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An}ara cumhuriyet Başsavc liğı Ankara Anayasal Düene karşl işlenen suçlar

Soruşfurma Bürosu,nln 20i07l2016 tarilr ve 20l61103598 soruşturma sayılı yazısı ile;

"15101/2016 tarihinde Fethullahçl Terör Örgütii (FETO/PDY) mensubu bir kısım

Askeı ve Sivil örgiıt mensubunun Anz_l,asal Dizeni Değiştirmeye Teşebbüs Etmek, Meclisi

ortadan Kaldırmğa Teşebbüs Etmek .zıı Meşru Seçimlerle Gelmiş Hiikumeti cebir ve şiddet
kullanarak ortadan kaldırmaya teşebbüıı ettikleri, bu kapsamda İstanbul ilinde Boğaziçi ve

Fatih sultan Mehmet köprülerinin ulaşıma kapatıidığı, yine bu örgüte mensup kişiler

tarafindan konırolü sağlanan Helikopt:ı ve Savaş Uçaklan ile Ankara izerinde alçak uçuş

gerçekleştirildiği, Savaş Uçaklan ve Helikopterler ile kimi kamu binalarına ateş açıldığı, yine

ğeşitli kamu kurumlannm bu örgüte mensup şahlslar tarafindan kuşatıldığı, Gölbaşl,nda

buluııan Özel kuv-vetler komutanlrğına ve Emniyet istihbarat Daire Başkanlığına bombalama

suretiyle saidında bulunulduğu, cumht_rbaşkanlığı külliyesinin kuşatılarak cumhurbaşkanı
Genel Sekreteri ve bazı kamu görev_iterinin rehin alınüğı, bir kısım darbeye karşı olan

Askeri Personelin rehin alındığı, Türki5,e Büyük Millet Meclisi binası ve Cumhurbaşkanlığı

Külliyesinin bombalandığı, gerçekleştıilen bu eylemler nedeniyle çok sayıda gerek kamu

personeli gerekse sivil vatandaşm kat]edildiği, cumhurbaşkanının kaldığı otelin saldmya
uğradığı, Türkiye Cumhuriyeti Cunılrurbaşkanın öldiirülmeye çalışıldığı, Genelkurmay
Başkanlığının meşru komuta kademes,inin rehin ahnarak Genelkurmayın resmi Intemet

sitesinde ve TRT Televiz1,onun'da basın açıklaması yapıldığı, daıbenin gerekçesinin üç sayfa
basın açıklaması şeklinde kamuolunei duyurulduğu, bahse konu duyurunun "Yurtta Sulh
Konseyi Başkanı" sıfatı ile yayınlandığı, her ile bir sıkı yönetim komutanr atandlğl ve sıkı
yönetim ıniıiıkemeleri için görevlendimelenn yapıldığı ve özetlenen eylemler kapsamı
itibariyle aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı şüphelilerin bahse konu eylemlere katıldığı
yönünde delillere ulaşıldığı anlaşılmalCa;" şeklinde denilerek Anayasal Diizeni Ortadan
Kaldınnaya Teşebbüs Etme suçlannciz.n tutuklama istemiyle mevcutlu olarak gönderilen

şüpheliler huzura alındı, kimlik bilgileriııin tespitine geçildi.

Şüpheli YIINUS EMRE AYDIhl için kendisi tarafından seçilen miidafii Av. NURİYE
TUĞBA ÖK IŞIK gelmekle salondaki ııahsus yerine alındı.

Şüpheli SALiH ODABAŞ için kendisi tarafindan seçilen müdafii Av. NURiYE
TUĞBA ÖK IŞIK gelmekle salondaki ır,ahsus yerine alındı.

S'ipheli MUSTAFA TL]RAN için kendisi tarafindan seçilen müdafii Av. NURİYE
TUĞBA ÖK IŞIK gelmekle salondaki ır ahsus yerine alındı.

Şüpheli MEHMET ALDEMİR için kendisi tarafindan seçilen müdafii Av. NURİYE
TUĞBA ÖK IŞIK gelmekle salondaki ır,ahsus yerine alındı.

Şüpheli MEHMET CANDAN iı;in kendisi tarafından seçiten müdafii Av. NtlRİYE
TUĞBA Ör lŞlr gehekle salondaki rrahsus yerine alındı.

Şüpheli MAHSLN SAKAT için kendisi tarafindan seçilen müdafii Av. NURİYE
TUĞBA ÖK IŞIK gelmekle salondaki ırıahsus yerine ahndı.
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Şüpheli HASAN ÇAKIR için kendisi tarafından seçilen müdafii Av. NURİYE 
TUĞBA ÖK IŞIK gelmekle salondaki mahsus yerine alındı. 

Şüpheli HARUN BATUR içi kendisi tarafından seçilen müdafii Av. NURİYE 
TUĞBA ÖK IŞIK gelmekle salonda ki mahsus yerine alındı. 

Şüpheli BAHATTİN GÜL içir. kendisi tarafından seçilen müdafii Av. NURİYE 
TUĞBA ÖK IŞIK gelmekle salondaki mahsus yerine alındı. 

Şüpheli ABDULHAMİT ÖZMEN için kendisi tarafından seçilen müdafii Av. 
NURİYE TUĞBA ÖK IŞIK gelmekle salondaki mahsus yerine alındı. 
ŞÜPHELİ :BAHATTİN GÜL, Fahri ve Rabiye oğlu, 09/12/1995 SELÇUKLU 

doğumlu, KONYA, SELÇUKLU, İhsaniye malı/köy nüfusunda kayıtlı. 
Çomaklı Malı. 17071 Sk. No:8 İç Kapı No:l Meram/ KONYA 
adresinde oturur. Mobilya imalatı işi yapar, 1500 TL aylık geliri 
olduğunu beyar eder, Evli 1- Çocuklu, 05534736126 nolu telefonu 
kullanır. TC Kimlik No: 16115235442. 

ŞÜPHELİ 

ŞÜPHELİ 

ŞÜPHELİ 

ŞÜPHELİ 

ŞÜPHELİ 

ŞÜPHELİ 

:SALİH ODABAŞ, Mehmet ve Sevgi oğlu, 20/08/1995 SARIYER 
doğumlu, ORDU, ALTINORDU, Delikkaya malı/köy nüfusunda kayıtlı. 
Ferahevler Mah. Erciyes Sk. No:23 İç Kapı No: 12 San yer/ İST ANBUL 
adresinde oturur. Otopark işi yapar, Aylık geliri 3000 TL civarı, bekar, 
05386887214 nolu telefonu kullanır. TC Kimlik No: 31733220540. 
:MAHSUN SAKAT, Muhyettin ve Maynur oğlu, 03/10/1996 KONAK 
doğumlu, ERZURUM, KÖPRÜKÖY, Mescitli malı/köy nüfusunda 
kayıtlı. Doğanlar Malı. 1664 Sk. No:22 İç Kapı No:2 Bornova/ İZMİR 
adresinde oturur. :Mermercide işçi olarak çalışır, Asgeri Ücret, Bekar, 
05350333470 noh1 telefonu kullanır. TC Kimlik No: 45700048952. 
:MEHMET ALDEMİR, Nuri ve Fatma oğlu, 14/05/1994 ANTALYA 
doğumlu, ANT Al YA, KORKUTELİ, Nebiler malı/köy nüfusunda 
kayıtlı. Nebiler Malı. Termessos Bulvarı No:87 İç Kapı No:2 
Döşemealtı/ ANTALYA adresinde oturur. Şoför olarak çalışır, Aylık 
geliri 1500 TL ciYannda olduğunu beyan eder, Bekar, 05468770507 
nolu telefonu kullanır. TC Kimlik No: 16405482112. 
:HASAN ÇAKIR, Hüseyin ve Emine oğlu, 05/03/1995 GEREDE 
doğumlu, BOLU, GEREDE, Dikmen malı/köy nüfusunda kayıtlı. Girne 
Malı. Nihatbey Çıkmazı Sk. No:8 Maltepe/ İST ANBUL adresinde 
oturur. Mobilya i'.iİ yapar, Aylık geliri 1500 civarında olduunu beyar 
eder, Bekar, 05315800237 nolu telefonu kullanır. TC Kimlik No: 
17836643356. 
:MEillvlET CANDAN, Halit ve Sabire oğlu, 15/06/1995 FATSA 
doğumlu, ORDU, FATSA, Ilıca malı/köy nüfusunda kayıtlı. Hadımköy 
mah. Toki konutları, B-8 Daire No:8 Arnavutköy/ İST ANBUL 
adresinde oturur. Fabrikada işçi olarak çalışır, aylık geliri 1500 TL, 
Bekar, 05318812001 nolu telefonu kuJlanır. TC Kimlik No: 
36611050844. 
:ABDULHAMİT ÖZMEN, Hüseyin ve Bağdagül oğlu, 21/10/1990 
ERZURUM doğumlu, ERZURUM, Y AKUTİYE, Çayırtepe malı/köy 
nüfusunda kayıtlı. Ömer Nasuhi Bilmen Malı. 10. Sk. No:13 İç Kapı 
No:9 Yakutiye/ ERZURUM adresinde oturur. TSK'da Astsubay, 3300 
TL aylık geliri olduğunu beyar eder, Bekar, 05536282003 nolu telefonu 
kullanır. TC Kimlik No: 35656386338. 
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bırakılrıasını talep ediyoruz. Bu mürr.liin değilse adli kontrolle serbest bırakılmasını taleP

ediyorum, dedi.
g-ŞÜPHELİ BAHATTiN GÜa SAVLNMASINDA:Ben TSK İnsaniYardım Tugayı

Lojistik Destek Taburu Özel ulaştırrıa Bölüğünde koğuş görevlisi er olarak askerliğimi

yuiryo--. Benim böliik komutan vekılim jandarma kıdemli başçawş osman Ahcı, tabur

Lornrtunr. Can Afacan, tugay komutanım Ali Eraslan dır. Saat 9-10 sıralannda tatbikat var

land şofürlerinin hepsi gelsin dediler. Araç muhafizı olarak ben gittim. Tugay komutanı Ali
Eraslin bize emir virdi. Akıncılar üssnne gittik. Bizde silah vardı, mühimmat yoktu. Gittik

oraya. komutanlanmız indi, lojmanlara gittik. sabah komutanlar çağlnnca biz onlann

şoförlüğünü yaptık. Biz öğleden sonra teslim oldu\ dedi.

ŞüPHELİ BAHATTiN cüL ııüuapiİ AV. NURİYE TUĞBA öK IŞIK
SAVUNMASINDA: Saııınmal,a aynen katılıyoruz. Tutuksuz yargllanmak tizere serbest

bırakılmasınr talep ediyoruz. Bu mür-l;ün değilse adli kontrolle serbest bırakılmasını taleP

ediyorum, de.di.

IO-şÜPHELİ ABDULHAMİT ÖZMEN SAVuNMASINDA: Ben Jandarma Genel
Komutanlığında astsubayım. Benim cewem Kadir Göçmenoğlu ile birlikte bilgi işlemde

nöbetçiydim. Sonra 6.30 daki yemekren sonra Kadir arkadaşım dışandan sesler geldiğini
söyledi, fcnalaşt!, kafasını yıkadım. Sonra aşağı indik. Böliik komutanımız ytizbaşı Erkan
Demir geldi. Burdan çıkmayın dedi. Kadir tekrar fenalaştı. Kadir dışan çrkınca bende onu
aramaya çıktım. Koşuşturma vardı orte. bahçede. Ben dış bahçeye çıktım. Birkaç tane rütbeli
geldi sen kimsin dedi. Onları tanımı1,,ordum. Tekmilimi verdim. Sonra onlar bir takım
askerleri çağırıyorlardı ışıklan söndiiıün diyorlardı. Bende dışardaydm. Sonra bizi ikinci
kata çftarttlar. 8-9 gibiydi. Biz sabüa kadar odadan çıkmadık. Bizi orda alıkoydular. Orada
rehineler vardı. Ben rehineydim, Kad:r Göçmen de oradaydı. Onun başmda beklememi
söyledileı. Camlar patlıyordu, çatışrrıa oluyordu, bombalıyorlardı. Benim teçhizatım ve
silahım vardı. Ben kimseyle çahşmadınr. dedi.

Darbecilere neden müdahale etmediği soruldu.
Cevaben, darbecilerden bir tane yarbay ve yüzbaşı karşı gelenin kafasına sıkanm

dediği için müdahale edemedik. Sabah olmak üzereyken ben kaçtım. Nöbetçi sistem odasına
geldim. Polisi aldım. Annemi babamr :ıradım. Sonra teslim oluyoruz diye ses duydum. Sonra
polis panzerleri beni teslim aldı. Sonra beııi bıraktılar eve gittim. Ertesi giin mesaiye

çağrdılar. \4esaiden sonra aldılar. Gelcim, burdayım, dedi.

ŞüPHELİ ABDULHAMiT öZü,IEN ıvüoapii AV. NURiYE TUĞBA öK IŞIK
SAV[JNMASINDA:

SaT unmaya alnen katılıyoruz. Tutuksuz yargrlaımak üzere serbest bırakılmasını
talep ediyoruz. Bu mümkün değilse adlikontrolle serbest bırakrlmasını talep ediyorum, dedi.

Soruşturma dosyası incelendi.
GEREĞİ oüşüıüıoü:
Şüpheliler Yunus Emre Ayd:rı, Salih Odabaş, Mustafa Turan, Mehmet Aldemir,

Metıııet Candan, Mahsun Sakat, Hasan Çakrr, Harun Batur, Bahattin Gül, Abdulhamit
Özmen üzerlerine atılı bulunan Anal,asal Di.izeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme
işlediklerine dair kuwetli suç şüphesinin varlığını gösteren dosya kapsamında somut
deiiilerin bulunup, şüphelilerin kaçma ve delilleri karartma ihtimallerinin bulunduğu, bu
nedenlerle adli kontrol uygulamasınırı yetersiz kalacağından, CMK'nun 100. maddesi ile
ilgiti düzenlemeler ile AİHS 5. maddesindeki tutuklama şartları kapsamnda, isnat olrınan suç
ile orantılı olamk tedbir kapsamında şüphelilerin CMK.nun l0l maddeleri uyannca
şüphelileıin AYRI AYRI TUTL'üKLANMALARINA,

Haklannda yeteri kadar tufuklana miizekkeresi çftarfi lmasına,
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Tutuklamadan tutukluların bir yakınına veya belirledikıeri bir kişiye c. Başsavcılığı

aracıhğr ile gecikmeksizin haber verilmesine, aynca soruştulmanın amacrnl tehlikeye

dtışiirmemek iaydıyla h_ıtukluların futuklamayı bir yakınına veya belirledikleri bir kişiye

bizzat bildirmesine de izin verilmesine,

Tufuklama karannrn içeıiğinin şüphelilere sözlü olaıak bildirilmesine, aynca bir

ömeğinin yazılı oiarak kendilerine veriimesine, (verildi)

Soruşturma evrakının ikmali için C. Başsavcıhğı'na iadesine,

kararın teflıim Tarihinden itiba:en 7 giın içinde şüpheli, şüpheli müdafıi ve c. savcısı

tarafindan Hakimliğimize verilecek ya <la Hakimliğtmize gönderilecek bir dile§e veya zabfi

katibine, hıtuklu butunul al ceza infaz kunımu Ve tutukevi müdiiıüne yapıhp tutanağa

geçirilecek beyanla, Ankara 5. sulh ceza Hakimliğine izere iıiraz yasa yolu açık olarak karar

veüldi.24l0i 120|6

Katip 181032
( e-iıı-"ılıdıı)

Hakim33425
(e-imzalıdır.)
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