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BAŞKAN - Hepinizi en kadir muhabbetlerle selamlıyorum.
Aşağıda kısaca arz etmeye çalıştığım gibi biz Türkiye Büyük Millet
Meclisinin ortak önergelerle kurulmuş 15 Temmuz 2016 kanlı darbe girişimi ve
bu girişimi gerçekleştirmeye kalkışan Fetullahçı terör ö rgütünün tüm yönleriyle
araştırmak ve alınması gereken önlemleri bir rapor hâlinde sunmakla
görevlendirilmiş
Komisyonuz.
Bugün
komisyon
üyelerimizin
büyük
ekseriyetiyle sizleri burada ziyaret ederek bilgi almayı amaçladık.
Komisyonumuzun çalışma usulleri k onusuyla ilgili hem bilgisine başvurulacak
kişileri davet ederek onları dinlemek, soru sormak, bilgilerine başvurmak ,
kamu kurum ve kuruluşlarımızdan bu konuyla alakalı bilgileri derlemek ,
toparlamak diğer taraftan çalışma ziyaretleri , çalışma gezilerimizle de olayı
aydınlatacak birtakım bilgi ve belgeleri mahallinde tespit etmek görevlerimiz
arasında. Bu cümleden olarak komisyonumuz ilk defa Türkiye Büyük Millet
Meclisi dışındaki ilk ziyaretini burada sizlere gerçekleştirmiş oluyor. Tabii ki
darbe girişiminin önlenmesinde 15 Temmuz gecesi , 16 Temmuz gecesi ve
günü yaşananları her ne kadar toplumumuz medyamız aracılığıyla bir
parantez içinde şunu ifade edelim o gün medyamızın darbenin önlenmesindeki
rolü herkes taraf ından halka teslim edilmektedir. Biz de he r fırsatta teşekkür
ediyoruz medya mensuplarımıza. Ama fiilen, fiziken silahlı olarak bu
darbecilere karşı hayatlarını ortaya koyup kahramanca mücadele eden
evlatlarımızı, polislerimizi, askerlerimizi elbette ki unutmamız mümkün değil.
Hepsi şehit olarak t arihe geçtiler. Biz kahramanlarımızla tıpkı Çanakkale’ de
olduğu gibi, Dumlupınar’da olduğu gibi , İstiklal Savaşı’mızın aziz şehitleri
olduğu
gibi
15
Temmuz
şehitlerimizi
de
asla
unutmayacağız ,
unutturmayacağız, onların hatırasına , emanetine sahip çıkacağız . Bu emanet
ay yıldızlı Bayrağımızdır , bu emanet istiklal ve istikbalimiz , bağımsız, hür,
millî iradeyle kendi geleceğini tayin eden , demokratik hukuk devletimizdir.
Bunun korunması ve yaşatılması için kahramanca mücadeleden bütün
vatandaşlarımızı, özel harekât polislerimizi, bütün polislerimizi ve gerçekten
giydiği elbisenin hakkını veren subaylarımızı ve askerlerimizi elbette ki bu
cümleden olarak hayırla anıyoruz. Teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Ama aynı
anda da asker elbisesi , giymiş beyinlerinden bir terör örgütüne satılmış vatan
hainlerini de her vesileyle lanetliyoruz. Onların kökünün emniyetimizden ,
silahlı kuvvetlerimizden , yargımızdan, devletin bütün kademelerinden
temizlenmesi için de devletimizin teme l mücadelesi olduğunun altını çizmek
istiyorum.
Şimdi değerli arkadaşlar, bu vesileyle tabii bugün burada Daire
Başkanımız Selami Türker Bey, 15 Temmuz tarihinde burada Daire Başkanı
olan, şu andaki Sivas Emniyet Müdürümüz Turan Aksoy Bey , onu da davet
ettik, buradalar. Daire Başkan Yardımcılarımız Abdullah Ülger, Bülent
Gümüşay, Mahmut Yenikalaycı beyler de buradalar , ayrıca havacılık Daire
Başkanımız Uygar Elmastaş Bey de burada ve diğer mesai arkadaşı Genel
Müdür Yardımcımız tabii ki Servet Bey burada , başta onu kaydetmem lazımdı.
Bizi böyle karşılamalarından dolayı da ben huzurlarınızda hepsine teşekkür
ediyorum.
Şimdi de burada arkadaşlarımız kendi iş bölümüne göre herhâlde bir
kısmı bir sunum olarak o gece yaşananları burada bize aktaracaklar. Bizim de
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ses kaydımız var. Çalışma usulümüz tam tuta nak olduğu için bu ses kayıtları
daha sonra deşif re edilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanaklarına
geçecektir yani tarihe not düşmüş oluyoruz. Serhan Bey , herhâlde siz
yapacaksınız…
Eğitim Merkez Şube Müdürümüz…
BAŞKAN - Öyle mi. O zaman başlayabiliri z.
Başlayabiliriz.
EĞİTİM MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRÜ RECEP KARAGÖL - Eğitim Merkezi
Şube Müdürü Recep K aragöl, arz ederim.
Öncelikle Sayın Komisyon Başkanım, değerli üyeler, hoş geldiniz.
15 Temmuz 2016 darbe girişimiyle ilgili sunumu arz ediyorum.
Öncelikle darbe girişim sürecindeki sunumla alakalı detayları gene
sunum içerisinde var ancak biz saatleri yaklaşık olarak belirttik , onu arz
edeyim. Çünkü bazı süreçler saat 10’da başlamış olsa da sabaha kadar sürdü.
Bazı olaylar on dakika sürdü, bazı olaylar daha deği şik sürelerde bitirildi. O
yüzden süreleri ben yine açıklayacağım ayrıca.
Darbe girişim i öncelikle saat 21.45 civarında haber alındı. Bu hem
Daire Başkanlığımız tarafından hem de arkadaşlarımızın kendi imkânlarıyla
medya aracılıyla öğrenildi. Bunun üzerin e personelimiz Daire Başkanlığımıza
gelmeye başladılar. Daire Başkanlığımız da bulunan o anki hazır
kuvvetlerimizden değişik bölgelere görevlendirmeler yapıldı . Bunlardan
birincisi Emniyet Genel Müdürlüğü, TRT binası ve Jandarma Genel
Komutanlığıydı. Ayrıca Ankara İl Özel Harekât Şube Müdürlüğü de Jandarma
Genel Komutanlığında gereken tedbirlerini o saatler itibarıyla almaya
başlamışlardı. Daha sonra ilk bombalama gerçekleşti Havacılık Daire
Başkanlığı 23.08’de , ben bu araları şu anda hızlı geçeceğim , detayları
birazdan aktaracağım. Havacılık Daire Başkanlığı bombalandıktan sonra yine
burada bulunan personelimiz hem oradaki yaralılarımıza , şehitlerimize
yardımcı olmaya , oradaki yangını söndürmeye ve destek olmak için buradan
takviye
gittiler,
görevlendirdiler.
Sadece
görevlendirilmediler
kendi
imkânlarıyla gelen personelimize yardımcı olmak için o bölgeye geçiş yaptılar.
Ayrıca Havacılık Daire Başkanlığımız bombalandıktan sonra bizim buradaki
zırhlı araçlarımız daha çok Güneydoğu Anadolu Bölgesinde görevli o lduğu için
fabrikadan henüz muayenesi ve kabul işlemleri yapılmamış zırhlı araçlarımızın
alınmasıyla ilgili talimatlar verildi. Buraya gene bizim personelimiz giderek
buradaki zırhlı araçlar yerleşkemize getirildi.
Yine, Genel Kurma Başkanlığımıza
ve MİT ’e de personel sevki
sağlandı çünkü peyderpey personelimiz illerden veyahut da çevreden Daire
Başkanlığımıza gelip tesisatlanıp araçlarla beraber buradan çıkışları yapıldı.
İkinci bombalama saat 00.03 civarında Daire Başkanlığımıza yapıldı ve
bu esnada bizim görev sevki için bekleyen , hazır bulunan veyahut da araçlara
binmeye çalışan , silahlanan, kuşanan arkadaşlarımız nizamiye bölgesindeki
hareketlilik hedef alınarak ikinci bombalama gerçekleştirildi. Burada 44
arkadaşımız şehit oldu , bunların 38’i özel h arekat branşlı personelimiz,
diğerleri genel hizmetten gene buraya görev için gelen arkadaşlarımız , 1
tanesi de bizim camimizin imamıdır. Daire Başkanlığımız bombalandığı
esnada ve sürecinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesine , Cumhurbaşkanlığı
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Muhafız Alayına , Türk Telekom’a, Akıncılar Üssüne ve hemen yanında
bulunan TAI’ye ve Turkcell’e personel sevkleri yapılmıştı. Buradan giden
personelimiz de buralarda görev almaya başlamışlardı. Bundan sonrası saat
saat gidiyor fakat dediğim gibi saatleri biz dakika olarak s ırf sıralama belli
olsun diye yazdık ancak zaman da üç aşağı beş yukarı yaklaşık değerler
olmaktadır. Ayrıca 21.45’te başlayan bir olay dediğim gibi sabaha kadar
veyahut da ertesi gün de devam etmiştir. O yüzden bazı olaylar tekrar ediyor
olarak gözükebilir. 21.45’te bu haber alındığında bahsettiğim gibi Emniyet
Genel Müdürlüğü , TRT ve Jandarma Genel Komutanlığına sevkler yapıldı ve
personelimiz burada saat 10.05 civarında ulaştılar.
Yine, Ankara İlinde bulunan tüm personelimiz Daire Başkanlığımıza
çağrıldı. Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığında Ankara İl Özel Hareket Şube
Müdürlüğünün gereken tertibatı alındı çünkü bize Jandarma Genel
Komutanlığında bu işlerin organize edildiği ve buradan yönetildiğiyle alakalı
bilgiler gelmişti.
Yine, bizim o dönemde 7 t ane okulumuzda, polis meslek eğitim
merkezlerinde özel harekât eğitimlerimiz devam ediyordu , yaklaşık 4 bin 4.500
öğrencimiz ve bunların yanında hazır kuvvet olarak bekleyen eğitimcilerimiz
bu konuyla ilgili bilgilendirildi ve Ankara’ya ivedilikle gelmesi talimatı verildi.
23.08’de Havacılık Daire Başkanlığı bombalandı ve biraz önce
bahsettiğim süreç başladı. Arkadaşlarımız buraya yine kendi imkânlarıyla
veyahut da aldıkları desteklerle yardımcı olmak maksatlı gittiler. Sincan’daki bu biraz önce bahsettiğ im fabrikadan- Ejder Yalçın 4x4 son verilen zırhlı
araçlarımızın alımıyla ilgili arkadaşlarımız fabrikayla görüştüler, talimatlar
verildi ve bu araçların fabrikadan çıkışı yine bizim arkadaşlarımız taraf ından
sağlandı. Havacılık Daire Başkanlığındaki şehit lerimiz ve yaralılarımızın sevki
tamamlandı ve bu esnada Genelkurmay ve MİT’e personel sevk edildi. TRT
yerleşkesine de gidilerek buradaki güvenlik alındı ancak bunların detaylarını
yine buraya giden arkadaşlarımız, müdürlerimiz eğer sorular gelirse
anlatabilirler çünkü bunların her biri her ne kadar bir cümleyle geçse de
içerisinde çok büyük hikâyeleri var, özellikle TRT yerleşkesine müdahalede
buradan yaklaşık 3 -4 arkadaşımızın gitmesi, oradaki olaylara müdahale
etmesi, müdahale sonrasında gereken tertiba tı alması, daha sonra
vatandaşların buraya gelmesi, vatandaşlar tarafından bize destek olunarak
yine bu darbecilerin uzaklaştırılması. Bununla ilgili süreç uzun bir süreçtir ve
anlatılır.
Yine, 00.03’te Daire Başkanlığımız nizamiye girişi F16 uçaklarıyla
tekrar bombalandı ve -bahsettiğim şekilde - burada şu gördüğümüz alanda
biraz öne boş olarak gözüken alan eski binamız buydu yerleşkemiz, şu an o
yok, tamamen yıkıldı. Nizamiye bölgemiz, nizamiyedeki bizim giriş kapımız;
bu da şu an yok, bu da tamamen yıkı ldı ve bu bölgede 44 arkadaşımız şehit
oldu. Bu saldırıyı haber alan emekli, gazi veyahut da Ankara ilinde tesadüfen
bulunan tüm arkadaşlarımız görev almak için Daire Başkanlığımıza geldiler ve
bunlarla ilgili de değişik hikâyeler vardır; bunlardan bir tan esi, bizim Özel
Harekât bayan personelimizin eşi bu alanda şehit olarak yatarken, kendisi
emekli bir bayan, bundan habersiz gelip silahlanmak ve görev almak istiyor ve
kocasının orada şehit olarak yattığını bilmiyor.

T BM M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
İ ncelenmemiş Tutanaktır
Komisyon : FETÖ
Tarih :30.11.2016

Saat :12.00

Kayıt:

Stenograf :

Uzman : ………………. Sayfa: 4

Saldırı sonrasında Başkanlığımız çevr esinde helikopterle saldırı
olacağı duyumları alındı ve bununla ilgili bizim buradaki eğitimlerimizde
kursiyerlerimiz vardı gene o dönem, Temel Özel Harekât Eğitimi alan, onlarla
beraber personelimiz yerleşkenin güvenliğini aldı ve herhangi bir müdahaleye
karşı tedbirlerimizi bu şekilde aldık.
Saat 00.20 sıralarında da Türksat’a gene bizim arkadaşlarımız giderek
buradaki güvenlik tedbirlerini almaya başladılar ve ayrıca fabrikadan gelen
zırhlı araçlarımız silahlandırıldı çünkü fabrikada henüz silahlandırıl mamıştı,
bunlar bizim yerleşkemize getirilerek silahlandırılması, şoförü ve kuleci
personelin görevlendirilmesi mühimmatların yüklenmesi ve bunların sevki
sağlandı. 10 tane aracımız bu şekilde görevlendirildi. Bunlar 00.17’den
başlayıp gece yarılarına kada r aynen bu şekilde devam etti, farklı yerlerde
görev aldılar. Bir yerde görevini bitiren zırhlı aracımız veyahut da
personelimiz, emir üzerine diğer bir yerde görevlendirildi, o yüzden mükerrer
gözükebilir.
Yine, yerleşkemizle ilgili güvenlik tedbirlerini aldık çünkü burada ve
giriş alanında yangın ve bizim kendi mühimmatımız dâhil olmak üzere
patlıyordu çünkü yangından bizim arkadaşlarımızın yaralarımızın üzerindeki
mühimmatlar dâhi patlıyordu, bunu tabii anlamanın imkânı yok, her yerden
patlama sesleri geldiği için bununla ilgili yerleşkenin güvenliğini aldık. Hava
saldırılarına karşı karartma uyguladık. Yangınla alakalı hem içeride hem
dışarıda söndürme çalışmalarına katıldık. Yalnız bizim tabii ki yangınla
alakalı yardım taleplerimiz biraz geç karşıland ı çünkü itfaiye veya ambulans
bunlarla alakalı günün önemine göre personel gelmekte veyahut da can
güvenliğinden dolayı tereddüt yaşandı. Bu sebeple bizim buradan
arkadaşlarımız yine itfaiye veyahut da diğer araçları giderek kendi
imkanlarıyla alıp buradak i yangına müdahale ettiler. Daha sonra diğer
yerlerden gelen bu tarz itfaiye ve destek araçlarıyla bu yangınlar
söndürülmüştür.
Yine, Ankara Özel Harekât Şube Müdürlüğünün keskin nişancıları,
Jandarma ve Genel Komutanlık çevresindeki tertibatını almış, ge reken
müdahaleyi ve baskıyı oluşturmaya başlamışlardı. Saat 00.30 sıralarında
Dikmen caddesi üzerinde Kızılay istikametinden gelen tankları engellemek
maksatlı barikatlar bizim araçlarımızla kuruldu fakat bu barikatlar tanklar
tarafından tabii ki yarılara k geçildi.
Yine, 01.00 sıralarında Türkiye Büyük Millet Meclisinin savaş uçakları
tarafından bombalandığı haberi geldi. 03.00 sıralarında unsurlarımızın hâkim
olduğu TRT binasına canlı yayın yapılacağı şeklinde yani tertiplerimiz
alındıktan sonra
canlı yayına geçildi ve bu canlı yayına da o zamanki
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Süleyman Soylu yaptı bu canlı
yayını da.
Yine, bunların hepsi aynı anda değişik yerlerde geliştiği için zamanlar
aynı gözükür. Bizim zırhlı araçlarımızla müdahale et meye gittiğimiz esnada,
tabii vatandaşlar bunun asker aracı mı, darbeye katılan bir araç mı, bunun
ayrımını yapamadığı için bizleri dahi engellemeye çalıştılar, araçlarımızın
üzerine çıktılar, önlerini kestiler kendi sivil araçlarıyla fakat megafonla
kendimizi tanıtarak Polis Özel Harekât olduğumuz söyleyince bize çok
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yardımcı oldular ve yolun üzerine bırakılmış araçları kendi imkânlarıyla
çektiler, ittirdiler; bu şekilde bizler görev yerlerimize ulaştık.
Yine, Jandarma Genel Komutanlığı çevresinde vatanda şlar toplanmış
ve içeriden peyderpey teslim olan, teslim alınan darbecilere müdahale etmeye
çalışıyorlardı. Yine, darbeciler ile vatandaş arasına bizler girerek bunu da,
linç girişimini de önledik.
Cumhurbaşkanlığı külliyesine takviye ve koruma amaçlı uns urlarımız
görevlendirildi, keskin nişancılarımız, roketçilerimiz, bunları kullanan
arkadaşlarımızın burada görevlendirilmeleri sağlandı.
Yine, Ulus’ta bulunan Türk Telekom binasının işgal edildiği haberi
alındı ve talimatlar gereği buraya da unsurlarımız müdahale etti. Toplamda
fabrikadan getirilen 10 adet zırhlı aracımız, şurada bahsedilen değişik yerlere
giderek görevlerini aldılar, Türk Telekom, Jandarma, külliye, Türksat ve diğer
ihtiyaç bulunan yerlerde görevlerini yaptılar. Aynı şekilde,
biraz önce
bahsettiğim illerde eğitim gören özel harekât kursiyerleri, henüz öğrenci olan
kursiyerler, bunlar Ankara iline geldiler ve gene görevlendirilmeleri sağlandı
bizlerin öncülüğünde. Arama tarama faaliyetlerini özellikle onlarla icra ettik.
04.00 sıralarında MİT’te ve TRT’de bulunan personel yine görev
değişimi yaparak çünkü bir yerde güvenlik alındıktan sonra diğer başka bir
bölgeye geçildi. Telekom'a geçildi ve buradaki güvenlik tedbirleri alındı. Daha
sonra Jandarma Genel Komutanlığına operasyon kararı alın dı, bu şekilde
Ankara Özel Harekâtın keskin nişancılarının desteğiyle çünkü onların
oluşturduğu baskı üzerine bizim buradan giden personelimiz, zırhlı araçlar ve
yaya olarak bu Jandarma Genel Komutanlığının bahçesine girildi, bahçedeki
güvenlik tedbiri alı ndıktan sonra artık içeriye girilme kararı alındı. Bu esnada
yaralı veyahut da ölü ele geçirilen personel oldu. Kendi isteğiyle teslim
olanlar da oldu; yaklaşık 150 -200 personel bu şekilde teslim alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğüne helikopterlerle yapılan saldırılara yine
arkadaşlarımız tarafından karşı atak yapıldı ve bunların bölgeden
uzaklaştırılması sağlandı.
06.30 sıralarında yine bu Jandarma Genel Komutanlığındaki operasyon
neticesi içeride en son kalan silahlı, bu işi organize ettiği düşünülen grub un
olduğu, teslim alınan askerî personelden öğrenildi ve takviye güçler istendi.
07.00 sıralarında Akıncılar Hava Üssü ve çevresi kuşatıldı, gereken
tertibatlar alındı ve aynı zamanda Temelli kara havacılık eğitim alanına da
gene yeteri kadar unsur sevk e dildi ve buradaki güvenlik tedbirleri ve çevre
güvenliği alındı.
07.30 sıralarında Genelkurmay içerisinde üst düzey komutanlarımızın
olduğu ve bunların rehin alındığıyla alakalı bilgiler geldi, bunun üzerine
gereken görüşmeler yapıldı ve operasyonlar için buraya da takviye birlikler,
kuvvetler istendi. Bu takviye birlikler, kuvvetler, Ankara dışından gelen,
bahsettiğim şekilde, güneydoğuda ve doğuda operasyon bölgesinde olan
personelin ivedilikle Ankara’ya sevk edilmesi, gelmesi şeklinde olmuştur. Bu
şekilde, Şırnak’taki operasyondaki arkadaşımız dahi operasyonu bırakıp
buradaki müdahaleye katılmıştır. 09.00 -11.00 saatleri arasında bu bahsettiğim
takviye kuvvetin gelmesi ve hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra ve
cumhuriyet savcımızla görüşülerek, içeriyle de irtibat kurularak -çünkü içeriyle
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telsiz, telefon bu şekilde irtibat kurularak - teslim olmalarıyla alakalı
görüşmeler de yapıldı. İçeridekilerin teslim olacaklarıyla ilgili bilgiler alındı ve
bu teşebbüste bulunan personel teslim alındı. 07.30 sıraların da Jandarma
Genel Komutanlığındaki operasyon tamamlandı. İlgili birimlere, içerideki
gerekli aramalar yapılarak detaylı diğer aramaların veyahut da işlemlerin
yapılması için ilgili birimlere teslim edildi. Saat 11.00 civarında tamamen
buradaki işlemimiz bi tti. 11.10 sıralarında da TAİ Yerleşkesi’nde ve Akıncılar
Üssü çevresinde güvenlik tertibatı alındı ancak içeriden helikopterlerin
hareketlendiği, tekrar saldırı olma ihtimalinin olduğu, bunların yerden
kaldırılmaması talimatı verildi ve bizim arkadaşlarım ız onları baskıya alarak,
ateşle baskıya alarak helikopterlerin havalanmasını engellediler.
Akıncılar Hava Üssü’ndeki uçakların kalkmasını engellemek için pistin
kullanılamaz hâle getirilmesi maksatlı Eskişehir’den gelen dost unsurların,
dost uçakların 3 kere bombalaması neticesinde pistte delikler açıldı ve diğer
uçakların kalkışı bu şekilde engellendi. 12.00 -18.00 saatleri arasında da
Genelkurmay Başkanlığından alınan tedbirler neticesinde içeriye girilmiş ve
detaylı aramalar gerekli, ilgili birimler tar afından ve bizler tarafından
yapılmıştır. 17.00 sıralarında da Akıncılar Hava Üssü’ndeki tüm kuşatmamız
neticesinde kontrol sağlanmıştır. 19.00 -00.00 aralarında Millî Savunma
Bakanlığında da güvenlik tedbirleri alınmış ve içeride detaylı aramalar
yapılarak personel, silah, tesisat, mühimmat, ele geçirilmesi gereken şeyler
alınmıştır.
17 Temmuzla ilgili –çünkü 15 Temmuzda başladık, 16 Temmuzda
devam ettik- 17 Temmuzda da bizim bu faaliyetlerimiz devam etti. Akıncılar
Yerleşkesi’ndeki kapatılması gereken, ar anması gereken tüm yerler
cumhuriyet savcısı gelerek inceleme yapmış, daha sonra talimatları gereği
karargâh içerisindeki incelemeler ve kapatılması uygun görülen odalar
kapatılmıştır. Saat bir sıralarında Akıncılar Üssü’nde bekleme yaparken, tabii
vatandaşlardan da ihbarlar geliyor, işte buradan kaçan personelin olduğu,
saklanması muhtemel yerler olduğuyla alakalı, bunlarla ilgili de yine bizim
arkadaşlarımız, gelen ihbarlar üzerine, emir doğrultusunda, operasyonlarını
yaptılar ve yakalanan veyahut da bunu n gibi operasyon ve güvenlik
tedbirleriyle alakalı şeyler bu şekilde yapılmıştır.
Saat 13.00 sıralarında yine uçakların, helikopterlerin, hava araçlarının
kalkmasını, inmesini engellemek maksatlı araçlar, iş makinelerinin bu pistlere
çekilmesi sağlanmıştır. 21.00 ile 03.00 arasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız
Alayına girilmiş ve lojmanlar dâhil bütün her yerde, işte bu kaçak olacak,
kaçması muhtemel bu darbe teşebbüsüne katıldığı düşünülen personelin
aranmasına yönelik arama tarama faaliyetleri yapılmıştır. B uradaki tüm belge,
personel veyahut da delil olması muhtemel şeylere el konulmuştur.
18 Temmuz ve sonrasında da devam eden tüm günlerde Özel Harekât
takviye kuvvetleriyle beraber 28 ayrı noktada güvenlik sağlanmıştır. Ayrıca
şunu da belirtmek istiyorum: B u tarihten sonra burada işte 51 arkadaşımızın
da cenaze törenleri, şehitlerimiz, yakınlarımız, gazilerimiz, onlarla da ilgili
sosyal ihtiyaçları, bunların hepsi bizler ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ilgili
kurumları tarafından yaklaşık yirmi -yirmi beş gün b oyunca her gün 2, 3, 4
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cenaze kaldırılarak bunlar da bu şekilde devam etmiştir yani sadece bu
operasyonlar yok, bu operasyonun yaraları da bu şekilde sarılmıştır.
Arz ederim.
Son bir şey daha söylemek istiyorum Sayın Başkanım. Bu darbe
girişimi
neticesin de
ilk
bombalama
sonucunda
Havacılık
Dairesi
Başkanlığındaki 7 teknisyen arkadaşımız, ikinci bombalamada da Özel
Harekât
branşlı
3
tane
daire
başkan
yardımcımız,
bizim
Daire
Başkanlığımızda çalışan daire başkan yardımcılarımız, beraber çalıştığımız 4
tane şube müdürümüz, 1 başkomiserimiz, 1 komiserimiz, 5 komiser
yardımcımız -ki bunlardan büyük kısmı da bayan komiserlerimizdir - toplam 38
Özel Harekât personelimiz, ayrıca yine bize destek veren genel hizmet
personeli ve 2 tane de sivil arkadaşımız şehit olmu ştur. Toplam şehit sayımız
51’dir. Bunlar şehitlerimizdir ve isterseniz ilerleyen süreçte şehitlerimizle ilgili
özgeçmişleri mevcuttur.
Arz ederim efendim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Toplamda kaç bayan şehidimiz var, rakamı biliyor musunuz?
- 6 bayan şehidimiz var.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz.
- Bayan şehitlerin öz geçmişlerini görsek…
BAŞKAN – Olur.
- Ben okuyayım mı?
- Bu birilerine de mesaj olsun.
- İyi olur.
- Şehit Komiser Zeynep Sağır’ın öz geçmişini arz ediyorum: Şehit
Komiser Zeynep Sağır, 30 Mart 1979 tarihinde Adıyaman Kâhta’da dünyaya
gelmiştir. 3 Temmuz 2000 tarihinde Ankara ilinde ilk görevine başlamıştır.
Meslek hayatı boyunca başarılı çalışmalarından dolayı çok sayıda maaş taltifi
ve takdir belgesiyle ödüllendirilen şehit Komiser Zeynep Sağır evli ve 2 çocuk
annesidir. Şehit Komiser Zeynep Sağır, Manisa Özel Harekât Şube
Müdürlüğünde
görevliyken
2015
yılında
dış
görevli
olarak
Daire
Başkanlığımıza gelmiş ve Özel Harekât Daire Başkanlığında görev
yapmaktayken 15 Temmuz 2016 tarihinde yapıl an saldırı sonucunda şehit
olmuştur.
Ben Zeynep’le ilgili küçük bir anekdot anlatmak istiyorum.
BAŞKAN – Tabii.
- Zeynep Komiserimle biz daha önceden çalışmıştık ve eğitimlerde
yardımcı olması maksadıyla, Daire Başkanımızın da emriyle, Daire
Başkanlığım ızda eğitimlerde faydalı olacağı düşüncesiyle buraya almıştık.
Normalde kadrosu başka bir ildi, sırf eğitimlerde faydalı olmak adına Daire
Başkanlığımıza gelmişti. Yine o gece de yanında olan diğer bayan komiserler
onun sayesinde şu an hayatta.
Bunu arz etmek istedim çünkü bizim uzun bir geçmişimiz var Zeynep’le.
- Ruhu şad olsun.
Son sosyal medyalarından bir tanesinde “Bu kadar şehit yeter.” diye de
bir not düşmüş.
Allah rahmet eylesin.
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BAŞKAN - Ama kendisi de şehit olmuş, mekânı cennet olsun.
O zaman diğer bayan şehitlerimizin de öz geçmişini okuyalım.
- Tabii.
Şehit Komiser Yardımcısı Gülşah Güler’in de öz geçmişi: Şehit Komiser
Yardımcısı Gülşah Güler, 1 Kasım 1992 tarihinde Hatay Kırıkhan’da dünyaya
gelmiştir. 19 Ekim 2015 tarihinde Özel Harekât Dairesi Başkanlığında göreve
başlamıştır. Meslek hayatındaki kısa dönemde başarılı çalışmalarda
bulunmuş olup şehit Komiser Yardımcısı Gülşah Güler bekârdır. Şehit
Komiser Yardımcısı Gülşah Güler 15 Temmuz 2016 tarihinde Özel Harekât
Dairesi Başkanlığına yapılan saldırı sonucunda şehit olmuştur.
Ruhu şad olsun.
Yine Gülşah Güler de bizim kursiyerimizdi burada. Mülakatları dâhil
hepsine bizler katıldık, bizler seçtik. Burada görevlendirilmesi de yine
Başkanlığımız tarafından yapıldı. Yeni mezun bir memurd u ve ilk olarak Özel
Harekâta katılmak istedi herhangi bir memuriyete başlamadan. Başarılı da
oldu, bizim kursumuzu da bitirdi ve başarılı olduğu için Daire Başkanlığımızda
görevlendirildi.
Şehit Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay’ın öz geçmişi: Şehit Komis er
Yardımcısı Kübra Doğanay, 8 Kasım 1993 tarihinde Kayseri Yeşilhisar’da
dünyaya gelmiştir. 2 Kasım 2015 tarihinde Özel Harekât Dairesi
Başkanlığında göreve başlamıştır. Meslek hayatındaki kısa dönemde başarılı
çalışmalarda bulunmuş olup, şehit Komiser Ya rdımcısı Kübra Doğanay
bekârdır. Şehit Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay, 15 Temmuz 2016
tarihinde Özel Harekât Dairesi Başkanlığında yapılan saldırı sonucunda şehit
olmuştur.
Ruhu şad olsun.
Şehit Komiser Yardımcısı Seher Yaşar’ın öz geçmişi: Şehit Komis er
Yardımcısı Seher Yaşar, 13 Temmuz 1992 tarihinde Ankara Polatlı’da
dünyaya gelmiştir. 19 Ekim 2015 tarihinde Özel Harekât Dairesi
Başkanlığında göreve başlamıştır. Meslek hayatındaki kısa dönemde başarılı
çalışmalarda bulunmuş olup şehit Komiser Yardımc ısı Seher Yaşar bekârdır.
Şehit Komiser Yardımcısı Seher Yaşar, 15 Temmuz 2016 tarihinde Özel
Harekât Dairesi Başkanlığına yapılan saldırı sonucunda şehit olmuştur.
Ruhu şad olsun.
Şehit Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit’in öz geçmişi: Şehit Komiser
Yardımcısı Cennet Yiğit, 3 Eylül 1993 tarihinde Antalya Alanya’da dünyaya
gelmiştir. 19 Ekim 2015 tarihinde Özel Harekât Dairesi Başkanlığında göreve
başlamıştır. Meslek hayatındaki kısa dönemde başarılı çalışmalarda bulunmuş
olup şehit komiser yardımcısı Cennet Yiğit bekârdır.
Şehit Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit 15 Temmuz 2016 tarihinde
Ankara Özel Harekât Dairesi Başkanlığına yapılan saldırı sonucunda şehit
olmuştur; ruhu şad olsun.
BAŞKAN – Diğerlerinin sadece ismini okuyalım. Şehitlerimize zaten
duamızı…
- Bayan arkadaşımızın özgeçmişini okuyayım, daha sonra hepsinin
isimlerini okuyayım.
Şehit polis memuru Demet Sezen’in özgeçmişi:
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Şehit polis memuru Demet Sezen 26 Ocak 1985 tarihinde Ankara
Ayaş’ta
dünyaya
gelmiştir.
2005
yılında
Trabzon
Polis
Meslek
Yüksekokulundan mezun olarak Ankara’da ilk görevine başlamıştır. Meslek
hayatı boyunca başarılı çalışmalarından dolayı çok sayıda maaş taltifi ve
takdir belgesiyle ödüllendirilen şehit polis memuru Demet Sezen evli ve 1
çocuk annesidir.
Şehit polis memuru Demet Sezen Haziran 2016 tarihinde geldiği Özel
Harekât Daire Başkanlığında görev yapmaktayken 15 Temmuz 2016 tarihinde
yapılan saldırı sonucunda şehit olmuştur; ruhu şad olsun.
Kısaca isimleri arz edeceğim. Şehit 2. Sınıf Emniyet Müdürü Önder
Güzel, şehit 2. Sınıf Emniyet Müdürü Zafer Koyuncu, şehit 2. Sınıf Emniyet
Müdürü Meriç Alemdar, şehit 3. Sınıf Emniyet Müdürü Fikret Metin Öztürk,
şehit 3. Sınıf Emniyet Müdürü Dursun Acar, şehit 4. Sınıf Emniyet Müdürü
Münir Murat Ertekin, şehit 4. Sınıf Emniyet Mü dürü Ufuk Baysan, şehit
Başkomiser Bülent Yurtsever, şehit Komiser Zeynep Sağır, şehit Komiser
Yardımcısı Muhsin Kiremetçi, şehit Komiser Yardımcısı Gülşah Güler, şehit
Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay, şehit Komiser Yardımcısı Seher Yaşar,
şehit Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit, şehit polis memuru Akif Altay, şehit
polis memuru Faruk Demir, şehit polis memuru Erol İnce, şehit polis memuru
Eyüp Oğuz, şehit polis memuru Mustafa Aslan, şehit polis memuru Mustafa
Serin, şehit polis memuru Mehmet Akif Sancar, şe hit polis memuru Elif
Zengin, şehit polis memuru Birol Yavuz, şehit polis memuru Halil Hamuryen,
şehit polis memuru Turgut Solak, şehit polis memuru Demet Sezen, şehit polis
memuru Mehmet Karacatilki, şehit polis memuru Garip Bektaş, şehit polis
memuru Halit Gülser, şehit polis memuru Yakup Sürücü, şehit polis memuru
Hakan Yorulmaz, şehit polis memuru Niyazi Ergüven, şehit polis memuru Seyit
Ahmet Çakır, şehit polis memuru Hüseyin Boral, şehit polis memuru Murat
Ellik, şehit polis memuru Feramil Ferhat Kaya , şehit polis memuru Fevzi
Başaran, şehit polis memuru Sevda Güngör.
Arz ederim.
BAŞKAN – Evet, Allah rahmet eylesin.
HAVACILIK DAİRE BAŞKANI UYGAR ELMASTAŞ - Müsaade
ederseniz…
BAŞKAN – Buyurun.
– Bize sonradan … için yansıya yansıtamadık. Havacılık Da ire
Başkanlığımızın bünyesinde ayrı bir … Ancak burası bir kampus olarak
değerlendirildiği için ben de Havacılık Dairesi Başkanlığında, yanımızda
patlayan, helikopterimizi ve personelimizi hedef alan bombalama neticesinde
şehit olan şehitlerimizin adını m üsaadenizle arz etmek istiyorum.
BAŞKAN – Tabii.
Evet, Havacılık Daire Başkanımız Sayın Uygar Elmastaş, buyurun.
HAVACILIK DAİRE BAŞKANI UYGAR ELMASTAŞ – Efendim, şehitlerimiz ikiz
kardeş Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşler, ruhları şad olsun; şehidimiz Murat
Alkan, ruhu şad olsun; şehidimiz Ferhat Koç, ruhu şad olsun; şehidimiz Yasin
Bahadır Yüce ki şehit oldukları iki ay sonra bir erkek evladı dünyaya geldi ve
babasıyla aynı ismi taşıyor şu anda. Gene ilk arz ettiğim şehidimizin de bir kız
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çocuğu dünyaya geld i üç ay sonra Adana’da, uzun ömürler diliyorum
kendisine. Ve şehidimiz Ferhat Koç, ruhu şad olsun.
Arz ederim efendim.
BAŞKAN – Evet, çok teşekkür ederiz.
Tekrar tekrar şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz.
O gün burada Daire Başkanı olarak görev yap an Sivas Emniyet
Müdürümüz
Sayın
Turan
Aksoy
Bey
sanıyorum
gündemimiz
için
söyleyecekleri var.
… - Sayın Başkanım, çok değerli Komisyon üyelerimiz, çok değerli
sayın genel müdürüm, Özel Harekât Daire Başkanlığındaki eski mesai
arkadaşlarım;
her
daim
devam
edecek,
yine
birlikte
olacağımız
arkadaşlarımız; hepiniz hoş geldiniz.
Darbe girişimimi midir bu Sayın Başkanım? Bizzat bizim kendi
bakışımımızı anlatmak istiyorum size. Ben 10 Ocak 2014 tarihinde 17 -27
Aralık sonrasında burada vazifeye başladım. Neden Öze l Harekât Daire
Başkanlığı… Yirmi sekiz yıldır bu işin içinde fiilen görev yaptım. İlk kez
kadroda çalışacağım. Neden bizi bombaladılar Sayın Başkanım? Biz göreve
başladığımız an tam … yaklaşık 1.200 FETÖ … ilgili olduğumuz personelle
buradan çıkamadık, da ire … Olayın yaşandığı gün hiçbir şekilde ve bunun
öncesinde barikat operasyonları, onun öncesinde Ayn -el Arap hadisesiyle
ilgili biz Kobane diye … hadiseler bunların tamamı … Özel Harekât Daire
Başkanlığı
olarak emir komuta zincirini hiç kaybetmeksizin d evletimizin
emriydi. Çok ciddi bir mücadele verildi, 102 personelimiz de o dönem şehit
oldu. Barikat, hendek operasyonları ve toplam o başladığımız tarih itibarıyla
51 kardeşimizi de dâhil edersek toplamda 153 şehit verdik. Çok zor ve ağır
şartlarda çalışıldı. Bu zor ve ağır şartlarda hiçbir arkadaşımız, hiçbir şekilde
emir komuta zincirinden kopmadı. Altı ay evine girmeyen arkadaşlar. Biz de
arkadaşlarımızın başındaydık. Öncelikle Özel Harekât Dairesinin bu bağlamda
hakkını teslim etmek gerektiğini…
… - 1.200 kişi çıkardık dediniz. Toplam sayıyı da…
… - Toplam sayımız … Sayın Başkanım. Şu an…
… - 11.682 kişiyiz şu anda.
… - Zannedersem bir ay içerisinde de…
… - 14 bin seviyesine ulaşacağız ocak ayı sonu itibarıyla.
… - Yaklaşık yüzde 15’e yakın bir personel i buradan hiç tereddüt
etmeksizin çünkü biz operasyonel bir birimiz. Bu operasyonel birimin
emrindeki yetkiler adli olaylarda falan kullanılmaz ama devlet büyüklerini
korumaktan bütün miting alanlarında çatı hattı dediğimiz hattı alan bir birimiz.
Sayın Cumhurbaşkanımızın son iki yıl başbakanlığı döneminde de yaklaşık 60
özel personel seçilmiş personelle … o grupla o görevi ifa etti. Çünkü bu
yapının ya da benzer yapıların devletin bayrağı, çatısı altında bulunmayan
hiçbir yapının gün geldiğinde devletle, s istemle çatışacağı biz de yüksek bir
inançtır. Bu yapıyla ilgili bakışımız buydu. Dolayısıyla böyle bir birimin bu
işgal hareketini yapacaklarını dönemde set olabileceği düşünülerek daire
başkanlığımız ve Havacılık Daire Başkanlığımız da aynı şekilde bizde ki en
önemli hava gücümüzdür. Tüm … bu grubun helikopterleriyle yaparız. İçli dışlı
olmuşuzdur. Kendi personelimizi tanıdığımız ölçüde o personeli de tanırız. Bu

T BM M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
İ ncelenmemiş Tutanaktır
Komisyon : FETÖ
Tarih :30.11.2016

Saat :12.00

Kayıt:

Stenograf :

Uzman : ………………. Sayfa: 11

son üç yılda çok yoğun çalışan bir birim olarak bunların da hakkını teslimde
fayda görüyorum. Bu vesileyle sadece 15 Temmuz şehitlerimizi değil, tüm
şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bütün gazilerimize acil şifalar diliyorum.
Sayın Başkanım, bu süreç tabii akışkan bir süreç. O gün biz dokuz
buçuk sularında ben Giresun iline operasyonel bir anlaşma, Sayın Genel
Müdürümüz Celalettin Lekesiz Bey’in emriyle… Karadeniz hattındaki terörist
faaliyette iki gün önce de orada, Ordu’da bulunan bir arkadaşımızın bacağı
EYP’ye basmak suretiyle kopmuştu. Orduya gittim. Saat 9.30 sularında
Karadeniz… Bildiğim kada rıyla özel bir çalışmamız vardı. Genelkurmay
Başkanlığından bilinmeyen bir numaradan yine beni aradılar; bunun bir
sıkıyönetim ilanı olduğunu, kışlalarımızda kalmamız gerektiğini beyan ettiler.
Çok özür dileyerek, küfrederek kapattım. Aynı anda Sayın Genel
Müdürümüzle telef onla görüştüm ve bulunduğumuz yerde de, eskort almak
suretiyle, yaklaşık üç buçuk saat gibi bir zaman diliminde, bütün trafik
kurallarını alt üst ederek -sonradan sayısız ceza geldi - saat bir, bir buçuk
sularında- tam saati de çıkaramıyor um çünkü tüm yol boyu koordinasyonu
telefon üzerinden sağladık - şu an rahmetli olan Önder kardeşimiz, Başkan
Yardımcımızla, Dursun Bey’le de… Bu iki arkadaşımızın şöyle de bir özelliği
vardı: Bunlar -belki özel olacak ama - kanser hastasıydı bu arkadaşlarım ızın
ikisi de. Bunlara biz çok çalışarak hastalıklarını unutmaları gerektiğini
söylemiştik, öyle de yaptılar. Onlar üzerinden, orada bulunan Başkan
Yardımcımız Mahmut Bey, Abdullah Bey, Önder Bey üzerinden hızlı hareket
etmemizle ilgili koordinasyona geçti k. Özellikle Diyarbakır’da Kolordu etrafını
çevirmeleri gerektiğini -çünkü orada üs var- Malatya’da ordumuz var,
Erzincan’da ordumuz var, buralardaki tüm kuvvetlerimizi o an için askerî
karargâhların etraflarını çevirmeleri yönünde uyardık biz. İstanbul şu be
müdürümüzle görüştüm, onların köprüye hareket ettiklerini… Oranın bir de
avantajı vardı o gün için: Buradan 90 -100 kişi o timlerde, önemli olan bir
uluslararası toplantı vardı -öyle tahmin ediyoruz- çok hazırlıklı gelemedik
Sayın Başkanım, şey yapmadığı mız için. Oraya bir 100 kişi takviye vardı ama,
tabii, yeterli değildi çünkü mevcut olan 7.500 sayımızın yaklaşık 6.200’e
yakını Güneydoğu’da o anda. Hafta sonu olması hasebiyle de eğitim
kurumumuzda bulunan kursiyerlerimiz de izne ayrılmışlardı. O anlarda ,
zannedersem, 4.500 civarında da Türkiye genelinde bir kursiyerimiz vardı.
Emir-komuta zincirimizi buradan tesis ettik efendim, kritik illerimizi uyardık.
Arkadaşlarımıza bu işin hiçbir şekilde, askerî elbise giymiş teröristlerin hiçbir
şekilde hiçbir ala nımıza girmemesi gerektiği, sonuna kadar mücadele ederek
bundan sonra bu yüce milletin çocuklarının esir olamayacağı emrini net ve
kati verdim. Bu emir arkadaşlarımız tarafından da ilgili illere aktarıldı. Biz
Cizre-Silopi operasyonlarında aynı anda 2.400 kişiyi bir gecede o bölgeye
indirebilme gibi de bir kabiliyete haizdik. Bütün arkadaşlarımız illerinden
kendi iç haberleşme sistemleriyle de haberleşerek toplanmaya başladılar. O
anda dairemizde çok fazla kişi yoktu. Bu arkadaşlarımız burada hem
koordinasyon yapıyor hem de alanda kullanılabilecek silah, tesisat, mühimmat
gibi malzemelerle birlikte yine paylaştırdığımız işte, efendim, TÜRKSAT,
Jandarma Genel Komutanlığı, TÜRK TELEKOM binası, Millî İstihbarat Daire
Başkanlığımızın Yenimahalle’deki binası… Ora da taciz ateşi almıştı.
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Akıncılar’a daha sonra ekip gönderebildik. Ankara’daki hemen hemen bütün
kritik alanlarda -buna külliye dâhil olmak üzere, Emniyet Genel Müdürlüğü,
İçişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı gibi - burada fiilî görev almış
arkadaşlarımız var. Örneğin Mahmut Başkanımızı Jandarma Genel
Komutanlığına, Abdullah Başkanımızı Millî İstihbarat Daire Başkanlığına
yönlendirdim. Orhan Bey
-Taktik Müdürümüz- Diyarbakır’daydı efendim,
Siirt’te bir yine hendek -barikat konusu vardı. Diyarbak ır’da helikopterle MAK
timleri beklenirken biz birazcık da orada aslında sinirlendik, Uygar Bey’le
görüştüm “Bu arkadaşlarımızı bir an önce oraya sevk etmezsek tekrar bir
Cizre-Silopi hadisesi yaşayabiliriz.” diye. Bu arkadaşlarımız “Hava araçları
tüm Türkiye genelinde kapatıldı.” denildiği için kaldılar ama ona rağmen
oradan bir uçak teminiyle hemen 16 Temmuz sabahı saat kaç gibiydi Orhan
Bey?
- 07.00’de Akıncılardaydık Başkanım.
- 07.00’de Akıncılara geldiler efendim.
Bu şekilde planlamamızı yaptık, saat bir buçuk sularıydı zannedersem
ben de girdim, bu arada bombalamanın olduğunu ama sonuçlarını alamadık
yani kaç arkadaşımız şehit oldu, durum nedir, biz o acıya rağmen bütün
arkadaşlarımızı tekrar tamamını görev yerlerine sevk ettik. Burada da çok cüzi
bir grup kaldı arkadaşlarımızın sevkiyle uğraşan. Genelkurmay Başkanlığında
Yusuf Ziya Bey tedbirlerini aldı, Abdullah Millî İstihbaratta hâkimiyeti
sağladıktan sonra bizim girişimizle beraber birlikte TELEKOM binasına girdik,
o yayın organlarımız da geçmeden 35 askerî personeli teğmen ve üstü
rütbede orası hassasiyet içeriyormuş biz de tam bilmiyorduk ama herhâlde
TELEKOM’un kesilmesiyle birlikte tüm telefon hatları iptal ediliyormuş.
TÜRKSAT’a yine bir başka polis memuru arkadaşımızı gönderdik.
TÜRKSAT’ta helikopterle temas sağlandı, helikopter uzaklaştırıldı, orada özel
güvenlikte 2 şehit arkadaşımız var diye biliyorum. Akıncılara saat 07.00 gibi
geçtik efendim, Akıncılarda 1 milyon 200 bin metrekarelik bir alan söz konusu.
Akıncılara
geçerken
bize
Sayın
Gen elkurmay
Başkanımızın,
Cumhurbaşkanlığımızın Genel Sekreteri Sayın Fahri Kasırga Bey'in, yine şu
an Jandarma Genel Komutanı olan Yaşar Paşa’mızın rehin olduğu haberi
geldi. Biz tüm dış çemberi aldık bu arada kuvvetlerimiz gelmeye başladılar
sayısal olarak arttık. Mehmet Okan Paşa’mız var Genelkurmay Başkanlığında,
onunla temas ederek ilk etapta 3 kez pisti bombalattırdık bu şekliyle uçakların
tekrar kalkmalarını önleme amacıyla yaptık bunu. Bu arada içerideki rehinlerin
hassasiyetini de baz alarak iyice yer leştik. Daha sonra hâkimiyetimiz altında
olmasına rağmen bu müzakerelerin devamı için Genelkurmay Başkanlığından
bir paşamız geldi, onunla birtakım görüşmeler yaptık. Saat 17.00 sularında da
biz alanın tamamına operasyon yaptık, alan hâkimiyeti elde edildi . İçeriye
girdiğimizde tabii, vahim bir hadiseyle karşılaştık, bütün silah, tesisat
bırakılmış. Bizimle çatışmaya da girilmedi. Bizim tüm bu acımıza rağmen
çatışmaya birçok alanda girmeyişimizin nedeni de orada kullanılmış olan… Bu
diğer
planlı
operasyonla rda
yaptığımız
gibi
karşımızdaki
teröristi
tanımlayamıyorsunuz; sizinle aynı elbiseyi giyiniyor, sizinle aynı silahı
kullanıyor, aynı dili konuşuyorsunuz. Yani biz bu arkadaşlarımızın tamamıyla
güneydoğuda birlikte görev yaptık.

T BM M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
İ ncelenmemiş Tutanaktır
Komisyon : FETÖ
Tarih :30.11.2016

Saat :12.00

Kayıt:

Stenograf :

Uzman : ………………. Sayfa: 13

Emir komuta zincirimiz hiç bozulmadı Sayın Başkanım.
Burada ciddi bir husus daha vardır, Sincan’da bulunan jetlerimizin yakıt
tanklarının bulunduğu alanı kapattırdık Genel Müdürlüğümüzden Sayın
Mustafa Gürcü Bey'in adres tespiti üzerine…
Yine, Polatlı yolu üzerinde bir eğitim pist i vardı, orada da yine bu
saldırılarda kullanılmış helikopterleri Abdullah Bey, siz gittiniz oraya,
helikopterlere el koyun dedim. Yaklaşık 18 Temmuz tarihi sonrası bir aya
yakın da efendim bu alanların tamamında gelen tüm personelimizle devlet
büyüklerinin korumalarımıza ekstra tedbirler de ilave etmek üzere
tedbirlerimiz devam etti.
Bu süreç içerisinde efendim, Celalettin Lekesiz Genel Müdürümüz de
yine bu dönem terörden sorumlu Necmettin Emre Genel Müdür Yardımcımızl a
sürekli irtibat hâlinde olduk. Alanımız bombalandıktan sonra irtibatı Tunceli
Şube Müdürlüğümüz üzerinden kurdurdum illerle efendim. Tunceli’de bir
hadise gelişmeyeceğini az buçuk tahmin ediyorduk, oradaki komutanın sağlıklı
biri olduğunu bu yönüyle tahm in ediyorduk, Tunceli Şube Müdürlüğümüz orada
Atalay Başkomiser’imiz var, onun üzerinden bütün illerimizle tekrar tekrar
kuvvetin Ankara ve İstanbul’a kaydırılması yönüyle irtibatlarımızı…
Helikopterlere müdahale edildi, demin arkadaşımız beyan etti. İnanı n o
helikopterlere mermi atarken bile millî servetimize, sermayemize zarar
vermenin ıstırabını yaşadık. Hatta arkadaşlara onarılabilir kısımlarına ateş
edelim, Akıncı’dan kaçışlarına f ırsat vermeyelim çünkü biz yıllarca o
helikopterleri, bir yaralımızın ta hliyesi amacıyla çok bekledik efendim, 1990’lı
yıllarda çok bekledik. Bu hadisenin özellikle tabii, askerî kurumlarımız
içerisinde bu kadar yaygın karşılaşması bizi hiçbir zaman ters düşünceye de
itmedi. Devlet edep müddettir, ordumuz bir an önce kendini t oplamalıdır. Biz
asker bir milletiz. Bu Türkiye'nin yaşadığı talihsiz bir işgal hareketidir,
arkasında çok farklı kuvvetler vardır, çok farklı hesaplar vardır.
Ancak şu çok önemlidir Sayın Başkanım, bunu arz etmeden
geçemeyeceğim: Elde ettiğimiz belgeleri sunmak için askerî savcımıza
gittiğimizde o savcının bir gün sonra gözaltına alındığına şahit olduk orada,
çok lakayt
davranıldığına
şahit
olduk.
Mehmet
Partigöç bu
işin
planlayıcılarından biridir. Orhan Bey içeride Özel Kuvvetlere ait karargâhta bu
tür belgeleri ele geçirdi, ben o esnada alanın başka bir tarafındaydım. Önem
derecesine binaen bunu kendisine verdiğimde savcı bey içeride uyuyordu.
Askerî savcı bey, teğmen ya da üsteğmen rütbesindeydi. Bir gün sonra
alındığını… Oysa darbe ya da işgal suçunu a skerî savcılarla bakılamayacak
olması gerektiğini düşünüyorum. Bu bir ciddi suçtur, sivil otoritenin emrindeki
kişilerin ve bağımsız yargının elemanları orada olmalıydı. Birçok muhatap
olduğumuz kişinin de peyderpey, daha sonraki günlerde yine FETÖ/PDY’den
gözaltına alındılar. Bu kadar kirli -özür diliyorum bu kelimeyi kullandığım için kripto, kabalist hâlâ kendini 1 dolarla koruyabileceğini düşünen bir zihniyete
sahip uluslararası istihbarat güçlerinin tesiri altında kalmış, onlara hizmet
eden, bizim değe rlerimizi kullanan, bu değerleri kullanarak büyüyen bir
yapıyla karşı karşıyayız.
Arzumuz ve talebimiz şudur: Bu yapı geriye doğru çok iyi araştırılarak,
bu kadar şehit vermemize, ülkemizin bu kadar kaybına neden olan bu yapının

T BM M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
İ ncelenmemiş Tutanaktır
Komisyon : FETÖ
Tarih :30.11.2016

Saat :12.00

Kayıt:

Stenograf :

Uzman : ………………. Sayfa: 14

çok irdelenerek köküyle bi rlikte kazınması lazım. Bu insanların gönlünü
rahatlatacak olan, Türk milletinin gönlünü rahatlatacak olan esas husus budur
diye düşünüyorum. Komisyondan bizim talebimiz budur efendim, bu şekliyle
arz ediyorum.
Konuşacak belki çok şey var ama tamamını soru larınızla cevap
vererek…
BAŞKAN – Çok teşekkür ediyorum Turan bey.
Zaten çalışma ziyaretimizin bir diğer Meclisteki dinlemelerden farklı
olarak kısa, öz o günkü yaşananlar konusunda bilgi verilmesi ama Komisyon
olarak biz şuna açığız arkadaşlar: Özellikle bundan sonra alınması gereken
önlemler bağlamında -ki görevimizin biri de budur - yeniden 15 Temmuzların
yaşanmaması, darbe girişimlerinin yaşanmaması için alınması gereken
önlemleri de elbette ki belirlemeye çalışıyoruz. Bu noktada yazışmalarımız var
ama bireysel olarak da emniyet müdürlerimiz, terörle mücadele olsun, özel
harekatımız olsun, bireysel görüşlerin dahi Komisyonumuza yazılı olarak
iletildiğinde uzmanlarımızla, Komisyon üyelerimizle birlikte değerlendirip bu
önlemlere katkıda bulunabilirsiniz. B unu da ifade edeyim çünkü hepsini bir
değerlendirip ortak noktaları bulup ortaya çıkarmamız lazım.
Çok teşekkür ediyorum Turan Bey.
Milliyetçi Hareket Partisi Komisyon üyemiz Muğla Milletvekili Mehmet
Erdoğan Bey.
Buyurun.
MEHMET ERDOĞDU (Muğla) – Ben öncelikle bugüne kadar tabii ki
Özel Harekât teşkilatı bütün Emniyet teşkilatının özel olarak çalışmaları var
ama Özel Harekât teşkilatı hem 15 Temmuz gecesi hem de terörle
mücadelede gerçekten Türk milletine hizmet etmiş Emniyetin içerisinde.
önemli bir birim. Ben kendilerine teşekkür ediyorum, çalışmalarından dolayı
tebrik ediyorum ve şehitlerimize Cenab -ı Allah’tan rahmet diliyorum.
Tabii ki bu acıyı keşke yaşamasaydık ama yaşadık. Ben burada, Sayın
Başkanımız söyledi ama biraz daha açık olması bakımından b ir hususun
tekrar ifade edilmesinde fayda görüyorum. Şimdi, “17 -25 Aralıktan sonra
göreve geldik, 1.200 kişinin ilişiğini kestik bu birimden.” dedi. Aşağı yukarı bu,
teşkilatın o günkü sayı itibarıyla beşte 1’i gibi bir rakam. Bu süreçten sonra,
özellikle 15 Temmuzdan sonra, Özel Harekât içerisinde FETÖ -PDY
yapılanması sebebiyle ayrılan, ihraç edilen kimse var mı, bunu merak
ediyorum.
İkincisi: Tabii ki özellikle güneydoğuda da bu son hendek
operasyonunda Özel Harekât çok önemli çalışmalar yaptı. Bu alanda
yaşananlara birinci derece şahit olan en önemli birimimiz Özel Harekât birimi.
Dolayısıyla, benim burada söylemek istediğim ikinci husus, bu hendek
operasyonlarının öncesindeki süreçte, oradaki FETÖ -PDY yapılanmasının, bu
hendek olaylarını görmezden gelen, olayın buraya gelmesi konusunda ne gibi
olumsuz etkileri var?
Bir de son olarak, bu tecrübeleriniz ışığında, şimdi bu komisyonumuz
elbette bir rapor yazacak ve bu rapor inşallah, bundan sonra yeni bir 15
Temmuz yaşanmaması konusunda ülkemize bir yol hari tası çizme konusunda
faydalı olacak yani biz bu umutla, bu heyecanla başından bu yana bu
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komisyonun bütün üyeleri olarak çalışmaya gayret ettik; sizin kendi
tecrübeleriniz ışığında, özellikle silahlı kuvvetlerde, emniyette ve devletin
diğer unsurlarında ha ngi tedbirler alınırsa bu, bundan sonra, bugün FETÖ PDY olur, yarın başka yapılanma olur yani devletimizi, milletimizi tedirgin
edecek bir yapılanmanın devlet içerisine yerleştirilmesinin engellenmesi
konusundaki tavsiyeleriniz ne olacaktır?
Ben teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Evet, Turan Bey, şöyle kısa, öz...
–Efendim, 17-25 Aralık başladığında Sayın Vekilim, byLock, Bank
Asya, BURULAŞ şirketler grubu denilen bir evlilik şirketi var malumunuz,
eagle, adli kayıtlar 17 -25 Aralık sonrası çok yoktu malumunuz, sad ece güç
zehirlenmesinin verdiği rahatlıkla karşımıza, ilk başladığımızda -arkadaşlarım
da herhâlde aynı şeyi beyan ederler - o güç zehirlenmesinin verdiği rahatlıkla
hareket eden bir grup varDI. Biz bunları idari kararla kendi birimimizden
ayırırken altında adli olarak bunları destekleyebileceğimiz hiçbir şey yoktu,
bunu bir arz etmeliyim yani verdiğimiz karar tamamen idari bir karradı, bu
kararı da rahatlıkla verdik. Şundan bunu rahatlıkla verdik diyorum: Bizim
birimimizden ayrılıp başka birimlerde konuşlan dırılan bu personelin daha
sonra, 15 Temmuz sonrası büyük bir çoğunluğunun ihraç olduğunu takip
edebildik, hemen hemen tamamına yakını ihraç oldu. Demek ki diğer bilgi ve
belgelerde de bu beslenmişti. Bu önemli bir konu. Daha sonra ayrılanlar oldu
mu dedi Sayın Vekilim, oldu efendim. Mesela geçenlerde bir 80 kişilik grup
ayrılmış. Bunlar bizim kripto, devletin diğer kurumları da 15 Temmuz sonrası
yani buna emniyeti de dâhil, biraz daha hızlı çalışmaya başladı. Emniyet
zaten bu mücadelede tabii ki biraz daha diğer kurumların önünde oldu, bunu
değerlendirmek bana düşmez ama işin ciddiyeti boyutuyla, dolayısıyla adli
olarak altı da beslenerek bizim bilmediğimiz çünkü bizim istihbarat birimimiz
yok ancak bizim bilgimiz dışında bizimle de paylaşılan bazı ihraçlar oldu, hem
ben görevi bırakıncaya kadar oldu hem Sayın Başkanımıza devrettikten sonra
da çıkanlar oldu ama bu yüzde olarak, oran olarak...
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Bu sayı yaklaşık nedir?
–Onu isterseniz yazılı verebiliriz.
BAŞKAN – Tabii, yazılı olarak al alım.
–Efendim, güneydoğuda tabii sıkça konuşulan şeyler var yani hemen hemen,
ben dün gece gelmeden önce baktım, yaklaşık yüz yirmi üç gün de ben dış
görevde bulunmuşum. Bu bağlamda, işte, bazen müsait, bazen… Zaman
zaman bizim öteden beri yaşadığımız baz ı şeyler vardır, bunlar tartışmaya
açıktır sayın vekilim. Yani, altını nasıl doldurduğumuza da bağlıdır. Bu 2’nci
sorunuzun cevabını ben de daha sonra Başkanlık makamınıza yazılı arz
etmek isterim, daha doğru olur kanaatindeyim; şu an açıklamamız doğru değ il.
Tedbirlerimiz olmalıdır, efendim, devlet içerisinde ehliyet, liyakat,
sadakatin dışında kurum atamalarında özellikle de bu tür kurumlarda
kesinlikle müsaade etmemek gerek. Türkiye Cumhuriyeti’nin bayrağı altında
temel mesele budur. Vatandaşlıkta nasıl efendim, vergi vermek ve hukuk
kurallarına uygun davranmak esassa bizim kamuya bakışımız o yönde, hiçbir
çeşitliliğe bakmıyoruz, o 2 esasa bakıyoruz. Türk Bayrağı’nın altında buna
biat edecek kişilerin dışında devlet içerisinde yapılanmalara, özellikle de
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askerle polis gibi güvenlik hizmetleri veren yapılanmaların içerisine hiçbir
ayrışmayı sokmamak gerektiğine, suiistimallere yol açmamak gerektiğine
inanıyoruz. En kısa, öz ifadem bu.
Teşekkürler.
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz.
Belma Hanım, buyurun.
MİHMİRAH BELMA SATIR (İstanbul) – Ben de tüm şehitlerimize rahmet
diliyorum, hepinize çok teşekkür ediyorum, Allah’a emanet olun. Sizler
varsınız ve bizler rahatlıkla yatabiliyoruz, Allah sizlerin yanında olsun,
inşallah bir daha böyle bir olayla karşılaşmayız. Amacımız, bununla ilgili bir
çalışma yapmak.
Çok kısa 3 soru soracağım size. 17 -25 Aralıktan sonraki mücadeleyi
çok önemli ve değerli buluyoruz. Bu mücadele yapıldığı için bugün emniyet de
çok iyi noktalarda. Allah’a çok şükür askerdeki gibi değiliz, baş arıları elde
ettik. Bu 1.200 kişinin pozisyonu neydi, hangi kademelerde görev alıyordu 17 25’ten önce görevden aldığınız, ihraç ettiğiniz veya bir şekilde idari işlem
başlattığınız kişilerin pozisyonları neydi, hangi görevlerdeydi; bunu öğrenmek
istiyorum.
“Özel Harekâtın istihbarat birimi yok.” dediniz, emniyet istihbarattan
size bilgi geliyor anladığım kadarıyla. Siz Özel Harekât olarak ayrı bir
istihbarat birimi kurulmasından yana mısınız, böyle bir şeye ihtiyaç var mıdır,
hiyerarşi içinde ne doğru?
Bir de bu “Bursa evlilik kurumu” dediniz, bu nedir; bununla ilgili de kısa
bir açıklama yaparsanız memnun olurum.
Teşekkür ederim.
- Ayrı bir istihbarat ihtiyacımız yok. Yani, şunu arz etmek istedim: O
dönem altını doldurabileceğimiz şeyler yok. Yani, isti hbaratımızda topyekûn
yani birtakım şeyler, byLock falan 15 Temmuz sonrası bizim en azından
bildiğimiz… Bir evlilik şirketi katalogla evlilik…
MİHMİRAH BELMA SATIR (İstanbul) – Ha, katalog evliliği diyorsunuz.
- Evet, evet. Ama, bunun özellikle yapıldığı yer anlamında dedim, belki
söylenmememiz gerekiyordu ama. Orada …dâhil bazı şeyler var.
Diğer sorunuzu çıkaramadım.
MİHMİRAH BELMA SATIR (İstanbul) – 1.200 kişinin 17 -25’ten sonra
görevden alınan veya dava açılan…
BAŞKAN – Pozisyonları?
- Daire başkanlığımızdaki yönetim kademesi tamamen değişmiştir.
Tamamen, başkan yardımcılarımız, birkaç…
MİHMİRAH BELMA SATIR (İstanbul) – Ya, onlar alınmamış olsaydı,
yönetim kademesi değişmemiş olsaydı bugünkü durumumuz ne olurdu? Facia.
-İllerde de efendim, yine şube müdürlerimizin yani sayısal olarak o
dönemin tespiti… Şube müdürlerimiz, evraka hâkim olan personel zaten bu
yapının temelinde istihbarat birimi… temelde bu birimlere sızmak var. Hep
etken personeldir yani çok tim personeli dediğimiz personel değil. Bunlar da
ister istemez…
BAŞKAN – Teşekkür ederiz.
Var mı başka bir şey?

T BM M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
İ ncelenmemiş Tutanaktır
Komisyon : FETÖ
Tarih :30.11.2016

Saat :12.00

Kayıt:

Stenograf :

Uzman : ………………. Sayfa: 17

Selçuk Bey, buyurun.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Sayın genel müdürlerimiz, çok değerli
başkanlar; hepinize çok teşekkür ediyoruz o geceyi aydınlattığınız için. Uzun,
vahamet bir geceydi. …ge rek insan hakları gerek bağımsızlık hedef oldu,
devlet hedef oldu. Katkılarınız çok büyük, şükranlarımızı arz ediyoruz.
Şehitlerimize rahmet diliyoruz, gazilerimize de bir an önce Allah’tan şifalar
diliyoruz, onların da manevi şahsiyetleri önünde bir kez d aha saygıyla
eğiliyoruz.
Benim sorum şu: Sizler yıllarca bu insanlarla beraber çalıştınız. 17 -25
Aralık öncesi tavırlarıyla bu Fetullahçı terör örgütünün sizin içinizdeki
elemanlardan 17 -25’ten sonra tavırları arasında bir fark var mıydı? Çünkü,
artık devletle savaş ilan etmişlerdi, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la,
Hükûmetle, özellikle seçilmiş iradeyle bir şekilde mücadele edilmiş. Bu farkı
sezebildiniz mi?
Biraz önce Sayın Sözcümüz de İstanbul Milletvekilimiz de arz ettiler.
Eğer 17-25 Aralık sonrası sizi n içinizdeki tasfiyeler olmamış olsaydı o gece
nasıl sonuçlanırdı? Bunu öğrenmek istiyorum. Özetle bu iki soruma cevap
verirseniz memnun olurum.
Güneydoğu Anadolu’da da çalıştım. O zaman Genel Başkan
Yardımcısıydım. Sokağa çıkma yasağı olan 14 ilçe ve 4 ille ilgili Sayın
Başbakan tarafından görevlendirilmiştim. Sizinle birlikte çalıştık. Size de o
zamanki katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum.
-Efendim, 17-25 Aralık öncesi ile sonrasında bu örgüt mensuplarının
Emniyet içerisinde bizim tahmin ettiğimiz, tespit ettiğimiz davranışları
arasında tabii 17 -25 öncesi teşkilatın tamamına hâkim oldukları için o
dönemde kritik birimler, genel müdürlerin tamamı bunların elindeydi. 17 -25’ten
sonra teşkilatın kritik birimleri bunlardan temizlendi, baskılandılar, bask ı
altında kaldılar. Fakat, bu baskıdan tam olarak bir beklenti içerisindeydiler.
Böyle bir havaları vardı ama görevle ilgili olarak herhangi bir kanunsuz veya
kanun dışına çıkma gibi bir eğilimleri yoktu çünkü kendilerine sürekli işlem
yapılıyordu. Yani, b u arada sürekli izleniyorlardı ve herhangi bir yanlışlarında
işlem yapılıyordu.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Bir de bu 17-25 sonrası tasfiye olmasaydı
sonuç nasıl olurdu? Çünkü, siz Emniyet teşkilatı burada askeriyenin ve
Emniyetin içinde çok örgütlenmişler. D arbeyi de bu iki grup yapmaya çalıştı,
gerçi yargıdan da destek aldılar ama ne olurdu sonuç? Darbe başarılı olur
muydu, yoksa bir iç savaş mı çıkardı?
-Efendim, benim şahsi görüşüm, darbe başarılı olurdu diye
düşünüyorum. Çünkü, bu üç yılda bizim katettiği miz bir mesafe var yani
Emniyet teşkilatı içerisinde ve birimlerimizde, bir de psikolojik olarak
üstünlüğümüz var. Eğer bu psikolojik üstünlüğü biz yakalamamış olsaydık o
gece zaten sokakta polis bu kadar cesaretle hareket edemezdi. Dolayısıyla,
bu tür ola ylarda malumunuz psikolojik üstünlük çok önemli. Eğer bu
değişiklikler olmamış olsaydı, biz sokakta olmasaydık tabii ki bu darbenin
başarılı olacağına inanıyoruz biz.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Bu yapı takiyeci bir yapı. Ben milletvekili
olduğum zaman Emniye tteki arkadaşlarım yanıma gelmişlerdi üst yetkililer,
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“Ağabey, sayın milletvekilim, bunlara çok dikkat edin. Her ne kadar
görünüşleri hizmet de olsa bunlar sizi de dinlerler, çeşitli zamanlarda şantajlar
yapabilirler. Hem konuşmalarınıza dikkat edin hem de bunlara dikkat edin
demişlerdi.” 228 Şubat dönemiyle ilgili de şöyle bir anekdot anlatmışlardı:
Bunlar sadece bizim meslek nosyonumuzu değil, imanlarımızı, ahlak
anlayışlarımızı bile sorguluyorlardı ve 28 Şubatta hanımlarının başlarını
açtılar, içkiler iç tiler, içki içmek konusunda şey yapmıyorum yani, önce
içmeyip sonra içmeyi takiye olarak değerlendiriyorum, yoksa herkes özel
yaşantısında serbesttir. Bunlara da şahit oldunuz mu? Sizler de o dönemi
beraber yaşadınız. Böyle bir takiyeci yapıyı 28 Şubatta b u yapıda sezdiniz mi,
gördünüz mü?
-28 Şubatta efendim, beraber çalıştığımız personelin bir kısmı 28
Şubattan hemen sonra ve hepsi birden bir anda bu dediğiniz takiyeyi hemen
yaptılar. Çünkü, aynı lojmanlarda oturuluyordu, bir gün sonra bakıyorsunuz ki
başlarını açmışlar. İçki içmeyen ya da içkili mekânlara gitmeyen Emniyet
mensupları buralara gitmeye başladılar. Yani, açık şekilde…
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Takiyeyi gördünüz. Hiç konuşmadınız mı?
Yani, “Ne oluyor kardeşim? Siz böyle değildiniz, neden böyle b ir yola tevessül
ettiniz?” diye.
-1980’lerden beri konuşuyoruz biz.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Tamam.
-Bunları, efendim, biliyorduk zaten biz.
-Polislik kolejine başladığımız günden beri biliyoruz zaten yapıyı. Fakta, çok
hâkim oldukları için genel yönetime, biz kendi aramızda sadece
konuşabiliyorduk. Biz birbirimizi tanıyoruz aslında, kimin ne olduğunu
biliyoruz. Hepimiz çocukluğumuzdan beri birlikte okuduğumuz için ve bu
meslekte 13 yaşından beri birlikteyiz bu amiran takımı diyelim, birbirimizi
tanıyoruz ve onun için biz şaşırmıyoruz, mesela “A, bu da mı?” falan diyorlar,
diyoruz 14 yaşından beri…
BAŞKAN - Zaten tanıyoruz.
Arkadaşlar, bir şeyi hemen unutmayayım, sorayım. Gazilerimizi dinledik
Komisyonda. Yine külliye yakınındaki merkez olarak kullanılan Ja ndarma
Genel Komutanlığı önünde yaralanmış bir aile vardı, Rifat Sezer ve Mine
Sezer. Mine Hanım şöyle bir şey söyledi: 12 yaralıyı bir halı yıkama aracının
arkasına yüklediler, biz de ağır yaralıyız eşimle beraber, en yakındaki Turgut
Özal Üniversitesi Ha stanesine götürüldük, biz aşağıya indirilip sedyelerle
tedavi beklerken oradan gelen cevap şuydu: “Sizi kim sokaklara döktüyse
onlar tedavi etsin.” diyerek o FETÖ’cü müessesenin –şimdi kapatılansağlıkçılarının –artık doktor, hemşire hangi safhadaysa - böyle bir cevap
verdiği anlatıldı, tutanaklarımıza geçti.
Şimdi, bu mücadelenin içinde olarak özellikle 15 -16 Temmuz gecesi,
gündüzünde gazilerimizin tedavisi sırasında benzer karşılaştığınız –genel
olarak söylüyorum - var mı? Yani, tedaviye götürüldüğü hâlde şimdi kanun
hükmünde kararnamelerle kapatılan bu tip Turgut Özal Üniversitesi Hastanesi
gibi anekdot olarak tarihe geçsin, eğer bilen varsa onunla karşılaşan oldu mu,
onu sormuş olayım.
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--- Havacılık Dairesi Başkanlığından 4 yaralımız vardı Sayın Başkanı m.
Onların biz Gölbaşı Devlet Hastanesinde tedavilerini ayakta yaptırdık zaten,
ağır değildi yaraları, biz öyle bir şeyle karşılaşmadık.
BAŞKAN – Buyurun, siz bir şeyler ilave edecektiniz herhâlde.
--- Sayın Vekilim “Darbe başarılı olur muydu?” dediniz y a 17-25 Aralık
sonrası eğer bu temizliği yapmasaydınız. 17 -25 Aralık sürecinde Sayın
Cumhurbaşkanımız böyle dik durmasaydı ve bu temizlik yapılmasaydı darbe
yapmaya ihtiyaçları bile kalmazdı.
--- O dönem bitecekti bu iş.
BAŞKAN – Değil mi, o da bir darbe girişimiydi.
--- Karargahlarımızda silahlı çatışma çıkardı efendim, Özel Kuvvetlerde
yaşanan hadiseyi birçok yerde yaşayabilirdik, bu çok önemli bir husus.
BAŞKAN – Hüseyin Bey…
HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Ben bir şeyi merak ediyorum. Tabii,
ben de arkadaşlarımın söylediği gibi nesiller boyu yıllanacak veya dikilecek
bir kahramanlığın sahibi olarak Özel Harekât birimizi tebrik ediyorum,
şehitlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum.
Merak ettiğim husus şu: Buraya atılan ve bombaların türü neydi?
--- MK84 efendim. 2 bin librelik, F16 savaş uçağının attığı en
kabiliyetli, bazen Kandil’e atmaya bazen kıyamadıkları bombaları buraya
attılar efendim. MK84 lazer güdümlü bombalarla… Atılışında, eğer Sayın
Başkanım bana söz verecekseniz yaşadığımız…
BAŞKAN – Tabii, buyurun.
--- O gün ben buradaydım çünkü, her iki bombayı da, birini 50 metre
sağıma, birini 50 metre soluma yedim.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Yalnız, ilginç bir şey söylediniz “Kandil’e
kıyamadıkları.” dediniz. Acaba
--- “Bazen kıyamadıkları.” dedim efen dim.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Acaba terörle mücadelede bizim
mücadelemizi akamete mi uğrattılar?
--- Akamete uğratmaya yönelik şeyler olduğu yolunda…
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Sezdiniz yani bunları?
--- Evet, geçmişte F16 pilotu olarak çalışmış, şu anda Türk
Havayollarında çalışan ve bu yapı tarafından Hava Kuvvetlerinden tart
edilerek, ahlaksızlık ve benzeri söylemlerle, asılsız, uydurma, alışık oldukları,
herkese, hepimize yaptıkları kumpas faaliyetleriyle dışarı attıkları pilotlar
tarafından bu beyan edili yor efendim. Türk Havayollarındaki eski F16
pilotlarından eğer ifade alırsanız ya da ifadelerine başvurursanız, gönüllülük
esasına göre çağırırsanız gelip sizlere çok şey anlatacak insanlar var
efendim, bizimle paylaştılar bu süreçte.
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa ) – Bize isim verir misiniz? Var mı öyle
isimler?
--- Tabii ki efendim, ben isim arz ederim efendim, tabii ki.
BAŞKAN – Yardımcı olursanız onları…
--- Uygar Bey kardeşimin söylediği hususa bir katkıda bulunmak istiyorum.
Nusaybin Operasyonu’nda Abdullah B aşkanımızla beraber ben on beş gün
kaldım, daha sonra Diyarbakır’da patlama olunca oraya geçtim. Nusaybin
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Operasyonu son operasyonlarımızdan biriydi. Tamamen arındırılmış,
vatandaştan arındırılmış bir alanda operasyon yapıldı. Çok zorlanıldığı hâlde
hava araçlarını kullandıramadık.
Kullanılabilir miydi?
İşte, burada kullanıldı. Yani insan haklarına aykırı bir durum
oluşturacak; ki, bunu söylerken size tüm samimiyetimle ve
arkadaşlarımın tamamının kahramanlığı olarak görüyorum bunu
çünkü hem burası için, b urada 51 şehit verip, hissine kapılmadan
alanda çalışmak hem güneydoğuda 102 şehit verip tüfek üstündeki
kameranıza iki çocuk takıldı diye teröristlere ateş etmemek çok
büyük bir nefsi kabiliyet diye değerlendiriyorum. Nusaybin’de alan
tamamen boşaltılmışt ı, tahliye edilecek hiçbir vatandaş yoktu
efendim.
Sadece bu kadar çünkü biraz daha açarsak burada konuşmamamız
gerektiğini düşünüyorum. Yazılı verebilirim.
Arındırılmış bir alanda hava kuvvetleri kullanılabilirdi ve ilk hafta biz
gittiğimizde operasyonl arı oradaki şu an tutuklu olan komutanla görüşerek, bir
hafta iyice değerlendirerek, diğer ateş gücünden istifade edelim diye bir hafta
arkadaşlarımızı sabite aldırdık. Ben bunun yeterli olduğunu düşünüyorum.
Ben sadece hava araçlarıyla ilgili söylüyorum. “Arkadaşım” deyince
kullanamadıkları, arınmamış bir alanda zaten hava aracı kullanmayı istemek
gibi bir talebimiz olmaz çünkü hava araçlarını kendi ülkenizin vatandaşının
bulunduğu alanlarda kullanmıyorsunuz ama Nusaybin tamamen arınmış bir
alandı, ona ra ğmen kullanılmadı. Kullanılmalı mıydı? Hayır. Ama bu
acımasızlığın boyutunu belirtmek açısından bunun şehitlerime karşı vebalimin
olduğunu düşünüyorum, ciddi olduğunu düşünüyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Turan Bey.
Zaten bu birimin şubesi olan Ankara Şube Müdürlüğümüze biraz sonra
gideceğiz ve orada da yine devam ederiz.
Zeynel Bey, herhâlde kısa bir şey…
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Ben kısa bir değerlendirme yapacağım.
BAŞKAN – Buyurun.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Geçmiş olsun. Şehitlerimize de Allah’tan
rahmet diliyorum.
Tabii, Komisyonun bir amacı da, Sayın Başkan ifade etti, bundan sonra
bu tip olayların yaşanmaması için alınması gereken tedbirlerin neler olduğuna
yönelik de en nihayetinde bir rapor yazacağız, oradaki tespitler de bu
anlamda önemli.
Burası gibi birimler açısından, yani kritik önem taşıyan yerler açısından
şu çok önemli: Buralardaki 1.500 personelden 1.200’ü müdahale edilerek
uzaklaştırılmış idari açıdan adli bir takibatla, yani cezai anlamda bir şey tespit
edilemediğinden. “Şu anda sa yı 11 bin” dediniz, 14 binlere çıkacak. Bu
personel alımlarının tespitini kim, nasıl yapıyor; bunun usulleri nasıl oluyor?
Şimdi, ilk müdahale edildiği vakitte 7.500’den 1.200 gibi… Belki de
soruşturmalar sonucunda daha fazla da artmıştır bu sayı, daha so nra yazılı
bildireceksiniz. Beşte 1’lik bir sayı yapıyor aşağı yukarı, belki daha da
üzerinde.
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BAŞKAN – Altıda 1.
ZEYNEL EMRE (İstanbul) – Altıda 1 ama 1.200’ün üzerinde olduğunu
düşünürsek sonradan olanlarla birlikte, şimdi bu açıdan baktığımızda, geni ş
bir sosyal tabana yayılan bir örgütten bahsediyoruz ama Türkiye’nin beşte 1’i
de değil. Demek ki kritik konumlara bir şekilde yerleşiyorlar. Bu sistemi de
bizim anlayabilmemiz lazım ki yarın öbür gün bunun tespitini raporumuzda da
dile getirebilelim. Bu tip kurumlara nasıl personel alınmalı, şu anda nasıl
alınıyor, daha önceki dönem nasıl alınıyordu, bunun tercihlerini kim
yapıyordu?
Şimdi, genel mevzuat hükümlerine göre personel alımı yapılmakta
çünkü polis memuru aldığımız için ayrı bir statüye tabi de ğil. Biraz önceki
“beşte 1” ya da “altıda 1” oranını şöyle açıklayabiliriz: 17 -25 Aralık öncesinde,
yoğunlukla, bu söylenilen, atılan arkadaşlarımızın tamamı, ondan önceki beş,
altı, yedi, sekiz, dokuz yıl önce alınan personelden oluştuğu için, bu alım
sürecinde belirttiğimiz örgüt bir terör örgütü olarak gözükmediği için zaten bu
güvenlik soruşturmalarına takılmadılar. Bu sayının yüksekliği bundan
kaynaklanıyor. Fakat 17-25 Aralıktan sonra alınan bütün personelimiz genel
güvenlik soruşturmasından geçiriliy or. Mevcut terör örgütleriyle ilişkilendirilen
kişiler nasıl alınmıyorsa bu örgüt de bir terör örgütü olduğundan dolayı,
bunlarla ilişkilendirilenler de alınmıyor. O nedenle sızmanın olması çok zor.
Olabilir, yani, bu hiçbir zaman için mümkün değil diye bi r şey söylememiz çok
iddialı olur fakat süreç içerisinde bunları devamlı kontrol altında. Artı, bizim
birimimizde yönetim kademesi doğru ve devletine sadakatli insanlardan
oluşturulduğu takdirde, 11 bin kişinin içerisinde 100 tane buraya gönül vermiş
ya da bunlarla alakalı olduğunu var sayabileceğimiz kişilerin değişik TİM’lerde
bulunması sonucu etkileyecek bir unsur oluşturamaz, mümkün de değil zaten.
Öyle bir şey yapmaya kalktığı zaman, yanındaki arkadaşın ona neler
yapabileceğini o kendisi biliyor.
-Mülakatla mı oluyor en son kısımlar?
-Şimdi, polis alım şekilleri farklıdır. Yani, biz özellikle bir personel
şöyle alıyoruz: Biz polis memurlarının içerisinde, kendimiz spor testi ve
mülakat testiyle alıyoruz. Polis memuru olmuş bir insan zaten normal
şartlarda bu süzgeçten geçmiş insandır. Bunun dışında, Polis Akademisi
üzerinden şu anda Özel Harekât yetiştirmek için personel alıyor. Bu alınan
personelde çeşitli kriterler var, POMEM mevzuatına göre alınıyor, PMYO
mevzuatına göre alınıyor.
MEHMET ERDOĞAN (Mu ğla) – Tamamen gönüllülük esasını da
vurgularsınız Başkanım. Buraya gönüllü olmayan kimsenin de alınmadığını
düşünüyorum ben.
-Tabii, şöyle söyleyeyim: Özel Harekât birimlerine girecek insanlar
tamamen gönüllülük esasına göre alınıyor. Yani, gönülsüz hiçb ir insan “Biz
seni Özel Harekâtçı yapacağız.” diye bu birime personel alınmıyor. Bu
sebepten dolayı, buraya gelen insanlar gönüllü insanlar. Bizim yaptığımız
mülakatlarda biz güvenlik soruşturmalarını zaten
yaptırıyoruz, güvenlik
soruşturmaları ilgili bir imlerimiz tarafından yapılıyor. Bu yapıyla ilgili şu anda
Emniyet Genel Müdürlüğümüzün elinde çok ciddi irtibat bilgileri ve kimin ne
olduğu belli olduğu için böylece müracaatla ilgili olarak, sivil vatandaş da
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olsa, polis memuru da olsa bize müracaat eden insanların güvenlik
soruşturmaları yapılıyor, bu yapıyla ilişkilendirilen hiç kimsenin bu birime
sızma ya da Emniyet teşkilatının tamamına sızma şekli zor. Biraz önce
söylediğimiz rakamlar tamamen 17 -25 Aralıktan önceki süreçte bu terör
örgütünün örgüt ol arak tanımlanmayıp devletin her kademesinde yerleştiği
dönemde giren insanlar olduğu için rakamların yüksekliği biraz bundan
kaynaklanıyor. O dönemde mevcut örgüte üye olmak, buna sempati beslemek
suç değildi, hatta şey bir konuydu yani biraz da böyle…
-Teşvik bile ediliyordu.
-Yani, teşvik demeyelim de yani legal bir konuydu diyelim, illegal bir
konu değildi o dönemde. O nedenle bu sayı belki bu kadar olabilir ama
sonraki süreçte güvenlik soruşturmaları bu mevcut terör örgütü de güvenlik
soruşturması ağımızın içine girdiği için bu ağdan sızması zor. Ha, sızamaz
mı? Belki 3 -5 tane sızar ama sahada biz onları tespit edip zaten gereğini
yapıyoruz zaman içerisinde.
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.
Emine Hanım, buyurun.
EMİNE NUR GÜNAY (Eskişehir) – Ben sadece çok teşekkür ediyorum,
onu paylaşmak istedim. İyi ki sizler varsınız. O karanlık gecenin kırılma
noktaları vardı. Onlardan en önemlisini burada yaşadığımızı bugün daha da
net gördük. Gerçekten, eğer Türk Silahlı Kuvvetlerinde olan yapı burada
olsaydı, eğer sizlerin bu cesareti olmasaydı çok farklı bir sonuç alınabilirdi.
Vatanına, milletine, bayrağına sahip çıkan gerçek kahramanlar olarak sizlere
çok çok teşekkür ediyorum, bir vatandaş olarak öncelikle, daha sonra da bir
vekil olarak. Biz zaten he r zaman sizlerin yanında, elimizden gelen desteği
vereceğiz.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Sezgin Bey…
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Ben de hem şahsım adına
hem partim adına sizlere teşekkür ediyorum ve oradan dolayı demokrasimize,
geleceğimize karşı gelişen bu darbe girişimine karşı burada gösterilen
mücadele, kararlılık hepimizi gururlandırmıştır. Ben buradaki şehitlere
Allah’tan rahmet diliyorum, hâlen tedavisi devam eden gazi polislere de acil
şifalar diliyorum. Yine, yaralanan bütün gazilere geçmi ş olsun diyorum.
Umarım yakında sağlıklarına kavuşurlar.
Ben her tarafta ifade ettiğim bir görüşümü burada da ifade edeyim.
Yani, insanlar özel yaşamlarında, sosyal yaşamlarında bir cemaat
dayanışması içerisinde olabilirler, bir cemaat mensubiyetleri olabi lir. Bu din ve
vicdan özgürlüğünün gereğidir aynı zamanda, ona saygılı olunur ama o
cemaat örgütlenmesinin, cemaat hiyerarşisinin kamu gücünü kullanmaları, o
inanç içerisine girmeleri, buradaki hiyerarşinin dışında başka hiyerarşi
tanımamaları kabul edilemez. Özellikle de silah kullanmak üzerine polis teşkilatının da,
Silahlı Kuvvetlerin de kendisini bu mekanizmaya karşı 5 kat daha koruması lazım diğer
konulardan farklı. Yani ne bileyim, Sağlık Bakanlığından farklı olarak, Maliye Bakanlığından
farklı olarak bu konularda 5 kat daha kendisini bu örgütlenmelere karşı koruması lazım.
Bugün bu örgütlenme var, terör örgütlenmesi var, yarın öbür gün başka örgütlenmeler
karşılaşabilir.
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Dolayısıyla, benim kişisel düşüncem, diğer örgütlenmelere karşı da diğer cemaat
yapılanmalarına karşı da eğer kamu gücünü burada kullanıyorlarsa ……. şiddet uygularlar.
Bunu ifade etmek istiyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sezgin Bey.
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) - Sayın Başkanım, biraz önce polis kolejinden itibaren,
çocukluktan itibaren birbirimizi tanıyoruz dediler. Bu manada bu polis kolejlerinin devam
ettirilmesi ya da kapatılması konusunda -bunun tabii kurumsal kararı verildi zaten de- şahsi
kanaatinizi söylemek, paylaşmak mümkün mü?
…..- Yani bu, devletimizin öngördüğü bir güvenlik tedbiridir, biz buna saygılıyız. Yani
polis kolejinde okuyup okumamak ya da başka bir yerde okuyup okumamak, bu birimlerde
görev almak ya da…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Teşkilattakilerin birbirini küçük yaştan itibaren
tanıması bakımından polis kolejlerinin artısı ve eksisi konusunda bir tavsiye -buna artık
kurum verir, onu bir kenara bırakalım da- şahsi değerlendirme olarak…
….- Yani şöyle bir şey söyleyeyim: Bu tür yerler, bu şahısların sızması ve uzun yıllar
olgunlaşması için bir sebepti. Ben olumlu buluyorum kapatılmayı ve açılmaması gerektiğini
düşünüyorum. Benim görüşüm böyle.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) - Başkanım, ben sorumu çektim ama…
BAŞKAN – Ravza Hanım, buyurun lütfen çünkü bir siz kaldınız zaten söz almayan.
Evet, Ravza Kavakcı, İstanbul Milletvekilimiz, buyurun.
RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) – Teşekkür ederim.
Bugün tabii buraya gelmemiz bizim için farklı bir tecrübe oldu. arkadaşlar ziyaret
etmişlerdi, bir kısım milletvekilimiz ama bana kısmet olmamıştı. 248 tane şehidimiz var, 51
tanesini burada Hakk’a uğurlamışız ve 11 kadın şehidimizin 6’sı burada.
Demin sizleri dinlerken gerçekten, bir insan olarak, bir milletvekili olarak, bir vatandaş
olarak, bir kadın olarak duygulanmamak mümkün değildi. Söylendi ama ben de söylemek
istiyorum, Allah razı olsun, hepiniz hepimizin dualarınızdasınız, bizim için çok kıymetlisiniz.
İsimlerinizi, simalarınızı belki pek bilmiyoruz ama şehitlerimiz de bizim için birer rakam değil,
özellikle buradaki şehitlerimizin bizim için yeri ayrı. Tarihe inşallah altın harflerle,
vicdanlarımıza da yazıldı isimleri. Allah razı olsun hepinizden.
…..- Başkanım, önemli bir şey var müsaade ederseniz. Bizim komisyonumuzun
tutanaklarında yer almasını istiyorum. Ayrıca da zatıaliniz Başbakanımızla,
Cumhurbaşkanımızla, İçişleri Bakanımızla çeşitli defalar görüşüyorsunuz, çeşitli vesilelerle
görüşüyorsunuz. Bu hususu da bizzat komisyonumuzun bir dileği olarak iletirseniz
söyleyeceğim hususu, çok memnun olurum. O da şu: Polis Özel Harekâtın önemini biliyoruz
artık. 15 Temmuz öncesinden de biliyoruz, 15 Temmuz gecesi de gördük, bundan sonra da
göreceğiz.
Polis Özel Harekâtının acilen bir polis özel harekât okuluna ihtiyacı var yani
okullaşması lazım. O okullaşmada branşlaşması lazım yani şehir özel harekâtıdır, kırsal özel
harekâtıdır. Tek belki yani istihbarat, bilmiyorum, başka şekillerde branşlaşması lazım.
Dünyadaki uygulamalar da böyledir. Bu husus önemlidir. Bunu hem tutanaklarımıza girmesi
açısından hem de zatıalinizin görüşmelerinde dile getirilmesinin, böyle bir ihtiyacın
olduğunun ifade edilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum, bunu arz etmek istedim. Belki
yani kendilerine de soralım. Siz de zaten bildiğim kadarıyla bu eğilimdesiniz. Bunun neler
getireceğine dair yani bir iki kelime bir şey…
….- Yani şunu diyebiliriz: Bu birimi ayrı bir mevzuatla kendine ait ayrı bir eğitim tesisi
olarak konumlandırırsak, ilerideki aşamalar da daha verimli veya daha profesyonel personel
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yetiştirilmesini ve mevcut yetişen personelin hizmet içi eğitimlerinin daha rahat sağlanarak
hizmetin kalitesinin daha da yükseltilebileceğini düşünürüz. Doğrudur efendim yani bizler için
de…
….- Müsaade ederseniz bir ekleme yapayım.
BAŞKAN – Tabii, buyurun.
…..- Burası Polis Akademisi. Özel Harekâtı, havacılığı, polis kriminal laboratuvarını,
pasaport daire başkanlığını kapsayan bir kampüs ve çok iç içe girmiş. Biz burada havacılık
faaliyeti yürütüyoruz, bir taraftan Esenboğa’da uçak faaliyeti yürütüyoruz, bir taraftan Özel
Harekâtla koordineli çalışıyoruz, onların sevk ve nakil işlemlerini yapıyoruz acil durumlarda.
Bizim bir arada bir havaalanı çevresinde konuşlanmaya ihtiyacımız var efendim.
….- Akıncılar Üssü’nü alın.
….- Ben isim vermiyorum efendim.
BAŞKAN – Tamam ama kayıtlara geçti talepler.
…..- Sayın Bakanımızın bununla ilgili talimatları var yani özellikle … havacılıkla ilgili
çalışmalar, Hükûmetimizin var…
BAŞKAN – Peki.
….- Bakanımızın bir talimatı var okulla ilgili…
BAŞKAN - Buyurun.
….- Sayın Başkanım, biz de bir söz vardır “Özel Harekâtçının eskisi kıymetlidir.”
diye. Şimdi, ben de eski Özel Harekâtçıyım. Arkadaşlarımın ciddi anlamda özlük haklarının
düzeltilmeye ihtiyacı var. Bunu daha rahat ifade ediyorum. Başkanken ifade ettiğim…
BAŞKAN – Şu an yine bir ….
……- Şu an çok rahat söylüyorum, arkadaşlarımızın diğer birimlerden farkı çok
fazlaca yok. Bunların çok daha iyi şeylere layık olduğunu, siyasetimizin de buna baktığını
ancak bürokratik kademelerde altta bazen… Biz çok ufak şeylerde takılıyoruz. Yani bu
hususta, ben arkadaşlarıma böyle bir çalışmada yardımlarınızı istirham ediyorum, olursa…
BAŞKAN – Kayıtlara geçti, inşallah, bizler raporumuzda değerlendireceğiz.
….- Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mukayese edildiğinde görülecektir.
Mukayese raporlarımız da vardır.
BAŞKAN – Çok Değerli Genel Müdür Yardımcımız, Emniyet Müdürümüz, Havacılık
Daire Başkanımız, Özel Harekât Daire Başkanımız ve çok değerli müdür arkadaşlarımız;
Komisyonumuzu burada ağırladınız. Hepinize teşekkür ediyoruz.
….- Biz teşekkür ederiz.
BAŞKAN – 15 Temmuz gecesi ben de Gölbaşı ve buradaki bombalamaları ilk
Burdur’da duydum. Şu anda isimler geçerken, Akif Altay polisimiz, burada şehit olan Burdurlu
bir şehidimizdi. Hemen zaten 16’sında onun şehit cenazesinde hazır olduk. Tabii,
yurdumuzun dört bir bucağından, az önce Ravza Hanım’ın dediği gibi, kadın şehitlerimizin
önemli bir bölümü burada.
Gerçekten, tespitleri yaparken -tabii insanız, bu vatanın bir evladı olarak
duygulanmamak mümkün değil- ben arkadaşların sunumunu, değerli müdürümüzün
anlatımlarını dinlerken hakikaten çoğu zaman önüme bakmak zorunda kaldım, çok
duygulandırıcı sahneleri… Her birinin belki ayrı hikâyesi var.
Benim sizlerden ricam, istirhamım, burada yaşananları ayrıca günlük olarak, not
olarak yazmak, evlatlarımıza, torunlarımıza bunları intikal ettirecek çalışmaları da birlikte
yapmamız lazım.
Şimdi, Çanakkale hatıralarımızı konuşuyorduk, İstiklal Savaşı’ndaki hatıralarımızı
konuşuyorduk, o fedakârlıkları…
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….- Kıbrıs’ı konuşuyorduk…
BAŞKAN - Kıbrıs’ı konuşuyorduk değil mi? Güneydoğudaki terörle mücadeledeki
gerçekten fedakârlıkları. Şimdi, 15 Temmuz da bunlara eklendi ama 15 Temmuz yeni bir
Kurtuluş Savaşı; böyle görüyoruz, böyle değerlendiriyoruz. Cenab-ı Hakk’ın lütfu, sizlerin
çalışması, milletimizin bir araya gelmesi ama biz Türk milleti olarak hepimiz biliyoruz ki lider
son derece önemli. Cumhurbaşkanımızın -Allah razı olsun- o gün “Ben milletten başka güç
tanımıyorum.” deyip de televizyonlarındaki sesi duyulduğu zaman, milletimiz sizlerin
etrafında kenetlendi, bu mücadelede darbecileri püskürttük, muvaffak olduk Allah’a şükürler
olsun. Şimdi artık bundan sonra bu birlikteliğimizi devam ettirmek… Hakikaten, alınacak
tedbirlerle, bu devlete düşman olan, bayrağımıza düşman olan, ülkemizi bölmek, parçalamak
isteyen, bu milletin inancına, değerlerine, kutsallarına aykırı hareket eden kim varsa, elbette
ki bunlara karşı mücadelemizi her alanda yürütmemiz… Hukuk devleti olarak insan haklarına
saygılı, insanın bütün hak ve özgürlüklerini koruyalım koruyalım ama diyoruz ki ihanet eden
varsa da onlara merhamet etmeden de adaleti tecelli ettirelim. Bu çalışmaları yapma
gayretindeyiz hep beraber.
Bunlarda da Cenab-ı Allah milletimizin yâr ve yardımcısı olsun diyorum. Hepinize
gönülden tekrar teşekkür ediyorum, gazilerimize acil şifa dileyip şehitlerimizi de bir kez daha
rahmetle anıp ruhlarına birer Fatiha okuyarak bu toplantımızı sonlandıralım. El Fatiha.
Evet Sayın Genel Müdür…
….- Efendim, çok teşekkür ediyoruz.
Kapanma Saati: 13.35

