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davalarda dinlediğiniz zaman normal kalıyor adam MİT'i aramış böyle ama resme bir bakın 
şimdi Genelkurmay karargahında bir dost bir unsur varmış bunu gördük kim ama bilmiyoruz 
şuan bu meclis raporuna girmiş emniyet diyor ki 06/12/2016 yazısında meclise gönderdiği; 
Genelkurmaydaki dost unsurla diyor irtibata geçtik Havaalanları pistleriyle ilgili diyor karşı 
bir planımız oldu. Akıncı'da Yarbay Nihat Altıntop alenen söylüyor sabaha kadar ve olaylar 
daha başlamadan ve oradaki harekat komutanın emrini de uygulayacak şekilde ama belli bir 
safhaya kadar MİT'le görüşüyor. 3. Ana Jet Üs Komutanlığı Yarbay Mete Kuş fişlemelerde 
görevli ilk aradığı şahıslar Milletvekili Ali Özkaya, Bahattin Akgül Çiğli 2. Ana Üs 
Komutanlığı İzmir'de kalkacak ekibi komplo fotoğrafıyla bilmem nesiyle ve o gece sabaha 
kadar MİT'ten Murat Kendir ile görüşüyor, yani anlık istihbarat veriyor. Kara Havacılık 
Komutanlığı bu anlık istihbarat 2. Çiğli yani İstanbul'dan kalkan SAT ve bizim diğer Özel 
Kuvvet askeri timinin bütün hareketlerini anlık olarak MİT'e iletiyor ama onların haberleri 
yok. Kara Havacılık Komutanlığı Osman Karaca doğrudan MİT'e gidiyor. Esat Özormancık 
ifadesinde detayıyla bu MİT'i anlatıyor tek tek hatta MİT Müsteşarının isimini vererek 
haberlerinin olduğunu, Cumhurbaşkanına yaptığı arzları tek tek anlatıyor. Aşkın Öge, 15 
Temmuz gecesi faaliyetleri bu birazcık daha Avrasya ekolü yönünden ama birçok şeyi biliyor 
ve Cihat Yaycı ile dirsek temasında Cihat Yaycı'da emniyet istihbarat ve MİT'le irtibatlı, 
Zırhlı Birlikler Barış Dedebağ bu da muhtemelen yani MİT'ten daha ziyade belkide yani 
Osman Gökçek linki üzerinden belki ama bilmiyorum sonuçta bu planı destekliyor. Arif 
Çetin, Polis Özel Harekat ve Jandarma Birliklerinden güvendiği personelle birlikte bence 
irtibatlı olduğunu düşünüyorum. Zekai Aksakallı doğrudan MİT'le görüşüyor. Ama bunların 
hepsinin başında Orgeneral Akar doğrudan Fidan'la dirsek temasında onu yazmayı 
unutmuşum. Peki ben de 3 tane soru soruyorum. 1) Genelkurmaydaki dost unsur kim, kimler, 
ne zamandan beri ve kime bilgi taşınmaktaydı? Başka ne tür bilgiler verildi, bakın savaş 
alanında kullanılacak hava, pist, heliport alanları bunlar gizli bilgilerdir, bu acaba sanık 
Mesut Ürkmez miydi  o da olabilir aklıma o geldi sonra plan harekattaymış havacı kurmay, 
ben bunları bir yazıyla bu 3 soruyu Genelkurmaya ve Emniyete ve MİT'e yazılarak 
cevaplarının alınmasını talep ediyorum Başkanım. Meclis raporundaki 332. sayfadaki bu şeye 
istinaden. Şimdi şuna değinmek istiyorum bizde normalde TSK'daki sistem hani diyorlar ya 
Başkanım yansıda emir komuta zinciri dediğimiz zinciri görüyoruz hiyerarşik zincir 
Başkanım yansıya bir bakabilirseniz size zahmet bakın tek erden Genelkurmay Başkanına 
kadar zincirimiz budur bizim bu zincir içerisinde hiç kimse bir üst komutanını atlayarak 
başka bir şeye bir sisteme bilgi taşıyamaz ben buna ajan diyorum. Şimdi bunlara bir bakalım 
faaliyetleriyle ilgili, işte şimdi sanık Ahmet Özçetin Akıncı Üssü davasında 25 Ağustos 2017 
tarihindeki savunmasının çözüm tutanağında Avukat Erhan Tokatlı söz olarak şunu sordu 
dedi ki ; siz sabah dedi burada işte silahlı kişilerin hangi hani son derece güzergaha 
faaliyetlerin vakıf olduğunu daha önce sanki buraya keşfe gelip gelmediği gibi bir faaliyet 
oldu diye belirttiniz bunlar kimdi bu Türkiye Cumhuriyetinden miydi, Amerikalı mıydı, 
Milliyetleri nedir diye sorguluyor. O da diyor ki; yaklaşık 1-1 buçuk ay önce diyor hiç alışık 
olmadığımız bir grup onlar MİT grubu ısrarla üssümüzü ziyaret etmek istedi, 50 civarında bir 
ekipte üssün her yerini görmek istediler ve her yerini gezdiler biz de gezdirdik her yere 
girmişler Başkanım bütün her yere ve burada brifingi veren şahıs Nihat Altıntop, şimdi 
burada Nihat Altıntop saat 24.00'a kadar Akıncı kulesinde tüm emirleri harfiyen yapmış 
kulede bakın uçuş kulesinde söylenen hatta Yurtta Sulh falan denilen şeyleri falan bile 
işlettiği söyleniyor. Yani helikopterlerin ve kimlerin hepsini uçuşuna belli bir vakte kadar 
müsaade etmiş ondan sonra birden darbe karşıtı böyle bir duruş sergilemiş ama diyor ki 
sabaha kadarda MİT'le irtibatlıymış, uçaklara kalk emri vermiş, inişlerini koordine etmiş ama 
bu adam tanık ve müşteki aynı işleri aynı algılarla yapan diğerleri sanık PDF basabiliyor 
miyiz, bu duruşma tutanağından bakın ben kısaltarak şey yaptım kendi bu müşteki olarak 
dinlendiği müşteki beyanı; ivedi şekilde aşağı indim 23.10'da MİT'te görev yapan arkadaşımı 
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yeniden aradım. Ya Eskişehir'i niye aramadın, hayır darbe girişiminin merkezi Akıncı Hava 
Üssü olabileceğini söyledim. MİT'te görev yapan arkadaşımla konuştuktan sonra devam 
ediyor. Sayın Başkanım MİT'te çalışan arkadaşım Korkut Gül bu çalışan arkadaşı, o da diyor 
ki; benim diyor numaramı sonra sil diyor oradan diyor benim ismimi geçirme diyor ama daha 
sonra çok zorlayınca şeyde söylemek zorunda kalıyor çünkü açıklayamıyor yani ne tür bir 
ilişkiniz var deyince 15 yıldır falan tanışıyoruz diyor. Evet sonra MİT'teki arkadaşı ve 
İbrahim Albay'ı bilgilendirdik 23.05 civarı, sonra Başkan soruyor diyor ki; açıklama yaptım 
MİT'te çalışan arkadaşın aile dostun diyelim eşinden şimdi ondan sonra diyor ki ; 22.30 
civarında aradığında o da sana bir terör saldırısı olabilir bilgim yok şeklinde beyanda 
bulunduğunu söylüyorsun, ondan sonra sen darbeyi öğrendikten sonra oradaki durumları 
aktardığını ifade ettin bakın hepsini Başkan'da söylüyor kalkan uçakların bilgileri verdiğini 
söyledin daha sonra birkaç görüşme daha yaptın doğru mu doğrudur diyor. Silahlı 
Kuvvetlerde müdafi soruyor; birçok Generalden birçok üst rütbeli subaydan çok daha çok 
önce darbenin darbe olduğunu idrak etmişsiniz diyor. Sonra birleştirilmiş harekat merkezi 
sizin amiriniz niye orayı aramadınız da MİT'i arıyorsunuz soru net soruyu soruyor. Klasik 
cevap; darbeci olabilirlerdi güvenmedim güvenimi sarstı. 22.30 gibi aile dostunuz MİT'teki 
arkadaşı aradınız doğru mudur soruyor net doğrudur. Peki Eskişehir'e güvenmeyip de 
MİT'teki arkadaşınızdan neden yardım istediniz hani bunu anlamakta ben zorluk çekiyorum 
diyor Avukat Fatma Çiftlik, dediğim gibi 22.30 genel bir tedbir olduğu için aklıma o geldi 
bilmiyorum yani şimdi onu aramak istediğimi niçin, izahı yok. Bakın sonrasında MİT 
görevlisi arkadaşınız telefon kayıtlarınızı neden silmenizi istedi diye soruyor bunu direk bu 
sorunun muhatabı ben değilim diyor kendisi diyor. Demek ki bu olayı kabul ediyor silmesini 
istemiş. Sonra yine Avukat Aydın Akpınar işte dışarıdan İbrahim Galin  birleştirmiş Hava 
Harekat Merkezinden Recep Ünal general olsun, MİT'ten Korkut Gül olsun darbe karşıtı 
görüşmeler yaptığınızı anlatıyorsunuz. Darbe olduğunu öğrenirseniz karşı koyacağınızı 
düşünüyorlarsa, bir darbe teşebbüsü olduğunu öğrendiğinizde sizin karşı koyacağınızı 
düşünüyorlarsa sizi neden çağırıyorlar o zaman, darbeciler sizi kuleye niye çağırdı o zaman? 
23.10'dan itibaren ben öncelikle MİT'te çalışan arkadaşıma arkasından 15'te İbrahim Galin ve 
o zamanki yarın bu konuda ilk önce falan diyor yani diyor ki MİT gezisinin kulede brifingini 
vermişsiniz falan diye bir şeyler vermişiz diyor vermişiz verende oymuş işte. Şimdi ben de 
soruyorum Nihat Altıntop'a 5 soru çünkü Akıncı Davasında da o müşteki; 1) Acaba Nihat 
Altıntop'a ilgili ilk uçaklar kalkıp, derdest edilmiş komutanları taşıyan helikopterlerde gelene 
kadar darbenin başlatılması, önünün açılmasında bir görev verildi mi? Ben öyle olduğunu 
düşünüyorum. 2) Nihat Altıntop iş başlayıncaya kadar 24.00'a kadar bu nedenle mi her emri 
yerine getirdi ondan sonra darbe karşıtı oldu? Bunca eylemine rağmen neden 
soruşturulmamış veya tutuklanmış? Nihat Altıntop o akşam MİT'le ne görüştü ya bu önemli 
sadece işte haber verdik darbe mi değil mi yani neler söyledin tek tek, hangi bilgileri aktardın 
bunların hepsinin bir dökümünü soruyorum ona ben çünkü baktım ifadesine bunlara çok 
girmiyor. Nihat Altıntop acaba o gecelik bir ajandı, yoksa önceden bir hazırlık plana dahil 
olmuş muydu? Ben bu soruları huzurda kendisine sorulmasını talep ederim. İkinci konu bakın 
burası çok ilginç Başkanım benle de ilgili doğrudan ilgili Akıncı Üssü nizamiyesinde yaşanan 
aslında ben burada bu bölümlerde direk esasa ilişkin savunmamı da kısmen gördüğünüz gibi 
yapıyorum bakın şimdi, şimdi normalde. 

BAŞKAN OĞUZ DİK : Takdir senin yani savunmanı nasıl sürenin içinde yapmak 
istiyorsan. 

SANIK BİLAL AKYÜZ ESASA İLİŞKİN SAVUNMASINDA: Ben normal 
savunmama devam edeceğim Başkanım.

BAŞKAN OĞUZ DİK : Takdir senin biz karışmıyoruz.
SANIK BİLAL AKYÜZ ESASA İLİŞKİN SAVUNMASINDA: Normal bir 

kısıtlama falan yapmayacağım, normal savunmama devam edeceğim Başkanım. Şimdi 

N
ordic

M
onit

or.c
om

Abdullah Bozkurt
Highlight

Abdullah Bozkurt
Highlight




