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Efendim, her şeyden evvel hoş geldiniz. Sizleri kurumumuzda
görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Ancak, keşke ziyaretiniz böyle müessif
bir gerekçeyle değil de, mutad ı üzere olduğu üzere -mutadıveçhile Parlamentomuzun parasını verdiği bir kurumu denetlemek için olsaydı yani
bütçe hakkı için olsaydı, biz de size ic raatımızı anlatsaydık kurumumuzun
karşılaştığı bu felaket yerine.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bana göre Türkiye fevkalade
önemli bir tehlike atlatmıştır. Buna benzer olaylar daha evvel de olmuştu ama
bu bambaşka görünüyor. Benzer olaylar derken, 1960 Darbesi’nde ben
Mülkiye son sınıf öğrencisiydim, 1971’de İçişleri Bakanlığında şube
müdürüydüm, 1980 ’de Ankara Valisiydim. Bu askerî hareketlerin hepsinin
kendine göre bir gerekçesi, bir iddiası vardı ve ayrıca bu hareketlerin
destekçisi bir halk kitlesi vardı, az veya çok, o zamana göre. Şimdi,
Komisyonunuzun çalışmalarını bu bakımdan çok önemli görüyor um. Elbette
siz bir ceza kurulu değilsiniz Sayın Başkanımızın defaatle televizyonlara ifade
ettiği gibi, mahkemeler kendi görevlerini görüyorlar ama bu hareketin siyasi,
sosyal, psikolojik bir dayanağı var mıydı, ne hedefliyorlardı ve sosyal olarak
neyi öngörüyorlardı, siyaset olarak neyi öngörüyorlardı? Türkiye Büyük Millet
Meclisinin yerine geçtikleri zaman ne yapacaklardı? Bunların araştırılması
fevkalade önemli. Bunu da ancak sizlerin yetenekli ve bu konuya hâkim
milletin temsilcileri olarak yapacağınız dan eminim. Unutmamak gerekir ki bir
milleti idare etmek isteyenler o milletin rızası olmadan oraya gelemez. Milletin
rızasını nasıl alacaklardı, bunun bir araştırılması lazım.
Biraz evvel de arz ettiğim gibi, mesela 1980 hareketinin gerekçesi
asayişsizlikti, 1971 hareketinin gerekçesi 1960’taki Anayasa değişikliğinin
devleti idare edemez hâle getirmesi, Anayasa değişikliği yapılmasıydı.
1960’daki hareketin gerekçesi ise, hürriyetlerin kısıtlanması, tahkikat
komisyonunun
kurulmasıydı.
Özellikle
1980’de,
1974’deki
Anayasa
Mahkemesinin verdiği af kararı önemli bir yer tutmaktaydı. Bunları biliyoruz.
Biraz evvel arz ettiğim gibi, mesela, 1980 Anayasa değişikliği yüzde 92 oyla
kabul edildi. Bu bakımdan, görevinizin çok önemli olduğunu düşünüyoruz,
milletimizin kaderi bakımından önemli olduğunu düşünüyoruz ve size her
bakımdan yardımcı olmaya amadeyiz.
Bu kurum burada bize göre tarihî bir görev yaptı. Biraz sonra
arkadaşlarımızı tanıyacaksınız. Çünkü 15 Temmuz hareketinin en kritik, en
gerçekten tarihî noktası S ayın Cumhurbaşkanımızın mesajının, Sayın
Başbakanımızın mesajının halka ulaşmasıdır. Bu mesaj stüdyolara gitti. O
stüdyolara nasıl gittiğini biliyorsunuz, fark ettiniz ama stüdyolarda kalsaydı da
halka ulaşmasaydı zannediyorum halkın bu mesajdan haberi olm azdı, eminim
haberi olmazdı. İşte, o ulaştırmayı bu kurum yaptı. Halka ulaştıran kurum bu
kurum.
Bir başka yaptığı iş, menfur hareketin mesajının gene stüdyoya gittiğini
biliyoruz. Nasıl gittiğini siz daha iyi biliyorsunuz. Oradan halka ulaşması
burası taraf ından kesildi. Eğer o kesilme olmasaydı bunların bir güç sahibi
olduğu gibi bir vehme kapılacaktık. Gecenin o saatinde burada bunları yapan
arkadaşlarımız nöbetçi arkadaşlarımız, bizler değil ama işini bilen
arkadaşlarımız hayatlarını tehlikeye atarak b u işi yaptılar. Nitekim, bir
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direktörümüz, Siyasal mezunu, çok değerli bir arkadaşımız Ahmet Bey
hayatını kaybetti. Onun yanındaki Ali Bey hayatını kaybetti, 4 arkadaşımız da
yaralandı. Şimdi, birazdan olayların nasıl cereyan ettiğini genel müdürümüz
size arz edecek. Eğer bir sorunuz olursa ben de amadeyim.
Müsaadenizle sözü genel müdürümüze bırakıyoruz.
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Başkanım.
Buyurun lütfen.
TÜRKSAT GENEL MÜDÜRÜ CENK ŞEN – Sayın Başkanım, sayın
vekillerim; hoş geldiniz. Sizleri TÜRKSAT’ta ağırlamaktan duyduğumuz
memnuniyeti ben çalışma arkadaşlarım adına bir kez daha ifade etmek
istiyorum.
15 Temmuz akşamında yaşananları kronolojik olarak bizler sizlerin
önüne koymak için bir çalışma hazırladık. Bu kapsamda, isterseniz sunum
içerisinde ya da sunum sonunda her türlü sorularınızı cevaplamaya hazırız,
öncelikle bunu arz etmek istiyorum.
BAŞKAN – Biz bütünlük açısından bir dinleriz.
TÜRKSAT GENEL MÜDÜRÜ CENK ŞEN – Nasıl uygun görürseniz…
BAŞKAN – Daha sonra soruları olursa arkadaşlarımızın, Sayın Genel
Müdürüm, size söz veririz.
TÜRKSAT GENEL MÜDÜRÜ CENK ŞEN – Nasıl uygun görürseniz
Başkanım.
Hepimizin bildiği gibi, o akşam 22.00 sularında Fatih Sultan Mehmet
Köprülerinin ve Boğaziçi Köprülerinin askerî araçlarla kapatılmasıyla bir
hareketlenme olduğunu tespit ettik. Ardından, TRT ekranlarından…
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Özür dilerim, nasıl tespit ettiniz? Tahmini
mi, haberler…
TÜRKSAT GENEL MÜDÜRÜ CENK ŞEN – Sayın Vekilim, haberleri
takip ettik.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Anladım, yoksa teknolo jik olarak mı takip
ettiniz?
TÜRKSAT GENEL MÜDÜRÜ CENK ŞEN – Yok Sayın Vekilim. Biz
haberleri tespit ettik, proaktif olarak olması muhtemel durumlara karşı
önceden tedbir alma kararına vardık. Tespit edilen olaylardan sonra, bizim
TRT’nin yayınını kesmemizden sonra, Gölbaşı yerleşkesine yapılan saldırıyı
saat saat sizlere birazdan sunumumda arz edeceğim.
Saat 22.15’de kalkışmanın haber alınması üzerine izinli olan tüm
güvenlik
personelimizi
kampüse
davet
ettik.
Daha
sonra
Sayın
Başbakanımızın ve Cumhurbaşkanımızın televizyonlardan verdiği mesajlar
üzerine, gerekli olan tedbirler üzerine çalışmaya başladık ve bu girişime izin
verilmemesi için bizim üzerimize düşen neler varsa yapmak için
hazırlıklarımıza derhâl başladık. Biz bu kapsamda, biraz önce girmekte
olduğunuz Konya yolundan gelebileceklerini değerlendirerek o yolda, o yolu
kapatmak maksadıyla, kendi envanterimizde bulunan itfaiye aracı ve kepçe
vasıtasıyla yolu engellemek için o arabaları oraya koyduk ki geldikleri zaman
daha ileriden farkına varalım, eğer ki bir silahlı araçla gelirlerse de o
silahların menzilinin dışında kalalım diye değerlendirdik.
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00.13’te korsan bildirinin okutulması üzerine biz TÜRKSAT 4A ve 3A
uydularından -Ki şu konuyu arz etmek istiyorum: O sırada 4 uydumuz
işletilmekteydi. Bunlardan iki tanesi TRT’nin yayınlarını veren uydulardı.
Uyduların belli parçalarıyla biz bu yayınları tekrar dünyaya yansıtıyoruz ve
ilgili parçaları ki biz bunlara transponder adını veriyoruz teknik olarak bu
parçalar üzerinden yayınlanıyor - daha sonra çeşitli yöntemlerle biz TRT’nin
yayınını kestik.
Burada, fark ederseniz, on dakikalık bir ara var. Bu ara şu sebepten
kaynaklanıyor: Bizim uydumuzun faaliyete geçebilmesi için, bizim “uplink
istasyonu” dediğimiz bazı istasyonlara ihtiyacımız var. Biz bu hizmeti gerek
TÜRKSAT’ta sağlıyoruz gerekse büyük televizyonlar kendi tesisleri içerisinde
sağlıyorlar. TRT kendi uplink hizmetini kendi başına idame eden bir
organizasyon olduğu için bizim TRT’nin çıktığı yayının üzerine bir yayın
çıkmamız gerekiyordu. Bunun için de belli bir bant genişliğini boşaltarak daha
kuvvetli olarak bunun üzerine çıkma planımız vard ı. Fakat bunun fazla süre
alacağını değerlendirerek sonra yaptığımız bir durum değerlendirmesi
sonucunda daha hızlı kesilmesini sağlamak maksadıyla uydudan biz yayını
kestik. Daha sonra, TRT’nin kontrol altına alınmasından sonra, biz tekrar TRT
yayınını ve rdik. Yine aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün
milletimizi meydanlara davet etmesiyle de beraber biz üzerimize düşeni yaptık
ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yayınının tüm televizyonlar vasıtasıyla tüm
Türkiye’ye yayınlanmasını sağladık TRT şu anda y ayında değilken.
Daha sonra, 00.47’de buraya iki helikopterle gelmişler. Bu
helikopterlerden bir tanesi bizim nizamiye bölgemize -ki şu anda ekranda
gördüğünüz o mermilerden bir tanesinin yansıması - ateş üssü oluştururken
diğer helikopter şu anda şu arka bölgede olan açıklık alana yaklaşık 14 kişilik
bir timi indirmiş. Gelen 2 helikopterle beraber 14 kişilik tim içerisinden bir
kısmı, ekranda da gördüğünüz üzere, iki bölüme ayrılmıştır. Bu ayrılanlardan
4 tanesi tam arkamızda bulunan uplink istasyonumuza y önelirken diğer 10
tanesi de hemen şu geldiğiniz yan yolu kullanarak nizamiyeyi ele geçirmeye
çalışmışlar. Nizamiyeyi ele geçiren askerler, asker üniforması içindeki
kalkışmacılar
–düzeltiyorum- bizim güvenlik güçlerimizi etkisiz hâle
getirmişler. Daha sonra 00.55’te.. Sizler de içeri girerken fark etmişsiniz, iki
kademeli bir nizamiye girişimiz var bizim; birinci kademede ön güvenlik
kontrollerini yapıyoruz, tesisimize belli bir mesafede, daha sonra da ikinci
kademede daha çok kişisel güvenlik kon trollerini yapıyoruz, özellikle bombalı
araçlara karşı alınan bir tedbirdir. Helikopterlerle bizim ana nizamiyemiz ateş
altına alındığı sırada tesislerden sorumlu olan direktörümüz rahmetli Ahmet
Bey yanındaki arkadaşlarımızla, ki yine onlardan biri Ali Ka rslı Bey, rahmetli kendisi bizim hukuk müşavirliğimizde görevli, durumdan kendine görev
çıkararak bu ekibin içerisinde yer almış - yine, arka tarafta oturan Ferhat Bey ki kendisini de bizim güvenlikten sorumlu şefimizdir - ateş kesildikten sonra,
helikopte rler bir süre ateş edip bölgeyi terk ettikten sonra burada zayiat ya da
arkadaşlarımda herhangi bir yaralanma var mı diye merak ederek hızla
nizamiyeye doğru gelmeye başlamışlar 00.55’te.
Daha sonra televizyonlarda da çıkan –görüntüsü var bunların, kamera
kayıtları- “Dur.” dahi demeden –ki gelen bu 3 arkadaşımızda da silah yok -

T BM M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
İ ncelenmemiş Tutanaktır
Komisyon: FETÖ
Tarih: 02/12/2016

Saat: 12.00

Kayıt: AraştırmaDarbe

Uzman:

Sayfa: 4

“Dur.” ihtarında dahi bulunmadan hızla gelen aracın üzerine asker üniforması
içerisindeki kalkışmacılar ateş etmişler. Ateş ettikten sonra araç tam
nizamiyenin girişinde duruyor, il k ateş esnasında şoförümüz Ali Karslı Bey
Hakk’ın rahmetine kavuşuyor, Ahmet Özsoy Bey, direktörümüz ağır yaralı
olarak kurtuluyor –kurtuluyor demek yanlış olur, ağır yaralı olarak arabanın
içerisinden dışarı çıkıyor - Ferhat Bey, güvenlik şefimiz ise yine arabanın
arkasından dışarı çıkıyor. Arabanın arkasından dışarı çıkan Ferhat Bey’e
askerler bir müdahalede bulunuyor burada. Burada tabii, yine, şu alttaki
resimden de görebileceğiniz gibi bu ateş sırasında hasar alan aracımız
içerisindeki şoförümüz bu bölg ede –ki tam arkanızdaki bizim kontrol
istasyonumuz- kameraların kontrol edildiği istasyonda yaralı olarak o hasar
alan aracın içerisinde duruyor. Daha sonra, Tesisler Direktörümüz Ahmet
Bey’i araçtan çıkarıyorlar, saat 01.37’ye kadar aracın yanında bırakıy orlar ve
kendisi orada Hakk’ın rahmetine kavuşuyor. Aslında, ilk ateş anında kendisi
yaralı olarak kurtuluyor fakat gerekli tıbbi müdahaleye müsaade edilmediği
için -bizim arkadaşlarımız kendisinin yaralı olduğunu ve bir an önce tıbbi
müdahale ihtiyacı bul unduğunu, ambulansımızla beraber… Ki ambulansımızı
ilerdeki resimlerde göreceksiniz, biraz önce sizin araçlardan indiğiniz yere
getirilmişti, herhangi bir ateş anında bir an önce müdahale edilsin diye saldırı
başladığında- saat 01.37’de de kendisi şehit ol du. Bu esnada, tüm bunlar
nizamiyede olurken şu bölge –ki şurada anten var, o büyük anten, vurulan
anten, altında da uplink istasyonumuz - 4 asker tarafından ele geçiriliyor, ele
geçirildikten sonra tüm uplink istasyonumuzdaki personeli etkisiz hâle
getiriyorlar, cep telefonlarını topluyorlar ve kendi yayınlarını çıkarmaları için
bası yapmaya başlıyorlar. O sırada –onlar TRT’nin yayında olduğunu
düşünüyorlar- “Sadece TRT’yi çıkarın, diğer yayınları indirin.” şeklinde bir
baskıda bulunuyorlar. Bizim arkadaşla rımızdan bir tanesi bu yayınları, -ki
birazdan orayı da ben size arz edeceğim. Birçok televizyonun bulunduğu bir
ekran, o ekrandan biz yayının kalitesini kontrol ediyoruz - o ekrana giden bir
mekanizmayı kapatarak aslında “Yayını kapattık.” diye askerleri o yalıyor.
Fakat askerlerin bir tanesi yan tarafa geçip bağlı olmayan bir televizyonu
açtığı zaman yayınların kapanmadığını fark ediyor. Bu, biraz önce size arz
ettiğim durum. Herkesi topluyorlar. Ekranlar var burada. Bu ekranlara
döndürüyorlar ve bu kapsamd a da bizim tüm personelimizi etkisiz hâle
getiriyorlar. Ve şu konuyu arz etmek istiyorum ki birazdan resmi de var. Bizim
personelimizden zaten umutlu değiller yardım alabilecekleri. Bu cümlemi
birazdan daha net anlatacağım. Bizim personelimizden umutlu olm adıkları için
bunlar 4 kişilik bir ekipten yardım istiyorlar. Arkadaşlarımızın duyduğu telefon
konuşmaları kapsamında “Teknik ekip gelmedi mi? Teknik ekip geç geldi.”
gibi aralarında diyaloglar geçiyor. Şurası Konya Yolu. Buradan sağa döndüler,
sol tarafta bir lojistik şirketi var. Biz tabii TRT’nin yayınını indirdikten sonra
muhtemel olarak bize saldıracaklarını düşündüğümüz için güvenlik güçlerine
telefon ederek bilgi verdik. Güvenlik güçleri polislerimizle burada tedbir
alıyorlar. 4 kişi TÜRSAT’a girmeye çalışıyor, tüm bu saldırı, çatışma ve şehit
olayları esnasında ve arkadaki “uplink” istasyonunun ele geçirilmesi
sürecinde aynı esnada 4 kişi TÜRSAT’a girmeye çalışıyor. Polislerimiz
kendilerine kimlik soruyor, “Madem TÜRKSAT’a girmek istiyorsunuz, TÜRSAT
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kimliğinizi gösterin.” diyor. Onlar da TÜRSAT kimliklerini gösteremiyorlar,
şüpheli hareketlerde bulunuyorlar ve burada gözaltına alınıyorlar. Biz daha
sonradan bu 4 kişinin FETÖ terör örgütüyle ilişkili bazı kurumlarda çalıştığını
polis tarafından öğrend ik.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Hangi kurumlarda çalıştıkları…
… - Benim bildiğim kadarıyla Samanyolu televizyonuyla, Şifa
Hastaneleriyle…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – TELEKOM’da çalışan var mı bunların
içinde?
… - Bildiğim kadarıyla yok. Hukuk müşavirimize sorab iliriz.
… - TÜBİTAK Eski Daire Başkanı var.
… - TÜBİTAK Eski Daire Başkanı var.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – O kadar açık ki kimin darbe yaptığı.
… - Şu anda içerisinde bulunduğumuz bina idari binası. Yerine getirmekte
olduğumuz görevlerle ilişkili değil, t eknik anlamda kastediyorum. Ama o kadar
gözü dönmüş ki o gelen asker üniformasındaki kalkışmacıların bizim buradaki
kameralarımıza kadar kırıyorlar ve devletin malına zarar veriyorlar. Daha
sonra gelişmelerden haberdar oluyorlar. Başarısızlığa doğru gittik lerini fark
ediyorlar, sadece TÜRKSAT’ta değil, tüm Türkiye üzerinde ve ele
geçiremedikleri istasyonu tahrip etmeye karar veriyorlar. Bu kapsamda,
“uplink” istasyonunda tutuklu olarak esir aldıkları personeli nizamiyenin
dışına doğru çıkartıyorlar ve TÜRKS AT’ın bombalanması yönünde istekte
bulunuyorlar. Herkesi topluyorlar. Biraz önce ifade ettim. Ambulans burada,
şehidimiz burada yatıyor, yaklaşık 20 metre var aralarında, ambulansa
koyarak götürülmesine müsaade etmiyorlar. Daha sonra iki şirket arabası, bi r
de minibüs, çalışanımızın minibüsünü alarak aynı esnada buranın
bombalanacağı yönünde haberler konuşulurken bizim arkadaşlarımız sadece
buranın bir işletme tesisi olmadığı, aynı zamanda yan tarafta ailelerin de
kaldığını -ki 76 hanelik bir lojman yerleşk emiz var bizim yanımızda - onlara da
haber vermeleri gerektiğini söylüyorlar ve bizim arkadaşlarımız hemen
lojmanlara haber veriyorlar. Onlar da lojmanlarla beraber çıkan arabalardan
yararlanarak, faydalanarak kaçmak için harekete geçiyorlar, 2 Fluence mark a
şirket arabası, bir de çalışanımızın Hyundai marka dolmuşuyla beraber
lojmanı boşaltan çalışanlarımız da Konya yoluna doğru gidiyorlar fakat biz
polislere haber verdiğimiz için, orada tedbir alındığından dolayı, polislerle
kısa süreli bir çatışmaya giriy orlar. Bir polis arkadaşımız yaralanıyor, asker
üniformalı kalkışmacılardan bir tanesinin de yaralandığını, daha sonradan da
kendi arkadaşları tarafından öldürüldüğünü sonradan yapılan savcılık
incelemeleri sonucunda öğrendik.
4 adet bomba atılıyor Sayın Başkanım.
… - PKK yaptığı gibi aynı, yaralı bırakmıyorlar ya. Hani, son
anlattığınız tabii, çok ilginç.
… - Onu bir daha tekrarlar mısınız lütfen.
… - Bu kesin bir bilgi midir?
… - Efendim, burada, çıkışta, Konya yolu… Biraz önce size arz ettiğim
gibi, çıkışta bir çatışma çıkıyor, 15 kilometre kadar minibüsü kullanan Ercan
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Şen isminde bir astsubay, bilahare, 15 kilometre ileride araçla kaza yapıyor,
kaza yaptıktan sonra kafasından vurularak infaz ediliyor.
… - Acaba kaçmak mı istedi, bırakıp ayrılmak mı is tedi?
… - Orada ne olduğunu bilmiyoruz fakat polisle çatışmasından sonra 15
kilometre gitme ihtimali yok. Yani, savcılık ve emniyet nezaretinde
değerlendirmemizde 15 kilometre o şekilde gitme ihtimali yok. Yani, orada
vurulduğu için, muhtemelen kendi arkad aşları tarafından vurulup daha sonra
helikopterle…
… - Bir de kafasına sıkılmış diye bir tespit yapıyorsunuz.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) - Affedersiniz, Sayın Başkanım, özür
dilerim…
…- Helikopterle 15 kilometre ileri gidildikten sonra helikopter onu
bırakıp diğerlerini alarak uzaklaşıyor ve sonradan verdikleri ifadelerden
öğrendiğimize göre Akıncı Üssüne gidiyorlar.
… - Akıncı Üssüne ve Gülhaneye, gidiyorlar.
… - Yaralıları da oraya götürüyorlar.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) - 1 yaralımız var.
… - Bizim 4 yaralımız var.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) - Yok, 1 yaralımız var, 20 metre ileride
ambulans var ve yaralının ambulansla taşınmasına izin vermiyorlar.
… - Evet, vermiyorlar.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) - Kamera kayıtlarımız falan var mı, o
yaralının bir yardım isteme şekli onl ardan, onların konuşmalar var mı tespit
ettiğiniz?
… - Yok, şöyle söyleyeyim: Atlamalarda oralarda, tam net görünmüyor
yani zaten ses olmadığı için…
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) - Yaralı kim?
… - Ahmet Özsoy, şehidimiz.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) - Şehit oldu.
… - Şehit olan. Yani, ağır yaralanıyor aslında, belki müdahale edilse, o
an ambulansa… Çünkü, Gölbaşı Hastanesi çok yakın, o şekilde kurtarılırdı
diye değerlendiriyoruz.
4 adet bomba atılıyor bizim olduğumuz yere, yerleşkemize. Bunlardan 2
tanesi ağır tonajlı bo mbalar ki yaptığı tahribattan yaptığımız değerlendirmeye
göre, korugan tipi bomba atıyorlar. Yani, aynı, Meclise atılan bombanın bir
benzerine atıyorlar. Bu 1’inci bomba 03.12’de atılıyor, 2’nci bomba 03.13’te
atılıyor, 3’üncü bomba 03.15 ve 4’üncü bomba d a 03.18’de atılıyor. Bu 4
bomba TÜRKSAT’ın… 1’inci atılan bomba büyük antenin hemen yanındaki
binaya isabet ediyor -onun resimleri var, birazdan onları göstereceğim - diğeri,
hemen 50 metre ilerisine, diğer bomba anten parkımızın tam ortasına düşüyor
-ki bu düşen bombanın da resmi var, yaklaşık 3,5 -4 metre çapında bir çukur
açıyor, oradaki tahribatı da göstereceğim - 4’üncü bomba da aslında, anten
parkının biraz dışarısında olan trafo bölgesine atılıyor, muhtemelen trafonun
vurulması maksadıyla atılıyor. Bunu n üzerine…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) - Bu 4 bombadan sonra siz faaliyetinizi
sürdürebildiniz mi teknik olarak?
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… - Sündürebildik sayın vekilim, şöyle arz edeyim: Bizim, uyduyla
gerçekleştirdiğimiz iki ana görevimiz var; bir tanesi “broadcaster” dediğimiz
televizyon yayınları. 16 Temmuz sabah saat 10.00’da ben, Sayın Bakanımızı
televizyon yayınlarının tümünün fonksiyonel olduğu noktasında bilgilendirdim.
Yine, 16 Temmuzda saat 12.00’da da bizim haberleşme görevimiz var…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) - Telefon, İnterne t.
… - Gibi, çok detayını veremeyeceğim bazı haberleşme görevlerimiz var,
onların da saat 12.00’dea itibaren yerine getirmeye çalıştık. Neden? Çünkü,
biz sıcak yedeklilik sistematiğiyle çalışıyoruz. Sıcak yedeklilik şu: Her şeyin
bir yedeğini tutmaya çalış ıyoruz. Çok acil ve mümkün olduğunca bizim hayati
faaliyetlerimizi yerine getiren parçaları kastediyorum çünkü bizim ciddi
anlamda bir teknolojik gelişkenliğimiz var burada, girişimimiz var. Dolayısıyla,
biz, ertesi gün, 12.00 itibarıyla tüm faaliyetlerimi zi devam eder hâle geldik
ama şunu arz edeyim: Zaten süreç boyunca, 15’i akşamı boyunca bizim birkaç
tane faaliyetimiz kayboldu bombalara kadar. Bombalarda hasar verilen
antenlerin kullanma yöntemi Allah’tan televizyon yayıncılığını etkilemeyen
antenlere daha çok hasar verdi. Dolayısıyla, o yüzden biz çok kesinti
yaşatmadık milletimize.
…- Evet.
…- Daha sonra, 03.24 itibarıyla halkımız TÜRKSAT’a destek vermek
üzere geliyor. Zaten onlar geldikten sonra yaralılarımızı hastaneye
götürüyoruz ve hastaneye götürd ükten sonra orada tedavi altına alıyoruz.
Fakat henüz bitmiyor tabii TÜRKSAT’a yapılan saldırılar, bombalar son değil.
Bombaların ötesinde, daha sonra silahlı helikopterlerle saldırıyorlar. Fakat
silahlı helikopterle saldırırlarken güvenlik kuvvetlerimizin buraya gönderdiği
bir zırhlı araç ve üzerindeki hava savunmaya yönelik makineli tüfekle
karşılıklı çatışma yaşanıyor saat dörtten itibaren. Ve ertesi gün hep beraber
hiç kimseyi -ben bunu gururla söylemek istiyorum - hiçbir personelimizi
aramadan kendileri sanki cep telefonlarına ilahî bir mesaj gelmiş gibi hepsi
buradalardı sabah, hepimiz buradaydık. Tabii, bunun bir psikolojik travması
vardı ama o travmayı biz TÜRKSAT’ın ne kadar önemli bir görev yaptığının
farkındalığıyla o gün yendik. O gece saat bir it ibarıyla belediyelerimizin de,
Gölbaşı Belediyesinin, Büyükşehir Belediyesinin de desteğiyle içerideki tüm
tahribatı biz dışarı çıkarttık. Onları da yaymadık. Şu karşıda 3 tane dağ
yaptık içerideki tahribattan. Bunları kaynağı da şu şekilde: Antenimiz 170 ton
ağırlığında bir anten. İlk uydumuz 1B’yi kontrol eden, onun faaliyetlerine
yönelik bir anten. Üzerinde bir Türk Bayrağı vardı, ilk hasar aldığımız yer
Türk Bayrağı ama biz onu düzelttik. Antenimizi de görmüşsünüzdür.
…- Girişte gördük, evet.
…- Daha gö revimize sadık ve bağlı kalmak için bir anı olarak
gözümüzün önünde tutuyoruz onu.
Biraz
önce
ifade
ettiğim
4
bombadan
3’üncüsü
olduğunu
değerlendirdiğimiz bomba, bu bölge anten parkı -birazdan da gezdiğimizde
göreceksiniz- buraya düşüyor. Bizim bu anten parkımız özel tasarımlı bir
anten parkı, bu demirler o yüzden. Altından geçilebilir. Kablolar geçiyor
bunlardan, çok ciddi, değerli, kıymetli kablolar geçiyor. Bomba buraya
vuruyor. Bombanın üç etkisi var: Ateş, ses ve “blast” etkisi yani basınç etkisi.
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Basınç etkisiyle antenlerimizdeki hasarlar bunlar. Bizim için bunlar çok
önemli, şu parçalar çünkü biz bu parçalar vasıtasıyla yayınımızı şu bölgeye
topluyoruz ve yayınımızı o şekilde işliyoruz. Tahribatın görülmesi açısından…
Burası yaklaşık 4 metrelik bir yerdi. Yine, antenimizin alttan görünüşü. Yine,
bombanın binada yarattığı hasar. Biz bu binanın bir bölümü yıktık. U şeklinde
bir bina düşünün, bomba bu bölgeden vuruyor. Sol taraftaki U parçasını ileri
itiyor ve bütün binanın statiğini bozuyor. Birazdan, içeride de resimleri var.
Bombanın içeriden görünüşü… Bu binayı yıkmadık, birazdan arz edeceğim
size. Binaya vurduğu yer, tam buradan vuruyor bomba. Yine, arkadan
görünüşü. Uçak şu bölgeden bombayı bırakıyor, bomba bu bölgeden vuruyor.
Ve biraz önce ifade ettiğim gibi, bu binanın bu bölgesini de, şöyle uzayıp
giden bölgesini de -şuradaki çatlaklardan da fark edebilirsiniz - bir el gelmiş,
itmiş gibi bir hasar yaratıyor. Yine, bombanın binaya vurduğu yerin farklı bir
açıdan görünüşü. Binanın içten görünüşü, k abloların geldiği yer, tavanı. Bu
binanın bir özelliği var, onu da arz etmek istiyorum ben size: Üzerinde 170
tonu kaldırabilecek bir bina olduğu için normal bizim evlerimizden çok çok
daha kuvvetli binalar. Ona rağmen bu hâle geliyor.
Yine, işte U şeklindeki bina buradan daha net görülüyor, U şeklinde. Ne
kadar çok silah kullandıklarını arkadaşlarımız çekmişler, bunlar hep onların
kovanları. Bu da yine farklı bir açıdan görüntüsü. Biraz önce, şehitlerimizi
verdiğimiz aracın görüntüsü. Ö ndeki 2 personelimiz şehit oldu, arkadaki
personelimiz yaralı olarak kurtuldu; 4 yaralımız 2 şehidimiz var.
Yine, helikopter tarafından yapılan saldırının izleri. Bu camlar özel
camlar, ona rağmen bizim nizamiyemizdeki...
Yine
aynı
şekilde
buralarda
otur duğumuz
kamelyalar
var,
kamelyalardaki bazı izler, bunları en son silahlı helikopterden gelen ya da
bombadan gelen şarapnel parçaları olarak değerlendiriyoruz.
2 şehidimiz biraz önce arz ettiğim şekilde, Ahmet Bey, Ahmet Özsoy,
kendisi bizim tesislerin iş letmesinden ve güvenliğinden sorumlu direktör
arkadaşımız, lojmanda oturuyor, olayı duyar duymaz hemen kendini görevinin
içerisinde buluyor ve şehit oluyor. Ali Bey yine kendisi aslında hukuk
müşavirliğinde idari işler sorumlusu ama durumdan kendisine göre v çıkartıyor
ve o da şehit oluyor.
BAŞKAN – Kısa özgeçmişlerini mümkünse okuyalım ve ondan sonra
ruhlarına bir Fatiha okuyalım.
–Tamam.
Şehit Ahmet Özsoy, 28 Şubat 1967 tarihinde Amasya’da doğdu. İlk,
orta ve lise eğitimini Amasya’da tamamladı. 1985 yılın da Amasya İmam Hatip
Lisesini birincilik derecesiyle bitirdi. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Akademi ve özel sektörde gerekli tecrübeyi
edindikten sonra 2004 yılında TÜRKSAT Anonim Şirketi bünyesinde göreve
başlayan Özsoy, son olarak Tesisler İşletme Direktörü olarak görev
yapmaktayken 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ -PDY terör örgütünün darbe
girişimi sırasında TÜRKSAT Gölbaşı yerleşkesinde darbecilere direnirken Ali
Karslı’yla birlikte görevinin başında şehit edil di. TÜRKSAT olarak
mevcudiyetinizle iftihar ediyor, minnet ve şükran duygularımızı sunuyoruz,
ruhunuz şad olsun.
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Bu yazının bir özelliği de var. Girerken belki dikkatinizi çekmemiş
olabilir ama sağ tarafta biz şehitlerimiz ve o akşam buradaki ter akıtan, k an
akıtan arkadaşlarımız, mesai arkadaşlarımız için küçük bir anma anıtı
yapıyoruz. Biz bu yazıyı ve biraz sonra okuyacağım Ali Karslı’nın yazısını
oraya koyacağız ki bizi ziyarete gelen, çünkü burası çok uluslu bir şirket,
bizim Türk müşterimiz kadar çok uluslu şirketlerle de anlaşmalarımız ve
çalışmalarımız var, onlara da iyi bir örnek olacak diye değerlendiriyoruz.
Şehit Ali Karslı 7 Ekim 1971 tarihinde Çorum’da doğdu. 1992 -2006
tarihleri arasında özel sektörde gerekli tecrübeyi edindikten sonra 2006
yılında TÜRKSAT Anonim Şirketi bünyesinde göreve başlayan Karslı, son
olarak da hukuk müşavirliğinde görev yapmaktayken 15 Temmuz 2016
tarihinde FETÖ-PDY terör örgütünün darbe girişimi sırasında TÜRKSAT
Gölbaşı yerleşkesinde darbecilere direnirken Ahmet Özsoy ’la birlikte görevi
başında şehit edildi. TÜRKSAT olarak mevcudiyetinizle iftihar ediyor, minnet
ve şükran duygularımızı sunuyoruz. Ruhunuz şad olsun.
BAŞKAN – Evet, birer Fatiha okuyalım.
Ruhları şad olsun. Biz de minnetle, şükranla anıyoruz, mekânları
cennet olsun. Bütün milletimize örnek 2 şehidimiz. Gerçekten, siz anlatırken
biz bu kadar duygulanıyoruz, o akşam onlar burada nasıl bir mücadele verdi,
nasıl çetin şartlar altında bu kavgayı sürdürdüler, siz devam edeceksiniz ama
böyle mecburen duygulandık. Hakikaten şu ana kadar anlattıklarınızdan bütün
çalışanlarımızın fedakârca bu müesseseyi önemine binaen korumak için canla
başla nasıl mücadele ettiklerini gösteriyor bir. İkincisi de birileri hâlâ olayları
çarpıtmaya, farklı yönlere çekmeye gayret etse d e bu darbe girişimini
gerçekleştiren Fetullahçı Terör Örgütü militanları olduğu, işte şu anda
Hükûmetimiz tarafından kanun hükmünde kararnamelerle kapatılan bu
örgütün televizyonları, müesseseleri, kuruluşları, birtakım kurum ve
kuruluşlarında çalışan kişi lerden de buraya hazırlıklı destek almaları
gösteriyor ki Fetullahçı Terör Örgütü tamamen önceden haberli, aralarında
iletişimi kurmuşlar ve burada kendi insanlarımızın canlarına kıyma pahasına
az önce ifade ettiğinizi gibi bir yaralımızın işte şu anda şah adet şerbetini
içmiş olan 20 metre yakınındaki ambülansa taşınmasına bile müsaade
etmeyecek kadar hain, vicdansız, vicdanları kararmış bir çetenin, bir cuntanın
Fetullahçı Terör Örgütü olarak ifade ettiğimiz bu hainlerin saldırısı altında
kalındığını görmü ş oluyoruz. Bu vesileyle şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.
Buyurun Cenk Bey, devam edin.
- 4 yaralımız vardı. Giden Davut Kasetçi, kendisi şoför. Size arz
ettiğim arka taraftaki kamyonette yaralandı, helikopter ateşi esnasında.
Boynunda bir parçacık vard ı, şükür doktorlarımız sayesinde şu anda iyileşti,
görevinin başında.
Ferhat Bey 2 şehit verdiğimiz aracın içerisindeki arkadaşımızdı.
Kendisi de hızla görevine geri döndü. Zaten içinde olduğu psikolojik durumla
biraz önce ifade ettiğimiz gibi durumdan ke ndine görev çıkartarak bir an önce
göreve gelmek için bizim uyarmalarımıza rağmen yarı yaralıyken kendisi
göreve başladı, biz de müsaade ettik bu kadar gönüllü olunca, şu anda
kendisi gayet sağlıklı.
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Halil Bey kendisi işletmeyle sorumlu bir arkadaşımız. B ayağı emeği
olan bizim kaloriferlerimizle, sistemlerimizle ilgili olan bir arkadaşımız, o da
bir şarapnel parçasıyla ayaklarından yaralanmıştı, onun da tedavisi gayet iyi
bir şekilde tamamlandı.
Muhammet Emin Bey’e bizim personelimiz, güvenlik personeller imizden
bir tanesi, onda da şarapnel parçaları ve yaraları vardı. Birçoğunu çıkarttık
ama bir tanesi hâlâ çıkmadı, vücudunda hâlâ 15 Temmuzun anısı olarak
saklıyor, inşallah onu da yakında çıkartabilirsek daha az zayiatla olarak bu
işten kurtulmuş olacağız .
Sayın Başkanım, sayın milletvekillerim; benim arz edeceklerim bu
kadar. Sizin de sorularınız varsa cevaplamaktan mutlu oluruz.
…Sayın Başkanım, müsaade ederseniz…
BAŞKAN- Buyurun.
…Teşekkür ediyoruz Sayın…
Öncelikle tabii burası gerçekten tabii haber leşmenin kalbi gibi bir şer
Türkiye açısından, oldukça da şehir dışında bir yer. Sizin kendi güvenlik
personeliniz var ama oradaki tabii ki sizin silah ve mühimmat durumunuz
nedir, onu tabii bilemiyoruz ama böyle bir olağanüstü durumda size en yakın,
sizin güvenliğiniz için görevli birim hangisi? Siz haber verdikten sonra ne
kadar sürede buraya ulaştılar?
- Şimdi Sayın Vekilim, o akşamki durumla ilgili, tabii, emir komuta
zincirinin kırıldığı… Bizim normal şartlarda burası jandarma bölgesi.
Jandarma bölgesindeki yani Gölbaşı Jandarma Bölük Komutanlığının
sorumluluğudur sahasında. Biz o akşam tüm güvenlik birimlerini aradık.
Çünkü hem Başbakanlık güvenlik Genel Müdürlüğüyle irtibattaydık hem de
Gölbaşı’ndaki Emniyet Müdürlüğüyle irtibattaydık, hepsiyle irti bata geçtik ama
bize destek sağlayan Emniyetten sanırım Gölbaşı Emniyetten gelen
arkadaşlarımız ilk etapta, daha sonradan da Özel Harekâttan biraz önce ifade
ettiğim araç Polis Özel Harekâttan gelen zırhlı araçtan… Çünkü ilk etapta tüm
güvenlik güçleri bir reaksiyon gösterdi belli bölgelere. TÜRSAT aslında
unutulan bir yer, unutulan ve iyi ki de unutulan bir yer. Biz TRT’yi indirdikten
sonra TÜRKSAT’ın ne kadar önemli bir rol oynadığı herkes farkına vardı.
- Yani devlet unutmadı, teröristler unuttu.
- Yok, teröristleri kastediyorum, onu arz edecektim.
- Bir de şeyi söyleyin, bizim kendi güvenlikçilerimizi söyleyin.
- Onu da arz edeceğim.
Teröristler unutuyor zaten TÜRKSAT’ı. Hemen devletimiz ardından
zaten o şekilde bu devletimizin aldığı tedbir ler vasıtasıyla o teknik destek yani
gelemediği için buradaki şu anda bu durumu konuşuyoruz. Biz zaten -sayı
vermek istemiyorum - gece “x” olan güvenlikçi sayımızı hemen “3x”e çıkardık.
Elimizde bazı –yine sayı vermek istemiyorum, beni mazur görün - hafif piyade
tüfeklerini ve mühimmatı dağıttık, tabancalarımızı da dağıttık. Bu kapsamda
gerekli emniyet tedbirini aldık ama biz tabii, herkesin şaşırdığı şey
helikopterle gelmeleriydi.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) - Helikoptere ateş edebilecek bir silahınız
sizin uzun namlulu silahlar var burada.
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- Var, ateş eden arkadaşlarımız da var ama onlar helikopterlerin altı
zırhlı olduğu için bu silahlar helikopterlere işlemez.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Gene, bu sunumunuz sırasında
belirttiğiniz özellikle 4 teknisyenin aslında isimlerinin ve kurumlarının burada
açıklanması hani bizim bugün
yanımızda
yok ama beraberimizde
komisyonumuzdaki Burhanettin Bey'in sıkça hani “Bunu Fetullahçı terör
örgütünün yaptığını nasıl ispatlayacağız?” konusunda bence önemli bir delil.
O bakımdan o buraya gelen 4 teknik personelin kimler olduğu ve hangi
kurumdan geldiğinin açıklanmasında başka bir sakınca yoksa bence fayda
var.
BAŞKAN – Tutanakçı arkadaşlarımız Genel Müdürümüzün o kısmını
sanıyorum tutanağa aldılar ama Mehmet Bey'in sorusu önemli.
Bir de, Mehmet Bey, nasıl olsa adli işlem yapıldı, dolayısıyla, Mehmet
Bey'in…
- Fezleke de hazırlandı Başkanım.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) - Fezleke hazırlandıysa bunu bence
bunların kim olduğunu ve hangi kurumda…
- …çıktı.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) - Çıktı ama Meclis tutanağına girmesinde
fayda var.
BAŞKAN – Bugün Komisyonumuzun ziyareti sırasında kurumlarıyla
isimleriyle söylenmesi… İddianamemiz hazırlandı değil mi herhâlde? Onun
için kayıtlara geçsin.
Cenk Bey, gazetecilerimizde şöyle bir şey de var, Belma Ha nım
uyarıyor beni.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Çok önemli bir yani bu
konuşulan konu, bahsettiğiniz olay çok önemli. Bir kere daha onu biraz daha
açıklayarak anlatabilirseniz memnun oluruz hem kameradaki arkadaşlarımız…
- Bu 4 kişi mi?
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Evet bu olayı, 4 siville ilgili.
BAŞKAN – Mehmet Çelikçi Bey, hukuk müşaviri.
– Efendim o gece tabii emniyet personeliyle biz sürekli irtibat
halindeydik. Yaklaşık 20 kadar emniyet personelimiz bize destek amacıyla
gelmişti fakat içeris i darbeci askerler tarafından işgal edildiği için çok fazla
yaklaşamadılar ve hazırlıksız bir şekilde gelmişti yani buradaki arkadaşların
ne tür teçhizata sahip olduklarını bilmedikleri için apar topar ve aynı zamanda
Özel Harekât da bombalandığı için yete rli teknik desteği de olmadan
gelmişlerdi. O arkadaşlar saat yaklaşık 02.00 civarında Megane marka eski bir
araçla 4 sivil geliyor -yani bizim emniyet personelimizden aldığımız bilgileri
aktarıyorum size - bu 4 sivil TÜRKSAT’a girmek istediklerini söylüyorl ar.
Kendileri niçin TÜRKSAT’a gitti? “Arkadaşlar destek için bizi çağırdılar.”
ifadesinde bulunuyorlar. “Önceden TÜRKSAT’ta çalışıyoruz.” falan diyorlar.
Bu arkadaşların bir kısmı İzmir’den, bir kısmı İstanbul’dan, bir kısmı
Kocaeli’den, Ankara’dan o gece buluşup bir araba kiralayıp gece saat
01.30’da TÜRKSAT’a geliyorlar fakat şüpheli hareketlerde bulunmaları üzerine
orada bulunan emniyet birimindeki arkadaşlarımız bunları gözaltına alıyor
yani kelepçeleyip araçlarının içerisine oturtuyorlar. Zaten dışarıd a alınan
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beyanlarda da o saatten sonra artık bizim uplink merkezimizde darbeci
askerlerin yayınları kesemeyeceklerini anlamaları ve dışarıdan da teknik
ekibin gelmemesi üzerine şu beyanları var: “Artık plan değişti, burayı
bombalayacağız.” Akabinde çıkıyor lar. O vatandaşlar gözaltına alınıyor fakat
bir kişi orada kalıyor o da şu amaçla: Tam bombalanma esnasında bir panik
havası oluyor o 3 kişi polis taraf ından götürülüyor fakat bir kişi aracın
içerisinde unutulmasına rağmen ertesi gün kelepçeli vaziyette ka çarken
yakalanıyor o vatandaş da. Biz de bilahare ertesi gün gün terörle mücadele
ekipleriyle beraber çalışan bizim buradaki teknik personelimiz ve medya
dünyasını tanıyan arkadaşlarımız olduğu için değişik kanallardan arayarak –ki
gözaltı süreleri vardı- gözaltı süreleri geçmeden önce biz bunlara istihbari
bilgi anlamında araştırmalar yaptık. Bu arkadaşların, o vatandaşların,
şüphelilerin, 4 kişinin isimleri; birisinin ismi Aydın Yavuz, birisinin ismi Burhan
Güneş…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Görevleriyle beraber okuyabilirsek…
..-Birol Baki. Efendim, bizim öğrendiğimiz bilgilerden, bunların ikisi eski
Samanyolu TV çalışanı.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – İşte hangisi yani onları ismen
okuyabilirsek…
..-Yani, ben şu an onu not almamışım. Birol Baki, Salih Mehmet
Dağköy, bunlar eski Samanyolu TV çalışanları. Aydın Yavuz ve Burhan
Güneş, TÜBİTAK’ta eski daire başkan yardımcıları, daha sonra görevden
alınmışlar, daha sonra Şifa hastanelerinde vesaire tekn ik personel olarak
çalışmışlar. Bu arkadaşların özellikleri şu: Bu kişiler, şüpheliler elektronik
haberleşme mühendisi ya da bilgisayar mühendisi yani yayınları kesme
konusunda gerekli yetkinliğe sahip kişiler. Bunlar şu anda Sincan F Tipi
Cezaevinde tutuk lular.
BAŞKAN – Bir de hastane mi demiştik? Şifa hastanelerinde de
çalışmışlar.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – İkisi Şifa Hastanesinde çalışıyor, ikisi
Samanyolunda çalışıyor.
…-Orada bilgi işlem direktörü olarak çalıştığını öğrenmiştik.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir ) – Başkanım, bu Samanyolu ile Şifa
Hastanesinin birer FETÖ kurumu olduğunun altını çizmek lazım.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Zaten Şifa Hastanesi kayyuma
devredilmişti daha öncesinde.
BAŞKAN – 15 Temmuzdan önce devredilmişti PDY (Paralel Devlet
Yapılanması) bağlamındaki kanunsuz çalışmalarından dolayı. Demek ki
burada, kamuoyunda da bilinen FETÖ/PDY terör örgütünün, nasıl her kanalda
faaliyetleri var, medya alanında da, bilişim alanında da çalışan hem devlete
sızmış militanları hem de kurumları içinde örgütü n kendi haberleşme ağıyla
haberleşip görev verilerek buraların bombalanmasına FETÖ’nün iştirak ettiği,
doğrudan müdahale ettiği ekiplerden oldukları anlaşılmıştır.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Şifa Hastanesine atanan kayyum
heyetinden bir arkadaşımızla benim d aha önce yaptığım bir görüşmede, orayı
teslim alma sürecinde bu elektronik işleri yürüten arkadaşların, o FETÖ
örgütü mensuplarının, onların o gün oradaki işlemlerini nasıl sabote
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ettiklerini, orada yazılan bir yazının nerelerden ortaya çıktığını bize bir miktar
anlatmıştı. Özellikle, bu şeyin, tabii, isimlerin belirlenmesi bakımından
önemli.
BAŞKAN – Bu bilgiler de onu teyit etmiş oldu.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Teyit ediyor, tabii. Yani, bunlar kendi
alanında eğitilmiş elektronikçiler ve kendilerinin kurdu kları başka sistemler
üzerinden haberleşen kişiler. O bakımdan bunlar önemli şeyler.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Şimdi “Burası jandarma bölgesi ve biz
jandarmaya da haber ettik.” dediniz.
…-Tüm güvenlikçilere haber ettik, evet.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Ama jandarma hiç gelmedi buraya,
değil mi?
…-Bu, sanırım Sayın Kaymakamımızın koordinesindeydi. Buraya
jandarma gelmedi.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Kaymakam Beyi göndermemiş olabilir.
…Müsaade ederseniz, hem Mehmet Bey’in sorusunda bir husus… Hani,
“Silahlar dağıtıldı, silahlar etkili mi?”
…-İlk gelen helikopter ATAK helikopteri. ATAK helikopteri bir ölüm
makinesi. Çünkü, bu bir askerî taktiktir. Önce bir manevi baskı yapabilmek
için ATAK helikopteri geldi, baskı altına aldı burayı, tamamen taradı. Ona
herhangi bir güvenlik görevlisinin silahının etki etmesi zaten beklenemezdi.
Ondan sonra gelen helikopter Skorsky helikopteri yani sayısını arkadaşlarımız
tam bilemiyorlar ama 15 -16 kişiyi indiren ve başlarında da asker olduğundan
şüphe ettikleri asıl yönetici -silah tutuşundan belli - olan grup. Yani, sizin
sorunuza, hani “Silahlı bir mukavemet yapıldı, etki etti mi?” İlk gelen
helikopter ATAK helikopteri.
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Sayın Bakanım, ATAK helikopterini de
Türkiye’ye kazandıran bakanımız.
… Bazen hata mı yapıyoruz diye…
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Hayırlı kullanılırsa çok önemli
bir şey bu.
BAŞKAN – Belma Hanım, buyurun.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Sayın Bakanım, Sayın
Başkanım; çok teşekkür ediyoruz ev sahipliğinizi için. Burada vefat ed en
arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılara acil şifalar diliyorum. O
gece yaptığınız kahramanlık, Türkiye’ye haberin bir an evvel ulaşması, şer
haberlerinin de kesilmesi için çok önemliydi. Hepinize çok teşekkür ediyoruz.
Burası şehrin dışında bir bölge. Lojmanlar dışında da bir şey yok. “Halk
buraya geldi.” dediniz. Kim geldi yani Ankara’dan mı geldiler, nereden
geldiler? burası biraz çok korunaklı, uzakta bir yer, birinci sorum bu.
-Gölbaşı ilçesine yakın özellikle…
-Gölbaşı’ndan yürüyerek mi geldiler? Hangi şartlarda geldiler?
-Araçlarla geldiler, yürüyenler de vardı, hiç tanımadıklarını da
araçlarına alıp getirenler de vardı. Sadece o gece değil, ertesi gece de sağ
olsunlar onlar bize hep destek verdiler, dolayısıyla özellikle nereli olduğunu
bilmiyorum ama…
-Muhtemelen Gölbaşılı…
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-…milletimiz bizi burada yalnız bırakmadı. Dediği gibi sayın vekilimizin
büyük ihtimal Gölbaşı’nın halkıdır diye değerlendiriyorum.
-Yani birlik olunca, vatan olunca, konu vatan olunca her şey…
-Tabii…
-Şunu da söylemek lazım sayın vekilim -bir ilçe söylemek- ben hani
buna çok hassasım, kendi personelim adına da farkındaysanız hiç isim
vermedim burada, herkes biliyor onların isimlerini ama bu birlik, bütünlüğün
bozulmaması anlamında biz hep şey yapıyoruz. Mill etimiz bize çok destek
verdi, sağ olsunlar onlar sayesinde de çok daha…
-Affedersiniz, o 4 sivilin emniyet if adelerini biliyor muyuz? Savcılık
ifadelerini biliyor muyuz? İddianameler hazırlandı mı?
-İddianame çıktı diye biye biliyorum.
-Onlar ne diyorlar i fadelerinde? Bir de içlerinde bir ağabey filan var mı,
tırnak içinde söylüyorum, bu Fetullahçı terör örgütünün ağabey, abla gibi…
-Sayın vekilim, biz ilk günden itibaren hukuki çerçevede TÜRKSAT
olarak
hatlarımızı
aramaya
başladık.
Gerek
bizim
kendi
iç
organizasyonumuzdaki
hukuksal
organizasyonlarla,
kurullarla
ve
komisyonlarla gerekse devletimizin yargı organlarıyla ilgili çalışmalarımızı ve
idari organlarıyla ilgili çalışmalarımızı başlattık ve biz suç duyurusuyla ilgili
gerekli olan delil niteliğinde ol abileceğini değerlendirdiğimiz herhangi bir şeyi
zaten yargıya veriyoruz. Aynı zamanda takipçisiyiz de. Çünkü bir devlet zararı
da var orada görülmeyen, 7 milyonun üzerinde -bizim hesaplarımıza göre - bir
devlet zararı var. Her ne kadar biz ertesi gün görev imize devam ediyor olsak
bile, sadece teknik teçhizat ve bina zararı bize 7 milyon lira, bir anonim şirket
olarak TÜRKSAT için bu büyük bir para.
-Doğru.
-Ama biz devletimizin bize teslim ettiği kaynakları en doğru şekilde
korumak maksadıyla hukuk çerçeves inde faaliyetlerimize devam ediyoruz,
yakından takip ediyoruz, bu 14 kişinin tespit edilmesi için çok yakın iş
birliğini… Savcılarımızdan kendilerini de zaten ifadelerini alıyoruz ki biz bu
ifadelere de istinaden davalarda taraf olmak durumundayız ki zarar ımızın
karşılanabilmesi için. Hukuk müşavirliği…
-Sorumuza cevap olmadı.
-İfadelerdeki ortak nokta şu: “Geziyorduk.”
-Gölbaşı’nda geziyorlardı.
-AŞTİ’de buluşmuşlar, değişik illerden -biraz önce arz ettiğim gibi geliyorlar, bir araba kiralıyorlar ve gezme ye çıkmıştı.
-Ben tekrar, yani kira…
-Hiçbirisi kabul etmiyor.
-Bir soru daha sorabilir miyim?
-Buyurun sayın vekilim.
-Daha evvel buraya geçmiş olsun ziyaretlerine geldi birçok siyasi
büyüklerimiz, onlara böyle sunum yaptınız mı?
-Yapmadık, genellikle…
-Sadece bir geçmiş olsun deyip… Yani bu Komisyonun önemi bu.
Bizimki bir geçmiş olsun ziyareti değil –tabii, çok makbul o - konuyu incelemek
içinde çalışan bir Komisyonuz.
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-Evet.
-Onun için bugün burada bu ifadelerin verilmesi çok önemli. Teşekkür
ederim.
-Tam tutanakla tarihe not düşmüş oluyorsunuz, kayıtlara geçiyor.
-Evet, kayıtlara geçiyor.
Bir de, kurumunuzda hiç FETÖ'den dolayı Sayın Bakanım, açığa
alınan, ihraç edilen, üzerinde işlem yapılan bir şey oldu mu? Veya geçmişte,
hani 17-25 Aralıktan sonra d a sizde böyle bir temizlik harekete oldu mu daha
evvelki müdürlerle, vesaireyle ilgili?
-Sayın vekilim, öncelikle birinci belirtilen hususla ilgili bizim için çok
hassas olan bir konuyu arz etmek istiyorum ben. Biz bugün istihbarata karşı
koyma olarak doğr u işler yaptığımız için bu kalkışmacı teröristler daha az
zarar verdiler bize, dolayısıyla biz, 16 Temmuz sabahından itibaren ben ve
personelim buradaki yaşananları mümkün olduğunca az detay ve az insanla
paylaşmak için gayret gösterdik, bunlar sayın büyük lerimiz dâhil, kendilerine
de arz ettik, özellikle basın konusunda mümkün olduğunca basından uzak
durmaya çalıştık. Sebebi, biz ne kadar bazı konularda gizli kalırsak o kadar
savunuyoruz kendimizi. Bu bağlamda biz buna hassas davrandığımız için arz
etmedik, sadece size arz ettik.
-Teknik yetkinliklerimizle... Tabii ki, bizim şeyimiz yok.
-Yok, yok…
-Ama o gece yaşananlarla ilgili bilgi almamız lazım. O anlamda bugün
açıkladıklarınız çok önemli, yani bu 4 kişinin kimliği, Bunların aidiyetleri çok
önemli.
Biraz önce ifade ettiğiniz gibi ben sekizinci ayıma yaklaşıyorum, sayın
büyüklerimizin takdirinin sonucunda burada görevlendirildim. Biz tabii, bu
konular gerçekleştikten, bu olaylar yaşandıktan sonra çeşitli çalışmalar yapık.
Bu kapsamda da bizim şirketimi zde çalışıp da ilgili, bu terör örgütüyle irtibatı
olan kişilerle, hukuk çerçevesinde, kanunlar çerçevesinde ilişkimizi kestik.
Kaç kişiler ve pozisyonları nedir?
Şu anda 41 kişi.
Yani 15 Temmuzdan sonra 41 kişi?
Evet, 41 kişi.
Öncesinde var m ıydı temizlik yani 17 -25 Aralıktan darbe girişimine
kadar?
Tabii, benim öncemdekini bilmiyorum. 6 Nisandan itibaren…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Pekâlâ o gece, darbeci askerler buraya
geldiğinde onlara yardım etmek isteyen herhangi bir personel oldu mu?
Olmadı, onu gururla söylüyorum. Şöyle gururla söylüyorum: Darbeci
askerlerin ifadelerinde de bunu kendileri söylüyorlar zaten. “Biz oradan
yardım alamadığımız için bombaladık.” Zaten olsaydı Sayın Vekilim, hepimiz
hasarın daha büyük olduğunu çok net görebil irdik.
BAŞKAN – Ravza Hanımın bir sorusu var, Ravza Hanım, buyurun.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Çok teşekkür ederiz verdiğiniz
bilgiler için, Sayın Bakanım ev sahipliğiniz için hem milletvekili olarak hem
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Allah razı olsun diyorum. Çok kıymetli,
siz belki buradaki ekibinizle beraber görevinizi yaptığınızı düşündünüz ama
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bizim için, hepimiz için, ülkemiz için hatta dünya mazlumları için ölüm kalım
meselesiydi; tekrar teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum.
Sağ olun.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Özgeçmişinize daha önce
bakamamıştım, hem elektrik elektronik mühendisisiniz hem bilgisayar
mühendisliği eğitimi de almışsınız, o manada benim eski mesleğim olduğu
için meslektaşız, Kara Harp Okulu mezunusunuz. Bu pencereden baktığınızda
hem siz neler hissettiniz bir parça onu da bir iki cümleyle aktarır mısınız?
Diğer sorum da FETÖ, biliyoruz ki eğitim konusunda kendilerini ön
plana çıkartıp farklı yerlere sızan bir örgüt, aynı zamanda da bilişim, bilgi
iletişim konusunda, t elekomünikasyon konusunda TÜBİTAK’taki temizlikleri
biliyoruz, başka kurumlardaki temizlikleri biliyoruz. Burayı zaten biraz evvel
cevapladınız. Buna benzer hassas kuruluşlar var mı, çok dikkat edilmesi
gereken bundan sonrası için. Hani bizim HABERSAN’ımız var, ASELSAN var,
farklı kurumlar var, askerî ve ulusal manada önemli olan. Sizin tabii, bazı
belki yetkinliklerinizi ya da çalışma sahalarınızı bizimle paylaşmanız uygun
olmayabilir ama hassas kurumlar, şu kurumlar Türkiye için çok çok önemli
diyebileceğimiz kurumlar bundan sonrası için de. Bunu hani bir sahayı bilen
birisi olarak sizin o konuda görüşünüzü almak istiyorum.
İkinci olarak da, haberlerde bir şey çıkmış, personele kötü
davranmadığı için infaz edildi, bu FETÖ’cü darbecilerden gibi bir şey. Öyl e bir
şey, acaba demin anlattığınız helikopterden indirilmiş vurulmuş kişi, böyle bir
şey belki yalan haberdir, onu da sormak istiyordum. Öyle bir şey duydunuz
mu siz?
Son sorunuzdan müsaade ederseniz başlayayım, en kolaydan en
zoruna doğru.
Son soruyla ilgili, bizim zaten yaptığımız değerlendirme, vurulmasına
yönelik değerlendirme savcılık tutanaklarından çıkarılan bir değerlendirme.
Bizim kendi, şahsi bir değerlendirmemiz değil sadece verilen ifadelerden.
Diğer, Türkiye Cumhuriyetinin içerisinde bulund uğu pozisyon itibarıyla,
bilişim altyapısındaki millileşme hareketinin ne kadar önemli olduğunu zaten
sadece 15 Temmuzda yaşadığımız sıkıntıyla değil 15 Temmuzdan önce
zaman zaman, çeşitli şekillerde siber güvenlik sahasında yaşadığımız
ataklarla da bunun farkındayız ve bunun sadece biz farkında değiliz tüm
dünya ülkeleri farkında ki stratejik olarak üç boyutlu olan muharebe sahası
önce dört boyut oldu, uzay eklendi ve şimdi beşinci boyuta çıkardı, siber
güvenlik eklendi yani ordularını ülkeler hazırlarken beş farklı yöne yönelik
olarak hazırlıyorlar. Biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak bunun farkındayız,
gerek
siber
güvenlik
eylem
planlarıyla
bizim
Bakanlığımızın
koordinatörlüğünde
gerçekleştirilen
gerek
Sayın
Bakanımız
gibi
büyüklerimizin
öngörüleriyle
bizim
ana
muharebe
teçhizatı
olarak
adlandırdığımız tank olsun, silahlı helikopter olsun, piyade tüfeği olsun, bu
millîleşme hareketleriyle Türkiye zaten ihtiyaç duyduğu, ki bunun yanına artık
silahlarımızı…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Bu silahların hepsinde yazıl ım da var
zaten.
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… - Tabii, onu da arz edeceğim Sayın Vekilim. Özellikle, ROKETSAN,
HAVELSAN, ASELSAN, sayamadığım tüm Türk şirketleri…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – TAI.
… - TAI, hepsi bu beş boyutlu savaş ortamına Türkiye’yi millî
kaynaklarla hazırlama noktas ında çalışıyorlar. Her teçhizatın şu anda gelinen
konjonktürde en önemli yeri komuta kontrol yazılım sistemidir. Dolayısıyla, biz
F16 uçaklarıyla da başlayarak komuta kontrol bilgi sistemlerinde millî
yazılımların kullanılması noktasındaki hassasiyetimizle bir ilerleme kaydetmiş
bulunuyoruz ve ilerlemeye de devam ediyoruz. Özellikle, siber güvenlikte ve
siber güvenlik istihbarat faaliyetlerinde yani bizim elimizdeki bilgilerle
kendilerine saldıracak saha bulma faaliyetleri olarak özetleyebiliriz. Biz kendi
yazılımlarımızla çok daha iyi karşı koyabileceğiz. Kendi kriptolama
sistemlerimizle çok daha iyi karşılayabileceğimiz. Millîleşme noktasındaki
farkındalık şu anda bence bizim sektörümüzde yaratılmış durumda ve biz de
TÜRKSAT olarak bunun bir parçasıyız. Tü m güvenlik kuvvetlerimize de millî
imkânlarımızı sunmak için beraber çalışmalarımız da var, millî uydularımız
üzerinden haberleşmelerini gerçekleştirmeleri için çalışmalarımız da var.
Özellikle, 15 Temmuzdan önce de vardı bu hareketler ama 15 Temmuzdan
sonra daha sistematik olarak devam etmekte.
Sayın Vekilim, son soru en zor soru, otuz sene yedi ay üniforma giydim
ben. Bize hiçbir zaman, hiçbir şekilde vatanımıza, milletimize kurşun sıkmak
öğretilmedi ve bu durum içerisinde en zor benim durumum çünkü ben hep
kendimi açıklamak zorunda kalıyorum burada. Biz öyle insanlar değiliz, Türk
Silahlı Kuvvetleri mensupları öyle insanlar değil. Biz değiliz, onlar bizden
değildi zaten. Bizden olmadıklarını ben o akşam birçok arkadaşımı aradığım
zaman “Hayır, onlar bizd en değil.” dediklerinde çok da gururla yaşadım.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) - Bütün darbeciler bizden değildir.
… - Hepsi bizden değil.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Demokrasiye kim ihanet ediyorsa bizden
değildir.
… - Biz hep bir takım olmak zorundayız. Biz millet olarak birlik olmak
zorundayız. Ama ben gururla her yerde de söylüyorum, birçok büyüğüm beni
ziyaret etti çünkü ben hani, otuz sene yedi ay giydim üniformamı ve ben
söylediğiniz eğitimlerin hepsini de o sayede aldım. Ama bize hiçbir zaman,
vatana ihanet bi zim için en kötü şeydir. Vatanımız bizim ailemizden önce
gelir, bize o şekilde öğretildi ama bu adamlar nasıl bu mantaliteye geldi ben
mühendis olarak herhangi bir analitik metodoloji içerisine yerleştiremiyorum.
Harp Okulunda aldığımız liderlik sistematik leri içerisinde de bir yer
bulamıyorum buna, açıklayamıyorum açıkçası.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) - Şu anda FETÖ’cü olduğu tespit
edilen hiç arkadaşınız oldu mu, birlikte çalıştığınız? Yani arkadaşınız demek
istemiyorum, sizin hiçbir şekilde yanınızda … Helal olsun bu vatanın, bu
milletin size yaptığı emekler, siz de karşılığını vermişsiniz, Allah razı olsun.
… - Sayın Vekilim, ben bu sorulara açıkçası çok, o kadar ince bir çizgi
üzerinde yürüyorum ki ben bu soruya cevap vermek bilmiyorum yani size de
saygısızlık etmek istemiyorum.
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MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Hayır yani, nasıl bir
hâletiruhiyeleri vardı? Sizin gibi vatansever de çıkıyor böyle bir hain de
çıkıyor.
… - Yüzdeye vurursak, ben çok açık gönüllülükle söylüyorum, benim
gibi olan yüzde 9 5’in üzerinde.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Bu yüzde 5’i de inşallah kazıyıp
atacağız.
… - Atıldılar, atılacaktır.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Daha da atılacak.
… - Benim arkadaşlarımın içerisinde ben hiç rastlamadım, bilmediğim
olabilir, o yüzden cevap vermek istemiyorum.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Ama bilmediğimiz, affedersiniz,
bilmediğimiz generaller, bilmediğimiz kişiler, bu konuda kitap yazanlar
1984’ten itibaren Türk Silahlı Kuvvetlerini tamamen ele geçirdiklerini, özel
sınıflar ihdas edildiğini, gerek polis okullarında gerek harp okullarında veya
askerî liselerde ve askeriyenin de çoğunu ellerine geçirdiklerini söylemişlerdi.
… - Sayın Vekilim, ben bu büyüklerimizin, sayın komutanlarımızın resme
bakışıyla benimki bir değildir muhakkak, onlar daha büyük resmi görürler,
onlar daha fazla istihbarati bilgi alırlar, benim sadece emir komuta
zincirindeki ufak bir halka olarak belki de biraz duygusal görevden dolayı bir
bakışım olabilir ama dediğim gibi bu konular çok hassas konular, vatanın,
milletin, bütünlüğü ve birliğiyle ilgili konular. Hem ben haddimi aşan da bir
cümle kurmak istemiyorum ama bu arada sizi de cevapsız bırakıp da
saygısızlık da etmek istemiyorum.
…- Estağfurullah.
…- Beni mazur görmenizi arzu ediyorum.
BAŞKAN – Tabii, zaten…
…- Efendim … genel müdürümüz var, görevini çok iyi bilen, gece
gündüz koşturan, ben de Yönetim Kurulu Başkanı olarak bunu söyleyebiliriz.
BAŞKAN – Ravza Hanım’ınki eksik kaldı.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Çok affedersiniz Özel Harekâtı
ziyaret ettiğimizde ş öyle bir ifade kullandılar, bu sizin söylediğinizi
tamamlamak için ifade etmek istedim, tabii ki o üniformayı bizim Peygamber
ocağı olarak gördüğümüz anlı şanlı askerimizin üniforması, bu hainler onun
içerisinde olmasın, üniformalarıyla yere yatırmamışlar çünkü o üniforma yere
yatırılmaz, o üniformaya saygısızlık olmasın diye onun için üniformalardan
arındırıldı, başka güvenlik sebeplerinin yanı sıra ilk buydu, ona dikkat ettik
dediler, o manada sizin işinizin daha zor olduğunu tahmin ettiğim için sizi
belki biraz yordum ama teşekkür ederim soruma cevap verdiğiniz için.
BAŞKAN – Evet, Kocabıyık…
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Şimdi bu adamlar, ben yani
okuduklarımdan onu çıkarttım yani böyle Kur’an’sız, Allah’sız, Peygamber’siz
bir Müslümanlık bunlarınki. Şimdi bu bir tipoloji, böyle bir tipoloji ortaya
çıkmış ve bunlar darbeci olarak karşımıza çıktılar. Şimdi, burada bir olay
yaşandı duyduğuma göre, bir taraftan işte o darbeci, birtakım ritüelleri yerine
getiriyor bir taraftan da korkunç laflar ediyor filan, o hikâyeyi yani…
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…- Ben onu duydum, arkadaşlarımızdan su istedik, şehadet şerbeti
içtiğini ifade etmiş bizim şehitlerimizin, aslında vurdukları insanın cennete
gideceğini söyleyecek kadar bir farklı bir ironik yaklaşımda bulunmuşlar ve
kendileri de çömelerek üç yudumda suyu içmişler. Tabii bu duyduğumuz,
yaşadığımız şeyler her zaman söylenen çerçeveye oturmuyor, bizim aldığımız
iman, din bilgisi, iman bilinci çok farklı şeyler yani bir kere silahsız insana
hem uluslararası angajman kurullarına göre hem ahlaki kurallara göre hem
bizim yüce dinimizin kurallarına göre böyle bir şey olmaz, bir dur denir, bir
havaya ateş ederiz… Yani önce havaya ateş edilir, bakarlar karşıdan ateş
geliyor mu, sonra yere ateş edilir, sonra bu öğretilen şeylerdir, İç Hizmet
Kanunu’nun 82’nci maddesiydi yanlış hatırlamıyorsam, burada silah kullanma
yetkileri tanımlanmıştır, ki burada bir savaş yok. Benim arkadaşlarım da zaten
silahsız yani.
BAŞKAN – Evet, silahsız insanlara…
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – O şey şu bakımdan Başkanım, yere
çömelip işte elini başına koyup üç yudumda su içmesi filan bu da Fetullahçı
terör örgütü bağlantılı bir davranış yani onu Sayın Bardakoğlu’nun din
istismarı konusunda…
…- Evet, bizim değerlerimizle bize vurdular dedi ya...
BAŞKAN – Diyanet İşleri Başkanım ız da bunu ifade etmişti, şimdi yine
hatırlarsanız arkadaşlar, geçen gün dinlediğimiz İstanbul Jandarma
Komutanımız da yanlış hatırlamadıysam onu söylediydi. Bazıları var ki
“Tamam bizim dünyamız ahiretimiz bitti ama ben öldükten sonra Fetullah
Gülen’in yü züne nasıl bakacağım?” şeklinde değerlendirmeler yapıyorlar dedi.
Yani burada yüce İslam dininin de öz kaynaklarından tamamen ayrı, sanki
haşa Fetullah Gülen’i böyle tanrılaştıran, Peygamber Efendimiz’in üstünde
gören yorumlarla kafalar yıkanmış işte bu ha şhaşi dediğimiz tipe, yine bazı
tarihçilerimiz yine bizim Komisyonumuza bilgi verdiler, tarihteki ne kadar
iradesi ortadan kalkmış bizdeki Hasan Sabbah’ın militanları gibi ne tarikatıydı
Cizvit tarikatı gibi hani benzer örnekler verildi, yoksa şu ana kada r
Komisyonumuzda yaptığımız dinlemelerde eski Diyanet İşleri Başkanımızı
dinledik, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanımızı dinledik, ilahiyat profesörleri
de dinledik, Fetullahçı terör örgütünün -onun için ben birkaç yerde söyledim dinî falan yok arkadaşlar yani böyle bir dindarlıkla ilgisi yok. Ha, dindarlığı ne
yapmışlar? Asıl amaçlarına gitmek için Türkiye'nin büyük çoğunluğu
muhafazakar, dindar, tam yaşamasa bile bizim insanımızın neredeyse tamamı
“Allah” denildiğinde “Peygamber” denildiğinde canını verme ye hazır bir Türk
milleti. Bunu nasıl aldatacak?
MEHMET ERDOĞDU (Muğla) – Ambalaj…
BAŞKAN - İslami ve örf ve âdetimize dayalı değerleri istismar etmek
suretiyle ama burada şu da ortaya çıktı: Demek ki nasıl siz bilimsel konuları
bir mühendis olmadan detay ını bilemezseniz; dinimizi de -Diyanet İşleriyle
yaptığımız görüşmelerde de, onların raporlarında da var - öz kaynakları
dışında Mehdi’ydi, Mesih’di, Deccal’dı birçok rüyalarla amel edecek şekilde
öğretenlere karşı gerçek dini daha iyi öğretebilseydik, belk i bu istismara biraz
daha mani olabilirdik şeklinde de bilgiler önümüze geliyor.
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Arkadaşların sorusu var mı, bilmiyorum, değilse ben müsaadenizle
toparlayacağım çünkü vakitte…
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Sayın Başkanım, bir çalışma
yapsalar, 17 -25’ten sonra buradan bir temizlik yapıldı? Şimdi, o gece darbeye
hiç kimse personelinizden destek vermemiş, bu güzel bir şey. 17 -25’ten sonra
“15 Temmuzdan sonra 40 kişi” dediniz.
-15 Temmuzdan önce.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Ama ondan evvel bir temizl ik
yapıldı ki burada hiçbir şey olmamış.
BAŞKAN – En azından bizim Komisyonumuza çünkü diğerlerinde de
Belma Hanım’ın dediği doğru.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Yazılı da verebilirler.
BAŞKAN – Yazılı da olsa yani 17 -25…
-Onu bir araştıralım uygun görürseniz.
BAŞKAN – Evet.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Yani bu kurumun dimdik
durması, 15 Temmuzda hiç fire vermemesi çok önemli, her kurumda var bu
insanlar demek ki burada bir şey yapılmış.
-Müsaade ederseniz onu bir inceleyelim, yazılı olarak vere lim.
-Bizim işe alma prosedürümüz şöyle.
BAŞKAN – Yok yok, şu nu Sayın Bakanım da işaret ettiği gibi yazılı bir
çalışma yapılsın, siz de arz ettiniz zaten geldiğiniz dönem olarak.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Yani şunu söylemek istiyorum:
Adana MİT tırları olayı, 17 -25 Aralık olayından sonra Türkiye Cumhuriyeti
Hükûmeti, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu hareketle, bu hain
grupla mücadele etmeye başladı. Emniyette birtakım ihraçlar başladı, Adalet
Bakanlığında, adli mercide, HSYK’da vesaire. Sizin kurumunuzda bir temizlik
hareketi yapıldı mı? Bu FETÖ’cülardan var olup da görevden aldıklarınız var
mı? Muhtemelen var ki, 15 Temmuzda buradan hiç kimse onlara destek
vermemiş. Böyle bir imkân da olan bir yer. Burası çünkü çok önemli bir birim.
Bunu öğrenmek istiyorum.
-Biz bu konuda çalışma yaparız Sayın Vekilim en kısa zamanda.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Lütfen.
-Bizim, tabii, birazcık şöyle farklı hukuki süreç çerçevemizi var: Biz İş
Kanunu’na tabiiyiz.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Anladım.
-Dolayısıyla, şirketimiz bir anonim şirket.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – TÜBİTAK’ta öyle ve maalesef
TÜBİTAK’ta öyle bir yerleşmişler ki, burada konuşmayalım onlar biz dinledik.
Yani o anlamda söyledim. Siz aslında daha büyük bir alansınız. 657’ ye tabi
olmadıkları için daha çok insan yerleşebilir.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Normalde de daha kolay yerleşir.
-Biz görevimizi aldık, en kısa süre içerisinde bunu yazılı olarak size arz
edeceğiz.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Sayın Bakanım, değerli komisyon üyesi arkadaşlarım ve çok
değerli basın mensupları; gerçekten Meclis dışına çıkıp da bu önemli
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müesseselerimizi ziyaret ettiğimizde ve sizleri dinlediğimizde görüyoruz ki bir
defa Araştırma Komisyonumuz isabetli kararlar ve rip, isabetli çalışmalar
yapıyor ve şu anda nasıl milletimizin kalbi mesabesinde Türkiye Büyük Millet
Meclisi diyoruz ve her gün gittiğimizde bombalanan yerleri görüyoruz. Bugün
de arkadaşlarımızın sunumunda TÜRKSAT’ta aynı zamanda iletişimin kalbi,
detaylarını elbette ki açıklamamasına saygı duyuyoruz, burada gizlilik ilkesine
uyarak da bazı çalışmaların yapılması zorunlu ama bizim dışarıdan açık
olarak bildiğimiz bir gerçek var, TÜRKSAT dediğimizde radyodan televizyona
özel iletişimlere her türlü iletişim ağlarına kadar geniş bir çalışma olduğu
toplumumuz taraf ından biliniyor. Bunu Fetullahçı teröristler belki biraz sona
doğru, ilerleyen dakikalarda hatırlamış ama burada 2 şehit vermişiz,
kendilerini biz rahmetle anıyoruz, gazilerimizi şükranla burada yâd ediyoruz,
teşekkür ediyoruz. Ama hakikaten -bütün arkadaşlarımızın ortak düşüncesi eğer biz bayrağımıza sahip çıkamazsak, seçilmiş siyasi iktidara, milletin
iradesine sahip çıkamazsak -geçmişte olduğu gibi özellikle 1960 darbesinden
bu tarafa- milletin üzerinde kendilerini bir vesayet makamı gibi gören
anlayışlara topyekûn karşı çıkamazsak tabii ki daha büyük badireler
görebiliriz artık. Allah milletimizi benzeri felaketlerden korusun diyorum. Ama
bize bir demokrasi şuuru verdi 15 Temmuz ve bu komisyonumuz da Türkiye
Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan bütün siyasi partilerimizin ortak
önergeleri ile kuruldu. Düşünceler farklı, yarışlar, görüşler, efendim, rekabet
demokrasinin gereği. Ama darbeciler hâkim olursa demokrasi olmayacaktı,
darbeciler bu amaçla rına ulaşsaydı hukuk olmayacaktı, insan hakları
olmayacaktı, bütün haklarımız ayaklar altına alınacaktı. O bakımdan,
milletimizin bunu özümsemiş olarak, demokrasisine, bayrağına, hukuk
devletine sahip çıkması fevkalade, hepimiz bahtiyar eden bir durum.
Ama bugün bu TÜRKSAT çatısı altında şunu söylemezsek eksiklik olur,
Sayın Genel Müdürümüz de ifade etti: Sayın Cumhurbaşkanımızın topluma
olan mesajı medyayla gitti. Cep telef onu artık, sosyal medyanın bir parçası,
televizyonlar iletişimin bir parçası. Cumhu rbaşkanımızın o güçlü sesini, “Ben
milletten başka güç tanımıyorum.” ifadelerini bu merkezden bütün dünya
duydu değil mi? Onun için, biz burada çalışan çok değerli Genel
Müdürümden, başta Yönetim Kurulu Başkanımız, Sayın Bakanımızdan, Genel
Müdürümüzden gü venlik görevlisine kadar bütün arkadaşlarımızı bu hassas
çalışmalarından, canları pahasına burayı darbecilere teslim etmemesinden
dolayı kutluyoruz, tebrik ediyoruz; hepinizden Allah razı olsun. Bu, bir vatan
göreviydi, bunu siz şanla şerefle yürüttünüz. O nun için, şimdi alnınız açık,
başınız dik ve Türkiye Büyük Millet Meclisi adına görev yapan
komisyonumuza, bu olanları bize nakletmiş oldunuz.
Ben, Komisyonumuz adına tekrar hepinize şükranlarımı arz ediyorum.
Sanıyorum, bundan sonra bir gezi olacak ama o konuda da az önceki
açıklamalarınızdan edindiğim kanaat… Eğer doğru ise yani oralarda kamera
görüntüsü alınmasını istemiyorsanız, arkadaşlarımız kameralarını otobüse
koyar. Görmemize sakınca yoksa o şekilde…
-Kamera olmadığı sürece…
BAŞKAN – Çünkü burada biz adli yargıya intikal eden konularda
ByLock’la ilgili taleplerde, benzeri konularda bir araştırma yaparken ülkemizin
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geleceğine, milletimize bu soruşturmaların selametine zarar vermemeye de
hassasiyetle dikkat ediyoruz. Sayın Bakanım, Anayasa 138 ortada, o açıdan
da dikkat ediyoruz. O bakımdan, zaten burada bir sunum yaptınız, kitapçıkları
arkadaşlarımıza verdiniz.
Siz bizim görerek yaşamamız bakımından bir tanıtım yapın Sayın Genel
Müdürüm. Ama daha sonra kameralarımızın da -zaten burada çalışmaları
kayda aldılar- onların görmesinde mahsuru olmayan yer varsa onun sevk ve
idaresini Sayın Bakanım, size, Genel Müdürümüze bırakıyoruz.
-Dijital sunumu kameralara, flaş bellekle ya da başka şekilde
alabilirsek televizyonlar için…
BAŞKAN – Evet, bu dijital sunum .
-Görüntüsünü alabilir miyiz?
-Bize de verdiğiniz şeyde var mı?
BAŞKAN – Sanıyorum vardır, çoğaltabilirsiniz.
-Verebilirim.
BAŞKAN – Öyle mi? Ha, tamam arkadaşlar, komisyonumuza da teslim
olmuş, biz hemen arkadaşlarımıza verebiliriz.
Peki, tekrar çok teşekkür ediyoruz.
-Efendim, hanımefendileri benim odamda ağırlayalım uygun görürseniz.
BAŞKAN – Burada cami var değil mi?
-Burada yakın bir camimiz var. Camiden sonra hepinizi yemeğe
bekliyoruz. Yani kahveyi yemekten sonra da içebiliriz.
BAŞKAN – Madem böyle bir davet var…

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – 30 milyon?
- 30 milyonun üzerinde kullanıcımız var, 15 milyonu aktif, 1.700’den
fazla, 1.785’di en son… Çünkü borsa gibi devamlı artıyor.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Bütün hizmetleri neredeyse oradan
alabiliyorsunuz her şeyi tabii.
- Neredeyse hepsini güvenli bir şekilde, siber güvenlik önlemlerini
almış şekilde biz buradan görüyoruz. Hemen sol tarafta da tam gördüğünüz
gibi, binanın alt ındaki…
- 170 ton demiştiniz.
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- …daha doğrusu antenin altındaki binada da bizim aslında
sinyallerimizi ölçtüğümüz bir yer. Bu antenler 170 ton yani 1994 yılındaki 1B
uydumuzun teknolojisi buradan çok daha küçük antenlere geldi, orada aradaki
de farkı göreceksiniz.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Bu ikisi de mi 170 ton?
- 170’şer ton.
Şöyle söyleyeyim size, ilk zaten biz buraya atış yapmalarını şöyle
tahmin ediyoruz, bu, tamamen bizim tahminiz: “Buraya gelip bu kadar ekranı
gördükten sonra buradan konum gönderd iler.” diye değerlendiriyoruz. O
yüzden, buraya saldırıyorlar.
Şöyle buyurun. Asker üniforması içindeki kalkışmacıların 4 tanesi bu
bölgeye giriyor. Hayatının en zor saatlerini yaşayan arkadaşlardan bir tanesi
de bu arkadaş, bir tanesi benim özel kalemim Abdullah; bunları ben
gönderdim, ben yoldaydım çünkü. O arkadaşlar burada indiriyorlar, TRT’yi de,
Asım’da…
- Yani bir düğme midir?
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – İndiriyorlar, kapatıyorlar…
-Öyle değil aslında.
- Nedir yani?
- Bu, bir hazırlık.
Şimdi, bizim işlerimiz frekanslarla hani bir şalterle yapılan bir iş değil
bu, bunun için belli bir bant genişliğine ulaşmak gerekiyor, o taşıyıcının
üstüne belli bir bozucu sinyal koymamız gerekiyor. TRT de çok büyük bir bant
genişliğine sahip dolayısıyla bunlar ın bizim boşaltılarak, farklı yerlerdeki
bantların birleştirilerek o büyüklüğe getirilip ondan sonra da daha kuvvetli bir
şekilde yayınlanması gerekiyor; bu, bir yöntem ama bu, çok zaman alıcı bir
yöntem. Biz buna başladık, zaman geçince ve panik çoğalmaya başlayınca
farklı bir karar verdik, buradan bıraktık, dedik ki, bu da aramızda kalsın,
’transponder’ı kapattık.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Aramızda kalmaz.
- O zaman şöyle yapalım: Yukarıdan kapattık biz, yer vermedik, başka
bir yerden kapattık, başka bir şekilde kapattık. Onun neydi dezavantajı?
TRT’yle beraber birkaç kanal daha yayından çıkmış oldu o şekilde.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Her şey kayıt altında haberiniz olsun.
- Tamam.
Buraya geliyorlar, arkadaşlarımızı zorluyorlar, arkadaşlarımız önce… O
sırada bizim genel müdür yardımcımız da burada o arkadaşımız da, o da esir
alınanlardan. Telefonla konuşuyoruz bir yandan tüm arkadaşlarımızla,
ardından “Kapatın, yoksa sizi vuracağız.”, Asım diyor: “Ben kapatırım.” Asım
çıkıyor, dışarıdan biraz önce anlattı ğım şekilde “switch”i kapatıyor, “switch”
kapanınca burası kapanıyor -artık bizim başka bir yöntem bulmamız
gerekiyor, bu deşifre olduğuna göre - ekranlar kapanıyor, tamam kapattık
zannediyorlar, daha sonra yan tarafta bir televizyon var, oradaki televizyon un
çalıştığını görüyorlar, bu sefer yardım da alamayacaklarını anlayıp, sürede
kalıyor, bir yandan şey haberleri de geliyor, halkın sokağa çıktığı, zamanın
kesildiğine yönelik haberler de geliyor ve buradaki personelimizi alıp
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nizamiyeye götürüyorlar, elle rindeki cep telefonunu alıyorlar, cep telefonlarını
alırken de…
BAŞKAN – O görüntüleri gördük zaten.
- Evet, gördünüz Sayın Başkanım.
Ailelerin burada olduğunu söylüyorlar, ailelere haber veriyorlar,
koşuyorlar hepsi, aileleri boşaltıyorlar ve boşalırken hatta, boşaldıktan beşaltı dakika sonra işte onlar da aralarına karıp kaçmaya çalışıyorlar, saat üçü
geçtikten sonra saat bombalar başlıyor.
Ben, bir de size müsaade ederseniz bombanın gerçek yerini
göstereyim.
Binanın kaldırılan yerine yürüyoruz şu an da.
BAŞKAN – Yıkılan binanın…
- Yıkılan binanın yerine yürüyoruz.
Buralar hep şarapnel parçasıydı, “blast”tan dolayı fark etmişsinizdir, çatılar
zarar gördü. Uçak elimin gösterdiği istikametten geliyor, birinci uçak,
geldikten sonra ilk bombayı buradan bırakıyor ve bomba şuradan daha net
göreceğiniz şekilde buradan binay a giriyor, asıl tahribatı buradan
görüyorsunuz.
Kaç ton taşıyabiliyor demiştiniz?
170 tona falan dayanıyor. Zaten demirlere bakarsanız normal bina
demiri değil bunlar.
“Meclise atılan da aynı.” dediniz herhâlde değil mi?
Benim tahminim aynısı. Çünkü bu ti p bombalar korugana doğru atıldığı
zaman önce vurup betonarmeyi açarlar.
Burayı tamir ettirecek misiniz?
Burasını aslında bir müze gibi yapalım diye düşünüyoruz ama.
Çok güzel olur, kalsın burası ya.
Ekonomik bir şekilde bunu düşünüyoruz, o yüzden yıkmadı k zaten,
burasını bıraktık. İçerisini de düzelteceğiz. Biraz önce size arz ettiğim şekilde
dışarıdaki anıtlarla beraber burası bir bütün olacak.
Yaşananla ilgili hikâyesiyle beraber çok güzel olur.
Cuma namazına giderken sol taraftaki anıtlarda zaten kısa bir özet var,
buraya da buna uygun bir şekilde…
Şeyi sorabilir miyim? Bu çanak şu anda aktif hâlde mi? Normalde böyle
görünmemesi mi gerekiyor? O paneller eksik mi?
Eksik. Hayır, zaten Sayın Başbakanımız arz etmişti onu, ifade etmişti.
Biz o güne kadar sak lamıştık onu ama sonra Sayın Başbakanımız… Bu şimdi
1B uydusunun teknolojisi. O zamanlar yani bundan yirmi iki sene önce bu
büyüklükteki çanaklar, uydularla görüyorduk, şimdi 6 -7-8 metrelik, hatta 64
santimetrelik, köy okullarına İnternet sağladığımız çok küçük çanaklarımız
falan var. Diğer bomba da o çanak grubunun ortasına düşüyor ama biz orayı
kapattık, orada çok görülecek bir şey yok.
Bunu basınç etkisiyle herhâlde böyle…
Basınç, diğer bomba da öyle, aynı şekilde Sayın Başkanım, o da
basınç etkisiyle et raftaki 8 çanak anteni… Ben on beş gün burada kaldım, her
akşam geziyordum. Şurası kolay ama burada yaklaşma istikametleri o kadar
örtülü ki yani adam bizim burnumuzun dibine kadar şuraya gelip atış yapabilir.
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Sayın Başbakanımız da talimat verdi, çevresine güvenlik alınıyor. Biraz önce
ifade ettiğim anıtlar da kapının girişinde.

