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Darbe faaliyetini organize eden şüphelilerin Aluncı Üssiinden uçak ve
helikopterleri kaldırdıklan, TBMM'yi, Cumhurbaşkanhğı Külliyesi yakıındaki Köprülü
kavşağ, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binasrnı, Gölbaşı ilçesinde bulunan Emniyet Genel
Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı'nı. Gölbaşı İlçesinde bulunan Emniyet Genel
Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığ'nı, Gölbaşı İlçesinde bulunan TURKSAT tesislerini,
bombalattıklan, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasanın öngördüğü
diizeni ortadan kaldırmaya ve bu diizen yerine başka bir düen getirmeye teşebbüs ettikleri
tiim dosya kapsamından anlaşılmışhr.
.. Şıİpheli Abdulbaki Ayday'ın FETÖ/PDY Silahll Terör Örgütüniin Üyesi
olduğu, Özel kuwetler komutanlığ'nda astsubay rütbesiyle araç teknisyenı olarak görev
YaPtığl, darbenin yönetim merkezi olan Akıncı Üssü'nde mesainin saat 14:00 sıralarrnda
bitirildiği,. darbe faaliyetine katrlması uygun görülmeyen personelin evlerine gönderildiği,
Akıncı Üssü nizamiyelerine giriş çıkışı kontrol etmel amacıyla darbecı askerlerin
yerleştirildiği, darbe faaliyeti ile ilgisi olmayan asker ve sivit kişilerin Akıncı Üssü'ne
girilmesine müsaade edilmediği, şüphelinin darbe faaliyeti sırasrnda görev ve yetkisi olmadığr
halde, önce cumhurbaşkanlığı Müafız AIay komutanlığı'na geldiği, oradan helikopterıe
darbecilere destek vermek amacıyla albay Harun olgun ile birlikte Akıncı Üssü'ne geldiği,
darbeciler tarafindan verilen görevleri yerine geti$iği ve darbe faaliyetine bu şkilde işirak
ettiği, TCK.md.37ll delaletiyle ANAYASAYI irrıaı. SUÇUNU işı,uoİĞİ ttım dosya
kapsamıyla anlaşıldığından,şüphelinin eylemine uyan TCK.md.309/l, TCK.md.30gt2,3713
Sayılı TMK.md.3/l, TMK.md.S/l, TMK.ınd.8/A,TCK.md.53/1, TCK.md.58/9,
TCK.md.63. gereğince CEZALANDIRILMASINA,
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Darbe gecesi 16107/2016 tarihinde ASLAN-S kodunu kullanan 94-0105 kuyruk
F-l6 uçağı ile saat 02:35'te pilotlar Hasan Hüsnü Balıkçı ve Uğur Uzunoğlu'nun
TBMM'ye 1 adet GBU-10 bombası attıklan, aynca aynı gün saat 03:24 ve 03:25'le ASLAN6 kodunu kullanan 93-0663 kuyruk numaralı F-l6 uçağı ite pilot Hüseyin Tiirk'ün TBMM'ye
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adet MK-82 bombalannı attığı ve TBMM'nin toplantı halindeyken bu şekilde
bombalandığı, şüphelilerin cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya ve
TBMM'nin Görevini Krsmen veya Tamamen Yapmasrnı Engellemeye Teşebbüs ettikleri ve
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Yasama Organını Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs suçunu işledikleri anlaşılnıştlr.
^. Şüpheli Abdulbaki Ayday'ın da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütiintin Üyesi
olduğu, Özel kuwetler komutanlığ'nda astsubay rütbesiyle araç teknisyenı olarak görev
yaptlğı, darbenin yönetim merkezi olan Akıncı Üssü'nde mesainin saat 14:00 sıralannda
bitirildiği,. darbe faaliyetine katrlması uygun görülmeyen personelin evlerine gönderildiği,
Akıncı Üssü nizamiyelerine giriş çıkışı kontrol etmek amacıyla darbecı askerlerin
yerleştirildiği, darbe faaliyeti ile ilgisi olmayan asker ve sivil kişilerin Akrncı Üssü'ne
girilmesine müsaade edilmediği, şüphelinin darbe faaliyeti srrasmda görev ve yetkisi olmadığı
halde, önce cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay komutanlığlna geldiği, oradan helikopterle
darbecilere destek vermek amacryla albay Harun olgun ile birlikte Akrncı Üssü'ne geldiği,
darbeciler tarafından verilen görevleri yerine getirdiği ve darbe faaliyetine bu şkilde i$irak

ettiği, TCK.md.37lt delaletiyle YASAMA ORGANINI ORTADAN KALDIRMAYA
TEŞEBBÜS SUÇUNU İşıtnİĞİ tiim dosya kapsamıyla anlaşıldığından, şüphelinin
eylemine uyan TCliınd.3ll/l, TCK.md.3llt2, 3713 Sayılı TMK.md.3/l, TMIimd.S/l,
TMK.md.8/A,TCK.md.53/1, TCK.md.58/9 gereğnce CEZALANDIRILMASINA,
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