
vakıf ve Başbakan Yardımcılığı makamının…” Tarih, sayıları hızlı geçiyorum. “…Resmî Gazete’de
ilan edilmiş olup toplam 20 vakıf mülki idare amirlikleri ve istihbarat birimlerinden gelen bilgi, belge
ve dokümanlar doğrultusunda yeniden açılarak kapatılan vakıf sayısı 123 olmuştur.” Yani, kapatılan
var, açılan var, sonuç rakamı veriyor. Dökümler yazı ekinde var. “Söz konusu vakıflara aynı gün
içerisinde vaziyet edilerek merkezleri kapatılmış olup Başbakan Yardımcılığının 25 Temmuz 2016
tarihli oluruyla uygun görülen 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Vakıflar Genel Müdürlüğünce
yapılacak iş ve işlemlere ilişkin usul ve esaslar doğrultusunda oluşturulan komisyonlar tarafından
vakıfların mal varlıkları ve alacaklarının tespiti çalışmalarına başlanmış, bugüne kadar 92 vakfın
işlemleri tamamlanmış, diğer vakıflarla ilgili işlemler henüz devam etmektedir.” deniyor ve dijital
ortamda bunların gönderildiği ifade ediliyor. Komisyonumuzun bilgisine sunuldu.
Efendim, İçişleri Bakanlığından detaylı bilgiler istedik. Burada ne istemiştik? Ülke genelinde hain
darbe girişiminin bastırılmasında önemli rol alan İçişleri Bakanlığına bağlı il emniyet müdürlükleri, il
jandarma komutanlıkları, büyükşehir il belediyelerinden şu konularda bilgi istiyoruz dedik. Bunlar da
özellikle, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Sakarya, Isparta, Şırnak başta olmak üzere diyerek, buradaki
bazı olayları zikrederek kronolojik seyir hakkında bilgi istedik. Verilen talimatlara uymayan, isteksiz
davranan, görevini savsaklayan olmuş mu, olmamış mı, bu konuda yapılan işlemler nelerdir dedik.
Mevzuat, yetki, personel, araç, haberleşme, silah, mühimmat konusunda eksiklik ya da yetersizlik
olmuş mudur, bunlarla ilgili talep ve önerileri istedik. Yine, hareketliliğin yoğun olduğu illerimizde
darbeciler tarafından işgal edilen kurum ve kuruluşların geri alınmasında ve/veya işgalin önlenmesinde,
darbecilerin organizasyonunun bozulmasında halkımızın rolü konusundaki bilgileri istedik. İçişleri
Bakanlığımız bunu 81 valiliğe göndermek suretiyle valiliklerden ayrı ayrı Komisyonumuza bilgi
verilmesi talimatı gönderdi. Şu anda illerden bilgiler yeni gelmeye başladı. İlk önce bu konuda Kocaeli
Valiliğimizden İl Olağanüstü Hâl Bürosundan cevap geldi, diğerlerini de takip ediyoruz, tekit ediyoruz,
cevaplarını bekliyoruz, o bilgiyi de arz etmiş olayım.
Bir de sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfına bir yazı yazarak
bünyesinde oldukça geniş vakıf ve derneği barındıran Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfından bilgi
istedik. Bununla ilgili cevap yeni geldi, 3 klasör bilgi, az önce gördüm, bunların detayıyla ilgili de
CD’lerin çoğaltılması, dağıtılması yapılacak, bu bilgiyi arz etmiş olayım değerli arkadaşlar.
Bu arada, zaman zaman medyada Komisyon Başkanlığımızla ilgili, özellikle tarafımla ilgili,
değerli basın mensupları, birtakım isnat ve iftiralar gündeme getiriliyor ve bu şekilde Darbe Araştırma
Komisyonu ve Başkanlığı töhmet altında bırakılmak ve karalamak isteyen çabalar oluyor. Bu
doğrultuda Cumhuriyet gazetesinde “Aykut Küçükkaya” isimli muhabir tarafından Başkanlık aleyhine
yazılan yazılar tarafımdan yargı mercilerine intikal ettirilmiştir. Bakırköy 5. Sulh Ceza Mahkemesinin
2016/4045 değişik iş sayılı kararıyla yazılan haberlerin gerçek dışı olduğu tespit edilmiş. Tekzip metni
onaylanmış, yayından çıkarılmasına ve tekzip metninin yayınlanmasına karar verilmiştir.
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Ayrıca, yine benzer isnat ve iftiralarda bulunan gazeteci Soner Yalçın tarafından “Beştaş
Oynuyorlar” başlıklı yazıda Komisyon Başkanlığı olarak tarafıma yapılan iftiralar, Bakırköy 5. Sulh
Ceza Hâkimliği tarafından 2016/4044 değişik iş sayılı karar ile tekzip edilmiş. Tekzip kararının
yayınlanmasına ve gerçek dışı yayınlanan bu yayının web, İnternet yayınlarından da çıkarılmasına
karar verilmiştir. Bu konu, özellikle şahsımla ilgili görünmüş olsa bile yazının içeriği tamamen
oluşturulan Darbe Komisyonunu karalayıcı nitelikle olduğu için bunlar yargıya intikal ettirilmiş ve
yargı makamlarının tekzip kararı...
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sayın Başkan, biz de Darbe Komisyonunun çalışmadığını
düşünüyoruz yani bu, sizin grubunuzun düşüncesi olabilir. Ben bu Komisyonun üyesi olarak bu Darbe
Komisyonunun çalıştırılmadığını defaaten söyledim.
BAŞKAN – Aykut Bey, çalışmamakla ilgili değil konu.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Olur mu rica ederim yani insanlar yok burada...
BAŞKAN – Burada isnat ve iftiralarla ilgili olduğu için burada mahkeme kararlarını açıklıyorum.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Efendim, bu ülkede mahkeme kararlarını sağlıklı buluyor
musunuz, bağımsız bir yargı olduğunu düşünüyor musunuz, rica ederim.
BAŞKAN – Efendim, yargıya güvenmek durumundayız. Bağımsız ve tarafsız yargıya
güvenmeyeceğiz de nereye güveneceğiz Aykut Bey, bu bir.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – 17 Aralıkta güvenseydiniz o zaman.
BAŞKAN – İkincisi: Bunlarda şahsım öne çıkarılmakla birlikte...
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Hayır, insanlar burada yok. Benim de hakkımda bir sürü yazılar
yazılıyor.
BAŞKAN - ...itham eden yazılardır.
Sizinle alakalı da tekzip metinlerini getirin, Komisyon üyeliğinizden dolayı...
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Olur mu, Komisyon Başkanı olarak Komisyonla alakalı...
Beddua ediyorlar kardeşim, onu mu söyleyeyim?
BAŞKAN - ...bir itham olur da mahkeme kararı gelirse bunları burada açıklarız. Her Komisyon
üyemizin statüsü, durumu burada hukuken bellidir. Bu konudaki bir karalamaya Komisyon olarak
cevabı veririz Aykut Bey. Bu sizin hakkınızda olabilir, başka bir arkadaşımız hakkında da olabilir çünkü
bunları da kamuoyunun bilmeye hakkı var, çamur at izi kalsın kabilinden Komisyon Başkanına çamur
atılacak, mahkeme kararı bunu tekzip edecek, bunu da basınımızın ve bütün milletimizin bilmek hakkı,
bu bilgilendirmeye yapmak da benim hakkım.
Evet, değerli basın mensupları, bugünkü gündemimiz –yine geçen haftadan duyurmuştuk
basınımıza- İstanbul İl Jandarma Komutanı Sayın Hüseyin Kurtoğlu ve Adana Emniyet Müdürü Osman
Ak, program olarak duyurulmuştu fakat Adana biraz hareketli bir ilimiz, oradaki gelişmeler üzerine
ilgili bakanlarımızın Adana’da bulunması sebebiyle mazeret beyan etti. Tabii, bu vesileyle Adana’mızın
bir ilçesinde meydana gelen yangında hayatlarını kaybeden o küçük yaştaki öğrencilerimize Allah’tan
rahmet diliyoruz, üzüntülerimizi ifade ediyoruz. Bu olaya sebebiyet verenler her kim ise bir an önce
adli merciler tarafından, olayda ihmali, kastı, suç unsuru tespit edilenler hakkında da gerekli yasal
işlemlerin bir an önce yapılmasını istediğimizi, bunun temennimiz olduğunu üzüntülerimizle bu
vesileyle tekrar ifade etmek istiyorum.
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Bugün sadece Hüseyin Kurtoğlu, İstanbul İl Jandarma Komutanımız ve -değişiklik son anda belli
oldu- Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Sayın Necati Çevik de
ikinci konuğumuz olarak Komisyonumuzda dinlenecek.
Biliyorsunuz, dün basın mensuplarımızla birlikte Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Dairesi
Başkanlığını, daha sonra da Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Ankara şube müdürlüklerini
birlikte ziyaret ettik. Orada hem gazilerimizi dinledik hem de 15 Temmuzla ilgili bilgiler sunduk.
Birlikte dinledik, tutanaklar yapıldı, bunları da gelemeyen arkadaşlarımız açısından Komisyonumuzun
bilgisine sunmuş oluyorum.
Evet, değerli arkadaşlar, şimdi, gündemimize geçeceğiz. Sayın Hüseyin Kurtoğlu...
III.- ARAŞTIRMA KOMİSYONLARI
A) GÖRÜŞMELER
1.- Komisyona MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın davet
edilmesine ilişkin görüşmeler
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Sayın Başkanım, misafirimizi almadan önce, geçen hafta sizinle
konuştuk, geçen hafta konuştuğumuz...
Şimdi, değerli Komisyon üyesi arkadaşlarım, burada milletin Meclisinin, milletin topyekûn
talebiyle bize tevdi ettiği bir görevi yerine getiriyoruz. Bize verilen görev ise aslında çok karmaşık
bir iş değildir, başımıza gelen en büyük felaketlerden biri olan, devletimizi yıkılma aşamasına getiren
FETÖ kalkışmasının tüm yönleriyle araştırılmasıdır. Unutmamalıyız ki bu görevimizi yaparken tarih
boyunca var oluş savaşlarımızda verdiğimiz şehitlerimizin tümünün bize yüklediği sorumluluk,
Türkiye Cumhuriyeti’nin bekasını güvence altına almaktır. Yani devletimizin, milletimizin ve onların
bağımsızlık sembolü olan bayrak ve ezanlarımızın korunup kollanması sivil siyasetin görevidir.
BAŞKAN – Usule ilişkin Aytun Bey...
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Oylamayla ilgili, Sayın Hakan Fidan ve Sayın Genelkurmay Başkanı
Hulusi Akar’ın oylamasıyla ilgili bir konuşma yapıyorum, sonra oylama rica edeceğiz. Geçen hafta siz
bir hafta beklememizi rica etmiştiniz. Bekledik, şimdi bugün o gün geldi. İzninizle, kısa bir konuşmam
var, sunuş konuşmam bununla ilgili, talebimle ilgili, biter bitmez de oylama yapmanızı rica edeceğim.
Bu yükün en büyük, en önemli kısmı bu Komisyonun omuzlarındadır ve hiçbir kişi ve kurum,
söz konusu kutsal değerlerimizin üzerinde değildir. 15 Temmuzun en karanlık anları saat 15.3022.00 saatleri arasındaki zaman kesitidir. 15 Temmuz kalkışma, işgal ve kaos yoluyla Türkiye’yi bir
iç savaş ve parçalama sürecine sokmayı hedefleyen hain operasyona ilişkin bilgilerin ortak noktası,
15.30 sularında MİT’e çok kritik bir ihbarda bulunulmasıyla başlamaktadır. İhbarın içeriği ve mahiyeti
konusunda yapılan açıklamalarda birtakım farklılıklar olmakla birlikte, Türkiye’nin o gece menfur bir
şebeke tarafından yürütülecek bir hıyanet teşebbüsüne sahne olacağını ortaya koymaktadır. Bu gerçek,
Genelkurmay Başkanı Sayın Orgeneral Hulusi Akar’ın, medyaya yansıdığı kadarıyla, savcılık ifadesinde
kendini göstermiştir. Orgeneral Akar’ın ifadesi, ordu içinde geniş çaplı örgütlenmiş bir şebekenin
varlığından kesin bir şekilde haberdar olduğu, FETÖ’nün 2016 YAŞ kararlarıyla kendisini ortadan
kaldıracak bir tasfiyeye karşı harekete geçebileceklerini tahminin ötesine geçecek bir şekilde bildiği ve
öngördüğüdür. Dolayısıyla MİT’e bir binbaşı tarafından yapılan ihbarın kendisine MİT Müsteşarlığı
tarafından iletilmesinden itibaren yansıyan Türkiye hava sahasının tüm uçuşlara kapatılması, zırhlı
birliklerin çıkmaması gibi tedbirler aldığını deklare etmesi gayet anlaşılır bir şeydir. Ancak meselenin
anlaşılır olmayan ve asıl 15 Temmuzun karanlık ve şüpheleri çeken cephesi, bu olağanüstü tedbirlerin
başka diğer koordineli olağanüstü tedbirler ve teyakkuz hâlleriyle desteklenip desteklenmediğidir.
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Çünkü Orgeneral Akar’ın tüm Türkiye’nin hava sahasını kapatmaya sevk eden ciddiyetteki bir ihbarı,
MİT ile birlikte devleti ve Türk milletinin iradesini korumaya yönelik bir dizi koordineli tedbiri
uygulamaya koymasını gerektirirdi. Yani konunun defakto olarak yürütme gücünün de yetkilerini de
kullanmaya başlamış olan Sayın Cumhurbaşkanı ve hâlihazırdaki Anayasa’ya göre yürütmenin asli
aktörü olan Sayın Başbakan’la hiç zaman kaybetmeden paylaşılması gerekirdi. Örneğin, kuvvet ve
ordu komutanları derhâl görevlerinin başlarına davet edilerek bir kriz yönetimi gerçekleştirilseydi,
bu kalkışma, 246 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine yol açan safhanın öncesinde bastırılabilirdi.
Bu konudaki sıcak gazetecilik çalışmaları ve bizzat Akar’ın ifadesi, burada dinlediğimiz misafirlerin
ifadeleri bu gerekliliği yerine getirmek için yeterli zamana sahip olunduğunu göstermektedir.
O hâlde, bu yeterli zaman ne olmuştur da kullanılmamıştır veya kullanılamamıştır? Bunun objektif
sebepleri var mıdır? Varsa nelerdir ve nasıl açıklanabilmektedir? Akıncılar Üssü’nde neler yaşanmıştır?
Sayın Akar ve Sayın Fidan ne görüşmüşlerdir? Sayın Akar karargâhta niçin oturmuştur? Sayın Dişli
niçin helikopterdedir? Bu soruların çok kritik bazı cevapları Sayın Genelkurmay Başkanı Akar ile
MİT Müsteşarı Hakan Fidan’dadır. 15 Temmuz’un en karanlık dönemlerinden hiç olmazsa bazılarının
çözülebilmesi için bu iki yüksek bürokratın Komisyonumuza davet edilmelerine ve Sayın Başbakan ile
Sayın Cumhurbaşkanı tarafından serbest bırakılıp davete icabet etmelerini rica ediyoruz. Aksi hâlde,
15 Temmuz hakkında giderek büyüyen haklı şüpheler koyulaşacak, yürütmenin bütün kararlarının,
uygulamalarının meşruiyeti tartışılacak ve aşılacaktır. Türkiye, FETÖ’nün hedeflediğinden çok daha
vahim ve kaotik bir ayrışma ve kutuplaşma süreçlerine girebilecektir.
Bu nedenle, Komisyonumuz, Sayın Akar ve Sayın Fidan’ı açıklamalarda bulunmak üzere davet
etmeye zorunludur. Bu zorunluluğu yerine getirmediği takdirde görevini yerine getirmemiş olmakla
kalmayacak, aynı zamanda, bunu engelleyenler sakladıkları bir şey olduğu kuşkusuyla tarih tarafından,
belki de 15 Temmuzun paydaşları olarak ilan edilebilecektir. Akar ve Fidan’ı, üzerlerine düşen tarihsel
sorumluluğu yerine getirebilmeleri için davet etmek için herkesi CHP’nin önergesine olumlu oy
vermeye davet ediyorum.
Sayın Başbakanın da, bu bürokratları milletin Meclisine göndermelerini rica ediyorum. Aksi hâlde,
tarihin bu ağır yargısıyla damgalanmayı reddediyoruz.
Sayın Başkanım, şimdi, sizden, bu geçen hafta konuştuğumuz oylamayı yapmanızı rica ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Kısa bir açıklamada bulunabilir miyim?
BAŞKAN – Mehmet Bey, buyurun.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Teşekkür ediyorum.
Sayın Başkan, değerli Komisyon üyeleri; bildiğiniz gibi, bugün 1 Aralık. Yaklaşık iki aydır -üç
dört gün sonra iki ayı tamamlamış olacağız- çalışıyoruz. Elbette ki önemli çalışmalar yapıldı, ama esas
taleplerimizle ilgili olarak bugüne kadar bir mesafe alamadığımız konusu da açıktır. Bugüne kadar,
özellikle cezaevindeki Mehmet Partigöç ve Mehmet Dişli’yi dinleyerek yurtta sulh konseyine ulaşmak
konusundaki taleplerimizden bir sonuç olamadık. Yine, bu işin siyasi ayağıyla ilgili olarak bugüne
kadar sonuç alıcı bir çalışma yapamadık. Olayın mali boyutunun gerçekten tüyler ürpertici bir miktara
ulaştığı iddiaları ortada dolaşırken biz mali ayağının ortaya çıkartılması konusunda önemli bir çalışma
yapamadık.
Bugün, gene, Fetullahçı terör örgütünün en çok devşirmeyi üniversitelerde bu yurtlar, evler
vesaire üzerinden yaptığı ve üniversitelerde özellikle akademisyen ve diğer görevlerde çok ciddi
yerleştirmeler yaptığı, YÖK ve üniversiteler üzerinde yaptığıyla ilgili, bugüne kadar bu konunun ortaya
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çıkmasıyla ilgili herhangi somut bir çalışma yapamadık. Geriye kalan süremiz -eğer normal süresi
içinde bitireceksek- bir ay kaldı. Bunun on beş günü de bütçe çalışmaları. Bu da ister istemez buradaki
çalışmamızı yavaşlatacaktır. Bütün milletvekillerimiz Türkiye’nin 2017 bütçesiyle ilgili elbette ki o
çalışmaların içerisinde de bir şekilde yer alacaklardır. Bu bakımdan, öncelikle, bu üç ayın bitiminde bir
aylık süre uzatımının da şimdiden planlanmasını ve bu süre içerisinde bu işlerin ayıklanması ve ortaya
çıkarılmasıyla ilgili olarak başta cezaevinde bulunan birkaç önemli isim, MİT Müsteşarı, efendime
söyleyeyim, Genelkurmay Başkanı, o gün görevde bulunan ve hâlihazırdaki kuvvet komutanları
ve mali ayakla ilgili olarak bize bu konuda detaylı bilgiyi kim verebilecekse onların ve YÖK’ün de
üniversitelerdeki durumla ilgili bizi aydınlatacak ciddi bir çalışmayı yaparak buraya getirmesini ben
tekrar talep ediyorum. Bu konuda planlamamızı da önümüzdeki günlerde özel bir toplantıyla, somut bir
şekilde yapacaksak oradaki çalışmaya katkı vermeye hazır olduğumu da beyan ediyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Sayın Başkan, Sayın Selçuk Özdağ’la konuştuk, ben bir cümle
ekleyeceğim, sonra kendisi toptan hem bir şey söylemiş olur diye düşünüyorum.
BAŞKAN – Buyurun.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Şimdi, değerli arkadaşlarım, bu çağrımızın önemini vurgulamak
adına bir örnek vermek istiyorum. Eğer, Sayın Fidan ve Sayın Akar buraya gelirse hakikaten önemli
sorularımız olacak. Örneğin Sayın Fidan’a, 15 Temmuz günü saat 20-21 arasında Beştepe’de lüks
konutlarda TİKA’daki bir arkadaşıyla bir yaş günü toplantısına katılıp katılmadığını, aynı zamanda,
darbeden sonra ailesini Orta Doğu’da herhangi bir ülkeye götürüp götürmediğini soracağız ve hâlâ
oradalar mı acaba?
Bir de, Sayın Başbakanla son bir-bir buçuk aydır görüşüyor mu, görüşmüyor mu? Bunlar çok
önemli sorular. Onun için oylamayı önemsiyoruz.
Saygılar sunuyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Selçuk Bey…
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – AK PARTİ komisyon üyelerinin “Şu gelsin bu gelmesin.” gibi bir
düşüncesi yoktur kesinlikle. 15 Temmuzu, 15 Temmuz öncesini, ta ki Fetullah Gülen’in tarih sahnesine
çıktığından itibaren, daha sonra AK PARTİ, 2007 Hrant Dink olayı, daha sonra AK PARTİ’yle
mücadelesindeki gerek 7 Şubat, MİT krizi, ardından MİT tırları, 17-25 Aralık olmak üzere, dershaneler
olmak üzere, hepsinin araştırılması taraftarıyız. Ama bunun bir usulü var. O gün Sayın Başkana bir
süre verdik. Bu süre dolmadı henüz. Sayın Başkan da bunu ifade edecektir mutlaka ki. Sayın Başkan,
Başbakanla görüştükten sonra gerekli açıklamayı Komisyonumuza yapacaktır.
Benim de bir teklifim var: Fetullah Gülen, Türkiye’yi terk etmeden önce Vatikan’da Papa’yla
görüşmüştür. Papa’yla görüşmesinde Papa mı Fetullah Gülen’i davet etmiştir? Fetullah Gülen mi
Papa’dan randevu istemiştir? Yoksa…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Papa’yı da davet edelim komisyona.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Bir dakika Aykut Bey, onu söylemiyorum ya. Papa öldü kardeşim
ya.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Yeni Papa’yı davet ederiz.
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SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Bir dakika onu söylemiyorum, sulandırma şimdi meseleyi lütfen
ya.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ya, sulandıran sizsiniz.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Bir dakika lütfen ya, sabırlı olun.
BAŞKAN – Lütfen Aykut Bey, Hatibin sözünü kesmeyin.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Biraz saygılı olun. Bir de ben ne söylüyorum bir bekleyin bakalım,
ne çıkacak arkasından, sabırlı olun.
Aracı kimdir? Aracıyı biliyorum. Bu aracının hangi partiyle ilişkisi vardır? Bunu biliyorum. Bunun
sorulmasını istiyorum Dışişleri Bakanlığından ve Vatikan’dan. Çok önemli bir isimdir. Türkiye’de yer
yerinden oynayacaktır. O zaman görüşeceğiz Aykut Bey; kim olduğunu gördüğünüz zaman görüşeceğiz.
İkinciyi söylüyorum: Kılıçdaroğlu, 17-25 Aralık öncesi Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmiştir.
Ana muhalefet partisi lideridir. Türkiye’de Fetullahçı terör örgütüyle ilgili gerek MİT krizinde, MİT
Müsteşarlığında Hakan Fidan’a yapılan hukuksuz savcılarla, hatta bazı askerlerle, bazı polislerle bir
operasyon yapılmak istenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir noktada onuruyla oynanmak
istenmiştir. Böyle bir ortamlar yaşanırken, ardından dershanelerle ilgili, dershanelerin kapatılması
gündemdeyken, hatta Cumhuriyet Halk Partisi, hatta Milliyetçi Hareket Partisi seçim beyannamelerinde
ücretsiz eğitime destek verirken, “Devlet eğitimi olması gerekir.” derken, “Dershaneleri kapatalım.”
dediğimizde bize şöyle söyleniyordu: “AK PARTİ eğitimin bütün meselelerini hâlletti de dershaneler
mi kaldı?” Ardından 17-25 Aralık oldu biliyorsunuz. Olmadan önce Sayın Kılıçdaroğlu, ABD’ye
gitmiştir. Bir: Dışişleri Bakanlığına sorulmasını talep ediyorum. İki: Cumhuriyet Halk Partisi Genel
Merkezine…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Aynı soruyu Davutoğlu’na da sorabilir miyiz? Pensilvanya’ya
gitmesini…
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Tabii, Ahmet Davutoğlu’na da…
BAŞKAN – Ya, Aykut Bey…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Kılıçdaroğlu’na da soralım Davutoğlu’na da…
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Ya, bir dakika Beyefendi, niye…
BAŞKAN – Aykut Bey, tüzüğe uyarak hareket edelim. Siz söz istediniz de vermedim mi?
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Ya, Kılıçdaroğlu deyince niye rahatsız oluyorsunuz? Ecevit deyince
niye rahatsız oluyorsunuz?
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sorulmasına taraftarım, Davutoğlu’na da soralım.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Tamam da, Sayın Davutoğlu’na sormayalım demiyoruz ki.
BAŞKAN – Anlıyorum da bunu pekâlâ söz isteyerek söyleyebilirsiniz.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Sayın Davutoğlu’nu buraya… Ne karar aldık? Eski başbakanlar ve
eski cumhurbaşkanlarıyla ilgili sorularımızı yazılı soracağız…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Tamam işte, sorun.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Bu soruları da sorun Sayın Davutoğlu’na…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bu kararı siz aldınız Selçuk Bey, o kararı biz almadık.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Ya, bir dakika, ben…
BAŞKAN – Aytun Bey, lütfen, bakın…
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SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Bir dakika, beraber karar aldık.
BAŞKAN – Bakın, bütün taleplere nezaketle…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Oylanmadı dahi.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Oylandı canım burada. Prensip kararı aldık. Dedikki eski
başbakanları… Oylarız da gerekirse. Kılıçdaroğlu’nun da buraya gelmesini isteriz.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Cumhurbaşkanı çağırılabilir yani.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Bir dakika, ben tamamlayayım. Niçin rahatsız oluyorsunuz? Hayır,
neden rahatsız oluyorsunuz?
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Hayır, olmuyoruz.
BAŞKAN – Değerli milletvekilleri, hepiniz tecrübeli milletvekillerisiniz, bir hatip konuşurken
sözünü kesmemeyi bilirsiniz yani. Lütfen ya!
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Ama niçin sözümü kesiyorsunuz? Ben sizi sabırla dinlemedim mi?
BAŞKAN – Bakın, hiç kesmedik sözünüzü Aytun Bey. Lütfen ya, rica ediyorum.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Ben, Aytun Çıray Bey’i sabırla dinledim, bir metin hazırlamışsınız,
gelmişsiniz. Sayın Hakan Fidan’la ilgili, Sayın Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’la ilgili bir konuşma
yaptınız, biz sabırla dinledik. Demokrasi tahammül rejiminin adıdır. Niye tahammül etmiyorsunuz?
BAŞKAN – Biraz tahammül, biraz tahammül…
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Ardından Aykut Erdoğdu Bey “Papa’yı da çağıralım.” falan… Ben
bir konuşmamı tamamlayayım.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Papa eksik kaldı.
BAŞKAN – Aykut Bey, lütfen, lütfen… Lütfen, Tüzük’e uymaya davet ediyorum sizi.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Ama bir dakika, hâlâ devam ediyorsunuz!
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bu darbeyi kapatmaya çalışıyorsunuz.
BAŞKAN – Lütfen, Tüzük’e uymaya davet ediyorum.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Papa’yı çağıralım da…
BAŞKAN – Komisyonumuza saygısızlık etmeyin, lütfen.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Biz Komisyonumuza saygısızlık etmiyoruz.
BAŞKAN – Evet. Tüzük’e uyun, hukuka uyun lütfen.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Bu Komisyona şu ana kadar Cumhuriyet Halk Partisi kimi istediyse
herkes davet edilmiştir. 15 Temmuzla ilgili…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ya Hulusi Akar’ı çağırıyoruz Selçuk Bey.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Etmeyeceğiz demedik ki.
BAŞKAN – Aykut Bey, Türkçe konuşuyorum!
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Etmeyeceğiz demedik, lütfen.
İkinci şey olarak, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezine, burası çok önemli…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Türkçe konuşmak…
BAŞKAN – Kesmeyin hatibin sözünü.
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SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Burası çok önemli; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezine bir
yazı yazılarak, Kılıçdaroğlu’nun şeyi altında hangi enstitüleri ziyaret ettiğini, bu enstitülerden Fetullah
Gülen’le ilişkisi olanın olup olmadığını ve Fetullah Gülen’le ilişkili bu enstitüde hangi genel başkan
yardımcılarıyla görüştüğü, ardından bu görüşmede Dışişleri Bakanlığından yetkililerin olup olmadığı,
Fetullah Gülen cemaati içerisinde…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Çok doğru, katılıyoruz; liderlerin Fetullah Gülen cemaatiyle
ilişkisini özel olarak araştıralım. Tayyip Bey’in de, Davutoğlu’nun da, Kılıçdaroğlu’nun da, Devlet
Bahçeli’nin de, Selahattin Demirtaş’ın da…
BAŞKAN – Selçuk Bey, bir saniye.
Aykut Bey, böyle bir usul yok.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Katkı veriyorum.
BAŞKAN – Böyle bir usul yok.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Katkı vermiyorsunuz, rahatsız oluyorsunuz. Konuşmalarımdan…
BAŞKAN – Böyle bir usul yok.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Bir dakika, lütfen ya.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – İrtibatı varsa…
BAŞKAN – Lütfen…
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Bir dakika, ben bir şey söylüyorum.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – …Davutoğlu’nu da araştıralım, daha ne diyelim ya.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Davutoğlu’nu araştırmayalım diyen yok ki.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Recep Tayyip Erdoğan’ı da araştıralım. Bütün liderlerin Fetullah
Gülen’le irtibatını araştıralım. Bu kadar netiz.
BAŞKAN – Aykut Bey, sesinizi yükseltmek, doğru konuştuğunuz anlamına gelmiyor. Siz bunun
idrakindesiniz. Ama hatibin sözünü kesmeyin.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bu kadar ağır konuşturmayın.
BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’ne uymaya davet ediyorum.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Ya ağır da konuştunuz Aykut Bey, yapmayın. Basının huzurundayız.
Bir de Meclisin mehabetini koruyalım lütfen.
BAŞKAN – Ben bundan ağır bir şey söylemiyorum. İç Tüzük hükümlerine uymaya davet
ediyorum.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Basın, söz sırası gelince konuşun.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Siz bastınız mı, rica ediyorum.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Benim basılı, sıram gelince konuşacağım.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Şimdi konuştunuz bana efendim. Bana konuşuyorsunuz.
BAŞKAN – Şimdi, bakın değerli arkadaşlar…
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ben bir hanımefendiye nezaketsizlik etmek durumunda…
BAŞKAN – Yapıyorsunuz, nezaketsizlik yapıyorsunuz ya!
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Aykut Bey, lütfen ya…
BAŞKAN – Hatibi konuşturmadınız. Lütfen…
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SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Ya bir dakika, bir şey söylüyorum. Niçin rahatsız oluyorsunuz?
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Daha ne diyeceksiniz ya!
BAŞKAN – Evet Selçuk Bey, buyurun.
SELÇUK ÖZDAĞ (İstanbul) – Efendim, Sayın Kılıçdaroğlu bu toplantıya Dışişleri Bakanlığı
yetkilileriyle katılmış mıdır? Katıldıysa bu toplantıda Fetullah Gülen’in hangi elemanları vardır? Bu
elemanlar şu an darbe nedeniyle aranmakta mıdırlar? Türkiye’ye geliyorlar mı, gelmiyorlar mı? Gelme
davetiyeleri var mı? Bu isimleri merak ediyorum ben. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezine bunu
soralım, Dışişleri Bakanlığına bunu soralım diyorum.
Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
Biz darbenin, 15 Temmuz’un Recep Tayyip Erdoğan’a karşı yapıldığını biliyoruz çünkü seçilmiş
irade Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef görmüşlerdir. Bu yapı, her zaman yürüyen
arabaya binmiştir. İlk defa duran arabaya binmeye çalışmışlardır çünkü yürüyen arabayı durdurmak
için 7 Haziran seçimlerinde ve 1 Kasım seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisini desteklemişlerdir,
ilzam etmek için söylemiyorum, bu, onların tercihidir ve HDP’yi desteklemişlerdir. HDP barajı aşmalı,
AK PARTİ tek başına iktidar olmamalı, Cumhuriyet Halk Partisi de AK PARTİ’yi engellemeli diye
başlamışlardır, yola çıkmışlardır. Bu yapının tercihidir. İlk defa muhalefeti desteklemişlerdir.
Bir de 17 ve 25 Aralık sonrası Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinden kaç milletvekili,
Fetullah Gülen’in televizyonlarına, gazetelerine, radyolarına katılarak o gün destek vermiştir? Kayyum
atamalarında bunlara kim itiraz etmiştir? Aynı zamanda, buralar kapatılırken hangi milletvekilleri
giderek bu yapılara destek vermiştir? Bunun da ayrıca araştırılması için bugün dilekçe vereceğim.
Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – O zaman, onlar açılırken destek veren AK PARTİ milletvekillerini
de çıkaralım.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Onları da çıkaralım ama şöyle bir şey var: Bunlar, AK PARTİ
milletvekilleri bu yapı henüz illegaliteye bulaşmadan önce buralara gitmişlerse, Cumhuriyet Halk
Partisinin milletvekilleri de vardır… Ama 17 ve 25 Aralık bir darbedir. (Gürültüler)
BAŞKAN – Arkadaşlar…
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – 17 ve 25 Aralık bir darbedir, 7 Şubat bir darbedir, MİT tırlarına
yapılan operasyon, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın iradesine yapılmış bir darbedir. Ondan sonra,
bunların örgüt oldukları, çete oldukları ortaya çıktıktan sonra hâle destek verenlerle, daha öncesinden
herhangi bir suç işledikleri sabit olmayan bir yapıya destek ile suç işledikten sonraki yapıya destek
vermek çok farklı şeylerdir. Bunun da ayrıca kamuoyunun takdirlerine arz ediyorum.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum Selçuk Bey.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sataşma var, söz istiyorum.
BAŞKAN – Arkadaşlar, görüyorsunuz, saat on birdi, on bir kırk beş oldu. Hep toplantı öncelerinde…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Zaten on beş dakika geç açıldı Sayın Başkanım.
BAŞKAN – Tamam, doğru, biraz geç açtık. Ama, toplantı öncelerinde usul tartışmalarını sonraya
bırakalım diye hep söylememize rağmen, bugün bir kısa söz istendiği için, Aytun Bey, girdik ama
bakın, nerelere geldi konu.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Oylamaya geçelim.
BAŞKAN – Efendim, oylayacak bir konu yok şu anda.
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SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Perşembeye kadar süre verebiliriz.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Perşembe günü işte bugün.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Perşembe gününe kadar dedik ya.
AYTUN ÇIRAY (Manisa) – Bir hafta mı?
BAŞKAN – Bir saniye, Selçuk Bey ve Aytun Bey, rica ediyorum. Arkadaşlar, bir saniye, rica
ediyorum.
Talepler geldi. Şimdi bakın, burada gerçeği açığa çıkarmak için çalışırken daha dün, sizin de
Cumhuriyet Halk Partisi üyesi Zeynel Emre arkadaşımızın bulunduğu ziyaretler sırasında bu konuda
medyaya da bilgi verdik, “Gerek Genelkurmay Başkanı gerek MİT Müsteşarının dinlenmeleriyle ilgili
verilen önergeler reddedilmemiştir, bu konuda Komisyonumuzda böyle ret kararı da çıkmamıştır.” diye
bütün basınımıza bilgi verdik.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Oylayalım şimdi.
BAŞKAN – Hayır efendim, oylamayacağız çünkü süreç devam ediyor.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bizim önergemizi oylayıp oylamama hakkınız yok.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Böyle bir şey var mı ya?
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Oylayacaksınız, kabul etmeyeceksiniz ya da edeceksiniz. Ama Sayın
Başkan, bu, keyfî bir yönetim olur.
BAŞKAN – Efendim, şu anda gündemimiz bellidir. Gündemimizde konuğu dinleyeceğiz. Sadece
sizin teklifinizi almak üzere bir söz verdim ama siz hakikaten bir basın bildirisini burada okudunuz.
Ona da tamam ama şu anda gündemimize geçmemiz gerekiyor.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Sayın Başkan, ne konuşacağımız konusunda….
SERKAN BAYRAM (Erzincan) – Biraz da biz konuşalım.
BAŞKAN – Serkan Bey, buyurun.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Buyurun Serkan Bey.
SERKAN BAYRAM (Erzincan) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; hayırlı toplantılar.
Şimdi, Komisyonun başından beri bu polemik sürüyor gidiyor. Zaten geçen hafta da Başkanımıza
biz yetki verdik, süreci değerlendiriyor değerli arkadaşlar. Bununla ilgili bir karar çıkacaktır, olumlu
olumsuz, neticede sonuca göre hareket edilir.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Serkan Bey, bu karar, Başkanın yetkisinde değil.
SERKAN BAYRAM (Erzincan) – Yetkiyi verdik, görüşülecek. Şimdi…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bu karar uygulanmak...
SERKAN BAYRAM (Erzincan) – Yetkiyi verdik.
BAŞKAN – Aytun Bey, tutanaklara geçti, aynı şeyi tekrar etmeyin lütfen.
Yani söz kesmek basit mi bu kadar, lütfen ya. Konuşuyor hatip.
SERKAN BAYRAM (Erzincan) – Şimdi, Sayın Başkanım, bakın Aytun Bey, ben burada bir
dilekçe verdiğimde, önerge, yaklaşık bir ay önce, 15 Temmuz akşamı Sayın Kılıçdaroğlu neredeydi ve
Selçuk Bey’in de bahsetmiş olduğu hususların da açıklanması için Darbe Komisyonuna davet edelim
dedim. Daha bizim önergeyle ilgili de bir cevap çıkmadı, bekliyoruz.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Onu da oylayalım, olumlu oy veririz ona.
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SERKAN BAYRAM (Erzincan) – Tamam. Neticede Başkanımız onu da takdir etsin, gelsin…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Sayın Genel Başkandan randevu alınır. Sayın Genel Başkanımız
şeffaftır, bir randevu alınır…
SERKAN BAYRAM (Erzincan) – Gelsin, anlatsın burada.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – …sizin merak ettiğiniz her şey sorulur. Bizim ona itirazımız yok. Onu
da oylayayım, buyurun. Hatta olumlu oy verelim.
SERKAN BAYRAM (Erzincan) – Tamam, oylayalım.
Bu da Başkanın takdirinde, karar versin.
BAŞKAN – Aytun Bey, böyle bir usul yok. Yani hatip konuşurken sözünü kesecekseniz… Böyle
bir usul yok ya, lütfen.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ya Recep Başkan, vallahi gıcıksın ya! Ya bu, gıcıklık, kusura
bakma da harbiden yani.
BAŞKAN – Aykut Bey, ben böyle tabirlerin bu Komisyona yakışmadığını, size de yakıştıramadığımı
ifade ediyorum.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ama siz de bizi kameraların önünde çocuk gibi
azarlayabiliyorsunuz.
BAŞKAN – Sizi Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’ne uymaya davet ediyorum.
Serkan Bey, tamam mı?
SERKAN BAYRAM (Erzincan) – Teşekkür ediyorum Başkanım.
Kılıçdaroğlu’nu bekliyoruz en kısa zamanda.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.
Evet, arkadaşlar, konuğumuzu davet edelim.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Türkiye kamuoyunun…
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Başkanım…
BAŞKAN – Söz istediğiniz mi, özür dilerim.
Buyurun Emine Hanım.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Başkanım, Sayın Akar’ın çağrılmasıyla ilgili şey bir emrivakiyle
oylanmamıştır, hukuka aykırıdır.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Yok öyle bir şey.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Ama basın açıklaması yapıyorsunuz, ne olur…
BAŞKAN – Emine Hanım’da söz, lütfen…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Biz halka da konuşuyoruz.
BAŞKAN – Lütfen… Aytun Bey, size de tekrar söylüyorum, lütfen Tüzük kurallarına uyunuz.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – İyi de böyle bir usul var mı?
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Böyle oylamama usulü var mı Ravza Hanım?
BAŞKAN – Bir saniye arkadaşlar.
Misafirimiz geldi bu arada; Sayın Hüseyin Kurtoğlu.
Emine Hanım, özür dilerim, söz vereceğim, misafirimiz geldi, bir saniye.
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Sayın Kurtoğlu, kameralar görüntüyü çekerken arkadaşlarımız usul yönünden söz almıştı. Emine
Hanım’a bir söz veriyorum, ondan sonra tekrar size söz vereceğim.
Emine Hanım, buyurun.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Ben öncelikle konuğumuza hoş geldiniz diyorum. Başlayan
bir konuşma süreci içinde ben de söz almıştım.
BAŞKAN – Bu konuşma sizinle ilgili değil, usul işledi.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Evet, onu ben de belirtmek istiyorum.
Ben, öncelikle, tekrar, bu Komisyonumuz hakkında dile getirilen birtakım söylemleri kabul
etmediğimi ve bu konuda lütfen, dikkatli konuşmamız gerektiğini tekrar vurgulamak istiyorum.
Komisyonumuzun baştan beri hedefi belli. Tekrarlıyorum ama çok olağanüstü günlerden geçiyoruz.
İçeride, dışarıda yani sınır ötesi operasyonlar, içerideki mücadeleler ve şu anda dünyadaki konjonktürel
gelişmelere bağlı olarak yaşadığımız birtakım dalgalanmalar bizi etkiliyor ve lütfen bunları göz önüne
alarak daha yapıcı dille, rica ediyorum bütün Komisyon üyelerinden… Bu Komisyon, darbeyi araştırma
komisyonudur, araştırmama komisyonu değildir, bunu tekrar vurguluyorum. Hepimiz aynı hedef için
çalışıyoruz burada, onun için buradayız.
Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın izin verip vermeme gibi bir durumu olduğunu hiç
düşünmüyorum. Bu şekildeki ifadelerin de…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Kanununa bakarsanız orada görürsünüz.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Hayır, ben hiç bu şekilde düşünmüyorum, demin söylemek
istediğim de buydu. Olağanüstü koşullardan geçiyoruz ve şu anda Genelkurmay Başkanımızın, MİT
Başkanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın yönetmesi gereken birtakım durumlar
vardır, hatta krizler vardır. Bunu hep birlikte yaşıyoruz.
Ben tekrar bu darbenin bütün Türk milletine karşı yapıldığı, demokrasiye karşı yapıldığı
ve demokrasimizin simgesi, evet, devletimize, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a,
Hükûmetimize, bütün milletimize yapıldığı konusunda tekrar ısrarcıyım ve bunu da belirtmek istiyorum.
İkinci konu mali yapıyla ilgili. Ben de Sayın Başkanımıza birtakım önergeler verdim. BDDK
Başkanının, MASAK Başkanının, TMSF Başkanının, gerekirse Merkez Bankası Başkanının -o
dönemki- hepsinin dinlenmesine yönelik önergelerimi verdim. Ben de bekliyorum, henüz cevap
alamadım, bu süreç devam ediyor. Bu yüzden de daha sabırlı…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Nasılsa bizim planımızın yarısı bitti Emine Hanım yani ona
göre de konuşmamız lazım. Bu planlamayı ona göre yapmamız lazım.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Mali ayağının çok önemli olduğuna inanıyorum, ”network”
anlamında da çok şeyin ortaya çıkacağından eminim.
Bu arada, bizlerin de başka konularda katkı sunabileceği şeyler varsa bunları da paylaşalım.
Ben de önergelerimle ilgili -Başkanımızla paylaştım- bekliyorum. Ama birazcık daha sabırlı ve
anlayışlı bir süreç yönetmemiz gerektiğini inanıyorum.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Komisyonun süresi belli.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Ama bunları dinlemek zaten bir iki gündür, sorun değil yani
bütün bu mali ayağıyla ilgili… Arkasından da hep birlikte çalışmamızı yapabiliriz.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
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Ravza Hanım, buyurun.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Hoş geldiniz.
Aytun Bey dışarıda, şöyle söyleyeyim o zaman, yokluğunda bir şey söylememek için: Bizim
kelimelerimizi dikkatli seçmemiz lazım, hepimiz aynı Komisyonun üyeleriyiz. Birçok konuda,
ideolojik manada ya da görüş anlamında farklı düşünebiliriz ama eğer bu Komisyona değer veriyorsak,
Komisyon üyesi olarak bu çalışmalara katılıyorsak o zaman çıkan kararlara da saygı göstermemiz
lazım.
Şuna benzer cümleler daha önce de geçti, biraz evvel de duydum: “15 Temmuz hakkındaki haklı
şüpheleri üzerimize çekeriz.” “Bu Komisyon eğer şu şekilde, belli bir şekilde çalışma yapmazsa o
zaman darbeye katkı sağlamış sayılır.” Rica ediyorum, biz burada… Tamam, o gece ben Mecliste
değildim ama başımıza şurada bombalar yağdı, izleri hâlâ duruyor. Biz nasıl Komisyon üyeleri olarak,
milletvekilleri olarak böyle bir şeyi zikredebiliriz? Rica ediyorum, lütfen… Hem üslubumuza dikkat
edelim. İnşallah, hep beraber, en güzel bir şekilde Komisyonumuzu neticelendireceğimize inanıyorum,
ben ümitvar olmak istiyorum ama söylediğimiz kelimeler hem Komisyonunun… Hepimiz birer
Komisyon üyesiyiz, bu Komisyonun başarısı hepimizin başarısı olacak. Aynı şekilde, eksik bıraktığı
şeyler olursa o da hepimizin eksikliği olacak. Bunun için lütfen el ele verip beraber uğraşalım ama bu
şekilde ithamlar… Ben bunların, kıymetli basın mensupları varken -görüntülü basın, yazılı basın zaten
kalacak- bu çıkışların faydası olmadığını düşünüyorum, hiçbirimizin böyle bir şeye ihtiyacı yok. Emine
Hocamın söylediği gibi hepimize yapılan bir şeydi, halkımıza yapılan bir şeydi, Cumhurbaşkanımızın
çağrısıyla, Sayın Başbakanımızın ve muhalefet liderlerinin de desteğiyle hep beraber biz bunu bertaraf
ettik. Bu Komisyon da güzel bir çalışma yapıp çıkartacak. Rica ediyorum, üslup konusunda rica
ediyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Söz talebim var.
BAŞKAN – Buyurun Aykut Bey.
Söz istediğinizde vermeme gibi bir durum yok, görüyorsunuz. Keşke hatiplerin sözünü kesmeseniz.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ya Başkanım, demin “Sen kullandın, vermeyeceğim.” dedin
mikrofon kapalıyken.
BAŞKAN – Yok, espriyi anladın çünkü zaten hakkını kullandığın için… Onu söyledim.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Espriler bazen komik oluyor, bazen de sinir bozucu oluyor.
Neyse, şey yapayım.
BAŞKAN – O zaman siz de sinir bozucu olarak söz kesmeyin lütfen.
Buyurun, söz verdim.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Tamam.
Şimdi, Selçuk Bey’in söylediği, diyor ki: “Kılıçdaroğlu neredeydi, hepsini araştıralım.” Selçuk
Bey, bütün samimiyetimle söylüyorum, şimdi önerge yazıp vereceğiz: Kemal Kılıçdaroğlu, eski
Başbakan Ahmet Davutoğlu, Recep Tayyip Erdoğan, yeni Başbakan Binali Yıldırım, Devlet Bahçeli ve
Selahattin Demirtaş’ın o gece nerede olduğu, HTS kayıtlarıyla…
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – O geceyle ilgili bir şey söylemedim.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Tamam, genişletelim o zaman. O gece nerede olduğu… HTS
kayıtlarını isteyelim.
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SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – O geceye ilişkin bir şey söylemedim.
BAŞKAN – Aykut Bey bitirsin Selçuk Bey.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Söylemediniz, o zaman böyle bir şey yapalım mı?
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Böyle bir şey söylemedim.
BAŞKAN – Kayıtlarda var Selçuk Bey, bir saniye, Aykut Bey’in sözünü kesmeyelim.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ama bana müdahale edilince hiçbir şey olmuyor nedense.
BAŞKAN – Hayır. Bakın, ikaz ediyorum.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Tamam, baştan söylüyorum.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – “Sayın Kılıçdaroğlu’yla o gün telefon görüşmesi yaptığımı kaç
defa söyledim…”
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Selçuk Bey, şöyle yapalım…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Sayın Genel Başkanımızın nerede olduğu bellidir.
AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Bak, ne güzel, Mehmet Bey diyor ki: “Biz kendimizden eminiz.”
Şunu söylüyorum: Daha öncesinden -2010 yılından, 2011 yılından, nereden başlatıyorsanız- bu
liderlerin, bu Fetullah Gülen cemaatiyle olan irtibatını araştıralım, bütün liderler için söylüyorum. Kim
görüşmüş, kim Pensilvanya’ya gitmiş, kim konuk olmuş, kim aracı göndermiş, kim bilmem ne yapmış,
hepsini ortaya koyalım, millet görsün. Bizim, Kemal Kılıçdaroğlu’yla… Çünkü gerçekler bizim
savunmamız, savunacak hiçbir şeyimiz yok, gerçekler savunmamızdır. Bu da yetmez diyorum, bakın
burada kalmayalım, aynı zamanda şunu yapalım: Hatta üç gün öncesi ve üç gün sonrasını da koyalım.
Bu liderler kiminle görüşmüş? HTS kayıtlarına bakalım, video görüntülerine bakalım, neler olduğuna
bakalım; hepsi çıksın, halka hesap versin. Bizim bir kaygımız yok.
Diğer meseleye gelince, evet nezaketimizi korumaya çalışıyoruz ama ben samimi bir şey
söylüyorum: Bu Komisyon körleştirildi, körleştiriliyor. Bunu söylemeyecek durumda değilim ben. Ben
size uymak zorunda değilim, bunu görüyorum. Darbeyle ilgili araştırılacak 50 tane konu var, 100 tane
konu var. Çok alakasız yerlerde, alakasız işler yaptığımızın farkındayım ama sonuçta dönüp halka
hesap vereceğiz, göreceğiz, ne yapalım.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Liderler meselesine gireceksek 2010’da Sayın Genel Başkanımız
bu konuyu gündeme getirdiğinden bu yana bu konuyu en azından alalım baz olarak.
BAŞKAN – Mehmet Bey, söz verdim. Bunlar hep kayıtlara geçti daha önceden.
Değerli basın mensupları, teşekkür ediyoruz arkadaşlar.
2.- İstanbul İl Jandarma Komutanı Hüseyin Kurtoğlu’nun 15 Temmuz gecesi yaşananlara ve
Fetullahçı terör örgütüne ilişkin bilgi vermesi
BAŞKAN – Sayın Kurtoğlu, usulümüz şöyle: Önce sizi kısa bir öz geçmişinizi okutuyorum.
Şu anda Komisyon Üyemiz ve Kâtip Üyemiz Sayın Serkan Bayram Bey, buyurun.
SERKAN BAYRAM (Erzincan) – Hüseyin Bey, hoş geldiniz.
Hüseyin Kurtoğlu 1962 yılında İstanbul’da doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul Gültepe’de
tamamlamış, 1977 yılında Işıklar Askerî Lisesine, 1981 yılında Kara Harp Okuluna girmiş ve 30
Ağustos 1985 tarihinde Jandarma teğmen olarak mezun olmuştur.
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1986 yılında Tuzla Piyade Okulu, 1987 yılında Jandarma Subay Okulundaki eğitimi müteakip
1987-1996 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığı emrinde çeşitli birliklerde görev yapan
Hüseyin Kurtoğlu, 1988 yılında Kara Harp Akademisinden kurmay subay olarak mezun olmuş, 2000
yılında ise Silahlı Kuvvetler Akademisi eğitimini tamamlamıştır.
Kurmay subay olarak çeşitli kıta ve karargâh görevlerinden sonra 2016 yılında tuğgeneral
rütbesine terfi ettirilerek İstanbul İl Jandarma Komutanlığı görevine atanmıştır ve hâlen bu görevine
devam etmektedir.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Sayın Kurtoğlu, usulümüz şöyle efendim: Biz araştırma komisyonuyuz. Araştırma komisyonumuza
davet ettiğimiz konuklarımız, bir soruşturma komisyonunda olduğu gibi şüpheli veya sanık konumunda
değildir, bunu özellikle ifade ediyoruz, bilgisine başvurduğumuz kişilerdir. Anayasamız ve İç Tüzük
hükümleri ortadadır. Biz, Ankara’da ve İstanbul’da 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin yaşandığı o
korkunç geceyle ilgili güvenlik güçlerimizin üst rütbedeki komutanlarını ve amirlerini, müdürlerini
davet ederek burada bilgilerine başvurduk. Ankara’da muadil komutan olarak Ankara Bölge Komutanı,
Ankara Emniyet Müdürü, Ankara Valisi, Emniyet Genel Müdürü, İstanbul’da da sizin dışınızdaki diğer
görevlileri, Ankara Valisi, İstanbul Valisi ve Emniyet Müdürünü dinledik. İstanbul Jandarma –o gün
için Bölge Komutanıydı, herhâlde şimdi bir değişiklik oldu, Jandarma Komutanı oldu- Komutanı Vekili
olarak sizin görevli olduğunuz bilgisi bizde var.
Şimdi 15 Temmuz darbe girişimi…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – CV’de yer almıyor, Sayın Komutanımız Jandarma İstihbarat
Başkanlığı yapmış mı, yapmışsa hangi tarihlerde, onu da CV’ye eklersek.
BAŞKAN – Onu da o zaman anlatırken kendisi söyler.
Bu şekilde biz ilk önce size söz vereceğiz. Bizim vazifemiz, hem 15 Temmuz darbe girişimini hem
de Fetullahçı terör örgütünü tüm yönleriyle araştırıp tarihe not düşmek ve bir rapor hazırlayıp Meclis
Başkanlığımıza sunmak.
Şimdi söz sizde. Tamamen serbest, sözünüz kesilmeyecek, o gün yaşananlar, alınan tedbirler,
yapılanlar… Daha sonra da sorularımız olacak. Mehmet Bey’in dediği gibi, o görev konusunda da
kendinizi ilave tanıtacak şeyleri bu bölümde de söyleyebilirsiniz.
Söz sizde, buyurun.
İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANI HÜSEYİN KURTOĞLU – Sayın Başkanım, değerli
Komisyon üyesi milletvekillerim; özellikle Çanakkale’den Muharrem Bey’i ayrıca tanıyoruz, hepinizi
saygıyla selamlıyorum. Basın mensuplarına da aynı şekilde saygılar sunuyorum.
Öncelikle sayın vekilim, İstihbarat Başkanlığında çalışıp çalışmadığımla ilgili “Herhâlde bir
eksiklik var.” dedi. Orada karargâh subaylığında görevli olarak, kurmay subay olarak bulunduğumu
yazmıştım. 2003-2005 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığında Bölücü
Faaliyetler Şube Müdürlüğü yaptım iki yıllık süreyle. Onu tamamlayayım.
Konuşmam içerisinde, ben özellikle kendi saham dışında hiçbir yere girmemeye gayret edeceğim.
Bu nedenle, eksiğim olursa lütfen tamamlayın, samimiyetle sorularınıza cevap vermeye gayret
edeceğim.
15 Temmuz günü bu olayın yaşanması nasıl oldu, nereden haber aldım, önce onu… Herkes bir yerden
haber aldı, ben de Çanakkale’de benim emrimde görev yapmış eski bir askerimden aldım haberi, dedi
ki: “Komutanım, ‘Bu köprüyü jandarmalar kesmiş, sıkıyönetim ilan edilmiş.’ falan diyorlar.” Dedim,
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yok, böyle bir şey yok. Ben şu anda Jandarma Bölge Komutanlığına vekâlet ediyorum. O dönemde
-malumlarınızdır, özgeçmişimde var- 2010-2012’de İl Jandarma Komutanlığı yaptıktan sonra Bölge
Komutanlığı karargâhına atandım, karargâh subaylığı görevini yapıyordum. O dönemde hem Kurmay
Başkanı hem Bölge Komutanımız izindeydiler, iki şapkalı olarak iki göreve birden vekâlet ediyordum.
Tahmin ediyorum, saat on-ona on kala sularıydı. Bunun haber vermesiyle, dedim ki böyle bir şey yok,
bu olsa olsa bir terörist saldırıdır yani asker kıyafeti giymiş bir terörist saldırıdır. Lojmanlar bölgesinde
idim, hemen Bölge Komutanlığı karargâhına intikal ettim. Bölge Komutanlığı karargâhına vardığımda
saat on-onu beş geçe civarlarıydı, zamanlarla ilgili çok kesin bir şey söyleyemeyeceğim. Önümüze,
harekât merkezine ulaşmış, Genelkurmay Başkanlığından çekilmiş 4 tane, 5 tane mesaj kondu.
Mesajların birer sayfalık olanlarına baktım, bir anormallik var ama çok bir şey yok ancak “Sıkıyönetim
Uygulama Direktifi” isimli 3 sayfa asıl, ekleriyle beraber hacim tutan bir emir vardı. O Sıkıyönetim
Uygulama Direktifi’ni okuduğumda, hemen son sayfasındaki imza satırına baktım. İmza satırında
Tuğgeneral Mehmet Partigöç ismini gördüğümde bu “cemaat” denilen örgütün bir darbe teşebbüsünde
olduğunu anladım. Yakın çevremdeki arkadaşlarımıza önce kışla emniyetimizi, kişisel güvenliğimizi ve
kışla güvenliğimizi alalım, sonra duruma vaziyet edelim diye talimat verdim. Balmumcu’da bulunan
Jandarma Bölge Komutanlığı kışlasının önce fiziki güvenliği sağlandı. İlk verdiğim emir, yine yakın
yerde –lojman, konut vesaire- oturan arkadaşlarımıza hemen kışlaya gelmeleri, uzaklarda olanların,
daha uzak lojmanlarda oturanların ise bulundukları yeri terk etmemeleri talimatını verdim.
İkincil olarak, bizim İstanbul Jandarma Bölge Komutanlığına bağlı 7 tane il vardı. Bilgilendirmek
için arz ediyorum: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ Avrupa yakasında, Kocaeli, Sakarya ve Düzce Anadolu
yakasında ve İstanbul’da her 2 yakada olmak üzere toplam 7 il bağlıydı. Şu anda hangi sırayla aradığımı
bilmiyorum ama sırayla bütün il jandarma komutanlarını cep telefonundan ya da jandarma hattından
aramaya başladım. Bu darbe teşebbüsünün, kalkışmanın tamamen yasa dışı olduğunu, bir emir komuta
sistemi içinde olmayan başıbozuk bir davranış olduğunu, hiçbir şekilde verilen emirlere, gönderilen
mesajlara itibar edilmemesi gerektiğini içeren emirler verdik. Bu emirlerimizi mesajlarla tamamladık.
BAŞKAN – Yazılı mesaj mı efendim?
İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANI HÜSEYİN KURTOĞLU – Evet efendim.
Zaman zaman Jandarma Genel Komutanlığından ya da Genelkurmay Başkanlığından ara ara,
sabaha kadar, çeşitli, böyle “O mesaja uyun.”, “Bu mesaja uymayın.” tarzı emirler geldikçe biz de
onların hangisinin güvenilir hangisinin güvenilir olmadığın görür, şu tarih/sayılı mesajlara uyun, bunlara
uymayın diye ayrıca tamamlayıcı, aydınlatıcı emirler verdik, mesajlar yazdık. Bu kapsamda, mesela
Edirne İl Jandarma Komutanını Edirne Tugay Komutanının davet ettiğini öğrendim. Kendisine şunu
söyledim: Biz Jandarma Genel Komutanlığı olarak tüm birimlerimizle devletin, milletin yanındayız
ve asla bu kalkışmanın yanında yer almayacağız. Dolayısıyla, karşı duruş sergilenecek. Muhatabını bu
konuda ikna et, sakin ola ki dışarıya çıkmasınlar. Dışarıya çıktıkları takdirde karşı karşıya geleceğimiz
uyarısını mutlaka yap. Edirne İl Jandarma Komutanımız da aynı şekilde kendisine verdiğim bu
talimatla ilgili kendisini davet eden tugay komutanına “Ne düşünüyorsun? Böyle bir emir aldın mı
dediğinde, “Bizim bir şey düşünmemize gerek yok. bize emir verildi. Jandarma Genel Komutanlığı
olarak biz bunun karşısındayız. Sizlere de önerimiz, tavsiyemiz, sakın dışarı çıkmayın. Çıkarsanız bizi
karşınızda bulacaksınız.” şeklinde mukabelede bulunuyor. Nitekim, Edirne’de herhangi bir askerî birlik
kışla dışına çıkmadı.
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Kırklareli’de, benzer şekilde, İl Jandarma Komutanı izinde, yardımcısı vekâlet ediyor, ona ulaştık.
Kırklareli’de de duruma vaziyet edilmesi, bu emirlerin dinlenmemesi, bizim kendi içimizde aldığımız
kışla güvenliğiyle ilgili tedbirlerin alınması, yine, diğer kuvvetlerin bu anlamda, oradaki tugayın varsa
bu konuda emirlerinin dinlenmemesi konusunda emir verdim.
Ordu komutanımıza ulaştım. Ordu komutanımızın, Ümit Dündar Generalimizin emrini alarak
orada, zırhlı birliklerde bir hareketlilik olursa önceden ihbar ve ikaz edilmesi emrini aldım. Nitekim,
Lüleburgaz’daydı yanlış hatırlamıyorsam, bir tabur çapında bir birlik hareketlendi. Halk, polis ve
jandarma önlerini kestiler. Kışlanın çıkışından yaklaşık 150-200 metre sonra durduruldular ve hepsi
gözaltı kararıyla gözaltına alındılar İlçe Jandarma Komutanlığında.
Tekirdağ’da tugay komutanı izindeydi, Garnizon Komutanlığına il jandarma komutanı vekâlet
ediyordu. Tekirdağ’da Garnizon Komutanlığına vekâlet eden arkadaşımız oradakilere “Sakın bir
yanlışınız olmasın, yanlış hareket yapmayın. Dışarı da kimse çıkmasın.” dedi. Nitekim, onlarda da
böyle bir arzu, istek falan olmadı bizim tespitlerimiz kadarıyla. Tekirdağ’da da herhangi bir problem
yaşanmadı.
Kocaeli İl Jandarma komutanın aradım. Kocaeli İl Jandarma Komutanı “Bizim bölgemizde
problem yok.” dedi.
Sakarya’yı aradım. Sakarya’daki İl Jandarma Komutanı izinde, yardımcısı vekâlet ediyor, tugaydan
kendisine “Terör tehdidi var. Bu nedenle, şu, şu, şu bölgelerde yol kontrol kapamaları yap.” diye emir
vermişler. Bu da onun için çıkmış. Daha intikal hâlindeyken “Hemen birlikleri geri döndürüyorsun
yani timlerini. Kesinlikle bir yol kapaması falan da yapmıyorsun. Sayın Valimizi arıyorsun. Jandarma
teşkilatı olarak biz bu darbe teşebbüsünün karşısındayız, emrinizdeyiz diyorsun. Ben de birazdan
arıyorum.” dedim. Nitekim, Sakarya Valimizi de aradım, böyle, böyle; arkadaşımız da yanınıza geliyor
diye.
Düzce’yi aradım. Daha doğrusu, Düzce’yi ben tam arayacakken Düzce İl Jandarma Komutanı
arkadaşımız beni aradı, “Komutanım, bir tuğgeneral beni aradı. Ben şu kişiyim. Hemen oradaki valiyi,
belediye başkanını tutukla, sabaha ben orada olacağım.” dedi. Affınıza sığınıyorum, saçma sapan
bir konuşma yaptı, ben anlamadım bunun ne demek istediğini. Dedim ki kendisini ara, Düzce’ye
gelmemesini tavsiye et. Gelirse bizzat Jandarma tarafından tutuklanacağını ihtar et ve hemen Sayın
Valimizi ara, emirlerini al.” dedim. Nitekim, arkadaşımız hemen Valimizin yanına avdet etti ve orada
emirlerini aldılar. Genel anlamıyla bu.
Buradan bir yanlışı da bu vesileyle düzeltme ihtiyacını duyuyorum. Hâlâ basın yayın organlarında,
yazılı ve görsel basında Boğaziçi Köprüsü’nü, bugünkü adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü
Jandarmanın kapattığı gibi söylem ve algı var. O bölgede -bu soruşturmalarla da, yapılan adli
soruşturmalarla da ortada- tek bir Jandarma personeli görev almamıştır. Bu algı nereden kaynaklandı?
Bir ilçeden İl Jandarma Komutanlığına malzeme getirmek isteyen Jandarma antetli, resmî, mavi
Jandarma arabasını gören herkes “Jandarma yolu kapattı.” diye düşünüyor. Burada Jandarma görev
almamıştır. Daha açık bir ifadeyle, bu bölgede darbe teşebbüsüne kalkışan birlik bazında, tim, takım,
karakol, bölük, tabur her neyse, tek bir Jandarma birimi darbeye iştirak etmemiştir ancak tabii, biz
olay sonrasında yeniden tertiplenme, durum tespiti, hasar tespiti yaparken idari soruşturmalar, idari
tahkikatlar yaptık. Burada kendi personelimize görevlendirme yapıldı. O görevlendirmenin ne olduğu
şu anda hâlâ hem adli makamlar için hem bizim için de muamma. Belirli kişilere “Şuraya gelin, orada
bekleyin.” denmiş, gelmişler, beklenmiş. Muhtemelen, bu darbe teşebbüsü ilerleyemeyince, o safha
geçilemeyince bunlara da herhangi bir görev verilmeden dağılmış. Bu tip personelle ilgili de işlem
yaptık. Yaklaşık 96 personel bu konuda adli ve idari işleme muhatap oldu.
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Düzenleyici talimat kapsamında bizim bu il Jandarma komutanlıklarına verdiğimiz talimatın esası,
öncelikle birlik ve kışla güvenliğinin sağlanması, dışarıdan gelebilecek herhangi bir saldırı, kalkışma
eylemine silah kullanmak dâhil, her türlü tedbirin, her türlü karşılığın mutlaka verilmesi emrini verdik.
Yine, Jandarma Genel Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı veya bölgedeki diğer askerî birliklerden
sözlü ya da yazılı gelecek mesajların hiçbirisine itibar edilmemesi, tereddüt edilen konularda doğrudan
temas kurulması emrini verdik.
Şu soruyu soracağız, kendi kendimize soruyorum: Bu darbe teşebbüsünün önlenmesinde
halkımızın rolü ne olabilmiştir? Onunla ilgili de söyleyebileceğim şu var: Milletimizin, halkımızın
darbe teşebbüsüne katılan birliklerin önünde toplanarak daha fazla araç ve gereç çıkışını engellendiğini
gördük. Yine birlik dışında bulunan darbe girişimcilerinin bina ve kullandığı araçların önlerinde
barikat kurarak, engel oluşturarak onların gitmek istedikleri yere gitmesini de engellediklerini gördük,
gözlemledik. Saldırı altında bulunan bina ve yerleşkelere akın ederek darbe girişimcileri tarafından ele
geçirilmesini engellemekte önemli bir fonksiyon icra ettiğini gördük. Tabii, bu genel çerçeve içinde
kabili ihmal sayılabilecek şu kusurlar da oldu: Vatandaşımız, halkımız, milletimiz kim darbeciydi, kim
darbeye karşı tavır aldı ve mücadele ediyordu, üzerindeki üniforma aynı olduğu için ayırt edemediğinden
darbe teşebbüsünü bastırmaya kalkan, hareket eden birliklerin, birimlerin hareketini de engelledi, onları
kışlalara geri döndürmek durumunda da kaldım. Genel itibarıyla söylüyorum.
Halkımızın darbe girişimi esnasında gösterdiği özveri, feraset darbe girişiminin başarıya ulaşmasını
engelleyen saiklerin bence en başta gelenlerinden bir tanesi ancak şu gerçeği ve hakkı da teslim etmekte
fayda var. Bu darbe teşebbüsü esas itibarıyla daha kışlalarda engellenmiştir. Şüphesiz, kamuoyunun
gündemine aksetmemiş, belki de tarihin tozlu sayfalarında kalabilecek pek çok destansı olaylar
yaşanmıştır bu kışlalarda. Birçok kışlada personel, araç, harp silah, malzemelerinin dışarıya çıkışı
engellenmiş, bu konuda mücadeleler yaşanmıştır. Örneğin, şu yakınımızda, Güvercinlik kışlasında
Kara Havacılık ve Jandarma arasında yaşanan bu silahlı kuvvetlerin kalkışına engel olunması hadisesi
başlı başına incelenmesi gereken bir hadisedir. Mesela, bu konuda o dönemin Jandarma Havacılık
Komutanı İsmail Balıbek generalin bilgisi, şahitliği önemli. Yine mesela, İzmir’de belki de bu darbe
teşebbüsünü İzmir içinde gerçekleştirecek birliğin komutanının yaptığı faaliyetler, hatta devamında o
darbecilerin Marmaris’te, Muğla’da ele geçirilmesini de bu birlik yapmıştır, orada yaşananlar.
BAŞKAN – Bu konuda İzmir’de kim?
İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANI HÜSEYİN KURTOĞLU – Tuğgeneral Semih Okyar.
Onun da şahitliğinin önemli olacağını düşünüyorum.
Ben Jandarma subayı olmam hasebiyle Jandarma birliklerinde yaşananları biliyorum. Yine mesela,
İstanbul’da Yavuz Türkgenci generalin benzer, diğer generallerimizin tutum ve davranışları var, onların
karşı duruşları var. Bunların da görülmesi ve bu hakkın da teslim edilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Esas itibarıyla, bu darbeciler kışlalarda azınlıkta kalmışlardır.
Darbe sonrası ne yaptık? Bir kere, darbe teşebbüsüne katılan var mı, bu konuda bilgisi olan var mı –
biraz evvel de ifade etmiştim- bu konuda kapsamlı, hassas bir adli ve idari tahkikat sürecinden geçirdik.
Toplamda 96 personelimize işlem yaptık, bu personelden 20 tanesi görevine iade edildi. Bunun dışında,
kendi zafiyet alanlarımızla ilgili, kışla giriş çıkışları, evrak güvenliği vesaire tedbirlerimizi aldık.
Son olarak söyleyebileceğim, bundan sonra darbelerin yaşanmaması için ne gerekir? Benim samimi
inancım ve kanaatim odur ki her şey insanla başlar. O hâlde, insana yönelik projeler geliştirmeliyiz.
Mesela, bu kapsamda öncelikle devlet birimlerinde görev alan tüm personelin demokrasi bilincinin
geliştirilmesini ben önemsiyorum. Okullardan başlamak üzere küçük yaşta, ilkokuldan, ortaokuldan
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itibaren gençlik üzerinde benzer şekilde çalışma yapılmasının, demokrasi bilincinin geliştirilmesinin
önemli olduğunu düşünüyorum. Yine son olarak da tüm vatandaşlarımıza yönelik projeler hazırlanıp
bunların da uygulamaya konmasında yarar görüyorum.
Tabii, Geçmiş dönemde benim de bu Fetullahçı terör örgütünün mağduru olmam hasebiyle
şüphesiz sorularınız falan olacaktır. Ben ön plana çıkmayı çok sevmeyen bir insanım, o yüzden bunlara
değinmedim ancak sorularınız olursa o sorulara da cevap vermeye çalışacağım.
Benim öncelikle söyleyeceklerim bunlar Sayın Başkanım.
Arz ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Kısa, özlü bir anlatım oldu.
Sayın Kurtoğlu, tabii, hem 15 Temmuz günü, gecesi yaşananları hem de Fetullahçı terör örgütünü
tanıma, algılama, doğru algılama ve alınacak tedbirler açısından önemli. Tabii, sizin isminiz özellikle
şu an “FETÖ” dediğimiz, geçmişte paralel devlet yapılanması olarak özellikle 17-25 Aralık darbe
girişiminden sonra öne çıkan bu örgütün Silahlı Kuvvetler içinde de sivilde, yargıda da bazı kişilere
kumpaslar kurarak kadroları boşaltıp yerlerine bir başkasının atanması, yükselmesi, terfi etmesi, o
görevlere gelmesi gibi eylemlerinin olduğu yolunda dinlemelerde ve araştırmalarda ortaya çıkan bilgiler
var. Şimdi, medyaya intikal ettiği kadarıyla da sizinle ilgili de yanılmıyorsam, benim hatırladığım,
İstanbul İl Jandarma Komutanı olduğunuz dönemde bir cezaevinden bir tutuklunun izinli olarak
-bir cenazeye mi olacak orasını artık siz detaylandırırsınız- dışarı çıkarılıp bir gece de… Tamamen
de ben de emekli bir başsavcıyım, cezaevleri idaresinde bulundum yıllarca, onun için bu konudaki
Ceza İnfaz Kanunu, Tüzüğü, Yönetmeliği’nde de geçmişte tabii ki uygulayıcıyım. Normal şartlarda
gecelemesini bir cezaevinde yaptırdığınız hâlde bundan hakkınızda dava açılıp yargılandığınız, bu
süreçte de işte ağustos Yüksek Askerî Şûra kararlarında terfilerinizin önlendiği herhâlde üç dört yıllık
bir süreç yaşandı. Şimdi, bu nedenle, sizin FETÖ’yü tanımış olmanız lazım. FETÖ hakkında -az önce
ifade ettiğiniz gibi- geçmişteki aldığınız -hem bir Jandarma- görevlerle birlikte, bu konu hakkında da
FETÖ’nün tanınması bakımından bilgi verirseniz sevinirim.
İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANI HÜSEYİN KURTOĞLU – İstanbul Başsavcılığının
yaptığı bir soruşturmada önemli bir şahsın ifadesi var -isminden bahsetmeyeceğim- orada şöyle söylüyor:
“Kurmay Albay Hüseyin Kurtoğlu’nun YAŞ kararlarıyla general olmasına kesin gözüyle bakılıyordu.
Kurmay Albay Hüseyin Kurtoğlu’nun general olmaması için birtakım kara propagandaların yapıldığını
ve bu kişinin hakkında açılan bazı davalardan dolayı generalliğinin engellendiğini düşünmekteyim.
Kurmay Albay Hüseyin Kurtoğlu cemaatin rahatsızlık duyduğu birisi olarak biliniyordu.”
BAŞKAN – İtirafçı mı bunu şey yapan? İtirafçı ifadesi…
İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANI HÜSEYİN KURTOĞLU – Bu, örgüt içinde yer
alan, şu anda da itirafçı pozisyonunda olan birisi. Hâlen soruşturma devam ettiği için daha fazla
bahsedemeyeceğim, ismini vesaire.
O dönemde ben 3 tane kovuşturma geçirdim. Bunların yargılamaları yıllar sürdü, sonuçta hepsi
beraatle sonuçlandı. Sizin belirttiğiniz, uyuşturucudan tutuklu “Özgür Balcan” isimli bir şahsa babasının
cenaze izni verildi. Cenaze izni verildiğinde rutin olan; bu, gidilir… O dönem için söylüyorum,
mevzuatta başka hiçbir düzenleme yoktu. Sadece, Jandarmanın kendi iç mevzuatında, geceleyin, bu
izinli olan şahısların varsa cezaevi yoksa Jandarma nezaretinde tutulması hükmü amirdi. Arkadaşlarımız
da bunu yaptılar. Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde babasının cenaze, defin merasimine katıldı. İki gün
izin verilmişti. O gece Tekirdağ Cezaevinde tuttular. Ertesi gün, tekrar, taziye faaliyetlerinden sonra
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mesai bitimine yakın bir saatte cezaevine getirdiler. Bu, çok rutin bir faaliyet olduğu için benim bundan
haberimin olması söz konusu bile değil. Bununla ilgili sadece standart mesajlar yazılır. Bununla ilgili,
şahsın şikâyetçi olması istendi. Şahsın “Jandarmadan Allah razı olsun. Geldiler, babamın mezarında
onlar da Fatiha okudular, ben ne diye şikâyetçi olayım.” demesine rağmen, “Yok, yok.” dediler.
Şikâyetçi olmamasına rağmen soruşturma başlatıldı. Soruşturmada arkadaşlarımızın sırasıyla ifadesi
alındı, en son beni çağırdılar. Ben, bu görevin mülki görev olduğunu, mülki görev olması hasebiyle
4483’e göre önce mülki makamdan yargılama izninin çıkarılması gerektiğini ifade ettim. “Hayır,
bu mülki görev değil; bu, adli görev.” dediler. Açık Uyuşmazlık Mahkemesi kararları var, Danıştay
kararları var fakat buna rağmen, peki, dediğiniz gibi olsun, kabul etmemekle beraber dediğiniz gibi
olsun, adli görev olsun. Bu takdirde de ben en büyük adli kolluk amiri olarak Hâkimler Savcılar Yüksek
Kanunu’na tabiyim yani sizinle aynı statüdeyim. Önce Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan izin
almanız gerekiyor dedim. “Biz öyle düşünmüyoruz.” dediler. O zaman da benim size başka verecek bir
ifadem yok dedim. Bu şekilde ifademizi tamamladık. Bu arada, bunların yanlış yaptığına dair Hâkimler
ve Savcılar Yüksek Kuruluna şikâyet…
BAŞKAN - Soruşturmayı yürüten savcı kimdi?
İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANI HÜSEYİN KURTOĞLU – Mehmet Kurt. Başsavcı
Ali İşgören’in talimatı doğrultusunda Savcı Mehmet Kurt. Bunların şu anda tamamı…
BAŞKAN – Bu, hangi ilçe savcısı?
İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANI HÜSEYİN KURTOĞLU – Silivri ilçesi.
BAŞKAN – Silivri ilçesi, evet.
İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANI HÜSEYİN KURTOĞLU – Ve iddianame düzenlediler.
Hangi hukukçuya göstersek, hangi savcıya göstersek “Olur mu böyle şey?” diyorlar ama oluyor,
olmaya devam etti. Sonra ceza verildi iki yıl otuz ay. O sene ceza veriliş tarihi 13 Haziran. Dolayısıyla,
ceza verildiği andan itibaren sizin şûraya girmeniz söz konusu olmuyor, hükümlü oluyorsunuz. Onun
son iki safahatı çok enteresan. Dosya Yargıtay savcılığında. Ancak, hani Twitter karakteri dediğimiz
boyutta, tek satırla onama tebliğnamesi düzenlendi. Bu onama tebliğnamesinden önce, ilgili olan savcı,
önce görev verilen savcı bozma yönünde görüş bildirirken bir el dosyayı “senin işin çok fazla” diye
ondan alıyor, ikinci bir savcıya veriliyor; o savcı da bozma yönünde tebliğname hazırlayınca üçüncü
bir savcıya veriliyor. Üçüncü bir savcının idari görevli olduğunu, asli görevinin siyasi partilerle ilgili
olduğunu haricen öğrendim, kendi görevi değil. Buna rağmen, bir tebliğname düzenliyor, dosya 14.
Ceza Dairesine geliyor -burada kendisini hürmetle yâd edeyim, değerli bir hukukçu Fevzi Elmas Beyikurulda 4’e 1 onama kararı çıkıyor. Toplam 23 sayfalık onama kararının 7 sayfası olayın oluş şekli ve
onamayla ilgili; 15 sayfası bu Ceza Dairesi Başkanının bu işin hukuksuzluğunu somut olarak ortaya
koyan muhalefet şerhiyle geçti.
BAŞKAN – Fevzi Elmas Bey Daire Başkanı çünkü.
İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANI HÜSEYİN KURTOĞLU – Daire Başkanı. Şu anda
emekli zannediyorum kendisi.
Dosya tekrar Yargıtay Başsavcılığına geldi. Bu arada -benim haricen edindiğim- Yargıtayda bu
dosyanın bu şekilde onanması ciddi rahatsızlıklar yaratmış. Birçok daire başkanı Sayın Başsavcımıza
itiraz hakkını kullanması yönünde talepte bulunmuşlar Yargıtayın adının kötüye çıkarılmaması,
hukukun katledilmemesi noktasında. Yargıtay Başsavcılığımız itiraz hakkını kullandılar. İtiraz
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hakkını kullanırken daha önce harekete geçen yapı, başsavcımızdan önce başsavcımız adına itirazı şu
şekilde yaptı. Bana hükmedilen ceza Türk Ceza Kanunu’nun 109/3(b)’sinden yani hürriyeti tahdidin
ağırlaştırılmış kamu gücü kullanılarak ve birden fazla kişi tarafından…
BAŞKAN – Yani, siz cezaevindeki bir mahkûmun hürriyetini sınırlamak, tahdit etmekten ceza
aldınız?
İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANI HÜSEYİN KURTOĞLU – Efendim, şimdi, dosyaya
baktığımız zaman her tarafı garabet. Yani, biz kişinin hürriyetini nasıl tahdit ediyoruz? Cezaevine
koymak suretiyle. Cezaevi bir otel değil, oraya girişin şartları var. Nedir bu? Bu adamı buraya niye
getiriyorsunuz, nereden getirdiniz, hakkında bir hüküm var mı, yok mu; ona bakıyorsunuz. Eğer
hürriyeti tahdit ediyorsam ben… Aslında ben etmiyorum, o iddianameyi düzenleyen cezaevinden
sorumlu savcı Mehmet Kurt ediyor. Niye? Kabul eden o. O zaman, almasaydı, almamalıydı. Her tarafı
garabet. “Savcılık, itirazını 109/3(b)’den değil, 109/1’den yapmalı yani ağırlaştırıcı sebep olmamalı.”
diyorlar. Yani, dosyadaki garabetleri saymaya kalkarsak çok vaktimizi alır. Benim, yazılı, sözlü, şifahi,
dumanla falan, böyle telepatik herhangi bir emrim de yok bu konuda. Cezayı neye göre verdiniz dedim,
“Sen komutansın, her şeyden sorumlusun, o yüzden verdim.” dedi Hâkim Ahmet Türkeri, ki kendisi bu
davanın da asıl hâkimi değil.
BAŞKAN – Şu anda tutuklu galiba değil mi?
İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANI HÜSEYİN KURTOĞLU – Tutuklu, evet. Asıl hâkimi
dosyaya katılmadı, başsavcının eşi olduğu…
Başsavcılığın bu itirazına 14. Ceza Dairesi heyeti, ikinci bir heyet baktı -iki heyet var malumunuz
orada- ikinci heyet daha geniş yorumladı, itiraza sınırlı olmayarak esastan ele aldı ve beraat şeklinde
bozma kararı verdi. Nitekim, sonra da yerel mahkeme beraat kararına uydu.
Özeti bu.
BAŞKAN – Siz ceza aldınız, Yüksek Askerî Şûra’da terfi incelemesine giremediniz, sizin yerinize
yer açıldı. Peki, kim girdi de terfi etti?
İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANI HÜSEYİN KURTOĞLU – O dönem yanlış
hatırlamıyorsam 4 general terfi etti. Yani, benim yerime diyemem ama kamuoyunda çok gündeme
gelen, terfi edenlerden biri de Hamza Celepoğlu’ydu.
BAŞKAN – Yani, “Adana’daki MİT tırlarını durdurma talimatını veren.” olarak ismi bilinen.
İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANI HÜSEYİN KURTOĞLU – Yani, medyada,
kamuoyunda ve iddianamede geçen şekliyle, evet.
BAŞKAN – “Bu konudan başka bir konu daha var.” mı dediniz, bilmiyorum.
İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANI HÜSEYİN KURTOĞLU – Başka birçok soruşturma
oldu, bunların hepsinin maksadı aynı şeydi. Bir tanesi, Sayın Jandarma Genel Komutanına şifahi hakaret
şeklinde bir ses kaydı üretildi. Ses kaydıyla ilgili Jandarma kriminal laboratuvarından, TÜBİTAK’tan
“Manipülasyon yoktur.” raporu alındı. Oysa, bağımsız bilirkişiler, işin uzmanı üniversite hocaları
manipülasyonun varlığını açık ve net olarak ortaya koydular. Maksat, bu dönemde bu görev yerine
getirilsin ve terfisi engellensin. Her sene böyle bir olay gündeme getirildi.
BAŞKAN – Yani, sizin olmayan bir sesi sizin gibi…
İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANI HÜSEYİN KURTOĞLU – Benim gündelik
konuşmalarımdan, kelimelerin içinden keserek biçerek… Sayın Başkanım, bu konuda belki heyetimizde
bilgi eksikliği de olabilir, onun için ifade edeyim.
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BAŞKAN – Bir TÜBİTAK başkan yardımcısını biz burada dinledik.
İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANI HÜSEYİN KURTOĞLU – Hasan Palaz, bu tezgâhın
içinde olanlardan bir tanesi.
BAŞKAN – Konuşmalardan heceler parçalanıp tekrar birleştirilerek ifade üretilebildiğini ifade etti
bu Komisyonda.
İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANI HÜSEYİN KURTOĞLU – Evet, bilgisayarda bir
Word dosyasındaki kelimeleri, harfleri nasıl bölüp parçalayabilirseniz sesleri de bu şekilde bölüp
parçalayabilir ve eğer çok çok usta, çok çok ehil kişiler bunu yaparlarsa bugünkü teknolojiyle bunu
tespit etmeniz de mümkün olmayabilir. O yüzden Batı gıyaptaki olan ses kayıtlarını dikkate almıyor,
vicahi, aleni yapılan konuşmaları dikkate alıyor.
BAŞKAN – Evet. Ama, sonuçta siz bu FETÖ mensubiyetinden, Fetullahçı terör örgütü üyesi
olmaktan tutuklu olan bu hâkim ve savcıların suçlamalarıyla önce yargılandınız, mahkûmiyet verildi
ama şu anda bunlardan beraat ettiniz.
İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANI HÜSEYİN KURTOĞLU – Hepsi beraatle sonuçlandı.
BAŞKAN – Peki, Sayın Kurtoğlu, ister istemez aklımıza şöyle bir soru geliyor: Yani, neden Sayın
Kurtoğlu? Yani, niye size kumpas kuruyorlar? Siz bu örgütü nasıl tanıyorsunuz, bir irtibatınız, daha
önce bunlarla ilgili diğer görevlerinizde bir soruşturmanız mı oldu veyahut da sizi -tabirimi yanlış
değerlendirmeyin- kullanılabilecek, istifade edilebilecek bir personel olarak görmediklerinden mi,
nedir kanaatiniz?
İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANI HÜSEYİN KURTOĞLU – 2011 yılında yaptığımız
bir soruşturma vardı. O soruşturmada bugün 17-25 Aralığın altında imzası olan savcılardan Muhammer
Akkaş’la bir konuda karşı karşıya geldik. Bizlere yaptırmak istedikleri konuyu yapmayacağımızı ifade
ettik, her şey ondan sonra başladı.
BAŞKAN – Neydi mahzuru yoksa, tabii, sizin kamu göreviniz devam ediyor?
İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANI HÜSEYİN KURTOĞLU – Bir hafriyat yolsuzluğu
araştırması yaparken dinleme yapılması istenen kurumların içinde Başbakanlık binasının santralinin
dinlenmesi talep edildi bizden, daha doğrusu mahkeme kararının içinde bunu geçmişte bizim bilgimiz
dışında… Biz de bunu son anda, Jandarma Genel Komutanlığı üzerinden Telekomünikasyon İletişim
Başkanlığına bildireceğimiz sırada fark ettik ve durdurduk, her şey ondan sonra başladı.
BAŞKAN – Başbakanlık santralinin dinlenmesi talebi…
İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANI HÜSEYİN KURTOĞLU – Dinlenmesi…
BAŞKAN - Mahkeme kararı çıkarmışlar bu konuda.
İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANI HÜSEYİN KURTOĞLU – Evet.
BAŞKAN - Bir de hep şu gündeme geldi: Çıkan mahkeme kararlarında diyelim ki kurumsa kurum
veya bazen şahsın ismi olmadan farklı isimlerle de… Orada, kararda Başbakanlık geçmiyordu değil
mi?
İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANI HÜSEYİN KURTOĞLU - Hayır, şahsa ait bir telefon
numarası, sabit telefon numarası olarak geçiyordu. Bu mahkeme kararını reddettiğimizde hemen
“Yanlışlık yapmışız.” dediler, yeni karar çıktı, biz onun üzerinden normal olması gerekenleri dinlemeye
devam ettik ve ondan sonra o dosyayı kapattık, bir operasyonla kapandı.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.
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İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANI HÜSEYİN KURTOĞLU – Sağ olun.
BAŞKAN - Arkadaşlarımızın soruları varsa onları alalım.
Mehmet Bey, buyurun.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Hoş geldiniz Komutanım.
Sizi geçmiş dönemde tabii ki tasfiye edenlerle ilgili olarak Sayın Başkanın sorduğu birtakım
sorulara cevap verdiniz ama bu tasfiyenin içerisinde kendi kurumunuzdaki durum neydi? Yani,
bu adli soruşturmalarla ilgili olarak sizin terfinizin engellenmeye çalışıldığı ve sizin Jandarmadan
uzaklaştırılmaya çalışıldığınız bu yapılan açıklamalar çerçevesinde doğru. İdare bununla ilgili başka
bir soruşturma yaptı mı sizin hakkınızda, Jandarma Genel Komutanlığı? Yaptıysa size gerçekten
Komutanlığınız sahip çıktı mı? O dönemde, o 2010, 2012 yıllarında Jandarma Genel Komutanlığında
personelde, istihbaratta ve diğer birimlerde kritik görevlerde kimler vardı, onlar bu işin neresindeydi?
BAŞKAN – Evet, buyurun Sayın Kurtoğlu.
İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANI HÜSEYİN KURTOĞLU – O dönemde komşu şube
müdürü bu örgütün içinde yer alan, benim de hareketlerini takip ettiğim Muharrem Demirkale vardı,
şu anda tutuklu. Kendisi Jandarma Genel Komutanlığının ele geçirilmesi olayında en son 15 Temmuz
gecesi bizzat yer alan kişi. Zaten bu biraz evvel bahsettiğim olayın arkasını döndüren de -Muhammer
Akkaş’la beraber- bu işi yürüten de perde arkasında kendisiydi.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – İstanbul komşuluğu.
İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANI HÜSEYİN KURTOĞLU – İstanbul, evet.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Genel Komutanlık ayağında…
İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANI HÜSEYİN KURTOĞLU – Genel Komutanlık ayağında
o anda bunu çözmemizi, anlamamızı gerektirecek bir done, bir veri ben bulamadım. Komutanlık sahip
çıktı mı? Bahsettiğim dava sürecinde dönemin hem Jandarma Genel Komutanı hem Genelkurmay
Başkanı sürekli bu davayı takip ettiler, biliyorum onu. Bu davanın bozulması noktasında ellerinden
gelen gayreti gösterdiler ama başarılı olamadılar.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Evet, yine 20-21 Nisan 2016 tarihlerinde “Fuat Avni” denen,
şimdi bu ara sesi kesilmiş olan bir Twitter fenomeni “Faşist, Varank’a TSK’dan 3 isim verdi. Bunlarla
gizli çalışılabilir, onlara güvenebilirsin.” dedi. Devamındaki “tweet”te de bu 3 isim o gün açıklanıyor;
Genelkurmay 2’nci Başkanı Yaşar Güler, bugün Jandarma Genel Komutanı, Jandarmadan Nurettin
Alkan ve Albay Güven Sağban. Şimdi, bu “tweet”te geçen isimleri siz tabii ki göreviniz icabı yakinen
tanıyorsunuz. Bu “tweet”i atanlar, muhtemelen bu Fuat Avni’nin de o tarafla bağlantısı düşünülürse, bu
3 ismi hedef olarak mı gösterdiler, buradan amaçları neydi size göre?
İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANI HÜSEYİN KURTOĞLU – Bu bahsettiğiniz 3 isimden
1 tanesine, birincisi Jandarma Genel Komutanımıza 15 Temmuz darbe gecesinde reva görülen muamele
malumlarınızdır. Yine, aynı şekilde Güven Sağban ve Nurettin Alkan, yanlış hatırlamıyorsam Nurettin
Alkan dediniz…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Nurettin Alkan ve Güven Sağban.
İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANI HÜSEYİN KURTOĞLU – Nurettin Alkan o gece
bu darbeci teröristler tarafından kolundan yaralanmış, Güven Sağban da yine derdest edilmiş bir
arkadaşımız. Yani, hedef hâline alınmalarını gerektirecek derecede bu arkadaşlarımızın bilinç düzeyinin
yüksek olduğu bizim tarafımızdan da biliniyor.
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MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Şimdi, tabii ki hep 15 Temmuz gecesini konuşuyoruz ama
15 Temmuza gelene kadar geçen süre içerisinde, sizin özellikle istihbaratta çalıştığınız 2003-2005
yıllarından itibaren de Jandarmanın içerisinde bu yapılanmanın olduğu belli. O zaman sizin bunların
bölücü örgütler içerisinde yer almasıyla ilgili, kafanızda bir düşünce var mıydı veya böyle bir teklifiniz,
telkininiz oldu mu?
İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANI HÜSEYİN KURTOĞLU – Şimdi, İstihbarat
Başkanlığının yapılanmasında, o dönem için söylüyorum, şube şube ayrılmıştı, benim şubem sadece
PKK terör örgütü ya da PKK nitelikli terör örgütleriyle alakalıydı, benim tek ilgi alanım da buydu.
Zaten bunun takibi için de sabah yediden gece on iki bire kadar bir mesai sarf ediyorduk. Sizin adını
zikrettiğiniz bugün artık bir yasa dışı örgüt olduğu anlaşılan bu yapılanma o dönemlerde aşırı sağ
faaliyetler kapsamında değerlendiriliyordu yani benim ilgi sahamın dışında bir konuydu.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Sayın Selçuk Özdağ bey, buyurun.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Sayın Kurtoğlu, hoş geldiniz.
İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANI HÜSEYİN KURTOĞLU – Çok teşekkür ediyorum.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – O günkü demokrasiyi yaşatma, vatanın ilelebet payidar kalması,
millî birlik ve beraberliğin devam etmesi konusundaki gayretlerinize teşekkürlerimi arz ediyorum.
İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANI HÜSEYİN KURTOĞLU – Sağ olun efendim.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – 15 Temmuz bir noktada 1960’ın da hesabıydı, hesabı görüldü.
1960’ta seçilmiş bir iktidar vardı, on yıl iktidarda kaldı, 3 defa seçim kazanmıştı. Sonra bir darbe
yaptı cuntacı askerler, iyileri tenzih ederim ama o gün askeriyenin içerisinde ses çıkaranlar
olmamıştı, seslerini yükseltenler olamamıştı. Sonra, biliyorsunuz, Türkiye’nin çok seçkin bir kadrosu
cezaevlerinde soluğu aldılar -Menderes- ellerinde sigara söndürüldü ve çok ayıplı muamelelere tabi
tutuldu, ardından 1971 oldu, 1962 oldu zaten, asıldılar, İnönü devreye girdi, Talat Aydemir ve Fethi
Gürcan asıldı. 1971 muhtırası verildi seçilmiş bir iktidara karşı, önce 9 Mart muhtırası olmuştu, onlar
başarısız kılındılar. Türkiye’de bir rejim değişikliği noktasında devreye girmişler mi? Sonra 1980 oldu
biliyorsunuz, sonra 28 Şubat postmodern, maalesef, son altmış beş yılımız bir noktada darbeler tarihi,
sari bir hastalık gibi, her on yılda bir darbe yapıldı Türkiye’de ve bu darbeler de memleketimizde
ekonomiye, kültürel hayatımıza ve de demokrasimize zarar verdi. Eğer bu darbeler olmasaydı, Türkiye,
bugün demokrasisini çok daha ilerletmiş, ekonomisini çok daha büyük seviyelere çıkarmış bir noktada,
eğitim seviyesini, gelir dağılımında dengeyi çok daha güzel bir şekilde ayarlamış bir Türkiye olacaktı,
maalesef yapamadı. 15 Temmuz bir noktada hepsinin hesabının görülmesiydi; Menderes’in hesabı
görüldü, Demirel’in hesabı görüldü, Ecevit’in, Türkeş’in, Erbakan’ın, bunların hesapları görüldü, 28
Şubattaki o mağdurların hesabı görüldü. Sizlere çok teşekkür ediyorum o günkü hesabın görülmesinde
sizler de demokrasinin yanında yer aldınız.
Benim sorularım şunlar Sayın Komutan. Birinci sorum şu: Belki biraz sizin bugün görevde
olmanız münasebetiyle cevap veremeyebilirsiniz. Montaj bir ses kaydı, FETÖ kumpasıyla tuğgeneral
olamadınız, yapılmadınız, MİT tırlarını durduran Adana Jandarma Bölge Komutanı Hamza
Celepoğlu’nun önü açıldı. Paralelci, FETÖ’cü bir şahıs. Celepoğlu, 2012 Yüksek Askerî Şûrasında
tuğgeneral oldu, 15 Temmuzda da Türk Silahlı Kuvvetlerinden kendisi ihraç edildi. Çok sayıda
kurmayın, albayın kumpaslarla terfi ettirilmediği, FETÖ’cü subaylar için kadro açıldığı bilinmektedir.
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Bugünden geriye doğru baktığımızda, FETÖ’yle mücadelede, özellikle 1990 yılından sonra görev
yapan Genelkurmay başkanları ve üst komuta heyetinin görevlerini tam olarak yaptıklarını düşünüyor
musunuz? Genelkurmay başkanları görevlerini tam olarak yaptılarsa, 15 Temmuz neden oldu?
Görevlerini tam olarak yapmadılarsa, hangi sebeplerle yapmamışlardır, engeller nelerdir?
İkinci sorum, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yapmış bir
askersiniz siz. Malum olduğu üzere Türkiye’de MİT, Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı, Emniyet
İstihbarat Daire Başkanlığı, Jandarma İstihbarat Başkanlığı var. 4 kuruluş istihbarat topluyorlar.
İstihbarat toplanması, MİT, Genelkurmay, Emniyet ve Jandarma arasında muhtelif münakaşalara sebep
oldu şimdiye kadar, hatta kendi aralarında senkronize çalışmadıkları, organize olamadıkları, birbirlerine
rakip oldukları da söylendi.
Genelkurmay MİT’ten istihbarat alamadığını iddia etmektedir. Buraya gelen Genelkurmay
Başkanı General İlker Başbuğ, “MİT bana 2002 ile 2010 yılları arasında herhangi bir bilgi vermedi.”
dedi, ama MİT eski Müsteşarı Emre Taner de “Bizim askeriyenin içerisinde bilgi toplama gibi bir
özelliğimiz yoktur. Zaman zaman bazı askerleri MİT mensubu yaparız, sonra onlar terfi ederler, tekrar
ordu mensubu olurlar, MİT’le de bağlarını koparırlar.” demişti.
MİT, asker kişiler hakkında istihbarat toplanmasının kendi mevzuatında olmadığını ileri sürüyor,
Genelkurmay, Emniyetten ve Jandarmadan neden istihbarat almadığını izah edememektedir. İstihbarat
tecrübelerinin ışığında, size göre Türkiye’de istihbarat kurumları arasında uyumlu bir çalışma yok
mudur, mevcut değil midir? İstihbarat tek bir çatı altında toplanırsa, nasıl olur? Bunun birleştirilmesi
mümkün müdür ve verimli olur mu?
Son sorum, siz darbenin etkisiz hâle getirilmesinde asıl unsur olarak, bir, ordunun bütün
kademelerinin girişime destek vermemesi şeklinde söylediniz, birinci olarak bunu söylediniz.
İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANI HÜSEYİN KURTOĞLU – Önemli bir kesim.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Evet.
İkincisi, halkın sokağa dökülmesi. Türk milleti genlerinde bulunan kahramanlıkla demokrasiye
sahip çıktı ve bir noktada da altmış beş yılın hesabını gördü. Acaba milletin o günkü kahramanlığı
mıydı?
Üçüncüsü, seçilmiş Cumhurbaşkanı, yüzde 52’yle oy almış Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın,
o gün, halka “Meydanlara çıkalım, bunlar topuyla tüfeğiyle gelsinler, ne gerekiyorsa yapalım, ben
halktan, milletten başka bir güç tanımadım.” demesi midir?
Bir de son soru olarak -çok özür dilerim, beni bağışlayın- istihbaratta görev aldınız siz, bu yapı
niçin darbe yaptı? Bu darbeyi seçilmiş iktidara karşı, seçilmiş Cumhurbaşkanına karşı yapış sebebi ne
olabilir sizce? Veyahut da bu yapıyı kullanamaması, istifade edememesi, rakip görmesi miydi? Yoksa
egemen güçler tarafından -ABD’de yaşıyor biliyorsunuz bu yapının, terör örgütünün lideri- sömürgeci
emperyalistler tarafından kendilerine bir taşeronluk, bir vesayetçilik görevi mi verilmişti? Bu nedenle
mi darbe yapmak istediler? Niçin darbe yaptılar?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Evet, teşekkürler.
Buyurun Sayın Kurtoğlu.
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İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANI HÜSEYİN KURTOĞLU – Şimdi, efendim, öyle
sorular sordunuz ki bunları kişisel sohbetlerde konuşsak, hepsine kendi yorumumu söyleyebilirim,
ama bulunduğum konum itibarıyla bu sorulara yorumla cevap vermek, benim devlet terbiyemle, devlet
anlayışımla çok uyuşmuyor, özür dileyerek söyleyeyim, yani yanlış anlaşılmasın.
Sorularınız yorumlara dayalı, bu, benim şahsi yorumum olacaktır, şahsi yorumumun bu
Komisyonun çalışmalarına çok pozitif katkı sağlayabileceğini düşünmüyorum.
Sadece iki soruya şöyle kendimce cevap vermeye çalışacağım.
“İstihbarat kurumları arasında uyumsuzluk var mıdır?” derseniz, bu Fetullahçı yapı büyük ölçüde
temizlendikten sonra kurumlar arasındaki iş birliği gayet sıhhatli çalışmaya başladı.
İki temel konu var. Bir tanesi, her kurumun kurumsal milliyetçiliğinden kaynaklanan, “Bu işi en iyi
biz yaparız.” anlayışından kaynaklanan bir kıskançlık, cüzi miktarda diyelim bunu…
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Kurumsal taassup diyelim.
İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANI HÜSEYİN KURTOĞLU – Evet, kurumsal taassup.
Yani kavramın yanlış anlaşılmaması için teşekkür ediyorum. Kurumsal taassuptan olabilir, tutuculuktan
olabilir. Bu, cüzi miktarda yer alıyor ama büyük çoğunluğu, bu örgütün en önemli gördüğü bu istihbarata
el koyma çabalarının bir sonucudur bugüne kadar yaşanan uyuşmazlıklar. Bugün çok önemli ölçüde iş
birliği, bilgi paylaşımı sağlanıyor.
Şimdi, istihbarat tek elde toplanmalı mıdır? Bu, ayrı bir tartışma konusu, bunun faydası da vardır,
mahzuru da vardır. Bu merkeziyetçilik ve ademimerkeziyetçilik dünya kuruldu kurulalı birçok kurumda
tartışılıyor. Bunu uygulamalar gösterecektir. Benim kişisel kanaatim, her kurumun kendi görev sahasına
uygun istihbaratı üretmesi, elde etmesi yönündedir.
Bu darbeyi niçin yaptılar? Valla, bunun iç dinamiklerden ziyade dış dinamiklerle alakalı olduğunu
düşünüyorum. Belki size çok şey gelebilir ama, 1925’te Şeyh Sait isyanı niçin çıktıysa, bugün bu darbe
de bu maksada matuf, bu maksada benzer bir yönelimi olabilir diye düşünüyorum.
Darbe esas itibarıyla Türk milletine yapıldı ama özde Türk Silahlı Kuvvetlerine de yapıldı. “Silah
arkadaşlığı” kavramını yok ettiler, birlik, dayanışma ruhunu yok ettiler, bunların hepsinin yeniden
kazanılması gerekiyor.
Biliyorsunuz, asker, milletinin sevgisiyle beslenir. Onlar, sadece “Ölürsek şehit, kalırsak gazi.”
anlayışıyla, geride kalanların milletine sahip çıkacağını düşünerek cepheye giderler.
Şimdi, görüntülerde görmüşsünüzdür, izlemişsinizdir, olaydan habersiz birçok genç Mehmetçikler
ağlıyorlar, sızlıyorlar, “Biz niye buradayız? Ne yaptık? Ne yanlışı içindeyiz?” diye. Ben yıllarca
Doğu ve Güneydoğu’da çarpıştım, mücadele ettim. Oysa, aynı Mehmetçikleri “Aman oğlum, dur.”
diye üstüne atlayıp, gerekirse yakın çevresine ateş ederek durdurmaya çalışıyorduk. O çocukların, bu
ülkenin, bu milletin evlatlarının kaygısı, korkusu falan yoktu. Bir köprüde veya havaalanlarında bu
çocukların o korkmuş, ürkmüş, “Neyi yanlış yaptık? Niye biz buradayız?” durumu var, bir de Doğu ve
Güneydoğu’da durdurulamayan, önü alınamayan Mehmetçik var, bunun ayırdının yapılması lazım. O
nedenle söylüyorum.
Ülkenin bütün kurumları bu darbeden negatif olarak nasibini aldı, ama güvenlik kurumları, başta
Silahlı Kuvvetler en fazla aldı. Türk tarihinde benzer bir örneği yok, bütün komuta kademesinin saf dışı
bırakılması, emir komuta edemez duruma getirilmesi, başka bir örneği benim bildiğim yok.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Topladığınız istihbaratları genellikle Jandarma Genel Komutanına
mı, Genelkurmay Başkanına mı verirsiniz askeriye içerisinde?
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İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANI HÜSEYİN KURTOĞLU – Şimdi, her kurum, kendi
görev sahasına yönelik istihbaratı kendisi için üretir ve diğer kurumlarla paylaşır, sadece Genelkurmaya
değil, Emniyete, MİT’e… Bu, geçmiş dönemde de gönderiliyordu, ama gönderilenleri, arz ettiğim gibi
kurum taassubuyla, “En iyi, bu işi biz yaparız.” anlayışıyla kıskandığı da olmuştur. Kurumlar hepsi
birbiriyle paylaşırlar.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Darbeyi askerler yaptı, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki askerler
yaptılar.
İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANI HÜSEYİN KURTOĞLU – Pek asker demesek onlara,
üniforma giymiş terörist desek daha uygun olur.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Askerdiler efendim. Ben bir kez daha söylüyorum, kusura bakmasın
Sayın Başkan, askerdiler ama darbe yaptılar, darbeye teşebbüs ettiler.
Bunlarla ilgili hiç rapor düzenlediniz mi? Çünkü, buraya gelen bir eski Genelkurmay Başkanı,
2004 yılında Millî Güvenlik Kuruluna bir rapor yazıldığını ve sunduklarını söyledi ama nedense o Millî
Güvenlik Kurulu raporunda askerlere atıf yoktu. “Askeriyenin içerisindeki bu yapıyı inceleyelim.” diye
bir cümle yok, “Emniyetin içerisindeki bu yapıyı inceleyelim.” diye bir cümle yok, “MİT’in içerisindeki
bu yapıyı, bu şekilde olanları inceleyelim.” diye bir cümle yok. Siz, acaba, bu yapıyla ilgili hiçbir rapor
sundunuz mu veya sunanların olduğunu biliyor musunuz? Sunulsaydı 15 Temmuz olur muydu?
İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANI HÜSEYİN KURTOĞLU – Şimdi, bu yapıyla
ilgili, öncelikle söyleyeyim, görev saham içinde yani istihbarat başkanlığında çalıştığım 2003-2005
döneminde sadece bölücü faaliyetlerle ilgilendim yani PKK terörüyle ilgilendim. Dolayısıyla, böyle bir
rapor düzenleme sorumluluğum zaten yoktu.
İkincisi, istihbaratta, zaten biliyorsunuz, herkes bilmesi gereken prensibine göre çalışılır yani
bilmesi gerekenin dışındı bir şey çalışmaz.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Kenan Evren ve arkadaşları darbeyi başaramamış olsaydılar, onlar
için de mi “Asker değildir.” diyecektik. Başarınca Genelkurmay Başkanı, başarınca Cumhurbaşkanı,
başaramayınca asker değil. Askerdiler, bu darbeleri yaptılar; bazıları başarılı oldu, bazıları başarısız
oldu.
İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANI HÜSEYİN KURTOĞLU – Ben askerliği şu şekilde
kabul etmedim: Nasıl, ülkemizin belirli bölgelerinde bir eylem yapmak için bir kıyafeti giyen ve bu
kıyafetle eylem yapan insanları asker olarak kabul edemeyeceksek, beraber aynı okulları paylaştığımız
ama büyük bir gizlilik içinde başka bir ideolojiye, başka bir inanca, başka bir akaide sahip insanların
aramıza sızmış olması, üzerlerinde üniforma da olması onların asker niteliğiyle nitelendirilmesini
gerektirmez. Bana göre bunlar teröristtir, bu ülkeye kastetmişlerdir. Asker olarak anılmalarından da ben
şahsen rahatsızlık duyarım.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.
Emine Nur Hanım, buyurun.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Ben tekrar hoş geldiniz diyorum.
İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANI HÜSEYİN KURTOĞLU – Çok teşekkür ediyorum
efendim.

32

Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016 Tarihli Darbe Girişimi ile Bu Terör Örgütünün Faaliyetlerinin
Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu

1 . 12 . 2016

T: 19

O: 1

EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Ayrıca, konuşmanızın başında belirttiniz, gerçekten o gece
görünmeyen bir sürü kahraman var ismini bilmediğimiz. Bu darbe girişiminin başarısız olmasında
yaşanan birtakım kırılım noktaları var. Onların bazılarını biliyoruz ama belki çoğunu bilmiyoruz. Ben
onlara da, gündeme getirdiğiniz için size de bir kez daha teşekkür ediyorum.
İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANI HÜSEYİN KURTOĞLU – Sağ olun efendim.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Ben sizin bir konuyu biraz daha açıklamanızı rica edeceğim.
Ben de darbe girişiminin olduğu gece İstanbul’daydım ve İstanbul’da bizim ilk haberimizin olması, işte,
televizyonda, köprünün girişinin kapandığıyla gündeme geldi. Tabii, hemen televizyondan anlamaya
çalıştık. Eşim de ben de 1980 darbesini de yaşamış kişiler olarak bunun terörle ilgili bir ihbar olması
gibi bir şey gündemdeydi, bize o haber ilk öyle geldi ama orada polisi değil de jandarma üniforması
giymiş -diyeyim- kişileri görünce veya işte asker görünce gerçekten bunun farklı bir şey olduğunu
daha o anda anladık. O konuyu biraz açar mısınız, söylediğiniz şey çok önemli. Orada kim vardı, onlar
nasıl gitti? “96 personel hakkında işlem yaptık.” dediniz. Onlar bilerek mi oraya gönderildi, bilerek mi
gittiler, yoksa yönlendirildiler mi? Orayı birazcık daha netleştirirseniz çok sevinirim.
Teşekkür ederim.
İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANI HÜSEYİN KURTOĞLU – Efendim, açıklama fırsatı
verdiğiniz için ben teşekkür ediyorum.
Şimdi, bir daha söylüyorum, köprüde hiçbir jandarma personeli yoktu. Köprüye Unimog araçlarla
yine 2 tane tank, 2 tane zırhlı personel taşıyıcı gibi zırhlı araçlarla askerler geliyor, üzerlerinde
kamuflajlı kıyafetler var. Belki fark etmişsinizdir, jandarmanın asayiş kıyafeti farklıdır, bu kamuflajlı
kıyafet değildir.
Yine, askerliğini yapan insanlar bilirler ki her arabanın plakasında farklı plaka kodları vardır. Kara
Kuvvetlerinin, Deniz Kuvvetlerinin, Hava Kuvvetlerinin, Jandarmanın plakaları farklıdır. Askerliğini
yapanlar, onu orada görenler bunların jandarma olmadığını gördüler zaten. Oradaki jandarma algısı,
medya kuruluşlarından öncelikle birinin köprüde gördüğü bir görüntüde bir jandarma arabasının
görüntüsü. Biraz evvel ifade ettim, bir ilçemizden Maslak’a, il jandarma karargâhına malzeme getirmek
üzere gelen bir jandarma aracının görülmesiyle jandarma diye tanımlandı. Bizim 156 Jandarma İhbar
Hattı’mıza gelen vatandaşlarımızdan bir tanesi de öyle söylüyor, “Jandarma.” diyor. Diyor ki “Jandarma
yok ama, orası jandarma bölgesi değil, polis bölgesi. Yanlış olmasın, polis özel harekât olmasın?” diyor,
“Hayır, hayır, bunlar asker kıyafetli.” diyor. Yani, neticede bir asker kıyafeti var ama jandarma değil o.
96 kişiye gelince: Bunlar gerek “byLock” kullanıcısı olarak ismi geçen gerekse o darbe gecesinde
kendilerine birtakım görevler verilmiş ama o görevin ne olduğunu bilmeyen, sadece “Şuraya git, şurada
bekle.” talimatı almış olan arkadaşlarımız. Üzülerek söylüyorum bu “arkadaşlarımız”ı, sonunda bir
ünlem var. Herhangi bir eylemleri yok bunların, bizim tespit edebildiğimiz ama bu darbe teşebbüsünden
haberdarlar ve bir görev almak için oraya gelmişler. Bir kısmı bunlar, bir kısmı, çeşitli kriterlerimiz var,
o kriterlerde yer almış insanlar, onların mülakatlar, sorgularla ulaştığımız sonuçlar var. İşlem yaptığımız
kişiler bunlar. Malumunuz, devletin kendini koruma refleksi göstermesi gerekiyor, kendisini korurken
de kendisi dışında kurumlara tabi olan kişilerle yoğunluğu kesmesinden daha doğal bir şey olamaz. Bu
böyle bir şey. Yani, bu işlem yaptığımız şahısların hepsi bilfiil görev almış, eylem yapmış kişiler değil,
biri dışında hatta hiçbirisi. Bir tek kişi fiilen katılan var, Sabiha Gökçen Havalimanı Bölük Komutanı.
O da sadece kendisi, başka personel yok bu 96 kişinin içinde.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Bu Maslak’a malzeme götüren araç nasıl karışıyor bu işin
içine?
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İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANI HÜSEYİN KURTOĞLU – Efendim, bir şeye
karışmıyor. Normal, Pendik’den çıkmış, Maslak’a gidiyor.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Orada durduruluyor.
İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANI HÜSEYİN KURTOĞLU – Tam o saatte orada
görülüyor, o kadar, başka hiçbir dahli yok.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Ravza Hanım, buyurun.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için.
O gün, tabii, bizim için dünya tarihi açısından “demokrasi için mücadele” kavramının tekrar
tanımlandığı bir gündü. Belki siz de şimdiye kadar görüştüğümüz birçok kahraman gibi vazifenizi
yaptığınız söyleyeceksiniz ama bu vazifenin layıkıyla yapılmasının tarihî açıdan büyük önemi vardı.
Teşekkür ederiz hem kendi adıma bir vatandaş olarak hem de Türkiye Büyük Millet Meclisinde
İstanbul’u temsil etmeye çalışan bir milletvekili olarak.
Belki bir parça değindiniz ama mümkünse biraz daha açmanızı rica edeceğim. Bu darbe girişimi…
Siz bu belgeyi okuduğunuzda, emri okuduğunuzda bunun FETÖ’cü bir kalkışma olduğunu, bir
girişim olduğunu anladığınızı söylediniz. Akabinde de bu terörist örgütün başı Amerika’dan bazı
açıklamalar yaptı, ilginç, böyle semboller vesaireler kullanarak mesaj yüklü bir konuşma yaptı, işte,
beynin çalışmasından, hücrelerden örnekler vererek. Bu darbe girişiminin sonrasında da biliyoruz ki
geniş çaplı operasyonlar başladı her alanda ama özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri çerçevesinde de bir
temizlik söz konusu. Bu noktada, hâlâ uyuyan hücreler olabilir mi, ne düşünüyorsunuz şu geldiğimiz
nokta itibarıyla? Tabii, hukuki süreç devam ediyor, yargı sürecinin de devam ettiğini de dikkate alarak
cevap verebilirseniz… Sizce hâlâ uyuyan hücreler olabilir mi, ne seviyede olabilir? Bunu öğrenmek
istiyordum.
Çok teşekkür ederim, sağ olun.
BAŞKAN – Buyurun lütfen.
İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANI HÜSEYİN KURTOĞLU – Ben çok teşekkür ediyorum.
Şimdi, ben Türk Silahlı Kuvvetleri adına değil, çünkü Türk Silahlı Kuvvetleriyle benim bağım
harp okulundan mezun olduktan sonra kesildi. Ben Jandarma subayıyım, Jandarma Genel Komutanlığı
adına ancak bu sorunuzu cevaplayabilirim. Jandarma Genel Komutanlığı derken Jandarma Genel
Komutanlığı mensupları adına bunu cevaplayabilirim. Jandarma Genel Komutanlığı bu anlamda
safralarından kurtulmuştur. Şunu da söyleyebilirim: Yani Türk Silahlı Kuvvetlerinde bugün birtakım
korkuları, kaygıları olan insanların söylediği şeyler var. Acaba ikinci bir kalkışma olur mu, olursa
nasıl olur falan gibi. Şahsi kanaatim şu ki: Organize, toplu, birlikte hareket eden, planlı bir kalkışma
yapma yetenekleri artık söz konusu değildir. Belki hakikaten gizli kalmış, âdeta intihar eylemcisi
tarzı ferdî eylemde bulunabilecek insanlar olabilir, bu, her ülkede her yerde olabilir ama böyle planlı,
organize, aynı anda bir kalkışma hareketi yeteneklerinin olmadığını düşünüyorum. Jandarma Genel
Komutanlığı içinde tanıdıklarımız olarak söylüyorum, bu darbe teşebbüsüne herkes bilfiil katılmıştır,
bizim bildiklerimizin içinde aa, bu da mı varmış dediğimiz hiç kimse yok. Evet, bu vardı ve su testisi
su yolunda kırıldı.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Çok teşekkürler, sağ olun.
İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANI HÜSEYİN KURTOĞLU – Ben teşekkür ediyorum
efendim.
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BAŞKAN – Sayın Çıray…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Hoş geldiniz.
İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANI HÜSEYİN KURTOĞLU – Çok teşekkür ederim.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Hakikaten bir devlet adamı tavrıyla soruları cevaplıyorsunuz, buna
memnun oldum çünkü buna ihtiyacımız var, devlet adamlarına ihtiyacımız var. Selçuk Bey’in de
sorusunu sorarken başta yaptığı analize katılıyorum. Yani Türkiye iktidarları kansız, kavgasız el
değiştirmiş olsaydı bugün kaderimiz bambaşka olurdu. Türkiye tarihi ve kalkınması her zaman bu
darbelerden zarar görmüştür, hepsinden zarar görmüştür. 12 Martta süregelen tutum ve davranış ile
“Hükûmet ve Parlamento” diye başlayan o meşhur muhtıra verildiği gün Türkiye’de kalkınma hızı
yüzde 7, enflasyon yüzde 5’ti, 3-5 de heyecanlı genç eylem yapıyordu, bunun için darbe mi yapılır?
Sürekli başka maksatlar var bu işlerin arkasında hep, Türkiye’yi geri bırakma maksatları var.
Yalnız, asker meselesinde size ve başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere devletimizin
benimsediği asker kıyafeti giymiş terörist kavramına katılıyorum. Yani bu insanları bırakın şeyi…
Benim ailem 27 Mayıstan zarar görmüş bir ailedir ama babam, bize daima Türk Silahlı Kuvvetleriyle
darbecileri ayıracaksınız diye öğretmiştir. Bu topraklarda askersiz yapamayız, inşallah bu da herkese
ders olur, asker içine sızmalara bundan sonra izin vermez ve sonsuza kadar demokrasiyi koruyan bir
bekçi görev yapar. Çok anlamlıydı “Şeyh Sait isyanı neden çıktıysa ondan” lafı, bunun altını çiziyorum,
bunu önemsiyorum, bu lafı.
MGK kararı konusunda sizin haklı tarafınız da var ama MGK kararları tek tek tadat etmez. Ne
diyor orada? Bir icra planı da yapılması gerekir, icra planı yapılması başlandığı zaman işte o zaman
tadat edilir, asker icra planı ne olacak, efendim poliste icra planı, Millî Eğitimde icra planı ne olacak
diye tadat edilir. Yani MGK kararları bir geneldir esasında, genelin tavsiyesidir.
Şimdi, burada mesele şu: Size bir teknisyen olarak soruyorum yani askerlik mesleğinde yetişmiş
birisi olarak. Buna cevap vermek zorunda değilsiniz ya da benim değil, başkasının bu soruya cevap
vermesi gerekir diyebilirsiniz. Saat 15.30-16.00, hadi 17.30’da bu istihbaratı almış olsaydınız ve
kurumunuzun en üstündeki kişi olsaydınız ilk önce kimi arardınız?
İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANI HÜSEYİN KURTOĞLU – Efendim, sorunuzun
cevabını siz verdiniz yani benim cevap verebileceğim bir soru değil bu.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Kimin cevap vermesi lazım buna?
İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANI HÜSEYİN KURTOĞLU – Hangi kurumun başındaki
kişiyi kastediyorsanız ona sormanız lazım.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Evet, kim o kişi? Yani siz dediniz haklı olabilirsiniz, “Bu sorunun
muhatabı ben değilim.” sizce bu sorunun muhatabı kimdir?
İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANI HÜSEYİN KURTOĞLU – Siz bu soruyu kime sormak
istiyorsanız onun cevabını o vermesi lazım yani şimdi hangi kuruma soruyorsanız…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Yani Genelkurmay Başkanı mıdır?
İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANI HÜSEYİN KURTOĞLU – Efendim hangi kuruma…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Şimdi siz asker olduğunuz için…
İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANI HÜSEYİN KURTOĞLU – Hangi kuruma soruyorsanız
ona, benim cevap verebileceğim bir konu değil.
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AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Tamam yani işte bu nokta bizi hep haklı hâle getiriyor, onun için
Genelkurmay Başkanı buraya gelsin diye rica ediyoruz. Bu soruların muhatabı tabii ki siz değilsiniz, o
kurumun bu işleri yaşamış insanı muhatap.
Şimdi, burada efendim Selçuk Bey bir soru sordu, hanımefendiler filan. Biz, Selçuk Bey’in
sorusunun içinden de sorular çıkardık, beyefendinin anlattıklarının içinden de sorular çıkarıyoruz.
Yazılı soru alıp verme meselesinin mahzuru burada işte yani buraya gelip konuşulduğu zaman sorunun
içinden soru, cevabın içinden soru çıkıyor, dolayısıyla olay daha çok aydınlanıyor. Bu anlamda size
teşekkür ediyoruz.
Benim başka sorum yok, sağ olun.
İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANI HÜSEYİN KURTOĞLU – Ben teşekkür ederim.
BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum.
Sayın Tuğgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İstanbul İl Jandarma Komutanı, Komisyonumuza davet
ettik, bizi kırmadınız geldiniz, hem bildiklerinizi naklettiniz hem de Komisyon üyesi arkadaşlarımızın
sorularını cevapladınız. Tarihe not düşecek konuşmalarınız tam tutanakla Meclis tutanaklarımıza geçti,
biz Komisyonumuz adına size tekrar teşekkür ediyoruz.
İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANI HÜSEYİN KURTOĞLU – Ben teşekkür ediyorum
efendim.
BAŞKAN – Saat 14.00’e kadar diğer konuğumuzu dinlemek üzere toplantıya ara veriyoruz
arkadaşlar.
Kapanma Saati:13.07
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İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 14.15
BAŞKAN: Reşat PETEK (Burdur)
BAŞKAN VEKİLİ: Selçuk ÖZDAĞ (Manisa)
SÖZCÜ: Mihrimah Belma SATIR (İstanbul)
KÂTİP: Serkan BAYRAM (Erzincan)
BAŞKAN – Değerli Komisyon üyeleri, Komisyonumuzun İkinci Oturumunu açıyorum.
Misafirimizi davet edelim arkadaşlar.
3.- Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Necati Çevik’in 15
Temmuz gecesi yaşananlara ve Fetullahçı terör örgütüne ilişkin bilgi vermesi
BAŞKAN – Sayın Necati Çevik Bey, hoş geldiniz.
ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE
MÜDÜRÜ NECATİ ÇEVİK – Hoş bulduk Başkanım.
BAŞKAN – Efendim, Komisyonumuza davet ettiğimiz konuklarımızı yerine alıp kameralarımız
da görüntü alırken Darbe Araştırma Komisyonumuzun Sözcüsü, İstanbul Milletvekilimiz Mihrimah
Belma Satır Hanımefendi kısa bir öz geçmişinizi okuyor. Tabii ki, mutlaka daha uzun bir öz geçmişiniz
var ama biz burada kısa bir tanıtım yapıyoruz.
Buyurun Belma Hanım.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Sayın Müdürüm, hoş geldiniz.
Necati Çevik 1972 yılında Kırşehir ili Boztepe ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Boztepe
ilçesinde tamamladı. 1990 yılında İstanbul Polis Kolejinden ve 1994 yılında Polis Akademisinden
mezun olduktan sonra Ankara Emniyet Müdürlüğünde meslek hayatına başladı. 1998-2002 yılları
arasında şark görevini Ardahan’da tamamladı. 2002 yılından itibaren Ankara Emniyet Müdürlüğünde
çeşitli görevler yapan Necati Çevik, hâlen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevini
devam ettirmektedir.
Komisyonumuza hoş geldiniz Necati Bey.
BAŞKAN – Sayın Çevik, usul olarak şöyle yapıyoruz, bir kısa bilgilendirme yapayım: Tabii, biz
15 Temmuz kanlı darbe girişimini ve Fetullahçı terör örgütünü tüm yönleriyle araştırmakla görevli bir
Komisyonuz. Bu konuda misafirlerimizi davet ediyoruz; gerek 15 Temmuz darbe girişimi günü ve
gecesi yaşananları, özellikle de sizin gibi sorumluluk mevkisinde olan Emniyet veyahut da Jandarma
görevlilerimizi de davet ederek darbe girişiminin püskürtülmesinde yapılan çalışmaları kendilerinden
dinliyoruz. Ayrıca, sadece bundan ibaret değil, bugün kısaca “FETÖ” dediğimiz, Fetullahçı terör
örgütünün yapılanması, hangi yıllardan itibaren bir yapılanma içinde, devlet makamlarına, yargıya,
Emniyete, Silahlı Kuvvetlere sızma hareketleri nasıl olmuştur, bu konulardaki bilgilerinizi de
Komisyonumuza aktarırsanız hepsi tam tutanakla kayıtlara geçiyor, daha sonra hazırlayacağımız
raporlarda bunlardan istifade edeceğiz.
Size başlangıçta yirmi dakika, otuz dakika gibi kendi sürenizi kendinizin ayarlayacağınız bir miktar
sözlerinizi kesmeden anlatım imkânı tanıyoruz. Daha sonra Komisyonumuz üyeleri soru yöneltmek
isterse onları da sizlere iletiyoruz. Tamamen kendi bildikleriniz, yaşadıklarınız doğrultusunda
Komisyonumuzu aydınlatıcı bilgiler vereceğinizden dolayı da şimdiden teşekkür ediyoruz.
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Kameralarımız görüntüyü aldıktan sonra başlayacağız. Komisyonumuz açıktır, basınımız burada,
yazılı basınımız devamlı dinlemektedir. Bizim bir soruşturma olmadığı için herhangi bir gizliliğimiz
yok. Sadece sağlıklı çalışmak için kameralarımız görüntü aldıktan sonra teşekkür ediyoruz, onlar
dışarıda çalışmasını yapıyor.
Evet, söz sizde Sayın Necati Çevik Bey, buyurun.
ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE
MÜDÜRÜ NECATİ ÇEVİK – Sayın Başkanım, Gazi Meclisimizin değerli milletvekilleri; hepinize
saygılar sunuyorum.
15 Temmuz gecesi, akşamında daha doğrusu, Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün nöbetçi şube
müdürüydüm. O günü özetlemek gerekirse; ihtiyaç için saat 18.00-19.00 gibi ayrılmıştım. İhtiyaçta
bulunduğum esnada Genelkurmay Başkanlığı içerisinde bir kargaşanın ve hadisenin meydana geldiği
yönünde telsiz anonsları geldi. Anonslarda çok açık beyan edilmemekle birlikte… Bizde hassasiyetli
olan noktalar; Genelkurmay Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi,
Başbakanlık, Çankaya Köşkü, bunlar bizim için hassasiyetli noktalar. Genelkurmay Kavşağı içerisindeki
kargaşa, haber merkezi tarafından anons edildi. Anonsa binaen de Genelkurmay Başkanlığı içerisindeki
kargaşanın sebebini henüz bilmememize rağmen, ihtiyaçta bulunduğum esnada direkt Genelkurmay
Kavşağı’na geldim. Oraya geldiğim esnada Ankara İl Emniyet Müdürümüz Sayın Mahmut Karaaslan,
İl Emniyet Müdür Yardımcımız Yaman Ağırlar ve Çankaya İlçe Emniyet Müdürü Tolga Aliusta
oradalardı. Emniyet Müdürümüz ana nizamiye girişin 50 metre gerisine konuşlanmış. Arabadan iner
inmez ilk karşılaştığım oradaki görevli arkadaşlar çelik yelek giymemiz ve elimizde uzun namlulu
silah olması yönünde bizi bilgilendirdiler. Arabada bulunan çelik yeleğimi aldım, üzerime giydikten
sonra uzun namlulu silahımız vardı bagajda, onu aldım. Daha sonra Sayın Emniyet Müdürümüzün,
Mahmut Karaaslan’ın bana talimatları oldu. “Necati, Genelkurmay -Meclis- Kavşağı’na geç ve
oradaki görevlileri konuşlandır.” şeklinde bir talimatları oldu. Çankaya İlçe Emniyet Müdürüne de
Milli Müdafaa Caddesi üzerinde bulunan -Genelkurmayın arka tarafında- oradaki görevlileri dizayn
etmesi yönünde bir talimatları oldu. Ben bulunduğum nizamiyeden Genelkurmay Kavşağı, tabirimizle
Meclis Kavşağı’na tek başıma geldim. Geldiğim esnada ekipler zaten oradalardı. Orada yolu trafiğe
kapattırdım -başlangıcından başlıyorum Sayın Başkanım- araç trafiğine kapattırdım Meclis Kavşağı’nı,
ambulansların gelişlerine müsaade ediyoruz, resmî araçları, oradaki resmî üniformalı memur arkadaşları
konuşlandırdık. Meclis Kavşağı’nda beklediğimiz esnada Akay Kavşağı’ndan Dedeman Oteli’nin
oradan, tahmin ediyorum yarım saat, kırk dakika sonra 2 tane F16’nın sorti yaptığını gördük üzerimize.
Oradan dalış yapıyorlar, Eskişehir yolu istikametine gidiyorlar. Henüz konunun ne olduğunun farkına
varmamıştık biz. Bizim yorumumuz Genelkurmay içerisinde askerin birinin cinnet geçirdiği, içeride
bir kargaşanın olduğu yönünde, farkına varamamıştık ne olduğunun ama bir hareketlilik vardı sürekli.
F16’lar o kadar yakın mesafeden uçuyorlar, elektrik direğine temas edebilecek pozisyondalar. F16’nın
biri dalıyor, diğeri devam ediyor. O esnada telefonla istişare ediyoruz; birileri arıyorlar, “Ne oluyor?”
soruyorlar ama bilmediğimiz konu hakkında da kimseyi çok detaylı bilgilendiremiyoruz.
O esnada yanımızdaki görevli arkadaşlardan cep telefonlarından İstanbul Boğaz Köprüsü’nün
de kapatıldığı yönünde haberler internete düşmeye başladığı andan itibaren etrafımızda bulunan
diğer şube müdürü arkadaşlar da geldiler. Özellikle Trafik Şube Müdürümüz gelmişti. Genelkurmay
Başkanımızın eskortlarının kendi memurları olduğu, onların içeri alıp sığınağa kilitlendiği yönünde
beyanatta bulununca biz bunların bir darbe girişimi olacağına oradaki görevli arkadaşlarla kanaat
getirdik. Telefon istişarelerinde bu darbenin de “Fetullahçı terör örgütü” diye tabir ettiğimiz FETÖ’cüler
tarafından gerçekleştirildiği yönünde kanaat hasıl oldu. O esnada hareketlilik başlamıştı. Tankların
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Atatürk Bulvarı’ndan Genelkurmay istikametine geldiği yönünde anonslardan sürekli geliyordu.
O esnada Yaman Ağırlar, İl Emniyet Müdür Yardımcımız harekâtı başından sonuna kadar koordine
eden, dün de kendisinin beyanatlarına müracaat ettiğiniz gibi, bulunduğu yerden ayrılmıştı. Sayın
Emniyet Müdürümüz Mahmut Karaaslan’ın Külliye’ye geçip orada tedbirleri yerinde kontrol etmesi
yönünde talimatları olmuş. Yaman ağabeyin Külliye’de ekibe ve yardıma ihtiyacı olduğunu telsizden
beyan etmesi üzerine ben de Yaman ağabeyin bulunduğu yere geçtim çünkü burada Genelkurmay
Kavşağı’nda yeteri kadar rütbeli personel ve müdür arkadaşlar zaten konuşlanmışlardı. Yaman ağabeyin
bulunduğu Külliye’ye geçtim. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin alt taraftan geldim efendim.
Geldim, Jandarma Genel Komutanlığının alt tarafına, trafikçiler bariyer oluşturmuşlardı. Bariyerde
aracı bıraktım oradan. Rıfat Hisarcıklıoğlu Camisi’nin olduğu yerden, Jandarma Genel Komutanlığının
o kavşaktan geldiğimde yoğun bir ateş altındaydık biz. Ama yanımızdan geçen sesleri sanki arı vızıltısı
geçiyormuş gibi algılıyoruz, henüz olayın, atışın bizim istikametimizde olduğunun farkında değildik.
Ama orada şunu fark ettim Sayın Başkanım: 7-8 Özel Harekâtçı oraya konuşlanmışlar ve Jandarma
Genel Komutanlığından inanılmaz bir taarruz ateşi vardı bizimkilere karşı ve biz o ateş arasından
geçtik. Henüz bize doğru ateş edildiğinin farkına veya idrakine varmamıştık. Daha sonra orada
benim 4-5 tane ekibim vardı Organizeye ait olan ekip. Şube Müdür Yardımcım Murat Çelik “Ağabey,
ayaktasın, hedeftesin, yat!” dedi. Biz araçların yanında siper aldık, yattık. Özel Harekât püskürtmeye
çalışıyor Jandarma Genel Komutanlığından çıkanları, onlar da bize karşı ateş ediyorlar. O arada baktım
açıktayız, yukarıda bir “drone” var. “Drone” bizden görüntü almaya çalışıyor. Haber merkezine anons
ettim, dedim “Bu ‘drone’ dost mudur düşman mıdır?” şekliyle, artık o saatten sonra o ifade kullanılırdı.
Tespit edilemediği yönünde beyanatları oldu haber merkezinin. Akabinde Yaman ağabeye “Yanınıza
gelmek istiyoruz.” dedim, Yaman Müdürümüze ancak bulunduğumuz yerden kalkma ihtimalimiz
yoktu çünkü üzerimize yoğun bir ateş vardı. Daha sonra oradan, bulunduğumuz yerden “drone”un
bize ait olmadığını veya dost unsuru olmadığını fark ettim orada. Oradan üst geçidin olduğu yerde
duvarın arkasına sürünmeye başladım, yanımdakilere de talimat verdim: “Açık hedefteyiz, sürünmeye
başlayın.” Duvarın arkasından sürünmeye başladık biz. Akabinde, profil demirlerin olduğu yerden
karşıya ateş etmeyi düşündüm. Kafamı kaldırdığımda -o an ölümün yakın olduğunu hissetmiştik zatenönümden geçen profil demirden merminin sektiğini hissettim alnımın ortasından. O zaman ölüm bize o
kadar yakınmış orada. Tabii, yakınlarımız arıyor bizi bu arada “Ne oluyor?” diye. Herkesle helalleştik
“Şehadet şerbeti içeceğiz biz.” dedik. Sürünmeye başladık, akabinde, alt tarafa doğru koşmaya
başladık biz. Bizim koştuğumuz esnada yukarıdan fark edemediğim -Kobra olabilir- helikopter bizim
bulunduğumuz yere bizim bomba attı. Orada bizim bulunduğumuz, ayrıldığımız yere bomba atıldı. 4-5
tane aracım, toplamda 6 aracım benim zaten 15 Temmuz gecesi onlar perte ayrılmıştı, kullanılamaz
hâle gelmişti. Aşağıya geldik, aşağıda o TOBB Üniversitesinin olmuş olduğu yerde Çevik Kuvvet
birimleri konuşlanmışlardı. Onların otobüslerini getirttim, otobüslerle yolu kapattım. Neden? Çünkü
tank geliyordu, zırhlı araçlar geliyordu. Külliye’ye zırhlı araçla temasları mümkün olmasın diye Çevik
Kuvvetin otobüsüyle yolunu kapattım aşağı taraftan. Akabinde Emniyet Müdürlüğündeki görevlilerin
nöbetçi müdürüyüm aynı zamanda. Yaman ağabeye ihtiyaç olmadı. Haber merkezinin de Ankara Emniyet
Müdürlüğünün zor durumda olduğunun, tankların, zırhlı piyade araçlarının Emniyet içerisine girmeye
çalıştığının, takviye kuvvete ihtiyacı olduğunun telsiz anonslarından geçmesi üzerine Ankara Emniyet
Müdürlüğüne devam ettim. Ankara Emniyet Müdürlüğüne, Kazım Karabekir Caddesi istikametinden
geçerken aynı zamanda vatandaşlara da Ankara Emniyet Müdürlüğü istikametine gelmeleri yönünde
-dörtlüleri yaktık- telkinde bulunuyoruz. Tam Kazım Karabekir Caddesi’ne geldiğim esnada F16’dan
Emniyet Müdürlüğüne bomba atıldı, yaklaşık 50 metre alev topu çıktı. Trafik zaten yoğunlaşmaya
başlamıştı o esnada. Ankara Emniyet Müdürlüğüne Kazım Karabekir’den dönüp geleceğiz ama trafik
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biraz yoğunlaşmış, kilitlenmiş. O arada araçtan inmeye başladım, arkamda şoförüm ile korumam vardı.
Onlarla birlikte koşarak araçtakileri indirmeye çalışıyorum. O anki duygular şu an yaşamış olduğum
duygularla eş değil Sayın Başkan. Vatandaşa o arada telkinde bulunuyorum: “Allah rızası için Emniyet
Müdürlüğüne gidin, Meclis Kavşağı’na gidin.” İnsanlar çocuklarıyla, eşleriyle, herkes araçlarında,
arkamda yaklaşık bin iki bin kişilik bir grup topladım, Ankara Emniyet Müdürlüğünün arka tarafına
geldim. Ankara Emniyet Müdürlüğünün arka tarafında… Ön taraftan girilmiş zaten, Terörle Mücadele
Şubesini ateş altına almışlar ve -memur arkadaşları beyanları- ilginçtir “Buradan hiç kimse canlı
çıkmayacak.” diye askerî araçlardan anonslar yapılmış sık sık. Ankara Emniyet Müdürlüğünün arka
otopark kısmına geldim, vatandaşlar arkamda. Orada araçların bir kısmı, zırhlı piyade araçlarının (ZPT)
ve tankların bir kısmı etkisiz hâle getirilmişti halk tarafından. Allah razı olsun, halkın çok büyük desteği
oldu. Çok duygulandığım bir anı da sizinle paylaşmak istiyorum Sayın Başkanım.
BAŞKAN – Tabii, tabii.
ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE
MÜDÜRÜ NECATİ ÇEVİK – Zırhlı piyade aracının bir tanesi araçları altına alıp eziyor arka otoparkta,
duvarı yıkıyor. İnsanları araya alıp araçlarla ezme… Yani, kurtulabilmek için, oradan çıkabilmek için
eziyor. O ara -benim de uzun namlulu silahım vardı ve çelik yeleğim de vardı- zırhlı piyade aracının
üstüne çıkmaya çalıştım, hamle yapayım, üzerine çıkayım ki etkisiz hâle geldiğinde alalım içeridekileri
diye. Vatandaşlardan bir tanesi benim kolumdan tuttu, aynen ifadesi şöyleydi: “Ağabey, sen nereye
gidiyorsun, ölmesi gereken biri varsa biziz, bu devletin sana ihtiyacı var, sen çıkma.” Beni çıkartmadı,
zırhlı piyadenin üzerine kendi çıktı. Zaten o aşamada duygu seline kapılıyorsunuz. Orada bulunanlar
-zırhlı piyade aracı ve zırhlı araçlardaki askerler- vatandaşlar tarafından alındı. Orada hassas olunması
gereken bir konu vardı: Vatandaşlar içerideki üniformalı teröristleri etkisiz hâle getirip linç ederken
çoğu görevli arkadaşımız onların ellerinden aldılar. Sonuç itibarıyla, bir hukuk devletindeyiz. Onları
tekrar kurtaran da devletin oradaki görevlileri oldu yani bizler olduk. Tamamına yakını etkisiz hâle
geldikten sonra Emniyet Müdürlüğü içerisinde yoğun bir kalabalık vardı. Oradakiler etkisiz hâle
gelince zaman zaman anons ettim ekip otolarından “Artık burada vatandaşlarımıza ihtiyaç yok.” diye.
Oradaki kalabalığı Meclis kavşağına, Genelkurmay Kavşağı’na, Külliyeye ve Başbakanlık Konutuna
yönlendirmek için zaman zaman anonslar yaptım. O arada, bulunan zırhlı araçlara, görevli polislere
Emniyetin kapısını aldırarak tanklardan tekrar içeri gelebilecek taarruzu önlemek için talimatlar
verdim. Nitekim, tankın bir tanesini Emniyet Müdürlüğü girişine… İhtiyaç olanları anonslarla zaten
beyaz bayrak asılarak Meclis Kavşağı’na göndermiştim. Akabinde bir anons geldi Sayın Başkanım.
Saat olarak çok anımsamıyorum, zamanın nasıl geçtiğinin farkında değiliz. Haber merkezinden bir
anons geldi kargo araçlarıyla askerlerin gelip tekrar Emniyet Müdürlüğüne saldıracakları yönünde.
O arada, 15-20 tane memur arkadaş aldım, Emniyet Müdürlüğünün karşı tarafındaki Hipodrom
girişine konuşlandık ki dışarıdan gelebilecek taarruzu, içeridekiler de gelmesin, arkadan püskürtelim
diye. Hatta, hayatımın en önemli kahvaltısıydı. Sabah olmuştu -birkaç gün öncesinde zaten bizim
operasyonlarımız vardı, uykusuzduk Sayın Başkanım- acıkmıştık artık, yemek de yememiştik, kahvaltı
getirsin biri, kahvaltı yapalım dediğimizde bir kalıp peynir, 4-5 tane domates, 3-5 ekmek ve termos
da çay getirmişlerdi plastik çatal, plastik su bardağıyla. Herkes o kalıp peynire çatal batırmamak için
birbirinin gözüne bakıyordu ki bitmesin diye, sadece ekmekle ve çayla o gün kahvaltımızı yaptık biz
orada.
Akabinde -saat olarak çok anımsamıyorum, sabah aydınlanmıştı artık- haber merkezi bir anons
yaptı. Hava aydınlanmıştı artık, tahmin ediyorum 08.00 midir, 07.00 midir saat olarak çok bilmiyoruz.
Pilotların sivil kıyafetli olarak Akıncılar Hava Üssü’nden kaçtığını haber merkezi anons etti. Yaman
Müdürümüz anons ettiler. Yaman Müdürümüz de gönderebilecek görevli arayışı içerisindeydi.
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Ben “Efendim, benim ekiplerim mevcut, şubemizde 4-5 tane ekip var, ben ekiplerimi alarak anılan
yere geçebilirim.” diye kendisine anonsta bildirdim. Bir şoförüm vardı, bir tane de korumam vardı
ve yardımcılarıma “Bizden ne kadar ekip bulabiliyorsanız alın ve Akıncılar Üssü’ne gelin.” dedim.
Akıncılar Üssü’ne gittik. Tabii, ilk gittiğimiz esnada arkamda 2 tane ekip vardı, bir de ben. Neyle
ve kimle karşılaşacağımızı hiç bilmiyorduk Sayın Başkanım. Yani, netice itibarıyla, onların, hainlerin
alınıp bertaraf edilmesi lazım, kaçmalarına fırsat vermemek lazım açıkçası. 2 ekiple oraya gittik, nereye
konuşlanacağımızı henüz bilmiyorduk. TAI’nin olduğu yerde, TAI girişinde Akıncılar Üssü’nden gelişe
göre de konuşlandık. Tahmin ediyorum Akıncılar ana nizamiyesi girişine yaklaşık 1 kilometre veya 800
metre de olabilir. TAI’nin oraya konuşlandık ama TAI’nin görevlilerinin de kim olduklarını, niteliklerinin
ne olduğunu veya hangi zihniyete sahip olduklarını açıkçası -dost mu, düşman mı diye tabir ediyoruz
o saatten sonra- bilmediğimiz için tedirgin görev yapmaya başladık. O esnada, üstümüzde, Akıncılar
Üssü’nde bir F16 sürekli sorti yapıyor. Zaman zaman “Acaba bu bizi mi bombalayacak?” dedik. Biz
oraya konuşlanmaya başladık. Daha sonra, 5-6 tane ekibimiz oldu Sayın Başkanım. Akıncılar Hava
Üssü’nden gelenler sivil kıyafet giymişlerdi, sivil arabalarına da binmişlerdi. Biz o esnada indiriyoruz,
kimliklerine bakıyoruz. İşte, birçoğu zaten pilottu onların. Onların hepsini aldık, bertaraf ettik. Daha
sonra, ekiplerimize anons ettik “Yeteri kadar gözaltı oldu…” diye. Gönderen ekibimizin tekrar bize
dönmesi zaman alacağı için Yaman Müdürümüzü aradım. Sayın Emniyet Müdürümüz Mahmut
Karaaslan -Allah razı olsun- dirayeti, refleksi, kararlı ve tutumlu sevk ve idaresiyle başkentimizdeki
bu kalkışmayı bertaraf etti. O gün kendisiyle sürekli istişare hâlindeydik, Yaman Müdürümüzle istişare
hâlindeydik. Şahısları aldık, araçlarıyla çıkanların araçlarını kenarlara aldık, Ankara’ya sevklerini
sağladık. Daha sonra, ilerleyen saatlerde öğle vakti oldu, bizim bulunduğumuz nokta daha güvenilir bir
ortam oldu, ilk gittiğimiz andaki endişemiz veya tedirginliğimiz yavaş yavaş tolere edilmeye başlandı.
İkinci bir uygulama noktası yaptık. Yardımcılarım bir kısmıyla nizamiyeye yakın olan bir yere geldik.
Nizamiyeye yakın olan yere ikinci tekrar uygulama noktası koyduk ki hiç kaçma ihtimali olmasın diye.
O esnada, telefonlar geliyor, birkaç devlet büyüğümüzün bizim bulunmuş olduğumuz yerde gözaltı
tutulduğunu yönünde ifadeler geliyor. O esnada, işte, gelenlerin birçoğu sivildi, resmî olarak bize
teslim olarak gelenler de vardı. Ellerini kaldırdılar… Hatta, o an şunu yaşadım: Devletimizin vermiş
olduğu 15-20 tane tabancayla bir rütbelinin yanımıza geldiğini gördük, ellerini havaya kaldırmıştı.
O an, zaten, hak ve hakkaniyetli olmak lazımdı. Karşınıza geliyorlar -sabaha kadar bombardıman
altında kalmışsınız- karşı tarafa bir taarruzda da bulunabilirsiniz ama biz bunu yapmadık, hak ve
hakkaniyetten ayrılmadık. Netice itibarıyla, hukuk devletiyiz, hukuk bunun gereğini yapmalı diye
düşündük. O kızgınlıkla veya nefretimizle asla ve asla şiddete başvurmadık biz orada. Hatta -Kazan
halkı gelmişti bizim uygulama yapmış olduğumuz yere- halktan bunları linç de edebilirlerdi, halkı
uzaklaştırdık, “Biz buradayız, devletimiz güvende.” diye. Halka da bu imajı verdik, bize dua ederek
ayrıldılar oradan. Ellerindeki tabancaları gördüm, devletin hiç kullanmamış olduğu, sıfır tabancalar,
şarjörü dahi takılmamış tabancalar vardı. Biz aldığımız şahısları bize göndermiyoruz Sayın Başkanım,
Ankara Terörle Mücadeleye gönderiyoruz. Terörle Mücadele Şubesi bombardıman altında olduğu için
spor salonunu kullanıyorlar. Zaten su basmıştı, elektrik tamamen yoktu, mahrumiyet bölgesiydi bizim
Ankara Emniyet Müdürlüğümüz. Arkadaşlarımız günlerce dışarıda görev yaptılar, biz el fenerleriyle
görev yaptık, zor şartlarda görev yaptık. O tabancaları görünce… Tabii, devletin vermiş olduğu sıfır
tabancalar, onlar bize doğrultulmuştu, onlar bize kullanılmıştı. Aldık birçoğunu ekipler vasıtasıyla, resmî
ekipler vasıtasıyla Ankara Emniyet Müdürlüğüne gönderdik. Hatta, o ilginç anılarımdan bir tanesi…
Tahmin ediyorum, Jandarma Özel Harekât Komutanımız gelmişti, bana bilgi verilmişti, dost unsuru
olduğunu ve içeri operasyon yapacağını… Hatta, başından, bizim Özel Harekât, Yenikent tarafından
bir kaçış da olduğunu -onlar oraya konuşlanmıştı- iletmişti. O komutanımızın dost unsurlardan olduğu
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bana beyan edildi, kendisiyle kısa bir görüşmemiz oldu, içeriye operasyon yapılacağını söyledi. Ben,
Özel Harekât Daire Başkanımız Turhan Aksoy’u, kendilerini -içeridelerdi zaten- bilgilendirdim. Orada
yaşanan ilginç bir anım var, uygun görürseniz onu da paylaşmak istiyorum.
BAŞKAN – Tabii.
ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE
MÜDÜRÜ NECATİ ÇEVİK – Aradan yarım saat, bir saat sonra “Görevlilerden biri geldi.” dediler.
O “Komutanım sizinle kışlanın içerisinde görüşmek istiyor.” dedi. Tabii, bir iki gün öncesinden
yorgun olduğumuz için uykusuz devam ediyorduk Sayın Başkanım, artık ayaklarımız şişmişti, ben
ayakkabılarımı falan çıkarttım, yalın ayakla görev yapıyorum orada. İçeride görüşme talebinde
bulunmuş, içeri gittim bir şoför arkadaşla, Akıncılar ana nizamiyeden içeri girdim. Araçla girerken
fark etmiyorsunuz, yalın ayakla girdim oraya. O esnada, komutanımızla konuşuyoruz “Operasyon
yapılacak, burada bizlerden kim var?” dedi. Ben de Özel Harekât Daire Başkanımızın içeride olduğunu,
kendisiyle görüşülebileceğini telefonla görüştüm. O esnada, yanımıza bir araç yanaştı -Transit marka bir
araçtı- orta kapı açıldı, içeride 10-15 tane siyah kıyafet giymiş, özel donanımlı, el bombaları olan, silah
envanterleri üzerlerinde çok olan kişiler vardı. Tabii, ben tekim orada, komutanımızla görüşüyoruz,
görüşürken kapı açıldı, açılır açılmaz içeriden biri -kusura bakmayın, o üslubu kullanmak zorundayım“Biz bittik lan!” dedi, üslubu aynen böyleydi. Hepsi silahları doldur-boşalt yaptılar, 15 tane namlu bana
doğruldu. Dediler ki, aynen ifadeleri buydu: “Biz polise teslim olmayız lan, defolsun!” O komutanımız
-sağ olsun- kendisi önlerine geçti “Bir saniye, müzakere ederek sizi alırız.” dedi. Sadece ikimiz varız,
başka hiç kimse yoktu Sayın Başkanım. O an ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Bir baktım yanımda
su deposu var, bunlar konuşmaya başlayınca su deposuna attım kendimi, arka tarafa attım. Zaten
15 kişiler, benim elimde 1 tane Kalaşnikof var ve çelik yelekliyim tek başıma. Akabinde, baktım
diyaloglarını geliştirmeye başladılar, ben oradan uzaklaşmaya başladım, ana nizamiyeye doğru geldim
ki arabayla da orada buluşup uygulama noktamıza geçeyim diye ve geçerken, çok ilginç bir anımdır,
ayağım yalın ayak, asfalt kaynamış artık, hava malum, yerlere basamıyorum, topraktan yürüyeyim
dedim. Ana nizamiyenin girişine geldiğimde her yer kan göletiydi. Asayiş birimlerinde çalıştığım için,
birçok olaylarla karşılaştığım için, işimi yaptığım için cinayet hadiselerinde de mesleğim gereği çok
etkilenmem ama orada masum insanların üzerine ateş açılmış ve asfalt kan göletiydi. Kanlara ve o
şehitlerin naaşına basmamak için çamların arasından geçtim, yalın ayaktım zaten.
BAŞKAN – Şehitler vardı orada?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRÜ
NECATİ ÇEVİK – Efendim, şehit yoktu; kan göleti ve beyin parçaları vardı. Yani, kafadan vurulmuş,
beyin akmış. Tahmin ediyorum nizamiyeye ağır makineli silah koymuşlar, Kazan halkımız içeriye
girmeye çalışmışlar, orada halkın üzerine ateş açılmış bu hainler tarafından. Daha sonra, geldik, devlet
büyüklerimizin tabii oradan çıkarışları vardı, onlara öncülük ettik, gönderdik. Akşam -saat olarak çok
anımsamıyorum ama- zaten tanklar falan destek amacıyla gelmişlerdi oraya. O sırada, sürekli telefonla
istişarelerimiz oluyor. İçeride 67 kişi olduğu söylenmişti ama 87 Jandarma Özel Harekâtçının olduğu…
Sayın Başkanım, 01.00’e kadar -tahmin ediyorum- içeridekilerin teslim olma süreçleri başladı. Özel
Harekâtımız ile Jandarma Özel Harekâtımız onları otobüsle almışlardı. Daha sonra onlar, içeridekiler
Jandarmaya teslim edildiler. Benim Ankara Emniyet Müdürlüğüne geldiğimde saat 01.00 gibi falandı
tahmin ediyorum, o saatten sonra da zaten sabaha kadar biz devam ettik.
Benim o güne mahsus anlatacaklarım bunlar. Sorularınızı veya emirleriniz bekliyorum Sayın
Başkanım.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz.
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Tabii, siz o anları yaşamışsınız. Bir defa, bu hain darbecilerin eylemlerinin püskürtülmesinde
yaptığınız hem görev ama bir taraftan da aşkla, şevkle, halkımızla da kaynaşarak yaptığınız bu sevk
ve idareden dolayı teşekkür ediyoruz. Gerçekten, dinlediğimiz hep sizin gibi değerli müdürlerimiz,
polislerimiz veyahut da vatanına milletine bağlı askerlerimiz bunu anlatıyor ve bunun örneklerini de
burada dinlemiş oluyoruz, tarihe not düşüyoruz Necati Bey.
Şimdi, işin, darbe girişiminin önlenmesiyle ilgili, tabii, sorumluluk mevkisinde Organize Suçlarla
Mücadele Şube Müdürü olarak o gün Ankara Emniyet Müdürü, Müdür Yardımcısı birlikte irtibat hâlinde
yaptığınız mücadeleden örnekler verdiniz. Şu merak ediliyor: Siz, bir Emniyet mensubu olarak… Bu
Fetullahçı terör örgütü militanlarının, örgüt üyelerinin Emniyet Müdürlüğümüze, Silahlı Kuvvetlere,
kamuda üst görevlere, devlete, şu ana kadar dinlediğimiz konuklarımızın söyledikleri, topladığımız
bilgilerden de elde ettiğimiz durumlara göre en azından kırk yıllık bir geçmişte sızmaları olmuş.
Sabahtan dinledik mesela, İstanbul Jandarma Komutanı 1977 yılında Işıklar Askerî Lisesine girmiş,
1981’de Harp Okuluna girmiş. Bunu şu bakımdan söylüyorum: General seviyesinde, tuğgeneral,
tümgeneral, korgeneral seviyesinde bu darbe girişimine katılan kişilerin, artık şu tabir yaygınlaştı,
asker elbisesi giymiş vatan hainlerinin Silahlı Kuvvetlere de sızmaları çok eski tarihlere dayanıyor
ama nasıl kendilerini kamufle etmişler, hücre sistemiyle çalışmışlar ve son silahı kullanacakları 15
Temmuza kadar da bazıları belki uzaktan işte, bunlar paralelci, bunlar cemaatçi gibi bilinmekteyse de
niyetleri, çalışmaları, örgütlü hâlleriyle bir darbe girişimine kalkışmadan önce de istihbarat olarak tespit
edememişiz, bu sonuç ortaya çıkmış.
Siz bu konuda FETÖ’yle ilgili, bunun PDY, paralel devlet yapılanması, ondan önceki de tırnak
içinde “cemaat” olarak, “hizmet” olarak anıldığı dönemler dâhil çalıştığınız görevlerde hissediyor
muydunuz? Böyle bir yapılanma olduğunu, kadrolaşma olduğunu… “Amaçları neydi?” konusunda
bilgileriniz var mıydı? Çünkü Komisyonumuzun bir görevi de FETÖ’yü tüm yönleriyle araştırmak.
Siz de meslekte hayli tecrübelisiniz. 1990 yılından itibaren -1994 yılında Polis Akademisinden mezun
olduğunuza göre- neler gördünüz, ne yaşadınız? Bu konudaki bilgilerinizden biraz aktarırsanız
Komisyonumuza memnun oluruz.
ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRÜ
NECATİ ÇEVİK – Sayın Başkanım, Sayın Cumhurbaşkanımızın bir ifadesi var: “Yalanla yemini bir
arada götüren bir örgüt.” Sadece “örgüt” dememek lazım bunlara. Yüksek rütbeli askerlerimiz ve
Emniyet içerisinden de şeref duyduğum bir teşkilatım var. Biz teşkilatımız olarak 17-25 sonrasında
bağırsaklarını en hızlı temizleyen kurumlardan bir tanesiyiz.
1986 yılında Polis Kolejine girdim. Henüz 14 yaşındaydık Polis Kolejine girdiğimizde. Çocukluk
yaşta bunları çok fark etmiyorsunuz ama bu ihanet çetesi 14 yaşındaki çocukları alıyor, polis kolejlerine,
askerî okullara, Türkiye’nin farklı kurumlarına yerleştiriyorlar. Yani şöyle bir izlenim asla oluşmasın:
Koskocaman Emniyet müdürleri, paşalar, generaller veya üst düzey bürokratlar bunlar, nasıl kandırmış?
Hayır efendim, bunları çocukluktan alıp kendileri yerleştirdiler yani sonradan tabi olmaları söz konusu
değil, bu zamanlar için yetiştirilmiş. 1986 yılında Polis Kolejine girdiğimizde çok fark etmedik biz
bunu çünkü çocuk yaştasınız.
Aradan yıllar geçmeye başladıkça bizim gibiler arasında gruplaşmalar oldu, onlar bizimle asla
muhatap olmazlardı, aynı ortama gelmezlerdi, bulunduğunuz yerde, yemek ortamında, etüt saatlerinde
kendileri gruplaşmalara başlamıştı çünkü o zihniyetle yetiştiriyorlar onlar.
Uygun görürseniz çok önemli bir ifadede bulunmak istiyorum: Anayasal suçlara bakan bir savcımızın
ifadesini söylüyorum. Üst rütbeli bir –tabii, ordu bizim ordumuz, şerefli ordumuz, Peygamber ocağı,
mutlaka ki bu örgüt oralara kadar sızdı, bugünler için buralara geldiler onlar- subayımızın ifadesinde
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söylediğini söylüyorum. Gizli tanık olmak istiyor, cezaevinden gelmiş, ifadesinde aynen şunu söylüyor
efendim: “Savcı Bey, ben bu dünyamı kararttım, bu dünyam yok oldu ama ahirette hoca efendinin
yüzüne nasıl bakacağım, ona nasıl hesap vereceğim?” Düşünebiliyor musunuz, Allah’a vereceğiz
hesabı gündeme getirmiyor efendim, diyor ki: “Ben hoca efendinin yüzüne nasıl bakacağım, ben ona
ahirette nasıl hesap vereceğim?” Kendisini Peygamber üstü gören bir yaratık, insanların zihniyetini
veya akıllarını çalan bir örgüt… Kendisini koyduğu yere bakın -haşa- son Peygamber’imizin üstü
görüyor efendim. Haşa, Allah’la direkt konuştuğunu beyan eden bir örgüt lideri.
Böyle bir gücün karşısında veya böyle bir yapılanmanın karşısında, zaman zaman, meslek hayatımda
ben birkaç yıl terfi alamadım, 17-25’ten sonra nitekim gündeme geldik, terfilerimizi almaya başladık.
Zaten çok konuşma hakkı vermiyorlardı Sayın Başkanım, çok yorum yapma şansı da vermiyorlardı,
örgüt öyle bir sinsi örgüt. Gerek yapmış olduğum adli soruşturmalarda, bulunduğum yer itibarıyla
birçok izlenimi, ki 15 Temmuz sürecinden sonra da zaten gerçek yüzü toplumumuz tarafından…
Toplumun dinî duygularını sömürerek gelinmiş bir örgüt. Yani şöyle bir örgüt düşünüyorsunuz ki:
“Cuma namazına gitmeyin, oruç tutmayın, ramazanda alkol için.” Bizim dinimizde böyle şeylere
müsamaha yoktur efendim, yani Kur-an’ı Kerim’imiz de belli, son Peygamber’imizin hadisişerifleri
belli. Şimdi, böyle bir talimat veren bir örgüt lideri var, kendisini Peygamber üstü gören bir örgüt lideri
var ve buna tamah eden, belki onlarca, binlerce yüz binlerce mensubu var. Bunlar oralara gelmemiş,
bunları büyütüp bugünler için buralara getirmişler Sayın Başkanım.
Biz, olduğumuz dönemlerde zaten hiç aktif görevlerde bulunmadık, bizi getirmemişlerdi. İlk mezun
olduğumuz dönemde çok aktif değillerdi bunlar, sene 1994. Hızla giden süreçte çoğalmaya başladılar
yani bunların birkaçı bir araya gelip… Bizim tabirimizle, korkak da insanlar. Biz çok cesuruz, biz
Türk milleti olarak, halkımız olarak o gün tankların önüne kendini atan birçok vatandaşlarımız… Allah
hepsinden razı olsun. Biz cesur bir milletiz. Bunlar korkak zihniyetle yetiştirdikleri için… İşte bunu da
yaptılar, 15 Temmuzu maalesef bu ülkemize gösterdiler.
Bununla ilgili olarak bir aile büyüğümüze “Allah bana şehit olmayı, şehadet şerbetini içmeyi nasip
etmedi, nasibimde bu yokmuş.” dediğimde bunu şunu söyledi: “Sen şehit olsaydın sadece ahirette
kendini ve yakınlarını kurtarırdın, şu an hak ve hakkaniyetle davranarak İslam adına da hizmet ediyorsun,
ülken adına da hizmet ediyorsun.” Biz bu zihniyetlerle büyüdük efendim. Şimdi, bunların zihniyetleri
farklı olduğu için biz… O zihniyetler 15 Temmuz sürecinden sonra görülmeye başlandı, hâlbuki onun
öncesinde de vardı. Çok konuşamadık veya çok gündeme gelemediğimiz için Sayın Başkanım… Zaten
çok konuşanı da yok etmek gibi bir prensipleri var onların. Biliniyordu ama 15 Temmuzu yapacak
kadar hain ve alçak oldukları bilinmiyordu, onu da Türk toplumumuz gördü efendim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Arkadaşlarımızın soruları var.
Belma Hanım, buyurun.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Tekrar hoş geldiniz.
Çok teşekkür ediyoruz o gece gösterdiğiniz kahramanlıklar için. Hem kendi adımıza hem Türk
milleti adına çok teşekkür ediyorum tekrar. İyi ki varsınız, iyi ki görevdesiniz, iyi ki sizin gibi devletini,
vatanını, milletini seven memurlarımız, görevlilerimiz var.
Birkaç sorum olacak kısa kısa. 17-25 Aralıktan sonra biz bunların gerçek yüzünü gördük ve siyasi
parti temsilcileri olarak, AK PARTİ temsilcileri olarak –o dönem Milletvekiliydim- bunlarla ilgili
birtakım çalışmalar yaptık. En önemli çalışmamız, İçişleri Bakanlığı için çıkardığımız İç Güvenlik
Kanunu’ydu. Bu İç Güvenlik Kanunu’nun bu mücadele katkısı ne oldu? Bunu öğrenmek istiyorum.
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Dün yaptığımız ziyarette çok değerli polis arkadaşlarımızın, özel harekât temsilcisi arkadaşlarımızın
anlattıkları bizleri çok etkiledi. 17-25 Aralıktan sonra 1.200 Özel Harekât temsilcisinin ihraç edildiğini,
atıldığını, bunların FETÖ’yle bağlantılarının tespit edildiğini ve camianın dışına çıkarıldığını, ihraç
edildiğini, haklarında soruşturma açıldığını söylediler. Bu faaliyet yapılmamış olsaydı, bu 1.200 hain
içinizde olsaydı o gece başımıza neler gelirdi?
Buna bağlı olarak ek bir şey sorayım: Yani bu noktaya gelebilecek seviyedeki bir memurun,
bir değerli müdürün, Emniyet müdürünün bunlarla bağlantı kurması, bunların uydusu olmasını neye
yoruyorsunuz?
Birinci sorularım bunlar, bunlara bir cevap verirseniz, diğer iki sorumu da soracağım.
ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE
MÜDÜRÜ NECATİ ÇEVİK – Efendim, öncelikli olarak toplumda, kamuoyunda OHAL yasasının
ne kadar devam edileceğiyle… İç güvenliğe geleceğim efendim. Bu, bizim çalışma süremizi de
kolayladı, topluma çok bir yansıması olmadı ama adli kovuşturmaların yönetilmesi sürecinde bizim
elimizi kolaylaştırdı. Şöyle: Almış olduğumuz ifadelerde ve yapmış olduğumuz soruşturmalarda
sonuca ulaşmamızı kolaylaştırıyor. Bunun içerisinde bir sürü itirafta bulunanlar var, belgeler, bilgiler
topladığımız birçok şeyler var, bunların zamana bırakılması lazım, üç gün, beş gün içerisinde bunu
yetiştirmeniz söz konusu değil.
Ben sorunuza şöyle tersten bir cevap vermek istiyorum efendim: 17-25 sürecinde bu darbe yapılmış
olsaydı sizce başarılı olur muydu, olmaz mıydı? Yani bu darbeyi bunlar 17-25 öncesine planlamış
olsalardı bizim içimizdeki hainlerin desteğiyle bu darbeyi kesinlikle başarırlardı diye düşünüyoruz.
Tahminlerimiz de o yönde zaten.
Sayın Emniyet Müdürümüzün dün de beyanatları oldu, ileriki aşamalarda gecikmeler olsaydı ne
olurdu? Biz, 16 Temmuz sabahından itibaren… İçimizdeki personeline talimat verip de -onları zaten
gözaltı yaptık, hukuki açıdan da gereğini yaptı adliyemiz- “Asker sizi almaya geldiğinde direnmeden
silahlarınızı teslim edin.” diyen birçok rütbeli, görevli arkadaşlarımız da vardı. Maalesef, ülkesini
seven, bizimle aynı noktada olan memur arkadaşlarımızın beyanatlarıyla biz onları içimizden bertaraf
ettik.
Özel Harekâta sızmaları… Sadece Özel Harekât için düşünmemek lazım Sayın Vekilim.
Türkiye’nin her kurumuna sızmaları oldu bunların. Çünkü, yapıyı normal bir terör örgütü gibi
değerlendirmemek lazım; devletin silahıyla devletin vatandaşına ateş eden, gözünü kan bürümüş
caniler bunlar. Özel Harekâta sızdıkları gibi, bizim kurum içerisinde de çok ciddi ayıklanmalar oldu
ama onların ayıklanması, kenarda bırakılması bizim içimizden olabilecek bir karşı hamleyi önlemiş
oldu yani bizde kalan en son kırıntılar onlardı, onları da bertaraf ettik efendim, o konuda çok bir
problem kalmadı bizim açımızdan.
“Rütbeli, üst rütbeli yöneticiler bunlara nasıl tamah ediyor?” gibi bir sorunuz olmuştu efendim.
Onları üst rütbeye onlar getirdiler Sayın Vekilim, yani çocukluktan alıp oralara onlar getirdiler.
Sonradan angaje olanları ben çok bilmiyorum. Zaten onlar kendi grupları açısından da -yapmış
olduğum tahkikatlar gereği söylüyorum- “bizdendir”, “bize yakındır”, “bize müzahirdir”, “bizden
değildir” onların kendilerinin koymuş oldukları çizgiler var. O rütbelere onlar getirdiler efendim,
sonradan kazanılmış rütbeleri değil.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Hak edilmemiş bir rütbe üstelik.
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ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE
MÜDÜRÜ NECATİ ÇEVİK – Gibi. Bunu kamuoyunda görüyoruz efendim, soruları çalarak kurmaylık
sınavında malumatımız var efendim. Yani oralara onlar getirdikleri için çok bir endişeleri yok efendim.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – O geceyle ilgili, 15 Temmuzla ilgili çok kısa iki sorum
olacak.
15 Temmuz gecesini yapan, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde asker kıyafetini giymiş hainler. 15
Temmuzu Orman Bakanlığı memurları veya Aile Bakanlığındaki uzmanlar yapmadı. 15 Temmuz hain
darbe girişimini Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki hainler yaptı, bu kesin. O gece sizin camiadan
olup, sizin mensuplarınızdan olup onlara lojistik destek veren, mesajla, haberle bir şekilde destek veren
elemanlar, arkadaşlar oldu mu? Birinci sorum bu.
Buna bağlı olarak da, biraz evvel dediniz ki: “O gece, bir iki zaman sonra bunun bir darbe girişimi
olduğunu ve bunun FETÖ tarafından yapıldığını tespit ettim.” Bu kanıya nasıl vardınız, ilk anda nasıl
vardınız?
Teşekkür ederim.
ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRÜ
NECATİ ÇEVİK – Öncelikle sorunuza destek vermek istiyorum efendim. Destek veren bizim teşkilat
mensuplarımızın fiilen destek verdikleri yönünde bir duyumumuz veya bilgimiz olmadı. Ancak zaman
zaman yazışma programlarından -yapmış olduğumuz tahkikatlar gereği söylüyorum- haberleşmeleri
söz konusu olmuş efendim. Nitekim bunun yansımasında da İstihbarat Daire Başkanlığımızın -biz
operasyonunu da yaptık o konuda- Emniyet Genel Müdürlüğümüzün etrafına gelip konuşlananlar da
olmuş. Eğer ki darbeleri başarılı olsaydı gelip orayı teslim alacakları yönünde… Onlarla ilgili olarak
gerekli çalışmamızı yaptık ama fiilen mühimmat açısından, darbeye iştirak açısından… Onlarla birlikte
İstanbul’da bir tankın içerisine bir emniyet müdürünün girdiğini medyadan duyduğumuz kadarıyla
biliyoruz ama bizim Ankara içinde…
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Emekli emniyet müdürü galiba.
ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE
MÜDÜRÜ NECATİ ÇEVİK – Emekli edilmiş veya ihraç edilmiş olabilir efendim.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – İhraç edilmiş.
ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE
MÜDÜRÜ NECATİ ÇEVİK – Olabilir.
Yani, bu tür yandan destek olanlar olabilir ama ben böyle bir şeyle karşılaşmadım.
Diğer sorunuzu tekrar alabilir miyim, çok özür dilerim.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – “Belli bir müddet sonra bu hareketin, bunun bir darbe
girişimi olduğunu tespit ettim.” dediniz ve kısa bir süre sonra da bunun FETÖ tarafından yapılan bir
darbe girişimi olduğunu söylediniz. Bunu neye dayanarak söylüyorsunuz? Hangi emarelerden bu
kanıya vardınız? O gece için soruyorum.
ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE
MÜDÜRÜ NECATİ ÇEVİK – Şimdi, Boğaz Köprüsü kapatılmış Sayın Vekilim, medyaya yansıdığı
kısmıyla söylüyorum. Yanımıza bir sürü müdür arkadaşımız geldi, böyle bir kalkışmanın onların
tarafından gerçekleştirilebileceği artık o saat itibarıyla kendi konuşmalarımız arasında… Yani, bu
darbede etkin olarak mücadele eden görevlilerimiz tarafından bunların olabileceğini… Yani, onu
anlamamak için de biraz da saf olmak lazım çünkü bunlar… Neden? Önümüzde YAŞ kararları var,
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YAŞ’ta tasfiyelerin olacağı yönünde beklentiler var. Bunların, kendilerinin devre dışı bırakılacağı veya
saf dışı bırakılacağı yönünde… Ondan önce bir hamle yapmaları filan mümkündür, bunlar münferit
hadiseler de yapabilirler.
Ben akşamları evime girip çıkarken sürekli etrafımı kolaçan ediyorum, bakıyorum. Her türlü hamle
kendilerinden bekleneceği için bunu kestirebilmek falan çok zor olmasa gerek diye düşünüyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Ravza Hanım, buyurun.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Çok teşekkür ederiz. Dün de ev sahipliği yaptınız bize,
bugün de verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. Tekrar kayıtlara geçmesi için -Belma Vekilim
söylediler ama- hem bir vatandaş olarak hem de bir milletvekili olarak, o gün gösterdiğiniz dirayetli
duruş ve sadece işini yapmasından öte memleketiniz için, milletimiz için, belki de birçok mazlumun da
geleceği için dik duruşunuzdan dolayı tekrar şükranlarımı sunmak istiyorum.
Biraz evvelki sorudan şöyle bir şeye geçmek istiyorum: “Her şey beklenir.” dedik ama -ben
de birçok darbe gördüm, 1980’i hatırlıyorum, 28 Şubat, neler olabileceğini hatırlıyorum- böyle bir
şeyi hiçbirimiz beklemiyorduk, herhâlde bu boyutta bir ihaneti. Hani, birçok şeyi eleştirsek bile sizin
de öğrencilik yıllarınızdan beri bu örgütün mensuplarının da belki hoşlanmadığınız hâlleri oldu,
anlaşamadığınız şeyler oldu ama böyle bir şeyi beklemiyorduk; bunu biliyoruz. Daha önce bazı
misafirlerimize de sormuştum, beklemiyoruz ama böyle bir şeye karşı acil durum planı gibi bir şey
olabilir mi? Yani, siz tabii özel bir birimde yetki sahibisiniz, ilk şüphelenilen şeyi siz de söylediniz,
daha önceki misafirlerimiz de söylemişti. Genelkurmaydan silah seslerinin ilk duyulmasının akabinde
bir cinnet durumu, hani, böyle bir şey akla geliyor ama bu boyutta bir şey ya da böyle bir ihanet, böyle
bir ele geçirme, buna yakın bir şey olduğu takdirde bir hazırlık, bir eylem planı var mı ya da buna yakın
ne olabilir eylem planı olan? Onu sorayım.
İkinci olarak da bu belki çok basit bir soru ama aklıma takılıyor, daha önce de sorma fırsatı
bulamamıştım. Bazı tanklar ele geçiriliyor ya vatandaşlarımız tarafından ya sizler tarafından. Hatta,
dünkü ziyaretimiz esnasında biz de kıyafetleri görünce bir sivil vatandaş olarak… Açıkçası, Özel
Harekâttaki memurlarımızın kıyafetleri de asker kıyafetine benziyor. Böyle bir karışık durumda hem
kıyafetlerin karışması, dost mu düşman mı, vatandaş gözüyle bunun anlaşılması ve sizin gözünüzle de
anlaşılması nasıl oldu? Tank ele geçirilmiş. Mesela, karşıdan bir tank geliyor ama içinde vatandaşlar var
ele geçiren ya da Özel Harekât ele geçirmiş. Bunu o noktadan sonra nasıl anlayabildiniz?
Bir de dün yine aklıma takılan bir şey, dünkü dinlediğimiz ifadelerden, bunu tekrar açabilirseniz…
Genelkurmayda camların önünde erlerin, eratın bekletildiği söylendi ve Özel Harekâttaki idarecilerimizin
dikkatleriyle silahsız olanlara ateş edilmemesi, böylece ne olup bittiğini bilmeyen ama anlamsız bir
şekilde, camın önünde üniformalı hâlde bekleyen vatansever evlatlarımızın da hayatlarının tehlikeye
atılmamasına sebebiyet verilmiş oldu. Bununla alakalı da biraz bahsedebilirseniz memnun olurum.
Çok teşekkür ederim.
Tekrar sağ olun.
BAŞKAN – Buyurun.
ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE
MÜDÜRÜ NECATİ ÇEVİK – Sayın Vekilim, öncelikle, birinci sorunuz, Özel Harekât kıyafetlerinin…
Tabii, bu büyüklerimizin bileceği konu olduğu için o konuda yorum yapmam çok doğru olur
mu bilmiyorum ama emin olun –o gece için söylüyorum- şimdi, kamuoyunda şunlar geziniyor:
“Vatandaşımız polis ve hainleri niye soyundurdu?” Devletin şerefli üniforması şerefli insanlarına
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yakışır. Onun için o üniformayı da şerefiyle taşımak lazım. O gün akşam Özel Harekâtımızdan, ben
Jandarma Genel Komutanlığına geldiğimde, ateş altında kaldığımda 8 Özel Harekâtçının belki yüzlerce
askerle mücadele ettiğini gördüm, onlara “Allah’ın aslanı” demek lazım, onlar iftihar tablosu. Onun
için de kıyafetlerini vatandaşlarımız, halkımız –o gün halkla iç içe olduğumuz için- çok iyi ayırt ettiler.
Kimin kahraman olduğunu… Asla kahraman demeyelim, kahramanlık için hiçbirimiz yapmadık çünkü
bu ülke bizim, öleceksek de ülkemizde ölür, şehadet şerbetini de bu kutsal topraklarda içeriz. Bizim
gidecek hiçbir yerimiz yok, biz bu inançla yaşıyoruz zaten. Bizi hiç kimse kabul etmez zaten. Tek
öleceğimiz yer de burası bizim. Biz bu düşünceyle… Hepimiz abdestimizi aldık, şehadet şerbetini
içmeye gidiyoruz dedik, Allahüteala bize nasip etmedi onu. Ama oradaki Özel Harekatçıları gördüm, 8
kişi içeride belki 100 kişiyi, 200 kişiyi bertaraf ediyorlardı. Orada kendilerine mukavemette bulunan,
bulunmayan hiç kimseye ateş etmediler. Bunlar çok hassas noktalar efendim. Yani, biz artık zafer
kazandığımızı hissettiğimiz anda bile kimseye zulmetmedik. Ki o zaferi Allah nasip etmedi onlara,
onlar galip gelmiş olsalardı şu an biz buralarda yoktuk zaten Sayın Vekilim. Birkaç gün sonra kendi
personelimi topladım, onlara -özellikle, Terör ve bizim birimlerimizi öldürmeleri yönünde talimatlar
verilmiş- aynen şunu söyledim: “Arkadaşlar, 16 Temmuz sabahı hepiniz ölüydünüz. Bu saatten itibaren
hepimiz ölümüne savaşacağız, ölümüne çalışacağız.” İfadem aynen böyle. “Uyumak yok, yatmak yok,
evinizi, çoluğunuzu çocuğunuzu unutacaksınız.” Yaklaşık dört aydır hiçbir arkadaşımın bir şikâyetini de
duymadım. Herkes uykusuz, gecesiz gündüzsüz, bizim evimize gitmediğimiz belki de aylar olmuştur.
Sadece gidip kıyafetimizi değiştirdik. Ben dört aydır akşam evde yemek yediğimi hatırlamıyorum.
Onun için, oradaki özveri biraz önemli efendim.
Acil eylem planıyla ilgili sorunuza gelince… Bununla ilgili olarak tabii ki büyüklerimizin buna
önlem alınması yönünde, işte, Emniyetin ağır silahlarının yapılması yönünde eminim çalışmaları
vardır, duyuyoruz da, o konuya vâkıfız efendim.
Genelkurmay… Dün Özel Harekât Şube Müdürümüzün beyanatları olmuştu bu konuda.
Özellikle hassas davrandık ki masumlara, kendilerine mukavemette olmayanlara… Ben o konularla
karşılaşmadım, halkla iç içe olduğumuz için Jandarma Genel Komutanlığının önündeki manzara da
alnımdan merminin sektiği andı benim için, o sürünme anımızdı, orada bizde kaldı anısı. Ama şunu
gördük efendim: Vatandaşın elinden de o “masum er” dediklerimizi çoğu arkadaşımız aldı, onları da
zaten steril yerlere götürdüler, onda bir endişemiz yok efendim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Sayın Çıray…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Hoş geldiniz Sayın Müdürüm.
Gıyabınızda sizin iyi, başarılı bir devlet memuru olduğunuzu duyuyoruz. Burada da çok önemli
görevler yapmışsınız. Tabii, bizim atalarımız –bizim için şehitlik çok önemli bir mertebe ama- bize
şunu öğretiyorlardı, Şeyh Edebali’nin dediği gibi: “Milletini yaşat ki devlet yaşasın.” Yani, yönetenlerin
görevi insanların huzur içinde, mutlu, refah zenginlik içinde yaşayacağı bir ortamı yaratmak. Şimdi,
Sayın İçişleri Bakanının, Efkan Bey’in bir beyanı vardı, demişti ki: “81 emniyet müdüründen 74’ü
FETÖ’cü, daire başkanlarının tamamı öyle.” Bu durumda bir sızmadan söz edebilir miyiz? Bir sızma
mıdır yoksa bilinçli bir yerleştirme olmuş mu?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE
MÜDÜRÜ NECATİ ÇEVİK – Bu sorunun cevabını verebilecek olan mevki ve makamda değilim. Bu
sorunun aslında muhatabına sorulması daha uygun olur diye düşünüyorum.
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AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Hayır yani bir mesleki deneyim olarak yani istihbaratı bilen bir
insansınız, devlette nasıl atamalar yapılır, nasıl yapılmaz bilen bir devlet memuru olarak görüşünüzü
almak istedim.
ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE
MÜDÜRÜ NECATİ ÇEVİK – Şöyle ki: O dönem, onların bulunmuş olduğu dönemler, birileri
sizin danışmanınızdır, işte yanınızdaki en yakın mesai arkadaşınızdır, sizi bir konu hakkında nasıl
yönlendirirse eminim ki sizin o yönde karar vermenizde etkin olacaktır diye düşünüyordum. Sürekli
aynı şeyler gündeme gelirse de sizin üzerinizde etki derecesini… Şimdi, Sayın Bakanımızın o dönemde
çalışmış oldukları mevcutlar, onların da doğru brife edilmeyip yanlış brife edilmesi… Komuta tabii,
hassasiyet edilmesi gereken bir konu olduğu için beyanatın sahibine bunu sormak daha uygun olsa
gerek diye düşünüyorum.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Tamam.
Teşekkür ederim.
Şimdi, Fuat Uğur Beyefendi, belki onu da çağırırız Başkanım.
BAŞKAN – Fuat Uğur, gazeteci mi? Gazeteci Fuat Uğur.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Türkiye gazetesinin değerli bir yazarı.
Bu, haber kaynağını da yazdı. 2 Nisanda yazdığı makalenin başlığı “Cemaatin hususileri darbe
yapmak için Ankara’da toplanıyor.” Makale dikkatinizi çekti mi, bilmiyorum? Daha sonra birkaç
makalesi var böyle arka arkaya.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – “Tavuk tarda sayılır.”
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – 21 Nisanda “Tavuk tarda sayılır.” diye bir şey tarif ediyor sanki. Tabii,
bir köşe yazarının dahi bu haberi aldığı bir yerde… Devletin biliyorsunuz, bir açık istihbaratı vardır,
bir de kapalı istihbaratı. Tabii, o kısmını bilmeyiz biz ama artık 21’inci yüzyılda çoğu istihbarat açık
istihbarat hâline geldi, bu iletişim çağında. Yani, herkesin şaşırdığı şeyi 2 Nisanda uyarmış. Hiçbir devlet
memuru, hiçbir yetkili mi bunu göz önüne alıp da bir amirinin önüne götürüp koymadı? Ya, tehlikeden
söz ediyor. Zaten, 17-25 Aralıkta bir hadise oldu. Yani 17-25 Aralığın mahiyeti bu Komisyonun
tartışma konusu değil ama 17-25 Aralıkta -yine Oslo’nun mahiyeti bu Komisyonun konusu değil amaOslo’da filan değil mi, birtakım girişimler oldu. Bu biliniyor, siz bahsettiniz, 17-25 Aralıktan sonra
polis teşkilatında büyük bir temizlik yapılmaya başlandı ve bu tür açık, aleni istihbaratlar var. Artı, sizin
de ifade ettiğiniz ve Sayın Cumhurbaşkanının ifadelerinde yer aldığı gibi Yüksek Askerî Şûra’da bir
tasfiye hareketi olacağı belli, bunu bilenlerin de harekete geçeceği aşağı yukarı tahmin edilebilecek bir
şey çünkü ya var olacakları ya yok olacakları tarih. Bir de İzmir’deki değerli savcımız Okan Bato Bey’in
ciddi mücadelesi var -2 amiralin tutuklanma kararı filan- ve konuşmalara da yansıyan, dinlemelere de
yansıyan birtakım şeyler var. Onun için, sizce, hakikaten bu kadar sürpriz mi bu iş Sayın Müdürüm?
Ona cevap verdikten sonra mı diğer soruyu sorayım, unutmamanız için?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRÜ
NECATİ ÇEVİK – Ben istihbarat birimlerinde görev yapmadım. Benim 17-25 sürecinden sonra
geldiğim süreçte bizim bu örgütle ilgili olarak mücadelemizde yapmış olduğumuz operasyonlarımız
var, tahkikatlarımız da var. İstihbaratın alınması konusunda, onu ilgili birimlerle mütalaa etmenizde
fayda vardır diye düşünüyorum.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Yani, bu ciddiye alınması gereken bir makale değil mi sizce?
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ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE
MÜDÜRÜ NECATİ ÇEVİK – Muhakkak.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Teşekkür ederim.
Sizin izlenimlerinize göre halkın direnişi sırasında -Allah onlardan razı olsun- bunun içine radikal
unsurlar karıştı mı? Öyle bir bilgi geldi mi size?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRÜ
NECATİ ÇEVİK – Hayır, o tür bilgiler almadım ama halk hep bizimleydi. Yani, o anda kimin ne
olduğunu kestirmeniz veya öngörmeniz veya kişilerin niteliğine, vasıflarına, sıfatına bakamazsınız
efendim. Yani orada sadece halktan…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Hayır yani, sonrasında gelmiş olabilir mi?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE
MÜDÜRÜ NECATİ ÇEVİK – Yok, zaten, sonrasında, efendim, bizim adli kovuşturmalarımız başladı o
süreçten sonra. Biz sürekli kovuşturmalar, soruşturmalar yaptığımız için, dışarıya da, aslına bakarsanız
kendimizi kapatmıştık. Sadece tahkikatlarımızla ilgileniyorduk biz.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Şimdi, tabii, tekrar sizin de ifade ettiğiniz gibi, çağlar boyunca kendi
ülkesini, devletini, milletini savunmak için bu millet hakikaten şehit olmaktan kaçınmamış, Çanakkale’de
bir bölüğün tamamını şehit vermiş bir millet ama keşke Osmanlı’yı Çanakkale’ye getirmeselerdi, şu
altı yüz yıllık imparatorluğumuzda bugün de yaşıyor olsaydık modern dünya içerisinde, değil mi, iyi
olurdu.
Bugüne geldiğimizde -yani bu bizim Komisyonumuzun görevi- bütün bunları aydınlatmak, Türk
milletinin vicdanını, şehit olduğu konuda vicdanını rahatlatmak, devletine ve milletine sarsılmış olan
güvenini tekrar inşa etmek anlamında bu Komisyonun bir önemi var. Ama işte son bir aya yaklaştık, çok
önemli noktaları hâlâ aydınlatabilmiş değiliz. Mesela Orgeneral Sayın Akar’la Sayın MİT Müsteşarı
ne konuştular? Niçin Sayın Cumhurbaşkanına ve Sayın Başbakana bunlar hiç haber verilmedi? Bu
akıllara durgunluk veren bir şey. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanının katledilmesinin hedeflendiği bir
kalkışmada onun özel koruma altına alınmaması akıllara durgunluk veren bir şey. Yani Akın Öztürk o
üsse nasıl gitti? Birisi diyor “Ben gönderdim.”, birisi “Kendim gittim.”, birisi “Çay içmeye gittim.”
Değil mi? Herkesin karmakarışık ifadeleri var. Yani bütün bunları açıklayabilirsek bu Komisyonda,
bütün bunları kamuoyuna söylersek, sizin gibi hayatını tehlikeye atmış insanlara karşı görevimizi
yapmış olmanın rahatlığı içinde oluruz diye düşünüyorum.
Buraya geldiğiniz için de size teşekkür ediyorum.
ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE
MÜDÜRÜ NECATİ ÇEVİK – Sağ olun efendim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Aytun Bey.
Sayın Birkan, buyurun.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Değerli Başkanım, değerli Komisyon üyeleri, çok değerli Emniyet
Müdürüm, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Aytun Bey gibi ben de çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgilerden dolayı. Aynı zamanda da o
akşam ve ondan sonraki günlerde de göstermiş olduğunuz bu özverili çalışma ve kahramanlıktan dolayı
hem sizi hem de sizinle beraber mücadele eden ve bugün burada bu toplantıyı yapmamıza, ülkemizin,
bayrağımızın dalgalanmasına, başımızın dik durmasına vesile olan tüm arkadaşlarınızı da hem şahsım
hem de bir milletvekili olarak tebrik ediyorum.
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Benim sormak istediğim soru şu: Ben uzun yıllar avukatlık yaptım. Sizin özgeçmişinizi de
okudum, organize suçlara bakıyorsunuz. Organize suçlarla ilgili davalara girdiğimde, genellikle
organize suçlardaki fezlekeler hazırlanırken örgütle ilgili ve önce bir felsefi, maddi, örgütlenme şekliyle
ilgili kısa bir giriş olur, arkasından da somut suçlara geçerler.
Şimdi, tabii, aynı zamanda soruşturmalar da yürüyor. Şimdi, çok farklı bir örgütle karşı karşıyayız
yani bizim bildiğimiz, işte, askerî sorumlusu olan, işte, militan eğitimi, askerî eğitim almış, işte Ahmet’i
Mehmet’i falan gibi değil ama çok karmaşık, sofistike, uluslararası bağlantıları olan, legal görünümlü,
legaliteye önem veren ama inanılmaz derecede de karmaşık bir örgütle karşı karşıyayız. İşte, finansından
tutun da haberleşme sistemine kadar çok değişik bir örgütle karşı karşıyayız.
Şimdi, sonuç olarak baktığımız zaman, 15 Temmuza baktığımızda, halkımıza, bize kurşun sıkan,
askerî üniforma girmiş silahlı bir kanadı var ama bir şeyi çok merak ediyorum, yani eminim kamuoyu
da merak ediyor, bunu sizin tecrübenize ve geçmiş bilgi birikiminize güvenerek de soruyorum. Şimdi,
gazetelerde haber çıkıyor, toplumda konuşuluyor, işte, efendim, filan siviller var. Bunlar, aslında,
baktığınız zaman, böyle hiç alakası yokmuş gibi duran tipler. Bir savcı arkadaşımdan, yine polis olan
bir arkadaşımdan da dinlemiştim, diyor ki: “Bakıyorsunuz, bir ihbarla ilgili sorgulama yapılıyor, işte,
devlet kademesinde çok küçük bir yerde memur olan birisinin yani hiç dikkatinizi çekmeyecek olan bir
kişinin adliye imamı olduğunu, işte, hiç alakası olmayan birisinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle
Mücadelenin imamı olduğunu, hiç yani, işte, bir ilkokuldaki bir müstahdem ya da ne bileyim…”
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Bir bakkal…
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – “…işte bir bakkalın -dediği gibi- böyle ilginç şeylerle karşılaşınca
bu sefer gözümüzü dört açmak zorunda kalıyoruz.”
Şimdi, bir görünen şey var, işte, asker, silah var elinde. Sizce bu örgütün asıl güçlü tarafı sivil
kanadı mı? Yani o konudaki görüşünüz ne, yani bu sivillerle ilgili olan kısmı? Yani sıradan bir örgüt
olmadığı için bunu özellikle soruyorum açıklamanız açısından.
ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE
MÜDÜRÜ NECATİ ÇEVİK – Şöyle özetleyebilirim bunu yapmış olduğum tahkikatlardan: Şimdi,
emniyet ve askeriye kanadındaki rütbeliler olsun veya rütbesizler olsun, bir müddet sonra sorgulamaya
başlamışlar yani sistemsel sorgulamaya başlamışlar. O yüzden hep sivil kanada dönmüşler. Siviller,
düşünün, Emniyet Genel Müdürlüğünün, işte, kısım kısım ayırmışlar, Terörle Mücadeledir, İstihbarattır,
KOM’dur, işte birim birim, ben birimimiz için söylüyorum, teşkilatım için söylüyorum, asker ve
polisler sorgulamaya başlamışlar.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Yani sivil şeyden bağımsız değil, değil mi?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE
MÜDÜRÜ NECATİ ÇEVİK – Sivilleri neden imam olarak tayin etmişler? Sorgulamamışlar onlar.
Nedeni, niçini çok kullanmamışlar. Verilen talimatları harfiyen yaptıkları için sivillere dönüş yapmış.
O yüzden de kim nerededir, neyin neresinde olduğunu kestirmeniz… İfadelerden, bir üst, bir üstünü
tanımıyor yani bu, eminim, daha önceki mülakatlarınızda da zaten gündeme gelmiştir, öyle kopuk bir
örgüt. Bir üste geçme şansınız yok. Bir üstten 3-5 kişiyle sınırlısınız. Sivile dönmesinin yegâne sebebi
bu. Asker ve polis kanadı sorgulamışlar, “Niye böyle yapıyoruz?”, veya verilen talimatlarda “şöyle
yapsak” gibi yorum katmışlar; siviller yorumsuz itaat ettiği için sivile dönmüşler.
ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
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Mehmet Bey’e söz vereceğim. Sadece, az önce Aytun Bey’in dile getirdiği yazıyla ilgili, daha
önce de okumuştum, hatırlama bakımından tekrar da baktık, burada şöyle bir değerlendirme var:
Yani darbe olacak şeklinde, “Cemaatin hususileri darbe için Ankara’da toplandı” başlıklı bir yazısı
var gazeteci yazar Fuat Uğur’un. Tabii, burada değişik yorumlara da… O, kendi tabiriyle, cemaatin
hususileri veya büyük ağabeyleri gibi, Ankara’da toplandılar… Silahlı Kuvvetler içinde bir darbe
olabileceğine dair Michael Rubin’in -Bush’un eski danışmanlarından- görüşlerine de yer verilen bir
değerlendirme yapmış. Tabii, bu arada, o gün için “cemaatçi” dediğimiz FETÖ’cülerin kumpasıyla
da cezaevinde mağdur olmuş, şu anda Cumhuriyet Halk Partisinde vekil olan Dursun Çiçek Bey, o da
bu konularda bir açıklama yapıyor, “Türk Silahlı Kuvvetlerinde yüzde 10 civarında var ama bu FETÖ
denen paralel devlet yapılanmasının Silahlı Kuvvetlerde darbe yapacak gücü yok, Silahlı Kuvvetleri ele
geçirecek gücü yok.” şeklinde bir değerlendirme yapıyor. Demek ki sızmalarda, yine Dursun Çiçek’in
de açıklamasında ama “Bunlar özellikle bilgisayar sistemleri ve istihbaratı elinde bulundurmaya
çalışıyorlar.” şeklinde de tabii, oldukça doğru bir değerlendirmesinin olduğunu da orada görüyoruz.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – O değerlendirmenin doğru olmadığı ortaya çıktı.
BAŞKAN – Yok, bir bölümü diyorum yani istihbarat ve bilişim üzerinde çok durulmuş. Gerek
üniversite gerek Silahlı Kuvvetler ve diğer kurumlarda, işte TÜBİTAK gibi, bakıyoruz, TİB gibi
kurumlarda. Ama dikkatli izleyiciler de en azından yorum olarak, işte, Fuat Uğur gibi gazetecilerin
bu süreçte artık, sizin de demin yorumunuzda ifade ettiğiniz gibi, Silahlı Kuvvetlerde Yüksek Askerî
Şûra kararıyla bir temizlik beklentisi, yargıda çıkan kanunla üst yargıda bir temizlik, zaten Emniyette
17-25’ten sonra etkin bir temizlik yapılmış. Böyle olunca tüm güçlerini kaybetmeden bir an önce darbe
noktasına gelindiği bir anlamda çıkıyor tabii, yorum olarak, bunu da ben…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Başkanım, Fuat Uğur bir makale daha yazdı, kaynağını açıkladı; “Beni
ve kaynağımı çağırabilirsiniz.” diye, böyle bir makale yazdı.
BAŞKAN – Yeni mi o da?
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Çok yeni değil. Bu birkaç yerde söylenince, böyle bir makale yazdı,
kaynağının ismini de yazdı, tam hatırlayamayacağım şimdi.
BAŞKAN – Tamam onu da bir değerlendirelim.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – “Beni ve kaynağımı çağırıp dinleyebilirsiniz.” diye bir yazısı var.
BAŞKAN – Mehmet Bey, buyurun.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
Hoş geldiniz Sayın Müdürüm.
Tabii, öncelikle, Fuat Uğur’un bu konuda yazılmış birkaç tane makalesi var. O makaleler dikkatlice
incelendiğinde burada Dursun Çiçek’in yaptığı açıklama bence olup biteni tam manada açıklamaya
yeterli değil çünkü şu anda adli soruşturma çerçevesinde kamuoyuna yansıyan bilgiler de gösteriyor ki
hususilerin yaptığı toplantılar var. Gene askerîlerin kendi içinde yaptığı elli altı saatlik bir toplantıdan
bahsediliyor. Burada hatta…
BAŞKAN – İtiraflar da var.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – İşte, itiraflar da var ve bu toplantının o kadar önemli ve gizli
olduğu, çaycıların yüzbaşılar olduğu, o kadar basına yansıyan şeyler var.
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Dolayısıyla, şimdi, devletin istihbaratının bir gizli, bir açık tarafı vardır. Yani “istihbarat”
dediğinizde bir gizli şeyler var, bir açık şeyler var. Bu darbe konusu da hep açık istihbarat kaynaklarında
aylardır Türkiye gündeminde konuşulan konulardı. Hani bizim idareci olarak da bildiğimiz bir şey var.
Konuşulan zaman içinde olur eğer gerekli tedbirleri almazsanız.
Burada, tabii, gerekli tedbirler konusunda, ben Sayın Müdürüme tecrübeleri ışığında bir şey
soracağım. Şimdi herkes 17-25 Aralık miladını konuşuyor. Niye? 17-25 Aralıkta bu Fetullahçı terör
örgütü yapılanması doğrudan o günün Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a dönük bir operasyon
yaptı. O günden sonra kıyamet koptu ama 2010 yılında Sayın Genel Başkanımız birçok konuşmasında
okyanus ötesinden idare edilen yapılanmaya dikkat edilmesine, bunun Türk devletini sıkıntıya
sokacağına dair bir sürü açıklamalar yaptı.
Şimdi, Emniyetin içerisindeki temizlik 17-25 Aralık sonrası yapılmasaydı bugün darbenin şeklinin,
seyrinin farklı olabileceği herkes tarafından açıkça değerlendiriliyor. Pekâlâ bu temizlik 17-25 Aralık
2013 sonrasında değil de 2010’dan itibaren yapılsaydı, bugün ordudaki temizlik de dolayısıyla…
Çünkü ordudaki temizlik hazırlığı, bu şûra hazırlığı ortaya çıkmasaydı, deşifre olmasaydı belki darbe
de olmayacaktı. Yani dolayısıyla 2010’da Sayın Genel Başkanımız uyardığında bu işe el atılsaydı
bugün Emniyette sizin gibi çile çeken kaç kişi o çileleri çekmeden kurtulabilirdi. Siz 17-25 Aralıktan
sonra geldiniz göreve ama 17-25 Aralıktan önce de bugün Türkiye’de Emniyetin idari kadrosuna
baktığımızda yukarıdan aşağıya daire başkanları, genel müdür yardımcıları, il müdürleri, şube
müdürleri, hepsi gerçekten ciddi bedeller ödediler; hatta bir kısmı, aynen işte Ergenekon, Balyozdaki
kadar olmasa bile benzer şeylerle karşılaştılar. Bu çerçevede sizin de yaşadıklarınız var. Yani üç dört
sene önce bu tedbirler alınabilseydi, 17-25 Aralıkta değil de 2010’da bu işler yapılabilseydi bugün
Türkiye’deki durum daha iyi olmaz mıydı? Bu konuda bir değerlendirme yapabilir misiniz?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE
MÜDÜRÜ NECATİ ÇEVİK – Şimdi, Sayın Vekilim, sorunuza muhatap olarak benim seçilmemi…
Tabii, benim nasıl bir yorum yapmamı veya eklememi istersiniz bilemiyorum ama şöylesi 17-25 Aralık
milat, onun öncesine de dönerseniz MİT tırlarının durdurulma hadisesi de var, bu bir ihanet. Yani bunlar
zaman içerisinde kendini göstermişler, artık bu işi o safhalara getirmişler. Ondan öncesinde işi gizlice,
sinsice, düşünün, işte, eşlerine, çocuklarına, yanındakilere “Cuma namazına gitmeyin.” diyebilecek
kadar yani işin mezhepsel boyutu…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Onlar 28 Şubatta var olan şeyler, onu herkes biliyor zaten.
ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE
MÜDÜRÜ NECATİ ÇEVİK – Şimdi, 28 Şubatla bunları kıyaslamamak… Bunları sadece bir terör
örgütü gibi düşünmek –bence- çok ucuz kalsa gerek diye düşünüyorum yani karşımızdaki çok ciddi,
eylemsel bir hareket. Devletimizin kılcal damarlarına sızmışlar. Kim kime güvenecek, zor bir durum.
Öncesini veya sonrasını benim kestirmem çok doğru olmaz diye düşünüyorum ama birkaç hamleleri
muhakkak…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Sızma değil, Emniyetin personel birimlerini ele geçirmiş yani,
şimdi, bu sızma falan değil ki. Artık Emniyetin… İşte, mesela, en son iptal edilen, 2013’te yapılan
komiser muavinliği sınavında her şey belgeli zaten. Bir liste yapılmış, ondan sonra, bir sonraki yılın
listeleri de yedek olarak hazırlanmış. Yani bunları, şimdi artık sızma falan diye bir şey yok, yani
tamamen ele geçirme var.
BAŞKAN – Sızmalarla ilgili adli kovuşturma…
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MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Sızma bu olanları açıklamıyor, burada ele geçirme var. Yani ele
geçirirlerken sizin gibi orada atıl vaziyette kalan çok sayıda insan var.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Ya da bunlar yıkılmasıydı siz hayatta yükselemezdiniz bu makama. Ben
size söyleyeyim bunu yani.
BAŞKAN – Onu açıkladı zaten. “Temizlik oluncaya kadar bize terfi vermediler.” dedi.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Bu temizlik iki üç sene önce olsaydı bugün devletimizin zararı
her bakımdan daha az olmaz mıydı?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE
MÜDÜRÜ NECATİ ÇEVİK – Muhakkak ki öyle düşünmek lazım Sayın Vekilim. Ama vatanını,
milletini seven az da olsak bizim gibi vatansever insanlar var, ülkesini sevenler var. Bizim azınlığımız
onların çoğunluğuna bedel oldu zaten, bunu 15 Temmuzda gördük efendim. Yani onların çok olması
çok bir şey ifade etmiyor efendim. Onu söylemeye çalışıyorum.
BAŞKAN – Evet.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bize moral vermiş oldunuz.
BAŞKAN – Mehmet Bey, bitti galiba.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Evet.
BAŞKAN – Çok teşekkür ediyoruz.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Küçük bir ilave de bulunabilir miyim? Mehmet Bey’le ilgili değil de.
Size sorum yok, teşekkür ederim Necati Bey.
Sayın Başkanım, Fuat Bey’in açıkladığı isimli makaleyi buldum. Ümit Akdemir -yine kendi
makalesine göre- iki yıl önce cemaatten ayrılmış. O makale de çok ilginç.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Hangi tarihte yayınlamış o makaleyi?
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bu 2 Nisandan sonra…
BAŞKAN – 21 veya 22.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Hayır, hayır. Bu darbeden sonra yayınlanmış. 12 Kasım 2016’da. Bir
başka gazeteci yazı yazmış, hem ona cevap niteliğinde ama bizi ilgilendiren bölümü şu: “Açıklıyorum.
Ümit Akdemir adında birisi -bu da cemaatten iki yıl önce ayrılmış- devletle de temas hâlinde, biliyorum.
Devlete bunları anlatıyordu ama anlamamış olabilirler diye ben de yazdım.” diyor. Onun için bu
arkadaşları çağırmak da iyi olabilir.
BAŞKAN – Not aldım.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Ben, şunun da altını çizmek istiyorum. Fuat Uğur Bey’e en ufak bir
eleştirim yok. Yani Fuat Uğur Bey’e bir şey ihsas etmiyorum.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Görevini yapıyor.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Ben, Fuat Uğur Bey’in bir gazeteci olarak, tam aksine, görevini yaptığını
düşünüyorum. Yani onu da söylemek isterim bu konuda. Bayağı da ciddi yapmış.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.
Belma Hanım, buyurun.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Çok kısa bir soru daha soracağım Sayın Genel Müdürüm.
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İlker Başbuğ burada yaptığı konuşmasında bir ifadesinde dedi ki: “Bu darbe kalkışmasına
girişenlerin hepsinin FETÖ’cü olduğunu söyleyemeyiz. Bu kalkışmada bulunanların kimisinin siyasi
nedenlerle kimisinin şahsi çıkar ve beklentilerle bu işin içine girmiş olduklarını düşünüyorum.” Sizin
yakaladığınız, o geceki mücadelenizde elde ettiğiniz, daha sonraki bilgileriniz ışığında, darbeci askerler
arasında bu yapıya mensup olmayıp sadece siyasi iktidara olan nefretinden dolayı işin içinde olan,
pozisyon alan, bu tip beyanı ve ilk ifadesine yansıyan, yakaladığınız, tutukladığınız herhangi bir asker
oldu mu?
ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE
MÜDÜRÜ NECATİ ÇEVİK – Sayın Vekilim, öncelikli olarak asker şahısların tamamının tahkikatlarını
Ankara Terörle Mücadele Şubesi yaptı efendim. Bu konuda sizi aydınlatmam uygun olmayabilir. Biz
askerî kanat ve sivil olan kısımları… Askerlerin tamamının tahkikatlarını Ankara Terörle Mücadele
Şube Müdürlüğü yaptı efendim.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Değerli arkadaşlar, bugün, ikinci konuğumuz olan Organize Suçlar Ankara Şube Müdürü Sayın
Necati Çevik. Davetimize icabet ettiniz, teşekkür ederiz açıklamalarınız, bilgilendirmeleriniz için.
Toplantımızı…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Sayın Başkanım, misafirimiz gitsin, bir mazeret arzımız var. Onunla
ilgili söz istiyorum. Tamamen konuyla ilgili değil. İsterseniz şimdi söyleyeyim, isterseniz misafirimizi
oylamayalım, o gittikten sonra söyleyeyim.
BAŞKAN – Buyurun, kapatacağım.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Sayın Başkanım, yarın koyduğunuz programı okudum. Tabii son
dakika gelince bizim arkadaşların ikisi zaten İstanbul’da. Aykut Bey’in bir ekonomi çalışması için
görevlendirildiğini biliyorum. Benim de bundan haberim olmadığı için İzmir’de bir sivil toplum
örgütüne bir panel sözü verdim. Bugün 18.30 uçağıyla gidecektim. Sanıyorum oranın başı da Vecdi
Bey, değil mi?
BAŞKAN – Evet.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Benim de çok saygı duyduğum, eskiden beri tanıdığım bir vali, bakan,
bürokrattır. Rica etsek bunu mesela salı öğleden sonraya alabilirlerse hepimiz de olabilirsek iyi olur
diye onun için söyledim.
BAŞKAN – Şimdi, şöyle bir bilgiyi de Komisyonumuza arz edeyim: Esasen dün üçünü birlikte
yapacaktık. Ben de konuşma vesilesiyle haberdar oldum. Sayın Vecdi Gönül Bey yönetim kurulu
başkanı, beni aradılar, dediler ki: “Perşembe günü, bir başka toplantı nedeniyle size bilgi verecek
o gün orada olan ekipler yok. Eğer bunu başka bir zamana bırakırsak iyi olur.” Arkasından bu defa
hukuk müşaviri arkadaşımız bizi aradı. “Efendim, cuma günü sayın genel müdür ve 15 Temmuzda
burada bulunanları hazır edebileceğiz ama önümüzdeki hafta bir uzun süreli Avrupa gezisi var. Sizin de
süreniz sınırlı. Acaba cuma günü olabilir mi?” diye bize yazılı olarak da bir mesaj attılar. Bu daha fazla
gecikmesin diye ben cuma gününe… Onun için arkadaşlarımızın sizi de bilgilendirmesi bundan dolayı
gecikti. Bilemiyorum, orada aşağı yukarı Özel Harekât şube müdürü ve daire başkanı ne kadar… Çok
detay da değil ama malum, orada yayınları kesmek için yapılan bir şey var. Yani bunu bilemiyorum, tabii
sizin de özel işler de cuma gününe kadar, şimdiye kadar da koymadık. Süre de az kalıyor, yapılacak iş
de çok. Bunu artık oraya programladık, bir arkadaşımız veya danışmanlarımız takip edip tutanaklardan
da bakiyesini şey yapabiliriz.
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AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Hayır, benim hassasiyetim, olayın ciddiyetine bir sıkıntı getirmemek.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – CHP’li Komisyon üyeleri katılmadı denmesin.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Evet, o anlamda söylüyorum. Yanlış anlama olmasın.
BAŞKAN – Zeynel Bey falan…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Hepsi yok. Onun da özel söyleyebileceğim bir mazereti var.
Gene bu arkadaşlar, en fazla devlet memurları bir hafta, on gün kalırlar yurt dışında. Ondan sonra
bir mesai dışında yine yapabiliriz onlarla Başkanım, bir konuşsanız. Yani hakikaten en az bir partiden
bir Komisyon üyesi olmazsa bir sıkıntımız olabilir.
BAŞKAN – Tabii, biz onu önemsiyoruz ama siz mazeret nedeniyle gelemediğinizi deklare
etmiş de oluyorsunuz belki şu anda. Yani özel kasıtlı bir gelmeme değil, sadece mazeret nedeniyle
katılamadığınız tutanaklara da geçmiş oluyor.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Evet, yani son dakika oldu, herkesin planı oldu dolayısıyla.
BAŞKAN – Ben de özellikle bu detayı açıkladım. Yani hakikaten gelişme böyle oldu. Yoksa
yayınlamıştık biliyorsunuz, sizlere gelen programda TÜRKSAT ziyareti vardı ama aynen ifade ettiğiniz
gibi yönetim kurulu başkanı “Ben oradayım ama ben size yeterli bilgilendirme yapamam, onu orada
yaşayan değilim. O arkadaşlarımız hazır olsun.” deyince böyle oldu Aytun Bey. Yani burada bir kasıtlı
durum…
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Yok, ben sizden kasıt aramıyorum.
BAŞKAN – Yok yok. Yani sizin açınızdan da böyle bir durum yok. Komisyonumuzun diğer
üyeleriyle bunu programladık, haber de verdik, hazırlık da yaptılar. Onu ertelemeyelim. Medyamız da
burada. Siz de burada açıklamış olursanız bir problem olmaz, hiçbir sorun olmaz.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Biraz daha erkene çeksek, siz yetişseniz, İzmir’e öğlen
uçağıyla gitseniz olur mu?
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Ben 18.30 uçağıyla gidiyorum. Bugün gidiyorum. Diğer 2 arkadaşımız
zaten bana -size de belki- mazeretlerini söyleyip bugün, birisi davaya katılacaktı, birisinin çok çok daha
kişisel bir işi vardı, Zeynel Bey’in. Bana söylemişti bunu. Dolayısıyla bu devam edip gidiyor, yarın da
haberleri olmadığı için, şu anda haberleri olduğu için…
BAŞKAN – Dün bilgilendirdik zaten arkadaşları da…
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Sizin toplantınız kaçta, biz bunu dokuza falan çekelim,
öğlen uçağıyla gidin İzmir’e.
AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Keşke İstanbul gibi olsa ama İzmir’e öyle her dakika uçak yok. Benim
sizden ricam bu. Ama bunu tekrar değerlendirip ben sizi arayayım.
Sayın Başkanım, sizden de rica ediyorum. İki taraf olarak da böyle toplantılar konusunda hassas
olalım çünkü ben, bu Komisyon çok önemli bir komisyon olduğu için, hani onun ciddiyetine halel
gelmemesi için hassasiyet gösteriyorum.
BAŞKAN – O hassasiyet için teşekkür ediyorum.
Mehmet Bey, buyurun.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Tabii, bu bütçe sürecindeki çalışma programını nasıl organize
edeceğiz? Bu konuda da Komisyon olarak bir mutabakat sağlasak.
BAŞKAN – Evet, 5’i ile 16’sı arasında konuşmaları var arkadaşların.
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MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Hayır, hayır, bir program yapalım. Ben çalışmayalım demedim.
Bir program yapalım.
BAŞKAN – Şöyle yapıyorum.
Sayın Çevik, size teşekkür ediyorum.
ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE
MÜDÜRÜ NECATİ ÇEVİK – Sağ olun Sayın Başkan.
BAŞKAN – Oturumu kapatıyorum.
Arkadaşlarımızla biz diğer konuları konuşalım.
Kapanma Saati: 15.40
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