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AA’NIN FETÖ’NÜN DARBE GIRIŞIMI
SÜRECINDE GEÇTIĞI HABERLER



15 TEMMUZ CUMA



23:03 İstanbul ve Ankara’da askeri kalkışma iddiası... AA muhabirinin aldığı bilgiye göre küçük bir 
grup Genelkurmay Başkanlığında darbe girişiminde bulundu. Ayrıntılar geliyor. 

23:04 Başbakan Yıldırım, bir kalkışma girişiminin olduğunu belirterek “Bu girişime izin verilmeyecektir. 
Bunu yapanlar en ağır bedeli ödeyeceklerdir” dedi.  

23:06 Başbakan Yıldırım: “Askerin içerisinde bir grubun kalkışması söz konusu. Bunun yapanlar en 
ağır bedeli ödeyecektir” 

23:09  Başbakan Yıldırım: “Demokrasiye ve milli iradeye kalkışma var. Buna izin vermeyeceğiz.
Demokrasiden asla taviz verilmeyecek. Yapanlar en ağır bedeli ödeyecek” 

 23:12     Başbakan Yıldırım: “(Askeri kalkışma iddiası) Kim olduğu, hangi amaçla hareket ettiklerini kısa 
sürede anlayacağız ve gereğini yapacağız. Milletimiz rahat olsun, asla ve asla yasa dışı, 
demokrasiyi kesintiye uğratacak faaliyetlere müsamaha göstermeyeceğiz.”  

23:13 Başbakan Yıldırım: “Bazı önemli binalara abluka gözlendi. Emniyet güçlerimiz harekete geçti” 

23:20  Başbakan Yıldırım: “(Askeri kalkışma iddiası) Emniyet harekete geçti. Misliyle karşılık verilecek.”

23:24 Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Özel Harekat Eğitim Merkezi’nde patlama meydana geldi. 
Patlamanın ardından alevler yükseldi  

23:26 Başbakan Yıldırım: “Ucunda ölüm dahi olsa gereken yapılacak”  
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23:30 Güvenilir kaynaklar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın askeri kalkışmada bulunan 
bir grup asker tarafından rehin alındığını bildirdi. 

23:42 İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM), Cumhuriyet Savcılığının 
talimatı üzerine askeri kalkışmaya ilişkin soruşturma başlattı. 

23:45 Genelkurmayda silah sesleri duyuldu. Bir helikopterden de dışarıda bulunanların üzerine ateş 
açıldı.

23:47 Adalet Bakanı Bozdağ: “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 
bu kalkışmayı yapanlara karşı soruşturma başlatmıştır, adli süreçler de işletilmektedir. Güvenlik 
güçleri, devletin diğer birimleri de gereken tedbirleri almaktadır. Bu noktada vatandaşlarımızın, 
hükümetin gereken tedbirleri aldığını, almakta olduğunu bilmesinde fayda görüyorum.” 

23:52 Askeri kalkışmaya tepki gösteren vatandaşlar, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde sokağa çıkmaya 
başladı. 
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23:49 Başbakanlıktan yapılan açıklamada, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin, Başbakan Yıldırım’ı 
telefonla arayarak kalkışmanın kabul edilemez olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin 
yanında olduklarını söylediği bildirildi. 

23:56 Güvenlik kaynakları: “Askeri kalkışma, ordu içerisindeki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet 
Yapılanması(FETÖ/PDY) mensubu bir grup subay tarafından yapılmaya çalışılmaktadır.” 

23:57 Adalet Bakanı Bozdağ: “Fötrünü alıp kaçacak hükümet yoktur. Bizim cesetlerimizi çiğnemeleri 
lazım. Demokrasiyi askıya almak için bizi tek tek kurşuna dizmeleri lazım. Hükümet bütün 
birimleriyle iş başındadır. Bunlara karşı hukuk içerisinde alınması gereken ne varsa yapılacaktır. 
Her türlü tedbir alınacaktır.”  



16 TEMMUZ CUMARTESI
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00:01    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı’na hareket etti. İstanbul’da vatandaşların 
havalimanı istikametine yoğun bir şekilde gittikleri gözlendi  

00:05   Erzurum, Malatya, Trabzon, Rize, Bayburt, Bolu, Sakarya, Adana ve Konya başta olmak üzere 
birçok il ve ilçede vatandaşlar, İstanbul ve Ankara’daki askeri kalkışmaya karşı tepki göstermek 
amacıyla sokaklara çıktı.  

00:06   Milli Savunma Bakanı Işık: “TSK bildirisi korsan bildiridir”   

00:07   Cumhurbaşkanlığı kaynakları, İstanbul ve Ankara’daki askeri kalkışmaya ilişkin, TSK adına 
yapıldığı iddia edilen açıklamanın TSK tarafından yapılmadığına dikkati çekerek, “Korsan 
bildiridir. Gerekli özenin gösterilmesini rica ederiz” açıklamasını yaptı.  

00:09   Ankara Yenimahalle’de bulunan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) kampüsüne askeri helikopterlerce 
ateş açılması üzerine MİT’in çevre güvenliğini sağlayan unsurlarca saldırıya silahla karşılık 
verildi. 
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00:13  AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik: İstanbul ve Ankara’daki askeri kalkışmaya ilişkin, 
“Mili irade, aziz milletimizin emanetidir. Bu emanete sahip çıkmak boynumuzun borcu, 
şerefimizdir. Demokratik meşruiyet ‘namus’tur. Sonuna kadar sahip çıkacağız. Yüce milletimizin 
son nefesimize kadar emrindeyiz. Milli irade milletin emanetidir. Demokrasimize saldıranlar, 
milletin emanetine saldırıyorlar. Emanete sahip çıkmak millete sahip çıkmaktır.” dedi.  

00:13    İstanbul’da Boğaziçi Köprüsü’nde darbe girişiminde bulunan bölücü terör örgütü FETÖ/PDY 
mensubu askerlerin halkın üzerine açtığı ateş sonucu reklamcı Erol Olçak ile 16 yaşındaki oğlu 
Abdullah Tayyip şehit düştü.  Darbecilere tepki için sokağa çıkan Prof. Dr. İlhan Varank, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi önünde darbe girişimini protesto ederken, darbeciler tarafından açılan 
ateşle şehit oldu. Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, Ankara’daki Özel 
Kuvvetler Komutanlığındaki nöbetinde, darbeci Tuğgeneral Semih Terzi’yi vurduktan sonra 
şehit edildi.

00:13    Yeni Şafak gazetesi foto muhabiri Mustafa Cambaz, Çengelköy’de askerlerin açtığı ateş sonucu 
yaşamını yitirdi.

00:13    TRT’yi işgal eden kalkışmacı askerler, korsan darbe bildirisi okuttu.  
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00:15    Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic, Türkiye’deki seçilmiş 
hükümeti, demokrasiyi ve “dost ülke”nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sonuna 
kadar desteklediklerini bildirdi.   

00:23    Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Milli iradeye yönelik bu ayaklanma hareketine karşı tabii ki hukuk, 
yasalarımız, anayasamız neyi gerektiriyorsa bunun bir defa cevabını bu yapı ister Silahlı 
Kuvvetler içinde olsun, bir grup azınlık da olsa ister başka kurumlarımızın içerisinde olsun, 
gereken cevabı alacaklardır.”  

00:25    İstanbul ve Ankara’daki askeri kalkışma üzerine, birçok ilde olduğu gibi başkent Ankara’da da 
vatandaşlar sokaklara çıktı. AK Parti Genel Merkezi önündeki kalabalık da artıyor.

00:28    Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN Türk’te katıldığı canlı yayında askeri kalkışmaya tepki 
göstererek meydanlara davet etti.  

00:29    Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bu azınlık grup tanklarıyla, toplarıyla gelsinler milletimize ne 
yapacaklarsa yapsınlar.” dedi.  

00:30    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul ve Ankara’daki silahlı kalkışmaya ilişkin, “Ben şu anda 
ülkemin Cumhurbaşkanı olarak şunu çok açık net söylüyorum, kurucusu olduğum partinin 
tüm mensupları, bunun yanında milli iradeyi oluşturan cumhurun kendisini özellikle 
şehirlerimizin meydanlarına davet ediyorum ve şehirlerimizin meydanlarında biz halkımızla el 
ele olacağız ve bu kalkışmayı yapanlara gereken dersi orada vereceğiz” dedi.  

00:31   Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bugünkü bu gelişme gerçekten Silahlı Kuvvetlerimizin içindeki bir 
azınlığın ne yazık ki kalkışma hareketidir. Bu malum yapıya ait, paralel yapılanmanın teşvik 
ettiği, üst akıl olarak onların kullandığı bir harekettir. Ülkemizin, birliği, beraberliği, bütünlüğüne 
yönelik bu harekete karşı inanıyorum ki milletçe vereceğimiz güzel bir cevapla bunlar gerekli 
cezayı alacaklardır.”  

00:32    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Türkiye bu tür ayaklanmalarla bir defa ucuza satılacak 
bir ülke değildir ve Pensilvanya’dan da yönetilecek bir ülke de değildir”  

00:32    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul ve Ankara’daki askeri kalkışmaya ilişkin “Milletime çağrı 
yapıyorum; meydanlara gelin, meydanlarda bunlara en güzel cevabı verelim. Bu darbe 
girişiminin başarılı olacağına inanmıyorum. Tarih boyunca darbecilerin hiçbiri başarılı 
olamamıştır” dedi.  

00:33    Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Şu anda bu milletin imkanlarıyla ortaya konmuş olan tankı, topu, 
uçağını, helikopterini kullanarak milletin üzerine gelmenin bedelini bunlar çok ağır 
ödeyeceklerdir. Bu konuda gerek Cumhurbaşkanı olarak gerek Başbakanımız, hükümetimiz 
olarak bizler atılması gereken adımlar neyse dik durmak suretiyle bu adımı atacağız.”  

00:33    Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bu arada milletime de bir çağrı yapıyorum, oda şudur, milletimizi 
illerimizin meydanlarına davet ediyorum, havalimanlarına davet ediyorum ve milletçe 
meydanlarda, havalimanında toplanalım ve bunların o azınlık grubu, tanklarıyla, toplarıyla 
gelsinler ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben 
tanımadım bugüne kadar.”  

00:35 Küçükçekmece Başsavcısı Ali Doğan, kalkışmacı askerlerle ilgili soruşturma başlattı ve 
askerlerin görüldükleri yerde tutuklanacaklarını bildirdi.  
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00:35 Ankara Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde silah sesleri duyuldu. Askeri 
helikopterlerden ateş açıldığı gözlendi. Ayrıca çok sayıda vatandaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 
istikametine gittikleri görüldü.  

00:41    Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kesinlikle burada emir komuta zinciri falan çalışmamaktadır. Şu 
anda emir komuta zinciri tamamıyla askıya alınmıştır, çiğnenmiştir ve emir komuta zinciri 
içerisinde olanlar şu anda ne yazık ki altın üste yönelik burada atılmış adımlar söz konusudur. 
Zaten bu ülkede cumhurun başı olarak ben Cumhurbaşkanıyım ve başkomutanım aynı 
zamanda. Başkomutan olarak benim haberimin olmadığı böyle bir adımı atanlara da yargı 
zaten hemen cevabını verdi.”  

00:48    İstanbul’da Vatan Caddesi’nde ve Ankara’da Genelkurmay Başkanlığı önünde vatandaşlar, 
tankların üzerine çıkarak askeri kalkışmaya karşı çıktı.  
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00:57    TRT’de yayımlanan korsan bildirinin ardından TÜRKSAT tarafından televizyon yayınının 
kesilmesi üzerine, askeri kalkışmada bulunan saldırganlar, TÜRKSAT’ın Gölbaşı’ndaki tesislerine 
askeri helikopterlerle saldırdı. Kampüste çok sayıda sivil de var.  

01:01 Ankara Emniyet Müdürlüğü, ikinci defa savaş uçağı ve helikopter tarafından saldırıya uğradı.  

01:03 Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar: “(İstanbul ve Ankara’daki kalkışma) Bu olaylar 
meydana geldiği andan itibaren Sayın Valimizle bir araya gelip İstanbul üzerine yoğunlaştık. 
Buradaki problemi çözmek için çalışıyoruz.”  

01:04 Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar: “(İstanbul ve Ankara’daki askeri kalkışma) 
Birinci Ordu Komutanlığı içinde küçük bir grubu temsil ediyorlar. Endişe edecek bir durum 
yok, bunlara katılmayan ve şu anda emir komuta zinciri içinde olan diğer birliklerle birlikte 
gerekli tedbirleri alıyoruz.”  

01:10  Başbakan Yıldırım: “Emir komuta zinciri olmadan, asker içerisindeki bazı kişilerin kanunsuz bir 
eylemi söz konusudur. Ancak vatandaşlarım ve milletim şunu bilsin ki demokrasiye herhangi 
bir zarar getirecek hiçbir faaliyete izin verilmeyecektir bu bir. İkincisi, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti, vatandaşın milletin seçtiği, milletin iradesini temsil eden hükümet işbaşındadır. 
Bunun işbaşından gitmesi ancak milletin kararıyla olur bu bilinmelidir.” 

01:11 .   Başbakan Yıldırım: “Bu kalkışmayı yapanlar, bu çılgınlığı yapanlar, bu kanunsuz eylemin 
içerisinde olanlar da en ağır şekilde bedelini ödeyecektir. Vatandaşımın bunu bilmesini 
istiyorum. Asla ve asla bu gibi kalkışmalara pabuç bırakmayacağız. Vatandaşlarımız sakin 
olsunlar ama asla ve asla bu ve buna benzer çılgınlıklara müsaade etmeyeceğimizi bilsinler.”
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01:13 Başbakan Yıldırım: “Bazı bölgelerde sorumsuzca devletin emanet ettiği silahları araçları alıp 
vatandaşların üzerine giden onları yere yatırıp etkisiz hale getirmeye çalışan birtakım gruplar 
var. Bu grupların kim olduğu hangi amaçla hareket ettiklerini kısa sürede anlayacağız ve 
gereğini yapacağız. Milletimiz rahat olsun. Asla ve asla yasa dışı, demokrasiyi kesintiye 
uğratacak faaliyetlere müsamaha göstermeyeceğiz. Güvenlik güçlerimiz harekete geçmiştir 
gereği yapılacaktır.”  

01:13    Milli Savunma Bakanı Işık: “(İstanbul ve Ankara’daki silahlı kalkışma) Bu TSK içinde bir cuntanın 
kalkışma girişimidir. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar’ın karargahta rehin olduğu haberleri 
var.”  

01:24  Türkiye askeri kalkışmaya karşı ayakta.... FETÖ mensuplarının, İstanbul ve Ankara’daki silahlı 
kalkışmasına isyan eden vatandaşlar, 81 ilde cadde ve meydanlara çıktı. Bazı illerde vatandaşlar, 
tankların üzerine çıktı. Birçok tank, birliklerine geri döndü.  

01:26 İstanbul ve Ankara’daki askeri kalkışmaya ilişkin Antalya’da polis telsizinden yapılan anonsta, 
“Şu anda görevi başında bulunan tüm meslektaşlarımız, bayrağımıza, milletimize devletimize 
karşı tehlike arz edecek her türlü hareketlere karşı, gözünü kırpmadan gerekeni yapacaktır. 
Allah yar ve yardımcınız olsun.” denildi.  

01:27 TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: “Halkın iradesi ve demokrasi dışında hiç bir iradeyi 
tanımıyorum. Darbe asla kabul edilemez. Seçilmiş meşru hükümetin yanındayım. Gün, 
demokrasiye sahip çıkma günüdür.”  

01:28   Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bostanoğlu: “(İstanbul ve Ankara’daki askeri kalkışma) 
Komuta kademesi olarak bu girişimi kesinlikle kabul etmiyoruz”  

01:29 İstanbul Vatan Caddesi’nde 1 albay ile 3 asker, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.  

01:33 Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland: “Demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünü 
savunan Avrupa Konseyi’nin bir üyesi olan Türkiye’de demokratik olarak seçilmiş liderleri 
devirmeye yönelik herhangi bir eylem kabul edilemez”  
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Genelkurmay içinde bir grup yönetime el koydukları 
iddiasıyla askeri kalkışmaya girişti

Kalkışma kapsamında Ankara’da Genelkurmay 
Başkanlığı Karargahı ve TRT Genel Müdürlüğü 
askerler tarafından ele geçirildi, İstanbul’da Boğaziçi 
ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçişlere kapatıldı

Ankara’da savaş uçakları alçak uçuş yaparken, askeri 
helikopterlerden Genelkurmay Başkanlığı Karargahı 
ve MİT’in Yenimahalle’deki yerleşkesi üzerinden ateş 
açıldı

Güvenilir kaynaklar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Hulusi Akar’ın askeri kalkışmada bulunan bir grup 
asker tarafından rehin alındığını bildirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

“Milli iradeye yönelik bu ayaklanma hareketine 
karşı tabii ki hukuk, yasalarımız, anayasamız neyi 
gerektiriyorsa bunun bir defa cevabını bu yapı ister 
Silahlı Kuvvetler içinde olsun, bir grup azınlık da olsa 
ister başka kurumlarımızın içerisinde olsun, gereken 
cevabı alacaklardır”

Başbakan Yıldırım: 

“Emniyet harekete geçti. Misliyle karşılık verilecek”

“Kim olduğu, hangi amaçla hareket ettiklerini kısa 
sürede anlayacağız ve gereğini yapacağız. Milletimiz 
rahat olsun, asla ve asla yasa dışı, demokrasiyi 
kesintiye uğratacak faaliyetlere müsamaha 
göstermeyeceğiz

Genelkurmay içinde bir grup yönetime el koydukları 
iddiasıyla askeri kalkışmaya girişti. Kalkışma 
kapsamında Ankara’da Genelkurmay Başkanlığı 
Karargahı ve TRT Genel Müdürlüğü askerler 
tarafından ele geçirildi, İstanbul’da Boğaziçi ve 
Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçişlere kapatıldı. 
Ankara’da savaş uçakları alçak uçuş yaparken, askeri 
helikopterlerden Genelkurmay Başkanlığı Karargahı 
ve MİT’in Yenimahalle’deki yerleşkesi üzerinden ateş 
açıldı.

Genelkurmay içindeki bir grubun askeri kalkışması 
kapsamında ilk olarak saat 22.00 sularında Ankara’da 
Genelkurmay Başkanlığı Karargahında hareketlilik 
yaşandı. Karargah içinde silah sesleri duyuldu. Çok 
sayıda ambulans karargaha sevk edildi. Bu sırada 
İstanbul’da ise bir grup asker tarafından Boğaziçi ve 
Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçişlere kapatıldı.

Ankara’da savaş uçakları alçak uçuş yaparken, TRT 
Genel Müdürlüğü askerler tarafından ele geçirildi. 
TRT kanallarında yayını bir süre durduruldu. Bir 
süre sonra tekrar başlayan yayınlarda yönetime el 
konulduğu yönünde bildiri okundu.

Askeri helikopterler Cumhurbaşkanı Külliyesi, 
Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT’in Yenimahalle’deki 
yerleşkesi üzerinde uçuşlar gerçekleştirdi. MİT 
yerleşkesi ile Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne askeri 
helikopterlerden ateş açıldı. MİT yerleşkesinden 
helikopterlere karşılık verildi.

Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Özel Harekat 
Eğitim Merkezi’nde patlama meydana geldi. 
Patlamanın ardından binadan alevler yükseldi.

Tüm bu gelişmeler olurken güvenilir kaynaklar 
tarafından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi 
Akar’ın askeri kalkışmada bulunan bir grup asker 
tarafından rehin alındığını bilgisi geldi.

Kalkışmayla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, CNN Türk yayınına görüntülü 
olarak canlı bağlanarak “Milli iradeye yönelik 
bu ayaklanma hareketine karşı tabii ki hukuk, 
yasalarımız, anayasamız neyi gerektiriyorsa bunun 
bir defa cevabını bu yapı ister Silahlı Kuvvetler 
içinde olsun, bir grup azınlık da olsa ister başka 
kurumlarımızın içerisinde olsun, gereken cevabı 
alacaklardır.” değerlendirmesini yaptı.

NTV canlı yayınına bağlanan Başbakan Binali 
Yıldırım da “Kim olduğu, hangi amaçla hareket 
ettiklerini kısa sürede anlayacağız ve gereğini 
yapacağız. Milletimiz rahat olsun, asla ve asla yasa 
dışı, demokrasiyi kesintiye uğratacak faaliyetlere 
müsamaha göstermeyeceğiz.” açıklaması yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu ülke 
darbelerden çok çekmiştir. Aynı sıkıntıların yeniden 
yaşanmasını istemiyoruz.” ifadesini kullanırken, 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Başbakan 
Binali Yıldırım’ı arayarak, askeri kalkışmanın kabul 
edilemez olduğunu, hükümetin yanında olduklarını 
bildirdi. 

Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 
Türkiye’nin birçok ilinde vatandaşlar kalkışmaya 
tepki göstermek için meydanları doldurdu.

Ankara’da çeşitli noktalarda toplanan vatandaşlar 
ellerindeki Türk bayrakları ile Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi, AK Parti Genel Merkezi ve Ankara Emniyet 
Müdürlüğü binasına yürüdü.

Ankara ve İstanbul’da askeri kalkışma
İLK DERLEME01:36 
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01:36 Vatandaşların yürüyüşü bazı noktalarda zırhlı askeri birlikler tarafından engellendi. Tüm 
engellemelere rağmen yürüyüşüne devam eden vatandaşların bulunduğu noktaların yakınına 
askeri helikopterlerden ateş açıldı. Atışların 2 kez isabet ettiği Ankara İl Emniyet Müdürlüğü 
binasının önünden de alevler yükseldi.  

01:42    AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini: “Türkiye’de itidal ve 
demokratik kurumlara saygı gösterilmesi çağrısı yapıyorum.”  

01:45 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Dünyanın her yerinden Türkiye’ye destek geliyor. ABD Dışişleri 
Bakanı Kerry ve diğer birçok bakanla görüştük. Hepsinin söylediği şu: ‘Sonuna kadar Türkiye 
ve demokrasinin yanındayız, bu konularda açıklama da yapacağız diyorlar” 01.45

01:47 MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Demokrasiyi askıya alma, millet iradesini yok sayma teşebbüsünün 
ülkemize yapılacak büyük bir hata olacağı açık ve meydandadır. Milliyetçi Hareket Partisi her 
türlü demokrasi dışı arayışa tavırlı ve karşıdır. Hiçbir dava arkadaşım karanlık sürecin taraf ve 
faili olmayacaktır.”  

01:48 Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları, darbe 
girişiminde bulunan bölücü terör örgütü FETÖ mensupları tarafından kullanılan askeri 
helikopterleri etkisiz hale getirmek için Ankara semalarında uçuşunu sürdürüyor.  

01:50 Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı, İstanbul ve Ankara’daki 
FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin “Eşkıyalar başarılı olamayacaklar.” dedi.  

01:50 MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Geleceğimizi karartacak, milli birlik ve bütünlüğümüzü sabote 
edecek her türlü müdahaleye milletçe mesafeli durmamız şarttır ve tarihi bir sorumluluktur. 
Nitekim hiçbir kalkışma kabul edilemeyecektir. Askeri darbe teşebbüsünde bulunanların 
derhal hukuka teslim olmaları en samimi beklentim ve tavsiyemdir.”  

01:52    Başbakan Yıldırım: “Havadaki jetlerle kurumlarımıza mermi, bomba yağdıranlar adeta bu 
terör örgütünün elemanı gibidir, devamı gibidir. Asla ve asla böyle bir iş, şanlı silahlı kuvvetler 
bayrağı altında görev yapan hiçbir subayımıza, hiçbir askerimize yakıştırılacak bir iş değildir. 
Güneydoğu’da amansız bir mücadele verirken, Cumhuriyetimizin, milletimizin minnettar 
olduğu askerlerimize yapılmış en büyük bir hakarettir. Bugün demokrasiye, ülkeye ve millete 
sahip çıkma zamanıdır. Milletime çok teşekkür ediyorum, Türkiye ayaktadır, Türkiye sokaktadır. 
Bu çapulculara meydan bırakılmayacaktır.”  

01:54 Başbakan Yıldırım: “Hiç kimse endişe etmesin, görevimizin başındayız. Bizi millet getirdi, 
götürecek olan tek güç de milletin kendisidir. Birinci Ordu Komutanı herkesin kışlasına 
dönmesi yönünde talimatını vermiştir. Hatta birkaç tane bu işin elebaşıları da ele geçirilmiştir, 
gereği yapılmıştır. Aynı şekilde bütün diğer illerimizde de buna benzer olaylar yaşanmaktadır. 
Bazı yerlerde tanklar çekilmeye başlamıştır. İnşallah bu işin sonunda millet kazanacak, 
demokrasi kazanacak. Darbe girişimine kalkışanlar en çetin şekilde cezalarını göreceklerdir. 
Bütün milletim bu gece uyumasın diyorum.”   

01:55 Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: “Milletimizin demokrasi konusundaki duyarlılığı burada 
belirleyici olacaktır. İnşallah Türkiye bu badireyi atlatacaktır, ümidimiz, temennimiz budur. 
Burada tek vücut durarak, bu yasa dışı kalkışmayı inşallah bertaraf edeceğiz. Milletimiz rahat 
olsun”  

01:55 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Soylu: “Şu anda TBMM’deyiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. 
Hükümet işinin başındadır. TBMM işinin başındadır. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız 
görevinin başındadır.”  
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01:56 İçişleri Bakanı Ala:  “Herkesin şu anda bu rezilliğe ‘dur’ demek için adım atma zamanıdır. Bir 
cunta girişiminin hemen bir an evvel ekarte edilmesinin temel yolu, bütün demokratik güçlerin 
bir an evvel harekete geçmesidir”  

01:57 Başbakan Yıldırım, sosyal medya sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Hiç kimse 
endişe etmesin, görevimizin başındayız. Bizi millet getirdi, götürecek olan tek güç de milletin 
kendisidir. Bu işin bazı ele başları da ele geçirilmiştir, gereği yapılmıştır.” ifadesini kullandı.  

01:58 Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre, darbe girişiminde bulunan bölücü terör örgütü 
FETÖ mensuplarının havadan saldırısı sonucu Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan 
saldırı sonucu 17 polis şehit oldu.  

02:01 Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 uçağı, darbe girişiminde bulunanların elindeki Sikorsky 
helikopteri düşürdü.  

02:02 TRT’yi ele geçirmeye kalkışan 1’i rütbeli 4 asker vatandaşlar ve polis tarafından etkisiz hale 
getirildi
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02: 03 TBMM Başkanı İsmail Kahraman; CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, CHP grup 
başkanvekilleri Levent Gök ve Özgür Özel ile CHP ve AK Parti milletvekillerinin bulunduğu 
Meclis Genel Kurulu’nda hitap edecek.   

02:04 TRT çevresinde toplanan halk, darbe girişiminde bulunan askerleri yakalayarak polise teslim 
ediyor.  

02:05 Darbe girişiminde bulunan bölücü terör örgütü FETÖ/PDY mensubu askerler gözaltına 
alınmaya başlandı.  

02:05   Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde bulunan ve FETÖ’cü darbe girişimine katılan askerlerin 
geri çekildiği ve vatandaşların emniyet binasına doğru yürüdüğü gözlendi. 

02:08 AK Parti Genel Merkezi’ne akın eden vatandaşların üzerine bölücü terör örgütü FETÖ/PDY 
mensupları tarafından helikopterden ateş açıldı. Saldırıda yaralananlar olduğu, yaralılardan 
birisinin hayatını kaybettiği belirtildi.  

02:09 Üçüncü Kolordu Komutanı Korgeneral Erdal Öztürk, İstanbul ve Ankara’daki FETÖ’nün darbe 
girişimine ilişkin “Personel derhal kışlalarına dönmeli” dedi.  

02:10 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Her darbe girişimi karşısında toplumun ortak tepki vermesi 
gerekiyor. Dolayısıyla kim yaparsa yapsın, nereden gelirse gelsin, nasıl teröre karşı ortak bir 
tavır takınıyorsak, darbe konusunda da hepimizin ortak tavır takınması gerekir.”  

02:10  TRT’yi ele geçirmeye kalkışan 1’i rütbeli 5 asker vatandaşlar ve polis tarafından etkisiz hale 
getirildi.  

02:11   Malatya’da vatandaşlar, orduevi ve 2. Ordu Komutanlığı önüne doğru yürüyüşe geçti  
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02:11 Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’den vatandaşa çağrı: “Bugün milletimizin hukukunu 
korumak için üzerimize düşeni yapmak en büyük vecibedir”

“Milletimizin manevi rehberleri olarak her türlü kanun ve hukuk dışı girişimlere karşı milletimizle 
beraberiz. Hepinizi özgürlüğün simgeleri olan minarelerimizden halkımıza bu büyük ihanete 
şiddete başvurmadan karşı koymaya davet ediyorum”

02:12 MHP milletvekilleri de Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmelere katılmak üzere TBMM’ye geldi.  

02:16   İstanbul ve Ankara’daki FETÖ’cü darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı’ndaki TÜRKSAT Yer 
İstasyonu Kampüsü’ne yapılan saldırının ardından kampüsteki personel ve lojmanlardaki 
vatandaşlardan haber alınamıyor. 

02:17 Belçika’da yaşayan çok sayıda Türk vatandaşı Türkiye’nin Brüksel Büyükelçiliği önünde 
toplanmaya başladı.

02:17 MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, TBMM Genel Kurulu’ndaki toplantıya katılmak üzere 
Meclise hareket ettiğini bildirdi. 
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02:17 İstanbul Valisi Vasip Şahin: “(İstanbul Valiliğini ele geçirme girişimi) Öyle bir şey olduysa da 
püskürtüldü. Şu anda valilikte öyle bir durum söz konusu değil. İstanbul genelinde de güvenlik 
kuvvetlerimiz, askerimiz, polisimiz birlikte bu güruha karşı, askeriye içerisindeki ufak bir gruba 
karşı her türlü tedbiri, önlemi alıyorlar.” 

02:18 ABD yönetimi, Türkiye’de demokratik yollarla seçilmiş hükümetin desteklenmesi çağrısında 
bulundu. 

02:22 TBMM Genel Kurulu, bugün saat 14.00’de olağanüstü toplanacak. 

02:23 Bölücü terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarınca ele geçirilmeye çalışılan TRT’nin nizamiye 
kapısından içeri giren halk, ana binaya doğru yürüyor. 

02:23    İstanbul ve Ankara’daki FETÖ’cü darbe girişimine katılarak Oran’daki TRT kampüsüne giderek 
yayınına müdahale eden askerlerden gözaltına alınanların sayısı 9’a çıktı. Gözaltına alınanlardan 
birinin rütbeli olduğu bildirildi. 

02:25     Darbe girişiminde bulunan bölücü terör örgütü FETÖ/PDY mensubu Bursa İl Jandarma 
Komutanı Albay Yurdakul Akkuş gözaltına alındı. 

02:26     FETÖ’cü bir grup darbeci asker, Ankara Gölbaşı’ndaki Konya yolunun 40. kilometresinde 
bulunan TÜRKSAT binasını işgal etmeye çalışıyor. Halk, araçlarıyla TÜRKSAT binasına akın 
ediyor. 

02:26  Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne girmeye çalışan bölücü terör örgütü FETÖ/PDY mensubu 3’ü 
rütbeli 13 asker gözaltına alındı. 

02:28 ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ABD’nin, Türkiye’nin 
demokratik yollarla seçilmiş, sivil hükümetine ve demokratik kurumlarına mutlak destek 
sunduğunu ilettiğini bildirdi. 

02:30    Sakarya Valiliği önüne tank ve askeri araçlarla gelen askerlerle vatandaşlar arasında yaşanan 
arbedede yaralananlar oldu. Tank ve askeri araçlar ile askerlerin silahları vatandaşlarca ele 
geçirildi. Vatandaşlar, bazı askerleri darbederek linç girişiminde bulundu. 

02:30    Erzincan, Kars, Iğdır ve Ağrı’da vatandaşlar, İstanbul ve Ankara’daki askeri kalkışmayı cadde 
ve meydanlarda toplanarak protesto etti. 

02:30    Vatandaşlar, Kars’ta askeri kalkışma hareketi içinde yer alan ve emniyet müdürlüğü önüne 
konuşlandırılan 2 tankın üzerine yürüdü. 

02:30   Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Basın Danışmanı Nuh Yılmaz: “Darbe püskürtüldü” 

02:31   İstanbul Valisi Şahin: “(İstanbul ve Ankara’da FETÖ’den darbe girişimi) Şundan emin olunsun 
ki, bu ülke çok büyük başka badireler atlatmıştır, bunları da çok rahat atlatacaktır. Vatandaşımız 
bu konuda emin olsun, endişe içinde olmasın. Devletimizin güvenlik güçlerini desteklemeye 
devam etsin. Bunun, TSK içerisinde olmadığı, emir komuta zinciri içerisinde yapılmayan bir 
harekettir. Biz şu anda 1. Ordu Komutanımızla beraber olayları koordine ediyoruz. 3. Zırhlı 
birlikleri buraya doğru hareket etti. Gerektiğinde doğrudan operasyona girecekler.” 

02:33 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: “(İstanbul ve Ankara’da FETÖ’nün darbe girişimi) İtidal, 
sükunet ve Türkiye’nin demokratik kurumları ile anayasasına tam saygı gösterilmesi çağrısında 
bulunuyorum. Türkiye değerli bir NATO müttefikidir” 
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02:34    TBMM’ye bomba atıldı. 

02:35    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, halkla birlikte TRT Genel Müdürlüğü ana 
binasına giriş yaptı. Soylu, halkla birlikte Genel Müdürlük makamına çıkıyor. 

02:37    Başbakan Yıldırım: “Vatandaşımıza çok teşekkür ediyorum. Siyasi partilerimize çok teşekkür 
ediyorum. Herkes demokraside, halkın birliğinde, ülkenin bekasında bir araya gelmiştir. 
Ülkesine sahip çıkmıştır ve sahip çıkmaya devam edecektir. İşte bakın İzmir’e, işte bakın 
Ankara’ya, işte bakın İstanbul’a akın akın insanlar gecenin yarısını geçmiş olmasına rağmen 
sokaklardadır. Ülkesine, milletine, hükümetine sahip çıkmak için her türlü görevi fedakarca 
olağanüstü bir gayretle gerçekleştirmektedir.” 

02:40   Ankara ve İstanbul’daki darbe girişimi nedeniyle ülke genelinde camilerden sela okunuyor.  
Selayı okuyan din görevlileri, “Milli iradeye sahip çıkmak adına vatanını seven tüm halkımızı 
herhangi bir taşkınlık yapmadan şehir meydanlarında toplanmaya davet ediyoruz” çağrısı 
yapıyor. 

02:41   TRT’de darbe girişiminde bulunan bölücü terör örgütü FETÖ/PDY mensupları püskürtüldü. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu ile TRT Genel Müdürü Şenol GÖKA, 
birazdan TRT Haber’de canlı yayına çıkacak. 

02:42    TBMM’ye atılan bomba nedeniyle bazı polis memurları ve Meclis görevlileri yaralandı, kulis 
camları kırıldı. 

02:45   İstanbul’da Boğaziçi Köprüsü’nde darbe girişiminde bulunan bölücü terör örgütü FETÖ/PDY 
mensubu askerlerin halkın üzerine açtığı ateş sonucu reklamcı Erol Olçak ile 16 yaşındaki oğlu 
hayatını kaybetti. 

02:49 Meclise yeni bir bomba daha atıldı. TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Genel Kurul’daki 
milletvekilleri Meclis sığınağına iniyor. 

02:51   MİT Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Nuh Yılmaz, İstanbul ve Ankara’daki FETÖ’nün darbe 
girişimine ilişkin, her şeyin normale dönmeye başladığını belirterek “Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Hulusi Akar görevinin başındadır.” dedi. 
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02:53   TRT yeniden normal yayınına döndü. TRT Genel Müdürlüğü binasını ele geçirmeye çalışan 
bölücü terör örgütü FETÖ/PDY mensubu askerler gözaltına alındı. 

02:57   Başbakan Yıldırım: “Şu andan itibaren Ankara semalarında, MİT’in üzerinde, Meclis’in üzerinde, 
Cumhurbaşkanlığının, Başbakanlığın üzerinde, kritik bölgelerin üzerinde uçuş yapan her türlü 
askeri helikopter ve uçak füzeyle indirilecektir.” 

02:58   Başbakan Yıldırım: “Bu çılgın kalkışmayı yapanların yol yakınken dönmelerini istiyorum. Daha 
fazla masum insan zarar görmeden derhal bu sevdadan vazgeçmelerini istiyorum. Olur ki 
ileride bu davranışları onların suçunu bir nebze olsun hafifletebilir. Bu andan itibaren, havadan 
karaya her türlü atışlara karşılık verilecektir.” 

03:02   Başbakan Yıldırım: “Bütün ordu komutanlarımız görevinin başındadır. Alt kademe 
komutasındaki komutanlar görevinin başındadır. Milletimiz bu belayı def etmek için kendini 
ortaya koymuştur. Biz de görevimizin başındayız. İnşallah bu belayı da def edeceğiz. Milletimiz 
rahat olsun.”  

03:06   Darbe girişiminde bulunan bölücü terör örgütü FETÖ/PDY mensubu askerler, televizyon 
yayınlarını kesmek için Ankara Gölbaşı’ndaki TÜRKSAT binasını işgal etmeye çalışıyor. 
Ankaralılar araçlarıyla TÜRKSAT binasına gidiyor. 

03:10   TBMM’ye atılan bombalar nedeniyle ikisi ağır 12 kişi yaralandı. 

03:12    Genelkurmay Başkanlığından yeniden çatışma sesleri gelmeye başladı. 

03:22    İstanbul ve Ankara’daki FETÖ’cü darbe girişimi sırasında, Ankara Gölbaşı’ndaki TÜRKSAT 
kampüsünün, sivillerin tahliye edilmesinin ardından bombalandığı bildirildi. 

03:23    Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz: “Askeri kalkışmanın kamuoyunda ‘paralelciler’ diye 
bilinen, devletin içerisinde öbeklenmiş çetenin, Türkiye’nin medeniyet yürüyüşünü durdurmak 
isteyen çetenin işi olduğu çok açık.” 

03:23 Başbakan Binali Yıldırım, FETÖ’cü darbe girişimi sırasında, TBMM’ye yapılan saldırıda bir 
milletvekilinin hayatını kaybettiği yönünde kendilerine bir bilgi ulaşmadığını bildirdi. 

03:26    Emniyet Genel Müdürü Lekesiz: “Çok şükür gelinen noktada, silahlı kuvvetlerin içerisinde de 
çeteleşmiş, yapılanmış bu adamların emellerine ulaşamaması için ülke genelinde polisimizin 
desteği, halkımızın inanılmaz büyük desteğiyle millet iradesine sahip çıkması, emanetine 
sahip çıkması sonucunda inşallah emellerine ulaşamadılar.” 

03:28    AB liderleri ortak açıklamalarında, FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin, “Avrupa Birliği, 
demokratik yollarla seçilmiş hükümeti, ülkenin kurumlarını ve hukuk kaidesini tam olarak 
destekliyor. Türkiye’de anayasal düzene hızlı bir şekilde dönülmesi çağrısı yapıyoruz.” dedi. 

03:31    Başbakanlık Çankaya Köşkü’nün çevresi, FETÖ’nün darbe girişimine karşı koyan vatandaşlar 
tarafından güvenlik çemberine alındı. Vatandaşlar tarafından ele geçirilen tanklar, Köşkün 1 
Nolu Nizamiyesi’ne sevk ediliyor. 

03:34    TBMM’ye atılan bombalar nedeniyle yaralanan 12 kişinin de polis memuru olduğu bildirildi. 
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03:40    Darbe girişiminde bulunan FETÖ’cülere isyan eden vatandaşlar, Ankara’da Genelkurmay 
önünde toplanmaya başladı. 

03:47    Darbe girişiminde bulunan FETÖ’cü askerler, CNN Türk’ün yayınını engelliyor. Kanal sıcak 
gelişmeyi canlı olarak aktarıyor. FETÖ’cülerin darbe girişimine tepki gösteren vatandaşlar,  
Doğan Medya Center’e akın ediyor. Kanal çalışanlarından “Asker dışarı” sloganları yükseliyor. 

03:51    Genelkurmay Başkanlığı kampüsündeki tel örgülerden atlayan Binbaşı Çelikel, silahını 
bırakarak vatandaşlara ve polise teslim oldu. 

03:54    Darbe girişiminde bulunan FETÖ’cü askerler, CNN Türk’ün yayınını engellemeye devam ediyor. 
Kanal sıcak gelişmeyi canlı olarak aktarırken CNN Türk canlı yayını sırasında silah sesleri 
yükseldi. 

04:00   Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’a geldi. Erdoğan’ı Atatürk Havalimanı’nda kalabalık bir 
vatandaş grubu karşıladı. 

04:16 Darbe girişiminde bulunan bölücü terör örgütü FETÖ/PDY örgütü mensubu askerler tarafından, 
TBMM ve Genelkurmay Başkanlığı çevresinde bulunan halka ateş açıldı. Yaralılar olduğu bilgisi 
alınıyor.  

04:20 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişimine bulunan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel 
Devlet Yapılanması’yla irtibatlı yargı görevlileri ve sözde “Yurtta Sulh Komitesi” mensubu 
general, amiral, subay, astsubay, er ve erbaşlar hakkında gözaltı kararı verdi.  

04:21  Belçika Dışişleri Bakanı Reynders, FETÖ/PDY’nin İstanbul ve Ankara’daki darbe girişimine 
ilişkin olarak “Demokratik kurumlara karşı şiddet kullanılmasını kınıyoruz.” dedi.  
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04:21  Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Şu anda yapılan hareket bir ihanet hareketidir, bir ayaklanma 
hareketidir. Ve bu vatana ihanet hareketinin bedelini de tabii çok ağır ödeyecekler. Bunu 
peşinen söyleyeyim.” 

04:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bugün bildiğiniz gibi öğleden sonra bir hareketlilik ne yazık ki 
silahlı kuvvetlerimizin içinde mevcuttu ve bu hareketliliğin neticesinde de Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin içerisinde bir azınlık ne yazık ki ülkemizin birliğine, beraberliğine, bütünlüğüne 
hazmedemeyen, milletimizin birliğini, beraberliğini ne yazık ki kabullenemeyen bu grup, çok 
daha önceden söylediğim gibi Paralel Devlet Yapılanması’nın ta kendisiydi ve bu yapılanma 
tabii 40 yıllık sürecin neticesinde silahlı kuvvetlerimizin içinde de emniyet teşkilatımızda da 
devletin diğer kurumlarında da kendine yer bulmuş, her türlü kılığa, kılıfa girmiş ve bugünlere 
kadar bu şekilde gelmiştir. “  

 

04:26  Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Yani burada milletin oylarıyla iş başına gelmiş olan bir hükümete, 
milletin oylarıyla iş başına gelmiş, Anayasa’nın ifadesiyle başkomutan olarak Tayyip Erdoğan’ı 
hazmedemeyişleri, bu iş onlar için bitiş olmayacak, onlar hangi yola başvururlarsa vursunlar, 
şunu bilmelerini özellikle istiyorum ki, biz bu yola, bu kutlu davaya başımızı koymuşuz, buraya 
biz canımızla, kefenimizle bu yola çıkmışız. Her olanda hayır vardır anlayışından hareketle de 
eninde sonunda şu anda bu çıkış, bu hareket Allah’ın bize büyük bir lütfu. Niye büyük bir 
lütfu? Çünkü bu, tertemiz olması gereken Silahlı Kuvvetlerimizin temizlenmesine vesile olacak 
olan bir harekettir.”  
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04:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Birileri ne olacağını çok iyi kestirdiler, çok iyi biliyorlardı. Onun için 
de böyle bir adımı attılar. Ne yaparlarsa yapsınlar, Türkiye eski Türkiye değil, yeni Türkiye’nin 
davranış biçimleri çok daha farklıdır. Ve bu davranış biçimlerini kullanmak suretiyle biz bu 
adımı atıyoruz”  

04:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Paralel Devlet Yapılanması’nın bir işgali söz konusu. Ve düşünebiliyor 
musunuz, Atatürk Havalimanı’nın üzerinde F-16’lar uçuyor. Biz bu F-16’ları niye aldık? Bunu biz 
ülkeyi savunsun diye aldık. Şimdi ise bu F-16’ları uçuranlar, uçurmaya muktedir olduğunu 
zannedenler, düşünebiliyor musunuz, bu havalimanına normal yolcuların inmesine ve 
kalkmasına müsaade etmemek üzere bunu yapıyor ve Cumhurbaşkanı’nı da bir taraftan tehdit 
ediyor.”  

04:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Buraya gelmeden önce farklı bir yerdeydim, Marmaris’te. Ve 
ayrıldığım yerde de hemen arkamdan oraları ne yazık ki aynı şekilde bombalamışlar. Herhalde 
bizim hala orada olduğumuzu zannediyorlardı ve buraya gelişimizi de herhalde takip 
edemediler. Şimdi yaptıkları iş bu. Aynı şekilde devletin kurumlarına, Milli İstihbarat Teşkilatına, 
Cumhurbaşkanlığına, Başbakanlığa ve benim şu anda genel sekreterimi alıp götürdüler. Ne 
oldu, ne yapacaksınız siz benim genel sekreterimi alıp götürmekle. Genelkurmay Başkanımızın 
şu anda durumunu bilemiyorum.”  

04:32    Başbakan Yıldırım, Ankara hava sahasında uçan FETÖ/PYD mensuplarınca kullanılan askeri 
uçakların imhası talimatını verdi. Eskişehir’deki hava üssünden havalanan askeri uçaklar yola 
çıktı.    

04:32    Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Sizler bizim Mehmetçiğimizsiniz, Mehmetçiğimiz olarak, 
Mehmetlerimiz olarak şu anda karşınızda bulunan halka, sizin annelerinize, babalarınıza, 
kardeşlerinize karşı silah doğrultmanızı asla kabul etmemiz mümkün değil. Bu silahlar size bu 
millet tarafından verildi, bu silahları eğer siz, bu silahı veren milletinize doğrultursanız bunun 
bedelini de faturasını da ağır ödersiniz. Bu yanlıştan çabuk dönmeniz lazım.” 

04:34    Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’de şu anda milletin oylarıyla seçilmiş olan bir iktidar vardır. 
Aynı şekilde milletin oylarıyla seçilmiş bir Cumhurbaşkanı vardır. Bizler görevimizin başındayız. 
Ve sonuna kadar da bu görevimizi Allah’ın izniyle yürüteceğiz. Ve bu işgalcilere ülkemizi asla 
bırakmayacağız. Bunu bilmenizi istiyorum. Sonu iyi olacak.” 

04:35 Başbakan Yıldırım: “Maalesef devletin ve milletin emanet ettiği silahları, milletin üzerine 
doğrultan bu gözü dönmüş caniler, terör örgütlerinden daha adi bir şekilde marifetlerini 
ortaya koymaktadır. Ama bunların hepsinin üstesinden gelinecek.” 

04:36    Başbakan Yıldırım: “Vatandaşlarımız, bulundukları şehirlerde, bulundukları meydanlardan 
asla ayrılmasınlar. Havadaki birkaç unsur var. Onların da işi görülecektir.” 

04:38    Başbakan Yıldırım: “(Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Ben Marmaris’teydim, ayrıldım, bulunduğum 
yeri bombalamışlar’ şeklindeki açıklaması) Zamanlamayı tutturamadılar demek, bize de aynı 
şeyleri yapıyorlar ama biz kefenimizi giyerek bu yollara çıktık. Milletimiz uğrunda bedel 
vermek gerekiyorsa, bedel ödemek gerekiyorsa biz öderiz.” 

04:39    Başbakan Yıldırım: “Her geçen an daha iyiye gidiyor. Şu anda 120’nin üzerinden tutuklama var. 
Gerekli işlemleri yapılıyor. İnşallah daha iyi olacak. Milletimiz olay bitmiş gibi meydanları terk 
etmesin, biraz daha sabır diyorum.” 
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04:42    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te konakladığı ve gece yarısı ayrıldığı 
otele havadan helikopterlerden ateş açıldı, daha sonra helikopterlerden inen yüzleri maskeli 
ve ağır silahlar taşıyan askerler oteli abluka altına aldı. Çıkan çatışmada 5 polis yaralandı.  

04:43    Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu an Türkiye genelinde, saatimiz kaç? Saat 4 buçuk milyonlarca 
vatandaş nerede? Sokaklarda. Niye bu millet sokaklarda? Hep şunu söyledik. Bir olacağız, diri 
olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bundan taviz vermeyeceğiz. Ve 
milyonlarca insan sokaklarda eğer şu gelişmelerin sonucunu bekliyorsa bu şu demektir: Biz 
sonuna kadar bu işi yürüteceğiz ve bu tanklarla sokaklarda dolaşanlar aynı şekilde tanklarla 
çıktıkları yere geri dönecekler. Çünkü bu tanklar onların değil. Bu tanklar onlara emanettir. Ve 
bunlar emanete ihanet etmiştir.” 

05:20    Başbakan Binali Yıldırım, darbe girişimi içerisinde yer alan bir generalin öldürüldüğü bilgisinin 
geldiğini ve aralarında albayların da bulunduğu 130 askerin gözaltına alındığını bildirdi. 

05:37    Başbakan Yıldırım, bugün öğle saatlerinde bütün milletvekillerini olağanüstü toplantıya 
çağırdığını bildirdi. 

06:15    Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: “Biz sonuna kadar kararlı bir şekilde, bedeli ne olursa olsun 
bu darbecilere karşı sonuna kadar direneceğiz. Milletin bize vermiş olduğu emaneti de sonuna 
kadar koruyacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Milletimizden hem desteklerini hem 
dualarını bekliyoruz. Türkiye bugüne bu kadar büyük badireleri atlatıp geldiyse, milletin 
duasıyla, ağzı dualı olanların duasıyla inşallah bu noktaya geldi, buradan çıkmasını da 
başaracaktır.” 

06:17    Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: “Netleşmeden bu rakamları söylemek doğru olmaz ama 
onlarca vatandaşımızın hayatını kaybettiğini biliyoruz. Yüzlerce kişinin de yaralandığını 
biliyoruz. Allah rahmet eylesin. Bir büyük demokrasi sınavıdır ve inşallah bunların hepsi bu 
milletin onurunu korumak için şehit olmuş insanlardır” 
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06:18    Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: “Bu kadar iyi kamufle olmuş bir şebekenin yaptığı işler 
maalesef bilinemedi. Şimdi sonuna doğru geliyoruz. Milletimiz bir rehavete de kapılmasın. 
İnşallah püskürtülme noktasında belli bir noktaya gelmiştir. İnşallah bu ihanet, gözü artık 
kararmış olan, hakikati görmeyen kişiler tarafından da bütünüyle görülmüştür. Ümit ediyorum 
ki en kısa sürede, belki birkaç saat içerisinde tamamıyla bu tehlike savuşturularak, Türkiye 
demokratik mecraya yeniden dönecektir.” 

06:29    Darbe girişiminde bulunan bölücü terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarınca kullanılan ve 
TÜRKSAT’ı bombalayan askeri helikopter Gölbaşı’nda düşürüldü. 

06:34    Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı nizamiyeleri arasındaki yol, Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait hafriyat kamyonlarıyla barikat kurularak çift taraflı 
olarak kapatıldı. 

06:38    Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Paralel Devlet Yapılanması’nın 17-25 Aralık’tan sonra bunların ne 
olduğu dün akşamki eylemleriyle tam manasıyla ortaya çıkmıştır. Görüldüğü gibi, terör 
eyleminin tam manasıyla örneklerini dün akşam verdiler. Bu milletin, fakir fukaranın 
imkanlarıyla, paralarıyla alınan silahları bu millete yöneltecek kadar alçaktır bunlar.” 

06:39    FETÖ’nün darbe girişimi kapsamında İzmir’de aralarında 1 albay ve 2 yarbayın bulunduğu 10 
askeri personel gözaltına alındı. 

06:40    Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Yeter ki biz şuna inanalım, bu beden bu tende oldukça, biz 
kefenimizi giyerek bunların karşısına dikildikçe yapamayacağımız hiçbir şey yoktur. Ama dik 
duracağız, sağlam duracağız.” 

06:43    Darbe girişiminde bulunan terör örgütü FETÖ mensupları tarafından Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nin yakınlarına 2 bomba atıldı. Bombalar, Millet Camisi’nin önüne park etmiş 
araçlardan birinin üzerine düştü, Saldırı sonucu ilk bilgilere göre 5 kişi hayatını kaybederken, 
çok sayıda yaralı bulunuyor. 

06:44    Boğaziçi Köprüsü’nü işgal eden askerler, polise teslim oldu. Yaklaşık 50 asker gözaltına 
alınırken, tankların üzerine çıkan vatandaşlar sevinç gösterisinde bulundu. 
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06:46    Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Pensilvanya’ya da sesleniyorum. Bu devlete, bu millete yaptığın 
ihanet yeter. Eğer sıkıysa memleketine gel. Oradan bu ülkeyi karıştırmaya gücün yetmeyecek.” 

06:47    Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentte toplu taşıma araçlarının bugün ve yarın ücretsiz 
hizmet vereceğini duyurdu. 

06:47    Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türk Hava Yolları seferlerini başlattı. Ankara’da bir ufak sıkıntı var. 
Ankara’da da o açılacak. Buradan durum normalleşene kadar ayrılmak yok. Ben de 
ayrılmayacağım.” 

06:52    Başbakan Yıldırım: “Saat 14.00 itibariyle Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. Meclis 
milli iradenin sesi olarak burada gereken cevabı verecek.” 

06:56    Başbakan Binali Yıldırım: “Muhalefet liderlerine teşekkür ediyorum, demokrasiye sahip 
çıkmışlardır, darbe girişimine karşı net bir tavır göstererek, hükümetimizin yanında yer almıştır. 
İkincisi, vatandaşlarımız sokağı darbecilere bırakmamıştır, vatandaşlarımıza çok teşekkür 
ediyorum ancak vatandaşlarımız asla ayrılmasınlar, evinden kalkan hemen meydana insin, 
meydanı boş bırakmayalım.” 

06:58    Adalet Bakanı Bozdağ: “Ankara, İstanbul ve bütün illerdeki Cumhuriyet Başsavcılıkları bunlarla 
ilgili soruşturma başlattı. Belki gözaltılar sadece Ankara, İstanbul üzerinden gidiyor ama 
Türkiye’nin pek çok yerlerinde başka gözaltılar ve tutuklamalar var.” 

07:04   Adalet Bakanı Bozdağ: “Şu anda Sayın Genelkurmay Başkanımızla ilgili değişik bilgiler var 
ama her şey yakından takip ediliyor. Şu anda güvenlik güçlerimiz pek çok yerde netice aldı, 
pek çok yerde bunlar püskürtüldü, hem MİT’te hem emniyet binalarında hem kamu binalarında. 
Şu anda hakimiyet kurdukları doğru dürüst bir yer yok. İnşallah diğer yerlerden de 
püskürtülecek, havadakiler de indirilecek.” 

07:10   İçişleri Bakanlığından edinilen bilgiye göre, darbe girişiminde bulunan terör örgütü FETÖ 
mensubu 336 kişi gözaltına alındı. 

07:28    3. Ordu Harekat Kurmay Başkanı Tuğgeneral Ekrem Çağlar’ın, Erzincan’da gözaltına alındığı 
bildirildi. 

07:35    Bölücü terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarının darbe girişimiyle ilgili başlatılan soruşturmalar 
kapsamında, Türkiye genelinde 754 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubunun gözaltına alındığı 
bildirildi. 

07:38    Etimesgut’taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığında FETÖ’nün darbe 
girişimine katılan askerler, karargahta görevli diğer askerler tarafından polise teslim edildi. 
Gözaltına alınarak sivil polis aracına konulan üniformalı askerlerin rütbeleri sökülerek yere 
atıldı. 

07:50   Bölücü terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarının darbe girişimine ilişkin başlatılan soruşturma 
kapsamında, Hatay’daki 39’uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı 
Tuğgeneral Hasan Polat gözaltına alındı. 

07:50   Fetullahçı Terör Örgütü üyesi 29 albay ve 5 general, İçişleri Bakanı Efkan Ala tarafından 
görevden uzaklaştırıldı. 
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08:12    Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz: “Ankara’da Beştepe’deki Jandarma Genel 
Komutanlığı bu asilerin, isyancıların kontrolüne geçmişti. Buradan Türkiye’deki 81 ilin 
jandarmasını sevk ve idare edip darbe çabası içindeydiler. Etrafları sarıldı. Akşamdan beri 
orada çatışma devam ediyor. Hemen hemen sonuçlanmak üzere. Şu ana kadar orada darbe 
girişiminde bulunan asi askerlerin 16 tanesi ölü ele geçirildi. 250’ye yakını gözaltına alındı. 
Çatışma devam ediyor, sonuçlanmak üzere.” 

08:14    Gece boyunca tanklarla kapatılan Boğaziçi Köprüsü, askerlerin teslim olmasının ardından 
kısmen trafiğe açıldı.

08:17    Bölücü terör örgütü FETÖ mensuplarının darbe girişimine ilişkin başlatılan soruşturma 
kapsamında, Ege Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen, İzmir’de 
gözaltına alındı. 

08:32    Asker, Akıncı’daki 4. Ana Jet Üs Komutanlığına operasyon düzenleyerek Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Akar’ı kurtardı. Orgeneral Akar güvenli bölgeye götürülüyor. 

08:33    Gece boyunca tanklarla kapatılan Boğaziçi Köprüsü, askerlerin teslim olmasının ardından 
kısmen trafiğe açıldı

08:36    Jandarma Genel Komutanlığı, emniyet özel harekat polislerince ele geçirildi. Karargahtaki 
Fetullahçı Terör Örgütü’ne mensup askerler etkisiz hale getirildi. 

08:56    Akıncı’daki 4. Ana Jet Üs Komutanlığında üslenen Fetullahçı Terör Örgütü mensupları, darbe 
girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine üssü terk etmeye başladı. Güvenilir kaynaklar, 
darbe girişiminde bulunanların halkın arasına karışmaya çalıştığı uyarısında bulundu. 

09:07   Ankara’da vatandaşlar, Fetullahçı Terör Örgütü’nün darbe girişimini protesto etmek amacıyla, 
ellerinde Türk bayraklarıyla Genelkurmay Başkanlığı’na doğru yürüyüşe geçti. 

09:10   Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, silahlı terör örgütü FETÖ üyesi hakim ve savcılar hakkında 
en ağır tedbiri almak üzere toplandı. 

09:19    Antalya, Niğde ve çeşitli illerden gönderilen özel hareket polisleri, Emniyet Genel Müdürlüğüne 
sevk edildi. Burada yapılacak planlamanın ardından ekiplerin, darbe girişiminde bulunan 
FETÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla Genelkurmay Başkanlığına operasyon 
düzenleyeceği öğrenildi. 

09:22    TBMM Başkanı İsmail Kahraman: “Başbakan, AK Parti Genel Başkanı Sayın Binali Yıldırım, CHP 
Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile 
telefonla görüştüm. Üç genel başkan da saat 14.00’de olağanüstü toplanacak olan TBMM 
Genel Kurulu’nda konuşma yapacaklar.” 

09:32    Darbe girişimiyle ilgili başlatılan soruşturmalar kapsamında, Türkiye genelinde, silahlı terör 
örgütü FETÖ üyesi bin 374 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar 
arasında 58. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Aygün’ün de bulunduğu öğrenildi. 

09:36    FETÖ darbe girişiminin ardından İstanbul’daki tüm hakim ve savcıların izinleri iptal edildi, 
izinde olanlar geri çağrıldı. 
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09:40   Genelkurmay Başkanlığı’ndan çıkan 200’e yakın silahsız er ve erbaş polise teslim oldu. 

09:44    Silahlı terör örgütü FETÖ’nün darbe girişimi nedeniyle çıkan olaylarda Türkiye genelin de, 90 
kişinin şehit olduğu, bin 154 kişinin yaralandığı bildirildi. 

09:46     Vatana ihanetten yargılanacaklar. Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Öztürk ile EDOK 
Muhabere ve Destek Eğitim Komutanı Korgeneral İyidil hakkında vatana ihanet suçundan 
işlem başlatıldı

09:46    FETÖ’nün darbe girişimiyle ilgili İzmir’de sürdürülen operasyonda Amfibi Deniz Piyade Tugay 
Komutanı Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız gözaltına alındı. 

09:58    Türkiye genelindeki tüm hakim ve savcılardan izinli olanların, izinlerini keserek derhal 
görevlerine başlamalarına ve adli tatilin iptaline karar verildi. 

10:15    Darbe girişimiyle ilgili başlatılan soruşturmalar kapsamında, Bingöl 49. Komando Tugay 
Komutanı Tuğgeneral Yunus Kotaman ile Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail 
Güneşer, gözaltına alındı. 

10:22    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir süre kalıp ayrıldığı Marmaris’teki otele ağır silahlarla 
helikopterlerden ve karadan ateş açan askerler, darbe girişiminin başarısız olması sonucu 
bölgeden kaçtı. 

10:34    Genelkurmay Başkanlığı içinde darbeye katılmadığı için elleri bağlı olarak odalar içinde kilitli 
tutulan subay ve astsubaylar, sabah saatlerinde tahliye edildi. Aralarında tankçı subay ve 
astsubayların da bulunduğu bir grup rütbeli asker ve erbaş da teslim oldu. 

10:37    Başbakan Yıldırım: “Genelkurmay Başkanımız Hulusi Akar, sağ salim kurtarıldı ve şu anda 
Çankaya’da kriz merkezinde görevinin başındadır.” 
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10:43    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir süre kalıp ayrıldığı Marmaris’teki otele ve etrafındaki 
vatandaşlara ağır silahlarla helikopterlerden ve karadan ateş açan askerler, darbe girişiminin 
başarısız olmasıyla bölgeden kaçtı

10:44    FETÖ’nün darbe girişimi kapsamında, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral 
Serdar Ahmet Gündoğdu gözaltına alındı. 

10:48    FETÖ’nün darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında Mardin 70. Mekanize Piyade Tugay 
Komutanı Tuğgeneral Salih Kırhan gözaltına alındı. 

10:50   FETÖ’nün darbe girişimi kapsamında, Balıkesir Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet 
Akyürek gözaltına alındı. 

10:59    İçişleri Bakanı Efkan Ala, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem’i görevden aldı. 

10:59 Aralarında Diyanet İşleri Başkanı Görmez, İstanbul Rum Patriği Bartholomeos ile Türk Musevi 
Cemaati Hahambaşı İzak Haleva’nın da bulunduğu din adamlarının yayınladıkları ortak 
bildiride, “Kimden ve nereden gelirse gelsin, terör ve şiddet asla meşru gösterilemez ve 
savunulamaz. Bir insan öldürmek, bütün insanlığı öldürmek gibidir ve inananlarca asla tasvip 
edilemez.” denildi. 

10:59    FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Namık Alper, Muğla’nın 
Marmaris ilçesinde gözaltına alındı. 

11:05    Genelkurmay Başkan Vekili Orgeneral Ümit Dündar: “İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 
Türkiye’nin muhtelif şehirlerinde emir komuta zinciri dışında bir askeri hareketlilik başlamıştır. 
Kısa sürede yapılan değerlendirme sonucunda, bu hareketliliğin, Türk Silahlı Kuvvetleri 
içerisinde yuvalanmış olan, çeşitli rütbelerden bir grup asker tarafından başlatılan bir darbe 
girişimi olduğu anlaşılmıştır. Genelkurmay Karargahında ve diğer görevlerdeki çok sayıda 
komutan darbe komutasında bulunan kişiler tarafından ele geçirilerek, ilk anda bilinmeyen 
yerlere götürülmüşlerdir.” 

11:10    Orgeneral Dündar, “Son durum, basından da takip ettiğiniz gibi Sayın Genelkurmay Başkanımız 
harekat bölgesinde görevine başlamış durumda. Diğer komutanlarımızdan da şu anda 
herhangi bir bilgi vermem mümkün değil.”

11:12    FETÖ’nün darbe girişimiyle ilgili, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı 
Tümgeneral Metin Akkaya ile Isparta Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kurutmaz 
gözaltına alındı. 

11:12 FETÖ’nün darbe girişimiyle ilgili, Amasya’da 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral 
Mustafa Yılmaz gözaltına alındı. 

11:27    Genelkurmay Başkanlığı Karargahında bulunan bölücü FETÖ/PDY terör örgütü mensubu 
askerlerin, teslim olmak için müzakere talebinde bulundukları belirtildi. 

11:32    TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Genel Kurulun olağanüstü toplantısının saat 15.00’e alındığını 
bildirdi. 

11:33    FETÖ’nün darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında Şırnak’ta Çakırsöğüt Jandarma 
Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan ile 2’si binbaşı 3’ü yüzbaşı 309 
asker gözaltına alındı.

11:45    FETÖ’nün darbe girişimi kapsamında, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde bulunan Bolu 2. Komando 
Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer gözaltına alındı. 

12:01      FETÖ’nün darbe girişimi kapsamında Deniz Hava Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, 
Kocaeli’de gözaltına alındı. 
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12:22    Başbakan Yıldırım: “Milletimin bütün fertlerinin, bayraklarıyla meydanlara koşan, bu paralel 
terör örgütü çetesine karşı dimdik ayakta duran bütün vatandaşlarımın alnından öpüyorum.” 

12:26    Başbakan Yıldırım: “Kahramanca savaşan güvenlik güçlerimizin alnından öpüyorum. 
Milletimizle beraber büyük bir belayı Allah’a şükür defettik. Tabii sevindirici olan, bu kalkışma 
Türk Silahla Kuvvetlerinin emir kumanda hiyerarşisiyle olan bir kalkışma değil, Silahlı Kuvvetler 
içerisindeki paralel terör yapılanmasının bir kalkışmasıdır. Bu vesileyle vatanını, milletini, 
bayrağını seven ve bu alçakça girişime asla prim vermeyen değerli komutanlarımızı, 
subaylarımızı tebrik ediyorum.”

12:26    Başbakan Yıldırım: “Olayın olduğu ilk andan itibaren meydanları dolduran, sivil toplum 
kuruluşları, vatandaşlarımız, siyasi parti taraftarlarına da teşekkür ediyorum. Kahramanca 
çarpışarak, bu belayı defeden, özel polisimizi, tüm emniyet mensuplarımızı yürekten 
kutluyorum, milletimiz adına şükran duygularımı sunuyorum.” 

12:28    Başbakan Yıldırım: “Bu paralel çete mensupları artık yüce Türk adaletinin elindedir. Müstahak 
oldukları her türlü cezayı, karşılığı göreceklerdir. Milletimiz bu olayda çok büyük bir basiret 
göstermiştir ve bu basiret Türkiye’de milli iradenin kesintiye uğramasının önüne geçmiştir. Bu 
kalkışmayı yapanlar bir kez daha şu gerçeği anlamalıdır; hiç kimse bu büyük milletin iradesiyle 
oyun oynayamaz, demokrasi aşkıyla özgürlük umdesiyle asla ve asla boy ölçüşemez.”

12:30    Başbakan Yıldırım: “Bu kalkışma bastırılmıştır ancak şehitlerimiz, toplam 161 şehidimiz, şu ana 
kadar bin 440 yaralımız vardır. Bu aşağılık kalkışmaya, bu olaya karışan şu ana kadar 2 bin 839 
çeşitli rütbede subay, asker gözaltına alınmıştır. Üst düzey rütbeliler de mevcuttur.”

12:35    Başbakan Yıldırım: “Basın kuruluşlarımız, yazılı, görsel, sosyal medya kuruluşlarımız bu olayda 
çok büyük bir vatanseverlik ve basiret örneği ortaya koymuşlardır. Başından beri çetelerden 
yana değil ülkeden, milletten yana net bir tutum almışlar ve halkımızın anında, en doğru 
şekilde bilgilendirilmesini sağlamışlardır. Ayrıca başta siyasi parti liderleri olmak üzere bütün 
siyasi parti taraftarları da, sivil toplum kuruluşları da görüş farklılıklarını bir tarafa bırakarak 
meydanlara akmış ve ay yıldızlı bayrağı tankların tepesine dikmeyi başarmıştır.” 
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12:36    Başbakan Yıldırım: “İşin birinci safhası burada sona ermiştir. Bundan sonraki yapılacak 
çalışmalarda, bir yandan vatandaşlarımız normal hayatını sürdürürken, bir yandan da ülkemizi 
ve milletimizi dünya ülkeleri arasında itibarsızlaştırmaya çalışan bu güruhlara karşı her türlü 
işlem gecikmeden, misliyle yapılacaktır. Biz yolumuza aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Bütün 
milletimize geçmiş olsun diyor, demokrasi bayramımız 15 Temmuz, ülkemize, milletimize 
hayırlı olsun diyorum.”  

12:42    Başbakan Yıldırım: “Dün akşam yaşanan olaydan sonra bu şahsın (Fetullah Gülen), bu adamın 
arkasında, bu çete liderinin, bu terör örgütü başının arkasında duracak ülke göremiyorum. 
Bunun arkasında duracak ülke, Türkiye’ye dost değildir, Türkiye’ye karşı ciddi bir savaşın 
içindedir.” 

12:45    Başbakan Yıldırım: “(Sözde yurtta sulh komitesinden gözaltına alınanlar olup olmadığı sorusu 
üzerine) Çok fazlalar. Görevden alınanlar var, gözaltına alınanlar var, alınmakta olanlar var, 
arananlar var. Aşağı yukarı işin omurgasını, beynini oluşturan bütün isimler alınmıştır, kontrol 
altındadır.” 

12:46    Başbakan Yıldırım: “Bu hain girişime, kalkışmaya karışanların artık generalliği, amiralliği söz 
konusu değildir. Rütbesi ne olursa olsun bunlar haindir. Hainin de rütbesi olmaz.” 

12:48    Başbakan Yıldırım: “Paralel terör çetesi, bölücü teröristler, bu ülkenin bölünmesi, parçalanması, 
birliğinin beraberliğinin zarar görmesi adına kim ne faaliyette bulunmuşsa, bunların hepsinin 
hesabı sorulacak. Bunların hepsi biliniyor, gereği de gecikmeden yapılacaktır.”  

12:52    Bölücü terör örgütü FETÖ mensuplarının darbe girişimine ilişkin başlatılan soruşturma 
kapsamında, Tümgeneral Suat Murat Semiz, 1. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Dursun Pak 
ile JFAC Komutanı Tuğgeneral Recep Ünal gözaltına alındı.  

12:56    Genelkurmay Karargahını işgal edenler teslim oluyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal 
Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu’nda görevli 3 Cumhuriyet savcısı, sanıkları 
teslim almak için Genelkurmay Başkanlığı nizamiyesine geldi.  

13:03    FETÖ’nün darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında Şırnak’ta gözaltına alınan Çakırsöğüt 
Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan tutuklandı.  

13:19    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Helikopterle Yunanistan’a kaçan 8 hain askerin derhal teslim 
edilmesini istedik”  

13:48    FETÖ/PDY’den açığa alınan ve 17-25 Aralık sürecinde İstanbul Güvenlik Şube Müdürü olan 
Mithat Aynacı dün Vatan Caddesi’ndeki tankın içerisinde polis üniformasıyla gözaltına alındı.  

14:04    FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin, Adana İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral 
Bekir Ercan gözaltına alındı.  

14:13    Avrupa Birliği, FETÖ’nün püskürtülen darbe girişimini kınayarak, Türkiye’nin demokratik 
kurumlarına tam destek verdiğini açıkladı. 

14:23    Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, 11. Komando Tugayı’ndan dün gece uçaklarla Ankara’ya 
götürülmek istenen 105’i rütbeli 515 askeri personele gözaltı işlemi uygulandığını bildirdi.  

14:37    HSYK Genel Kurulu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının gözaltı kararı doğrultusunda 5 HSYK 
üyesinin üyeliğinin düşürülmesine karar verdi.  

14:40    HSYK 2. Dairesi, 541’i ilk derece idari yargıda, 2 bin 204’ü ilk derece adli yargıda olmak üzere 
toplam 2 bin 745 hakimi açığa aldı.  
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14:56    Danıştay Başkanlığındaki FETÖ mensubu üyeler, kurumda gözaltına alınıyor.  

14:57    Genelkurmay Başkanlığı’nda darbe girişiminde bulunan askerlere yönelik gözaltı 
operasyonunun tamamlandığı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin karargahta 
detaylı arama yapacağı bildirildi.  

15:03    Danıştay Başkanlığındaki FETÖ mensubu üyelerden 5’i Danıştay Genel Kurul Salonunda 
gözaltına alındı, 4 üye ise yazılı karar olmadığı gerekçesiyle polis ekiplerine direniyor  

15:28    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, FETÖ’nün darbe girişimiyle ilgili olarak, “Türk halkı ve 
siyasi partilerinin demokrasi ve demokratik yollarla seçilmiş hükümete gösterdiği güçlü 
destekten memnuniyet duyuyorum.” dedi.  

15:36    Sinop Valisi Yasemin Özata Çetinkaya’nın görevinden alındığı bildirildi.  

16:08    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü FETÖ’nün darbe girişiminin ardından başlatılan 
soruşturma kapsamında, terör örgütü üyeliği suçundan 140 Yargıtay, 48 Danıştay üyesi 
hakkında gözaltı kararı aldı.  

16:21    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ’nün darbe teşebbüsüne ilişkin başlattığı soruşturması 
kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 140 Yargıtay üyesinden 11’inin, hakkında gözaltı 
kararı çıkarılan 5 HSYK üyesinden 4’ünün gözaltına alındığı öğrenildi.  

16:56    Almanya Başbakanı Merkel: “Tüm Alman hükümeti adına, Türk askeri birliklerin, ülkesinin 
seçilmiş Hükümetini ve seçilmiş Cumhurbaşkan’ını zor kullanarak devirme girişimini en sert 
bir şekilde kınıyorum.”  

17:01    Meclis Şeref Holü girişinde, ellerinde Türk bayrakları ile toplanan binlerce kişi, darbe karşıtı 
slogan attı.  

17:02  TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında olağanüstü toplandı. 
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17:14   AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu’na geldi.  

17:26    Olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu’nda; dinleyici olarak katılanlar arasında Anayasa 
Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Hakkı Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin 
Güngör, Danıştay Başsavcısı Halil Yılmaz, Askeri yargı mensupları, YÖK Başkanvekili Prof. Dr. 
Sefa Kapıcıoğlu, bazı üniversitelerin rektörleri ile TOBB, Memur-Sen ve TESK başkanları, 
yabancı misyon şefleri de bulunuyor.  

17:31    Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu’nu 
izlemek üzere Meclise geldi. 

17:40    Başbakan Yıldırım: “Değerli milletvekilleri, dün gece barikatları aşarak, tankları geçerek, 
kurşunları savuşturarak, Büyük Millet Meclisi’ne geldiniz. Işıkları yaktınız, Genel Kurulu açtınız, 
‘Ya demokrasi ya ölüm’ diyerek bu salonda dimdik durdunuz. Milletin Meclisi’nin üzerine 
bombalar yağdırmaya başladılar, silahlarla taradılar, bir tek geri adım atmadınız. Her birinizin 
ölümü yanı başınızda hissettiğinizi biliyorum. Dünya parlamentolarına, dünya demokrasilerine 
örnek bir duruş sergilediniz. Millet sokakta istiklaline sahip çıkarken, siz de milletin vekilleri 
olarak burada istiklalinize, demokrasiye, milli iradeye sımsıkı sarıldınız. Bu tavrınızla, tarih bu 
yüce Meclis’i bir daha yazdı. Bu tavrınızla Türkiye’nin talihini değiştirdiniz, yüzlerce yıl 
unutulmayacak bir dayanışma, bir kardeşlik, bir iş birliğini sergilediniz. Milletimizden sonra en 
büyük övgüyü tabii ki bu Gazi Meclis hak ediyor.”  

17:45    Başbakan Yıldırım: “Millete darbe yapmaya kalkanlar, darbe yemiştir, darbeyi kendileri 
yemiştir. 15 Temmuz artık demokrasi nöbetinin tutulduğu gündür. Bugünün yıl dönümüdür, 
demokrasi bayramı günüdür, hayırlı, uğurlu olsun diyorum.”

17:51    Somali hükümetinin, Fethullah Gülen liderliğindeki paralel yapılanmaya bağlı Nile Academy’nin 
faaliyetlerini askıya aldığı ve çalışanlarına ülkeyi terk etmeleri için bir hafta süre tanıdığı 
bildirildi. 
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17:55    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Dün demokrasiye yapılan saldırıyı açık yüreklilikle grubum 
adına, bize oy veren bütün kitleler adına, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları adına açıkça 
lanetliyoruz. Dün halkımız meydanlara çıktı, darbeye karşı direnme hakkını kullandı” 

18:10    MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Aslında dün gece yaşananlar darbe teşebbüsü olduğu kadar 
aynı zamanda kalleş ve kanlı bir terör saldırısıdır. Bu saldırı, Türk askerinin içinden devşirilmiş, 
kandırılmış, aklı çelinmiş veya buna çoktan teşne küçük bir grup tarafından icra edilmiştir. 
Demokrasi uçurumdan dönmüştür.” 

18:23    HDP Grup Başkanvekili Baluken: “15 Temmuz’da gerçekleşen bu demokrasi karşıtı darbeyi ve 
bu katliamcı saldırıları ‘amasız, fakatsız ve ancaksız’ şiddetli bir şekilde kınıyoruz.” 

18:26    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Telefonda konuştuğum Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Koçias, 
Yunanistan’a kaçan 8 hainin en kısa sürede Türkiye’ye iade edileceği söyledi” 

18:31    TBMM’nin ortak bildirisinden: “Herkes bilmelidir ki bugün olduğu gibi gelecekte de milletimize, 
milli iradeye, Gazi Meclise uzanacak her el, karşısında TBMM’nin çelikten iradesini bulacaktır” 

19:25    FETÖ’nün darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturma kapsamında, evinde arama yapılan 
Anayasa Mahkemesi Üyesi Alparslan Altan gözaltına alındı. 

19:33    Milli Savunma Bakanı Işık: “Şu anda kontrolümüzün dışında hiçbir yer yok, tamamen hakimiz. 
Şu an için darbe engellenmiştir. Ama ‘darbe tehlikesi tümüyle geçmiştir’ demek için erken.” 

19:49    Başbakan Yıldırım, Meclis’te toplanan vatandaşlara hitabında, herkesi, ikinci kez “demokrasi 
nöbeti” tutmak için Kızılay Meydanı’na davet etti

19:54    Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi kapsamında, 3. Kolordu Komutanı 
Korgeneral Erdal Öztürk, Bursa’nın İnegöl ilçesinde gözaltına alındı. 

20:02    Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Akıncı 4. Ana Jet Üssü’ndeki FETÖ darbesine 
yönelik operasyon sona erdi. Operasyonda 67 kişilik grup teslim oldu. 
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20:35    Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ben buradan Amerika’ya sesleniyorum, Amerika’ya sesleniyorum, 
Sayın Başkan’a sesleniyorum, diyorum ki; Sayın Başkan sizin kendinize bunu söyledim, 
‘Pensilvanya’daki 400 dönüm arazinin içinde yer alan bu zatı ya deport edin ya da bize verin’ 
demiştim ve bunların darbe girişimi içerisinde olduğunu size söylemiştim ama dinletemedim. 
Şimdi bugün bu darbe girişiminden sonra tekrar sesleniyorum, diyorum ki; Pensilvanya’daki 
bu zatı artık Türkiye’ye teslim edin.” 

20:40    Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bu olaylar Silahlı Kuvvetlerimizin içinde bir azınlığın yapmış olduğu 
eylemlerdi yoksa Silahlı Kuvvetlerin kendisinin değil. Çünkü Silahlı Kuvvetlerimizin içinde 
bunlar bir urdu, ur... Şimdi bu ur temizleniyor. Silahlı Kuvvetlerimiz inşallah kendine yakışır bir 
noktaya doğru gidecek.” 

20:42    Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bu arada yargıya da çok teşekkür ediyorum, çünkü yargı; dört bir 
yanında ülkemizin, makamlarına, mevkilerine rütbelerine bakmadan, kim olursa olsun emniyet 
teşkilatıyla el ele vermek suretiyle bunları toplayarak tutuklama kararlarını verdiler ve bunları 
tutukladılar.” 

20:45    Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Parlamento toplantısını yaptı ve gerçekten güzel de bir bildiri 
yayınladılar ve bu ortak bildiri aynı zamanda bizim de bildirimizdir. Biz de bunun altına 
imzamızı koyarız. İşte bu bildiriye, bu beraberliğe, bu dayanışmaya her zaman ihtiyacımız var. 
Bunu yaptığımız anda bizim aşamayacağımız hiç bir engel yoktur. Zaten bu olanlar Türkiye’nin 
yükselişini hazmedemeyenlerin, hazmedemeyen büyük patronların operasyonudur bu.” 

20:47    Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Sizin ilk andan itibaren millet olarak meydanlara çıkmanız var ya, o 
meydanlara çıkışınız her şeyi alt üst etmiştir. Diyorum ki, rehavet yok ve hafta boyu biz bu 
birlikteliğimizi devam ettirmeliyiz. Bu noktada hemfikir miyiz?” 

20:50    Ankara Akıncı 4. Ana Jet Üssü’nde yürütülen FETÖ darbe girişimine yönelik operasyon sona 
erdikten sonra gelen bir istihbarat bilgisi üzerine yapılan aramada 5 kişi daha gözaltına alındı. 
Operasyonda gözaltına alınanların sayısı 72’ye yükseldi.  Operasyonda, Jandarma Genel 
Komutanı Orgeneral Galip Mendi kurtarıldı. 
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21:09   FETÖ’nün darbe girişimi ardından yürütülen soruşturma kapsamında evinde arama yapılan 
Anayasa Mahkemesi üyesi Erdal Tercan, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire 
Başkanlığı (KOM) ekiplerince gözaltına alındı. 

21:57    FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tüm 
“Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına” yazı göndererek, “aynı örgüte üye oldukları 
değerlendirilen” idari ve adli yargıda görev yapan toplam 2 bin 745 hakim ve savcının gözaltına 
alınması ve haklarında soruşturma yürütülmesini istedi. 

21:58    Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Başbuğ: “Yaşanan darbe kalkışımını, girişimini bu 
hareketi ve bu harekete katılanları lanetliyorum. Onlar Türkiye’nin ve TSK’nın tarihine bir kara 
leke sürdüler” 

22:14 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanmasına 
mensup olduğu belirtilen 132 hakim ve cumhuriyet savcısı hakkında gözaltı kararı verildi. Bu 
hakim ve savcıların yurt dışına çıkışlarına yasak konuldu. 

22:22    FETÖ’nün darbe girişimine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Eğirdir Dağ Komando 
Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı Tümgeneral Metin Akkaya ile Isparta Garnizon Komutanı 
Tuğgeneral Mustafa Kurutmaz, “Anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye teşebbüs” 
suçundan tutuklandı. 

23:01    Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişimine karşı TBMM’nin onurlu duruş sergilenmesinden 
dolayı TBMM Başkanı Kahraman’ı ve onun şahsında milletvekillerini tebrik etti. Erdoğan, ayrıca 
Kılıçdaroğlu ve Bahçeli’ye darbe girişimine prim vermemelerinden dolayı teşekkürlerini iletti. 

23:34    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras ile telefonda görüştü. Çipras, Türkiye’de 
seçilmiş hükümetin yanında yer aldıklarını ifade ederek, Yunanistan’a kaçan 8 darbecinin 
iadesi için gerekenin yapılacağını belirtti. 

00:05   FETÖ’nün darbe girişimi sonrası Yunanistan’a kaçan askerlerin kullandığı helikopter, TSK 
personeli tarafından teslim alındı. TSK personeli, helikopter ile Dedeağaç Havalimanı’ndan 
Türkiye’ye hareket etti. 

02:37    Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün darbe teşebbüsüne ilişkin başlatılan 
soruşturma kapsamında, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Bakırköy Adalet Sarayı ve 
Küçükçekmece Adliyesi’nde görevli 140 hakim ve savcı hakkında gözaltı kararı verildi





17 TEMMUZ PAZAR
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FETÖ üyesi bir grup asker tarafından yapılan darbe 
girişimine Türkiye’nin 81 ilinde meydanlarda tepki 
gösterildi

Muş’ta Türk bayrağı asılan bazı iş yerlerinde de 
Mehter Marşı ve “Türkiyem” şarkısı çalındı

Erzincan’ın Üzümlü ilçesindeki tepki gösterilerine ise 
Ukrayna’dan Türkiye’ye getirilerek ilçede iskan edilen 
Ahıska Türkleri destek verdi

Siverek’teki gösterilere bazı vatandaşlar kefen 
giyerek geldi, kimi çiftçiler ise besledikleri develeri 
Türk bayraklarıyla süsleyerek gösterilere katıldı

Meydanlarda Türk bayraklarıyla kadın-erkek, 
çocuk-yaşlı demeden  “demokrasi nöbeti” tutan 
vatandaşlara sivil topum kuruluşları da destek oldu.

Bitlis halkı, AK Parti İl Başkanlığı önüne akın etti. 
İmamlar eşliğinde yapılan duaların ardından tekbir ve 
salavat getiren vatandaşlar, sloganlar eşliğinde darbe 
girişimini protesto etti. 

Van’da Beşyol Meydanı’nda bir araya gelen 
vatandaşlar, Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın posterleriyle sloganlar eşliğinde 
darbe girişimini kınadı.

Hakkari Valiliği önünde toplanan grup, darbeye karşı 
demokrasi nöbeti bekleyişini sürdürdü. 

Erzurum ve Ardahan’da, FETÖ’nün darbe girişimine 
karşı binlerce vatandaş caddeleri doldurdu. 
Erzincan’ın Üzümlü ilçesindeki tepki gösterilerine ise 
Ukrayna’dan Türkiye’ye getirilerek ilçede iskan edilen 
Ahıska Türkleri de destek verdi.

Ardahan’da da vatandaşlar, FETÖ’nün darbe girişimini 
akşam saatlerinde belediye önünde toplanarak 
protesto etti.

Ağrı, Iğdır ve Kars’ta çeşitli siyasi parti, sivil toplum 
kuruluşları mensupları ile vatandaşlardan oluşan 
grup, FETÖ’nün darbe girişimine tepki gösterdi. 
Ağrı’da Merkez Cami önünde, Kars’ta Emniyet 
Müdürlüğü, Iğdır’da da valilik önünde toplanan 
binlerce vatandaş, Türk bayraklarıyla darbe girişimini 
protesto ederek, demokrasiye sahip çıktı. 

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Afyonkarahisar’a 
yerleşen Iraklılar da FETÖ’nün darbe girişimini 
protesto etti. Anıtpark Meydanı’na gelen çok sayıda 
Iraklı, darbe girişimi aleyhine sloganlar attı. Iraklılar, 
darbe karşıtı döviz ve pankartlar ile Türk ve Irak 
bayrakları taşıdı.

Konya’da FETÖ’nün darbe girişimine tepki gösteren 
on binlerce vatandaş, Mevlana Meydanı’nda bir araya 
geldi. Vatandaşlar, Türk bayraklarıyla darbe karşıtı 
slogan attı ve İstiklal Marşı’nı okudu.

Tokat’ta Gaziosmanpaşa Stadyumu önünde Türk 
bayrakları ile toplanan vatandaşlar, FETÖ ve darbe 
aleyhine slogan attı.

Samsun’da FETÖ’nün darbe girişimini protesto eden 
vatandaşlar, akşam saatlerinden itibaren Cumhuriyet 
Meydanı’nda toplandı. Vatandaşlar, Kur’an-ı Kerim 
dinledi, şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı ve 
dua etti.

Çorum’da binlerce vatandaş, FETÖ’nün darbe 
girişimini protesto etti. Belediye Başkanı Muzaffer 
Külcü, AK Parti İl Başkanı Rumi Bekiroğlu, CHP 
İl Başkanı Hasan Suvacı, mesleki ve sivil toplum 
örgütleri ile çeşitli sendikaların temsilcileri ile 
vatandaşlar, Hürriyet Meydanı’nda bir araya geldi.

Çankırı Valisi Mesut Köse, Belediye Başkanı İrfan Dinç, 
mesleki ve sivil toplum örgütleri ile çeşitli sendikaların 
temsilcileri ve vatandaşlar, Türk bayraklarıyla Belediye 
Meydanı’nda yapılan protestoya katıldı.

Sinop ve Kastamonu’da Türk bayrakları ile toplanan 
vatandaşlar, hükümet ve Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan lehine slogan attı.

Amasya ve ilçelerinde FETÖ’nün darbe girişimine 
tepki amacıyla düzenlenen gösterilere binlerce 
vatandaş katıldı. 

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde darbe girişimine 
tepki göstermek için düzenlenen yürüyüşe Yüksek 
Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven de katıldı.

Mardin’de vatandaşlar, FETÖ’nün darbe girişimini 
protesto için sokak ve meydanları doldurdu, 
“çocuklarının darbe ortamında yaşamaması için” 
tepkilerini dile getirdi.

Şanlıurfa ve ilçelerinde meydanlara inen vatandaşlar, 
darbe girişimine gıyabi cenaze namazı kılarak tepki 
gösterdi. Gösterilere kentteki Suriyeli sığınmacılar da 
katıldı.

Niğde’de FETÖ’nün darbe girişiminde şehit olanlar 
için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Sivas’ın Suşehri ilçesinde görevli bir polis memuru, 
FETÖ’nün askeri darbe girişiminde çok sayıda şehit 
verilmesi nedeniyle bugün yapmayı planladığı düğün 
törenini iptal etti.

FETÖ’nün darbe girişimine tepkiler
DERLEME

02:10 
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02:10   Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Bilecik ve Kütahya’da da bir araya gelen vatandaşlar, 
FETÖ’nün darbe girişimine tepki gösterdi. 

12:11    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün darbe teşebbüsüne ilişkin başlatılan 
soruşturma kapsamında, Anadolu Adalet Sarayı’nda görevli 110 hakim ve savcı hakkında 
gözaltı kararı verildi. 

12:29    Adalet Bakanı Bozdağ: “(FETÖ’nün darbe girişimi) Şu anda temizlik devam ediyor. 6 bin 
civarında gözaltı var. 6 bini de geçecektir. Bunlarla ilgili adli süreç devam edecektir.” 

12:54    Adalet Bakanı Bozdağ: “(Fetullah Gülen’in iadesi) Ona sahip çıkması, Amerika’nın kendi 
duruşunu zayıflatır, Amerika’nın kendi itibarına da zarar verir. Ben bu saatten sonra Amerika 
Birleşik Devletleri’nin Türkiye’ye karşı bu eylemleri gerçekleştiren birini himaye edeceğine 
ihtimal vermiyorum.” 

13:20   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. 
Putin, Türkiye’de seçilmiş hükümetin yanında yer aldıklarını belirterek, Erdoğan’a, ailesine ve 
Türk halkına geçmiş olsun dileğinde bulundu. İki lider, ağustos ayının ilk haftasında yüz yüze 
görüşme konusunda da mutabık kaldı. 

13:24    Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk’ün, darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında 
gözaltına alındığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde sorgulanmasına 
devam edildiği bildirildi.

14:11    TCMB’den yapılan duyuruda, finansal piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla bazı 
tedbirler alındığı belirtilerek, “Merkez Bankası tarafından bankalara gerekli likidite limitsiz 
olarak sağlanacaktır.” ifadelerine yer verildi.

14:19    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bankaların döviz deposu almak üzere de kullanabilecekleri 
yaklaşık 50 milyar dolar seviyesindeki mevcut limitlerinin gerektiğinde artırılabileceğini ve 
kullanım şartlarında (teminat ve maliyet) iyileştirmeye gidilebileceğini duyurdu. 
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14:30    Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Silahlı eyleme dönüştüğü zaman sadece milletimize yaptığımız bir 
çağrıyla, yaptığımız davete ülkemizin dört bir yanından tüm vatandaşlarımın icabet etmesi, 
meydanları gümbür gümbür doldurması ve hiçbir şeye, ‘onların tankla topu varsa, bizim de 
imanımız vardır’ diyerek karşılarında durdular. Şu an itibarıyla 161 şehidimiz var.” 

14:37    Cumhurbaşkanı Erdoğan: “(İdam isteriz sloganları üzerine) Demokrasilerde halkın talebi bir 
kenara konulamaz. Bu sizlerin bir hakkıdır. Bu hak özellikle anayasal olarak gerekli olan 
mercilerde değerlendirilmesi yapılır ve kararı da verilir. Biz bugüne kadar hep duygusallıkları 
geri attık. Kararlarımızı da verirken bin düşündük bir verdik. Şimdi de aynı şekilde bizler gayet 
olumlu şekilde bu adımı atarız.” 

14:38    Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bizler intikamcı değiliz. En büyük intikam sahibi Azizul intikam 
olan Allah’tır. Bu bakımdan sloganik değil attığımız her adımı düşünerek, ilimle, akılla, 
tecrübeyle birlikte atmamız lazım. İşte bunun neticesidir ki bu Fetullahçı Terör Örgütü’nün 
attığı adım karşılığını bulmuştur. Nasıl buldu karşılığını, milletle buldu, milli iradeyle buldu. En 
güzel cevabı benim aziz milletim verdi.” 

14:39    Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Devletin tüm kurumlarında bu virüsleri temizleme dönemi devam 
edecektir. Çünkü bu vücut metastaz yaptı. Maalesef kanser virüsü gibi bu devletin her yerini 
sardı. Dolayısıyla biz bunları biliyorduk ve ilgili olan bütün mercilere de bunu söyledik, 
söylüyoruz.” 

15:01   Başbakan Yıldırım: “Paralel terör örgütü çeteleri mağlup olmuştur. Bu darbe kesinlikle 
başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Milletimiz rahat olsun, hayat artık normale döndü.”  

15:03    Fetullahçı Terör Örgütü’nün darbe girişimi sırasında “darbe gerçekleşmesin diye uğraşacağız, 
kendimizi göstereceğiz” diyerek eşi ve çocuklarını da yanına alıp Genelkurmay Başkanlığının 
önüne giden şehit Türk Kızılayı Küçükesat Şube Başkanı Serhat Önder’in, jet sesleri nedeniyle 
korkan oğluna son sözü “korkma oğlum” oldu.  Şehidin babası İsmet Önder: “Oğlumu ararken 
her morg kapağını açtığımda ‘Allah’ım bu acıları kimselere yaşatma bize de yaşatma’ diye dua 
ediyordum. Fakat en son kapağı açtığımızda oğlumun yüzünü gördüm”

Şehidin kızı Hilal Önder: “Yanımızdan arabalar geçiyordu, ‘yaralılar var’ diyorlardı. O an zaten 
içime doğmuştu, babama bir şey olduğunu anladım. Arabada sabaha kadar bekledik bir umut, 
geçen herkesi babam zannettim. Meğerse babam orada şehit olmuş”.
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15:08   Başbakan Yıldırım: “Vatandaşlarım sakin olsun. Olayın tazeliğiyle, heyecanıyla aşırı tepkiler 
vermekten sakınalım. Silahlı Kuvvetler bizim geleceğimizdir, güvencemizdir. Silahlı 
Kuvvetlerimize zarar verecek bir davranış içinde olmayalım. Kurumsal kimliğini zedeleyen bir 
davranış içinde asla olmayalım.” 

15:13    Başbakan Yıldırım: “Silahlı Kuvvetlerle, vatanını, milletini, bayrağını seven her düzeydeki 
askerlerle onların kıyafetinin içine gizlenmiş paralel terör çetelerini birbirine karıştırmayalım. 
Onlar asker değil. Onlar vatandaşın üzerine acımasızca tankları süren, onları tarayan ve 
milletini öldürmek için gözünü bile kırpmayan canilerdir. Hak ettikleri her türlü cezayı 
alacaklardır.” 

15:13    Başbakan Yıldırım: “Bir bela daha defedilmiştir. Milletimiz rahat bir nefes almıştır. Ancak işimiz 
bitmedi. Bundan sonra temizlik harekatını süratle yapacağız. Bir daha milletin iradesine karşı 
gelmeye çalışma cesaretini hiç kimse gösteremeyecek şekilde bu darbeci bozuntularının hak 
ettikleri cezayı vereceğiz.” 

15:17    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, “Sistemimiz normal, 
rutin çalışmasına devam ediyor. Endişe edecek, herhangi bir olumsuzluğa sevk edecek bir 
durum söz konusu değil.” dedi. 

16:12    Yargıtay Birinci Başkanlar Kurulunca, FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 
haklarında gözaltı kararı alınan 140 üye için disiplin soruşturması açılarak, tedbiren görevden 
el çektirilmelerine karar verildi. 

16:47    Genelkurmay Başkanlığı: “15 Temmuz 2016 akşam saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri 
bünyesinde yuvalanan illegal çete mensubu terörist hainlerin girişimleri Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin kahraman mensuplarının ezici çoğunluğunun anında verdiği tepki ve kahraman 
emniyet mensuplarımızın da bu konuda göstermiş olduğu kararlılık ile reddedilmiş ve hainler 
amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirilmişlerdir.” 

16:53    Cumhurbaşkanı Başyaveri Albay Ali Yazıcı hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.  

18:27    Konya’da çok sayıda polis, FETÖ darbe girişimiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 
hakkında yakalama kararı bulunan rütbeli askeri personeli gözaltına almak için Konya 3. Ana 
Jet Üs Komutanlığına girdi. 

19:19    Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığına giren polis ekipleri, Ana Jet Üssü Harekat Komutanı 
Kurmay Albay Mustafa Ertürk’ün de aralarında bulunduğu 7 kişiyi gözaltına aldı 

19:57 FETÖ’nün darbe girişimi.  Fetullahçı Terör Örgütü’nün darbe girişiminde İstanbul ve Ankara’da 
164 kişi hayatını kaybetti. 

22:45    Ankara Valiliği’nce, FETÖ darbe girişiminin ardından başkentte düzenlenen operasyonlar 
kapsamında 149 emniyet mensubunun gözaltına alındığı bildirildi. 



18 TEMMUZ PAZARTESI
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01:06    FETÖ darbe girişimine yönelik operasyonda gözaltına alınan Akıncı 4. Ana Jet Üssü Komutanı 
Tuğgeneral Hakan Evrim, İstanbul Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Ömer Faruk 
Harmancık ve Kara Pilot Kurmay Yarbay Murat Karakuş’un da aralarında bulunduğu 19 kişi 
Ankara Batı 2.Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. 

08:06   Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yurt genelinde hava sahası kontrolü ve 
güvenlik amaçlı F-16’larla devriye uçuşları başlatıldı. 

10:58    FETÖ’nün darbe girişimiyle ilgili gözaltına alınanlardan aralarında eski Hava Kuvvetleri 
Komutanı Akın Öztürk’ün de bulunduğu 27 general ve amiral Ankara Adliyesine sevk edildi.

09:46    Türkiye genelinde başlatılan soruşturmalar kapsamında eski Hava Kuvvetleri Komutanı 
Orgeneral Öztürk’ün de aralarında bulunduğu 103 general ve amiral gözaltına alındı.

11:37    Pilotlar uçmayı, bakımcılar mühimmat yüklemeyi reddetti. FETÖ’nün darbe girişiminin 
başarıya ulaşamamasında, TSK’daki birçok askerin kararlı duruşunun da etkili olduğu ortaya 
çıktı.

11:44    Atatürk Havaalimanı’nın girişinde, darbecileri durdurmak için tankın önüne yatan  
Metin Doğan: “Gördüğüm manzara beni çok etkiledi. Birden fırladım. Askerin üzerine doğru 
giderken ‘Ben Türk askeriyim, siz kimin askerisiniz?’ diye bağırmaya başladım. Tank durdu ve 
ben bağırmayı sürdürdüm. Sağ tarafımda yerde ellerinde silahlarıyla duran, sol tarafımdan 
kamyonun içerisinde olan askerler vardı. Bağırmaya devam ettim. Sonra tank hareket etmeye 
başladı. Ben de tankın sağ paletinin altın yattım. Tam o sırada durdu.”  

11:59    İçişleri Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında görevli toplam 8 bin 777 personelin 
görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi. Görevden uzaklaştırılanlar arasında 1’i il valisi, 29’u 
merkez valisi olmak üzere 30 vali, 52 mülkiye müfettişi, 16 hukuk müşaviri, 1 genel müdür 
yardımcısı ve 2 daire başkanı da bulunuyor. 
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12:36    İçişleri Bakanlığınca, merkez ve taşra teşkilatlarında görevli 246 mülki idare amiri, 7 bin 899 
emniyet, 614 jandarma ve aralarında sahil güvenlik komutanının da bulunduğu 18 sahil güvenlik 
personeli olmak üzere toplam 8 bin 777 personel görevden uzaklaştırıldı. 

13:12    ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in iade edilmesiyle ilgili, iletilecek 
delillerin standartlara uygun olması durumunda, iade anlaşmasına uyacaklarını, aksini 
yapmada bir çıkarları olmadığını söyledi. 

13:26 Başbakan Yıldırım: “Darbecilerden ölü olarak ele geçirilenlerin sayısı 24, yaralı ele geçirilenlerin 
sayısı 50, gözaltında işlemleri devam edenlerin sayısı 7 bin 271. Bunun dışında Hakimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu da aldığı kararla 5 HSYK üyeliğini düşürmüş, ayrıca 2 bin 735 hakim 
savcı üst yargıda ve alt, çeşitli kademelerdeki yargı mensupları hakkında 2 bin 745 açığa 
alınma karar verilmiş, bunların infazı da devam ediyor. Soruşturmaları da başlatılmıştır.” 

14:17    Danıştay Başkanlık Kurulu, FETÖ’nün darbe girişimiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 
haklarında gözaltı kararı verilen 48 Danıştay üyesinin görevine son verdi. 

15:00   Demokrasi mücadelesinde “gazi” oldu. Ankara’da yıllık izinde bulunan Emniyet Müdürü Asım 
B, FETÖ’nün darbe girişiminde bulunduğu gece Oran’daki TRT kampüsüne giderek, askerlerin 
yakalanması için mücadele etti Asım B, darbecilerle mücadelesi sırasında yaralanarak 
“demokrasi gazisi” oldu. 

16:24    2. Ordu Komutanı Orgeneral Huduti, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı 
Tümgeneral Angun ile 7. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Ayık’ın da aralarında bulunduğu 7 
asker tutuklandı. 

16:42    YÖK ve rektörlerden darbe girişimine karşı ortak açıklama: “Darbe girişiminin, yıllardır devlet 
içerisine yerleşerek bütün kurumlara yayılan, devlet içinde ayrı bir devlet gibi örgütlenen bir 
şebekenin girişimi olduğu alenen ortaya çıkmıştır.” 

17:19    Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında arama ve inceleme 
başlattı. 

22:03    Darbe girişiminin ardından gözaltına alınan ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının tutuklamasını 
talep ettiği eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk’ün de arasında bulunduğu 26 general 
ve amiral, sulh ceza hakimliklerindeki sorguları sonucunda tutuklandı. 





19 TEMMUZ SALI
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11:14    Birlikte büyüyüp birlikte şehit düştüler

FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı’nda gerçekleştirilen bombalı saldırıda polis 
memurları ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç yan yana şehit düştü.

11:16    EPDK’da Fetullahçı Terör Örgütü ile bağlantısı olduğu belirlenen 25 çalışan görevden 
uzaklaştırıldı.  

11:28     FETÖ’nün darbe girişiminde yer alan bazı üst rütbeli subayların bir bölümüne yönelik, İzmir’de 
FETÖ’nün TSK yapılanması kapsamında bu hafta sonu gözaltına alınmalarının planlandığı 
öğrenildi.  

11:30    FETÖ’nün darbe girişimi sırasında yaralanan polis memuru Sedat Kara: “Ben onları asker 
olarak görmüyorum. Onlar, bu vatana ihanet eden insanlar. Bu vatan, bu ülke, onlara en yüksek 
rütbeyi vermiş ama demek ki ihanetin rütbesi olmuyor”.

11:35     Sanat dünyasından ünlü isimler, FETÖ’nün darbe girişimine sosyal medyada tepki gösterdi. 

11:41    Dedeağaç Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra rütbeleri sökülerek Ferecik Hapishanesi’ne sevk 
edilen 8 darbecinin savunmasını üstlenen Yunan avukat İlia  Marinaki, askerlerin siyasi sığınma 
başvurularıyla ilgili, sürecin daha önce görülmedik şekilde hızlı ilerletildiğini söyledi. 
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11:46   FETÖ’nün darbe girişiminin en önemli ayağı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Marmaris’te 
kaldığı otele yönelik operasyonun İzmir’deki Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığında Tümgeneral 
Sönmezateş ile “üssün imamı” olarak bilinen Astsubay Başçavuş Zekeriya Kuzu tarafından 
planlandığı belirlendi

“Önemli bir terörist yöneticisine operasyon yapacağız” denilerek bordo berelilerin 50 bin 
mermi ve mühimmatlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele operasyon 
yapmak için 2 helikopterle havalandığı tespit edildi. 

Operasyona katılan ve yakalanarak itirafçı olan bazı astsubayların FETÖ üyesi olduklarını, 
sivil bir öğretmenden talimat aldıklarını, darbe girişiminde kullanıldıklarını, aldatıldıklarını ve 
pişman olduklarını belirttikleri öğrenildi.  
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11:50   Başbakan Yıldırım ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin 
Çankaya Köşkü’nde bir araya geldi. Yaklaşık 50 dakika süren görüşme sonrası iki lider, ortak 
basın toplantısı düzenledi. 

12:02   “Türk’ü kimse yenemez”

Darbe girişimini engellemek için Kazan’dan Akıncı’daki 4. Ana Jet Üs Komutanlığı önüne 
gelen 9 çocuk ve 15 torun sahibi Mustafa Zorova, bacağına üç kurşun isabet etmesi nedeniyle 
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altında tutuluyor. 
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12:17 MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Türkiye’nin milli kurum ve kuruluşlarına kurşun ve bombayla 
saldırıp; 60 polis, 3 asker, 145 sivil vatandaşımızın şehadetine, bin 491 kardeşimizin 
yaralanmasına neden olan rezillerin PKK veya IŞİD’den ne farkı var?”

“TBMM, tarihinde ilk kez bomba yemiştir. Bu firavun artıkları, bu üniformalı teröristler 
milletin kalbine bombayı fırlatmışlar, 79 milyonun tamamının dehşet ve korku dolu saatler 
geçirmelerine neden olmuşlardır”

“Darbe teşebbüsü, milletin azim ve sinesine çarpıp dağılmıştır. Demokrasinin itibar ve iffeti 
kurtarılmıştır. Türkiye ipten alınmıştır.” 

12:50   FETÖ’cülerin WhatsApp yazışmaları deşifre oldu. Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) mensup 
subayların, 15 Temmuz’da WhatsApp’ta oluşturdukları grup üzerinden darbe girişimini 
koordine ettikleri, yapılan yazışmalarda sivil vatandaşlara yönelik vur emrini “Ezin, yakın taviz 
yok” gibi ifadelerle verdikleri ve girişimleri bastırılınca da kaçma planları yaptıkları ortaya 
çıktı. 

12:52    AK Parti Genel Başkan ve Başbakan Yıldırım: “Her darbe milli iradeye karşı ihanettir. Ancak, 
siyasi tarihimizde hiçbir darbe girişimi, 15 Temmuz’daki kadar kötü ve alçakça olmamıştır. 
Hiçbir darbe, kökü dışarıda, hoca kılıklı bir hain tarafından yönetilmemiştir.” 

“Ey FETÖ’nün hainleri siz bizi ne sandınız? Siz bizi korkar, sinen, kaçar mı sandınız? Bizim 
Allah’a bir can borcumuz var, ne zaman nerede dilerse o borcu ödemeye hazırız. Biz, ölümü 
içinde öldürmüş insanlarız”

“Eğer bugün Meclis’in kapıları açıksa, TBMM dimdik ayaktaysa işte aziz milletimizin sokağa 
çıkan, tankların önüne duran, kurşunlara karşı kafa atan, füzelerin önünü kesen bu aziz milletin 
sayesindedir.” 
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13:25    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığınca açığa alınan vali, vali yardımcısı, 
kaymakam, genel müdür yardımcıları ve daire başkanları hakkında, FETÖ/PDY üyesi olmaktan 
resen soruşturma başlattı.

13:32    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın havacı yaveri Yarbay Erkan Kıvrak, Antalya’daki bir otelde 
gözaltına alınarak Ankara’ya gönderildi. 

13:42    Genelkurmay Başkanlığı: “Yüksek siyasi liderlik, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçek evlatlarının 
ve kahraman emniyet mensuplarımızın anında verdiği tepki ve asil milletimizin engin bir 
anlayış ve kahramanca karşı koymasıyla içimizde urlaşan cunta heveslisi illegal çete mensubu 
terörist hainler (FETÖ) ile kahramanca mücadele edilerek, bağrımızda beslediğimiz yılanlara 
alanda layık oldukları cevap verilmiştir.” 

13:43    Diyanet İşleri Başkanlığının merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında her kademede görev yapan 
personelden, aralarında 3 il müftüsü, 1 daire başkanı, 1 başkanlık müşavirinin de bulunduğu 
492 kişi, darbe girişiminde bulunan FETÖ/PDY ile ilişkili oldukları gerekçesiyle görevlerinden 
uzaklaştırıldı.

14:46    Diyanet İşleri Başkanlığı:  “Ülkemizin meşru yönetimine başkaldırarak milletimizin ve 
devletimizin bekasını hedef alan, TBMM başta olmak üzere kamu kurumları üzerine bomba 
yağdıran ve acımasızca halka karşı silah kullanan ve bu sırada öldürülen darbecilere karşı 
Başkanlığımızca sela, teçhiz, tekfin ve üzerlerine cenaze namazı kılınması gibi din hizmetleri 
verilmeyecektir.”  

16:08   MİT’te haklarındaki teftiş dolayısıyla pasif görevde bulunan 100 kişi açığa alındı. 

 

16:48   MEB’de 15 bin 200 kamu personeli açığa alındı. 

 

17:01   Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında 393 personel görevden uzaklaştırıldı.

 

17:08    Yükseköğretim Kurulu, bütün devlet ve vakıf üniversitelerindeki toplam bin 577 dekanın 
istifasını istedi. 

22:23   Eski Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse tutuklandı. 

 

22:37    Kara Kuvvetleri EDOK Muhabere ve Muhabere Destek Eğitim Komutanı Korgeneral İyidil, 
soruşturma kapsamında tutuklandı.  
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21:06    Yurt dışından FETÖ’nün darbe girişimine yönelik halk tepkileri.





20 TEMMUZ ÇARŞAMBA 
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11:06     Yatalak ikizler “demokrasi nöbeti”nde

Niğde’de, doğuştan kas hastası 17 yaşındaki ikizler, engellerine rağmen 15 Temmuz’dan beri 
ailelerinin desteğiyle “demokrasi nöbeti” tutuyor. 

Engelli Veysel Göktaş: “Cumhurbaşkanıma desteğe geldim sabaha kadar buradayım. Allah’ım 
zeval vermesin”.

11:50   FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında TBMM Genel Sekreter 
Yardımcıları Muhammed Bozdağ, Kemal Kaya ve Mustafa Tamirci’nin olduğu çok sayıda üst 
düzey bürokrat görevden alındı. 

12:15    Gençlik ve Spor Bakanlığında 245 personel görevden uzaklaştırıldı. 

 

12:43    Milli Savunma Bakanlığında görevli biri müsteşar yardımcısı, 3’ü daire başkanı olmak üzere bir 
tümgeneral, 2 tuğgeneral ve bir tuğamiral görevden uzaklaştırıldı.  Askeri Yargıtay, Askeri 
Yüksek İdare Mahkemesi ve Milli Savunma Bakanlığı karargahında görevli hakimlerden 5’i 
kurmay albay, 9’u üye olmak üzere toplam 21 askeri hakim, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 
talimatıyla gözetim altına alındı.  

13:16    Darbe girişiminin Meclis tanıkları anlatıyor 
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: “TBMM Başkanı Kahraman, her geleni ‘demokrasi öpücüğü’ 
diyerek öpüyordu. Daha önce büyük tartışma yaşadığım Kahraman ile ‘demokrasi öpücüğü’ 
ile barışmış olduk”
“Darbeciler, ‘biz darbeye kalkıştığımızda Erdoğan düşmanları arkamıza geçer’ diye düşündü. 
İktidar mücadelesi sadece sandıkta olmalı. Sandık dışında verilen görevi kabul etmek vatana 
ihanet etmektir”
“Sığınakta hazırladığımız darbeyi kınayan bildiri, bombardıman altındaki Meclisin ertesi gün 
açılıp darbeye karşı koyma iradesi açısından çok önemliydi. Uzlaşı metnini yazmak için illa 
sığınağa mı girmek gerekiyordu?” 
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: “Eğer Meclise gidişi geciktirirsek, belki darbeciler girecek 
ve bizim oraya girmemiz imkansız hale gelecekti. Bu nedenle süratle Meclise geldik”
“Atılan bombalar Meclisi ele geçirme operasyonundan ziyade hınç, intikam alma, öfke 
saldırısına dönüştü, onu hissettik”
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13:44    Altunizade’de durdurmaya çalıştığı iki tankın üzerinden geçmesi sonucu yaralanan Sabri Ünal :

“Üsküdar’a geldiğimde o arada yoldan üç tane taş aldım. Küçük taş, ne yapabilir ki? O arada 
Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nden biraz daha yukarıdaydım. Oradayken ‘Tanklar ateş ederek 
geliyor’ diye birinin ‘yere yat’ dediğini duydum. Lakin ben tankı gördüğümde elimdeki üç 
taşla karşılık verdim. Sonra tankın üzerime yürüyeceğini zannetmedim. Taşı attıktan sonra 
dur işareti yaptım. ‘Nereye gidiyorsunuz? Bizim olduğumuz bu ülkede darbe yapamazsınız’ 
dedim. Dur işaretimden sonra tanklar durmadı, baktım üzerime geliyor yapabileceğim en 
akıllıca çözüm ya kaçmaya çalışmak ya da yere yatmaktı. Tankın ortası biraz yüksek olur diye 
düşündük çünkü çok hızlı geliyordu. Yattım ve Allah’a şükür ilk tanktan hiç yara almadan 
çıktım. Tank üzerimde bir durdu, sanki bir vicdan yaptı. Sonra yoluna devam etti.” 

14:12 Gazi, Dicle, Yıldız Teknik ve Yalova üniversitelerinin rektörleri, “yürütülen bazı soruşturmaların 
selameti açısından” YÖK tarafından açığa alındı. 

14:20   YÖK, istifası istenen bin 577 dekanın, istifalarına ilişkin rektörlük tekliflerinin Kurul tarafından 
kabul edildiğini duyurdu. 

16:45    Milli Savunma Bakanlığınca askeri yargıda görevli tüm askeri hakimler hakkında FETÖ’nün 
darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 262 askeri hakim ve savcı 
görevden uzaklaştırıldı. 

18:32    Milli Eğitim Bakanlığınca, merkez ve taşra teşkilatında görev yapan FETÖ ile irtibatlı kamu 
personeline yönelik çalışma kapsamında, açığa alınan kamu personeli sayısı 21 bin 738’e ulaştı. 



- 66 - 

18:40 FETÖ’nün darbe girişimi sonrasında tutuklanan Ege Ordusu Kurmay Başkanı Tümgeneral 
Memduh Hakbilen’in üzerinde bulunan belgeler, darbe planını ve darbe sonrasında yapılacak 
atama listesini gün yüzüne çıkardı.

Belgelerde, darbecilerin 16 Temmuz’da 03.00’te ülke yönetimine el koymayı, 03.30’da tüm 
hava meydanları, limanlar, gümrük kapılarını kontrol altına almayı, 06.00’dan itibaren ise tüm 
ülkede sokağa çıkma yasağını uygulamayı planladığı ortaya çıktı

Darbe sonrasında illerde görevlendirilecek sıkıyönetim komutanlarının, İstanbul, Ankara, 
İzmir, Kayseri gibi büyükşehirlerin valilerinin, belediye başkanlarının, çeşitli bakanlıkların 
müsteşarlıklarına, kamu kurum ve kuruluşlarına genel müdür olarak atanacak kişilerin listesi 
de belgeler arasında bulunuyor. 

20:57    Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, 
Cumhurbaşkanı Başyaveri Albay Ali Yazıcı, tutuklandı.

21:00   Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü 
ekiplerince gözaltına alındı. 



21 TEMMUZ PERŞEMBE
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00:25    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu’nda, 
Anayasa’nın 120. maddesi gereği hükümete olağanüstü hal ilan edilmesi tavsiyesinde 
bulunulması kararlaştırıldı.  

Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunca, MGK’nın tavsiyesi üzerine demokrasi, 
hukuk, özgürlükleri koruma ve güçlendirme amacıyla 3 ay süreyle OHAL kararı alındı. 

03:13   “Marmaris saldırısı”na katılan askerler korkunç planı anlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ayrılmasının ardından Marmaris’te kaldığı otele düzenlenen 
saldırıya katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan MAK Timi’nde görevli iki astsubayın ifadelerinin 
yer aldığı görüntüler ortaya çıktı.
Astsubay Serkan Elçi: 
“Özel kuvvetler ekibi önden girdi. Arkadan saldırı olma ihtimaline karşı çevre emniyetini 
aldık. Onlar tek tek polisleri dışarı çıkarıyorlardı, sorular soruyorlardı. Birkaç tanesini duyduk, 
‘nerede, nereye gitti, ne zaman çıktı?’ gibi sorular soruyorlardı”
“Otelin arka kısmından bir çıkış bulup sahil kenarında diğer barakaların olduğu yere geçtim. 
Orada bir helikopter sesi duydum. Gelen bizim Sikorsky helikopterinin sesiymiş. Bu sefer özel 
harekat polisleri ile Skorsky arasında çatışma başladı. Helikoptere izli mermi atıldığını gördüm 
ve büyük ihtimalle isabet aldı ve olay yerini terk etti. Daha sonra bütün atışlar üzerimize oldu. 
Uzun süre atış yedik ve siperden çıkamadık.”  

10:20    Bakanlar Kurulunca ilan edilen ve Resmi Gazete’de yayımlanan olağanüstü hal (OHAL) 
kararıyla ilgili Başbakanlık tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.   

11:20
Mardin’de çocuğuyla demokrasi nöbetine gelen Nurhayat Çiğdem:  “Bu darbe girişimini büyük 
bir başarıyla atlattık. Çok şükür çocuklarımıza anlatacağımız kötü bir darbe hikayesi yok. 
Çocuklarımızı huzur ortamında büyüteceğiz”.
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11:21    Darbe girişiminde FETÖ delilleri. Sivilleri ve milli iradeyi hedef alan 15 Temmuz darbe girişiminin 
ardından ortaya çıkan belgeler, darbe girişiminin, örgütün elebaşının iddialarının aksine FETÖ 
tarafından yapıldığını ortaya koyuyor.

13:50 Terör mağduru Bedia ana da darbecilere karşı koydu
Şırnak’taki terör olayları nedeniyle 4 aydır ailesiyle Cizre’de oturan 9 çocuklu Bedia Atan, 15 
Temmuz gecesi FETÖ’nün darbe girişiminde, askerleri vatandaşlarla engellemeye çalıştı.
Terör mağduru Atan:
“Dedemize, babamıza ve tanıdıklarımıza darbe vurdular. Askerlere, ‘onlar sustu ama biz 
susmayacağız. Yeter artık’ dedik”  
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14:20    MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye’nin oldukça kırılgan ve hassas 
bugünkü ortamında devreye alınan olağanüstü hal kararını desteklemekte, hayırlı bulmaktadır”  

16:08   
Taksim’e kamyonla çıkan kadınlar konuştu
FETÖ darbe girişimine karşı kamyonla Taksim’e çıkan ve Başbakan Yıldırım’ı da duygulandıran 
kadınlar o günü anlattı
Şoför Şerife Boz: 
“Devletin, milletin, çocuklarımın geleceği için canla başla mücadele ettim. O tankların olduğu 
yere kadar gittim. Sabah 06.00’ya kadar kaldım. İlk gün köprüde kaldık. Orada tekbirler 
getirdik. Çok şeyler yaşadık orada. Ertesi günün akşamında ise bu defa kamyonu alıp Taksim’e 
gittim”
“Allah, devletimize ve milletimizi zeval vermesin. Devletimiz ve milletimiz büyük bir beladan 
kurtuldu. Allah Cumhurbaşkanımız’a büyük güç ve kuvvet versin ki, bunları haklasınlar”
Komşusu Sema Tutar:
“Darbe istemiyoruz. Bu devlette açık-kapalı ayrımı yok. Din ayrımı yok. Başı açık, başı kapalı 
farkı kesinlikle gözetmiyoruz. Başı açıkmış, başı örtülüymüş fark etmiyor ki”
“Bu parti işi değil ki. Biz millet, vatan ve toprağımız için gittik oraya. Çok mutluyum. Hiçbir 
şekilde pişman değilim. Çünkü bu varlık yokluk meselesiydi”  
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16:36    Tankları, egzozuna giysilerini doldurarak durdurdular

Şanlıurfalı tantuni ustası Danyal Şimşek ile restoran sahibi Mehmet Şükrü Kıntaş, FETÖ’nün 
başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz’da Atatürk Havalimanı’na 
hareket eden tankları, egzoz deliklerini elbiseleriyle doldurarak durdurdu 

Kıntaş: “Acaba biz bu tankı nasıl durdurabiliriz?’ diye kendi kendimize sorarken oradan bir 
tamirci arkadaş, belki Hızır Aleyhisselam’dır bilemem, ‘Şu egzozlara bir şeyler tıkarsanız, bu 
tanklar stop eder’ dedi. Arkadaşlarla elbiselerimizi çıkardık. Herkes elbiselerini, tişörtlerini 
bize uzattı. Tankın egzozuna bunları tıkayınca, filtrelerin üstünü elbiselerimizle kapattık. Bu 
şekilde tank 2-3 dakika sonra stop etmek zorunda kaldı” 

Şimşek: “Onlarca kişi gömlek, atlet ne bulurlarsa egzoza tıkamaya başladılar. O yetmedi tankın 
peteklerini kapattık. Onlarca kişi gömlek, atlet ne bulurlarsa egzoza tıkamaya başladılar. O 
yetmedi tankın peteklerini kapattık”  
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17:59    “Suikast timi” savaşa gider gibi hazırlık yapmış.  Konya 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanlığında 
görevli MAK Tim Komutanı Başçavuş Yılmaz Bahar’ın 3 tim, 2 helikopter, 6 bin mermi, 4 
makineli tüfek, el bombaları ve ağır silahlarla İstanbul’a giderek darbe girişimine katıldığı 
bildirildi.

18:32 Bakanlar Kurulunca ilan edilen ve Resmi Gazete’de yayımlanan olağanüstü hal (OHAL) 
kararıyla ilgili Başbakanlık tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. 

23:28  AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yasin Aktay: “Gözaltına alınanların sayısı 
10 bin 410 kişidir. Bunların 287’si polis, 211’i rütbeli, 76’sı rütbesiz olmak üzere; 7 bin 423’ü 
asker, bunlardan 162’si general, bin 967’si subay; 2 bin 14’ü hakim ve savcı, 686’sı da sivil 
olmak üzere 10 bin 410 kişi gözaltına alınmıştır.”  
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23:45    İstanbul’da yüz binlerce kişi, Boğaziçi Köprüsü’nde yürüyerek FETÖ’nün darbe girişimini 
protesto etti





22 TEMMUZ CUMA
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00:12    Başbakan Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Biden ile görüştü

Görüşmede Biden’ın, 15 Temmuz’daki darbe girişimine ilişkin, Fetullah Gülen’in iadesi 
konusundaki beklentinin farkında olduğunu, bu hususta bağımsız ABD mahkemelerince karar 
verilmesi gerektiğini, her hal ve karda, konuya dair Türkiye ile birlikte çalışacaklarını ifade 
ettiği bildirildi

Başbakan Yıldırım’ın da, 15 Temmuz günü girişilen terörist kalkışmanın elebaşı konumundaki 
Fetullah Gülen’in iadesi için gerekli başvuru evrakının ABD’ye iletildiği, bir müttefik olarak 
ABD’den beklentilerinin Gülen’in Türkiye’ye iade edilmesi olduğu yönünde açıklamada 
bulunduğu belirtildi.  

00:33    Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Feraseti ve cesaretiyle silahlı darbe girişimini akamete uğratan 
kahraman milletimden, ülkemiz bu sıkıntılı dönemden tamamen çıkana kadar meydanlarda 
tuttuğu demokrasi nöbetini sürdürmesini rica ediyorum.”  

00:33    Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Gelecek nesiller siviliyle, polisiyle, askeriyle 15 Temmuz demokrasi 
direnişinin tüm kahramanlarını asla unutmayacaktır. 15 Temmuz tarihini her yıl Şehitlerimizi 
Anma Günü olarak ilan ettiğimizi de bu vesileyle sizlerle paylaşmak istiyorum.”  

00:33    Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Yaşadığımız hadise göstermiştir ki, darbenin en büyük etkili, güçlü 
panzehiri, milli iradedir, millettir. Bir haftadır bu kutlu mücadeleyi en küçük bir taşkınlığa, 
provokasyona izin vermeden yürüten milletimden biraz daha sabır, fedakarlık istiyorum.”  

11:04    FETÖ darbe girişiminin ardından görevden alınan Sinop Valisi Yasemin Özata Çetinkaya, 
Ankara’nın Sincan ilçesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına 
alındı. 

11:21    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fetullah Gülen’i Türkiye’ye 
getirmek istediklerini belirterek, ABD’den isteklerinin yalın olduğunu, eğer terörün her 
türlüsüne karşı işbirliği yapılıyorsa, işbirliğinin somut sonuçlarının alınması gerektiğini söyledi. 
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11:24    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “(Yunanistan’a kaçan darbeci askerler) Darbe yapanlar siyasi 
sığınma talebinde bulunuyor. Bunlar siyasi sığınma kapsamına giremez. Yunan makamlarından 
beklentimiz işbirliği yapmaları, adil davranıp bu hainleri Türkiye’ye göndermeleri.”  

11:35    FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ayrılmasının 
ardından Muğla’nın Marmaris ilçesinde konakladığı otele saldırı düzenleyen askerlerin 
yakalanması için yürütülen çalışmalarda, ormanlık alanda 12 uzun namlulu silah ile 6 tabanca 
şarjörü bulundu. 

11:35    Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek: “Hazine Müsteşarlığında, 2 genel müdür, bir genel 
müdür yardımcısı, 5 daire başkanı dahil toplam 62 kişi görevden uzaklaştırılmıştır.”  

14:19    Başbakan Yıldırım: “(Gölbaşı Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı’nın bombalanması) Bu 
örgütün ne kadar cinnet noktasına geldiğini, ne kadar insanlıktan çıktığını gösteren bundan 
daha açık delil olamaz. Bize ‘delil deyip’ diye ipe un serenlere buradan yüce Türk milleti adına 
şunu söylüyorum; bundan daha büyük delil var mı kardeşim? Kendi halkının üzerine tankları 
süren, kendi halkını havadan ve karadan tarayan, uçaklarla bomba yağdıran bu ölüm 
makinalarının, bu canilerin arkasında artık durmaktan vazgeçin.”  

14:20   Başbakan Yıldırım: “Tehlike bitmiş değildir. Şu anlamda değildir. Vatandaşımız tedirgin 
olmasın. Vatandaşımızın huzuru, güveni sağlanmıştır. Ve zayıf da olsa bu gibi intikam 
duygusuyla, yenilmişlik hissiyle harekete geçen, geçmeye çalışan çılgınlar olabilir. Buna karşı 
da tedbirlerimizi alıyoruz.”  

14:28    Başbakan Yıldırım: “Asker kılığı içerisindeki bu FETÖ’cü çeteleri, terör elemanlarını 
askerlerimizle, silahlı kuvvetlerimizle onun asil kurumsal yapısıyla karıştırmamız lazım. Her 
kurumda yanlış yapılar olabilir. Bugün artık temizlik günüdür. Bu temizlik de en iyi şekilde 
yapılmaktadır. Tamamen bu şebekelerin devlet içerisinden temizlenmesi için de ne gerekiyorsa 
yapılacaktır.”  

15:00    Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı kamu personeline yönelik çalışma kapsamında, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurumlarında 560 personel açığa 
alındı. 

15:44    Erdoğan, cuma namazını Beştepe Millet Camisi’nde kıldı. 
Askeri okullarda FETÖ’cu zulmü
FETÖ’cu subay ve astsubayların kendilerinden olmayan askeri okul öğrencilerine yaptıkları 
işkence ve baskı gün yüzüne çıkıyor
2009 yılında Kara Harp Okulundan ayrılmak zorunda kalan Yahya Ürkmez:
“Bize baskı yapan subayların 15 Temmuz darbe girişimi sonrası gözaltına alınanlar arasında 
olduğunu gördük”

16:23    “O dönem Kara Harp Okulunda takım komutanı olan ‘üsteğmen Erol’ vardı. Darbe girişimi 
sırasında halkımızın üzerinde tank sürenlerden birisiydi. Bu kişi bize mobbing uygulayan 
subaylardan birisiydi”  

17:30   İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 
kamuoyunda Fuat Avni olarak da bilinen FETÖ/PDY Terör Örgütü mensubunun gerçek 
kimliğinin deşifresine yönelik operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.  

17:59    Sayıştay Başkanı Baş:  “FETÖ ile iltisaklı olduğu değerlendirilen Sayıştay mensuplarından 108 
kişi hakkında disiplin soruşturması başlatılmış ve söz konusu personel görevlerinden 
uzaklaştırılmıştır” 
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19:48    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma 
kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’nda 283 asker gözaltına alındı. 

19:59    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı kabulü sona erdi.  

 

20:02    ABD Başkanı Obama: “Gülen’in iadesiyle ilgili süreç hukuka uygun şekilde ilerleyecek; karar 
verici ben değilim”  

21:46    Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kendilerine göre koordinatlar istediler tutmadı, tamam geldiniz 
Meclis’i vurdunuz, burası milletin Meclisi. Siz, milletin temsilcilerini, milleti vurmaya kalktınız. 
İşte onun için bu kardeşiniz, elindeki cep telefonlarıyla televizyonlara bağlandığı zaman, 
meydanlara milletimi davet ettiğim andan itibaren milletim eğer 81 vilayette meydanlara 
yürüdüyse, işte bunların bu hesabının dışındaki adımdı ve buraya yapılan o saldırıydı. Milletime 
şu çağrıda bulunuyorum, ikinci bir talimata kadar sakın bu meydanları boş bırakmayın.”  

21:52    Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Birçok virüsler dolaşıyor, ‘ikinci etabı, üçüncü etabı gelecek’. Ne 
kadar etabınız varsa hepsiyle beraber gelin.”  

21:54    
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ben milletimi çok ama çok çok iyi tanıdığımı zannediyorum ve şu 
olayda benim milletim dünyaya bir örnek çizmiştir. Benim milletim, elhamdülillah tankların 
karşısında dimdik durmuş, çocuğuyla, kadınıyla, erkeğiyle hepsi şehadete yürümüştür. 
Esenler’deki hanımefendinin dün beyiyle, evladıyla görüştüm. Söyledikleri tek şey vardı, 
‘Yolumuz, yolunuzdur. Biz annemizi kaybettik ama yine bu yolda mücadeleye devam edeceğiz.’ 
Şimdi mesele bu, duruş bu ve biz bunu kaybetmemek durumundayız.”  

21:56    Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bazıları diyorlar ki, ‘böyle dönemlerde finans sıkıntısı çekilir.’ 
Evelallah Türkiye böyle bir finans sıkıntısını çekmeyecek. Bizim hazırlıklarımız var bu noktada.”  

21:57 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Tüm yatırımcılarımız, sakın yatırımlarınızı askıya almayın, aynı 
kararlılıkla yolunuza devam edin. Devlet olarak biz de devletin altyapı, üstyapı yatırımlarında 
asla ara vermeyeceğiz.”  

22:06    Cumhurbaşkanı Erdoğan: “(S&P’nin Türkiye ile ilgili not açıklaması) Sana ne, sen kimsin ya, 
haddini bil! Sen Türkiye ile ilgili böyle bir açıklama yetkisine sahip değilsin. Ama tabii bunların 
derdi başka. Bunların bu yaptıkları açıklamalar tamamıyla siyasidir. Bu Türkiye düşmanlığından 
kaynaklanmaktadır.”    



23 TEMMUZ CUMARTESI
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08:54    Resmi Gazete’de yayımlanan “OHAL Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde 
Kararname”ye göre, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine 
karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti 
veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen kamu görevlileri, görevlerinden 
çıkarılacak ve bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecek.  

10:33    Türkiye genelinde başlatılan soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan general ve amirallerin 
sayısı 133, tutuklu sayısı ise 126’ya yükseldi
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11:02   FETÖ’nün darbe girişimine karşı koyarken yaralanan hakim Rıdvan Demir:

“En yakın hastane diye Turgut Özal Tıp Fakültesi Hastanesine gittim. Acil kısmında ışıklar 
söndürülmüştü. İçeri girdiğimizde o teröristlerin devamı niteliğindekiler, ‘Askere karşı çıkılır 
mı, sokağa inilir mi. Hiçbir teçhizatımız yok, müdahale edemiyoruz?’ dedi”

“Ben, darbe suçuna yardım ve yataklık ettiklerine inanıyorum. Bu sebeple de cezasının ağır 
olacağını düşünüyorum. Gördük ki FETÖ’cü doktorlar, o gece yaralanan sivil halkın hiçbirine 
yardım etmedi, onların tedavisi için hiçbir çaba göstermedi” 

11:26 Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak: “Halka ateş açmamış, halkın üzerine askeri 
araç sürmemiş, ne olduğunu bilememiş erleri hızla ayıklayacağız. O hainlerin Ergenekon, 
Balyoz soruşturmalarında yaptıkları gibi, masum askerleri de tabii ki katmayacağız. Bizim 
soruşturmamız onlarınkine benzemeyecek. Biz adil davranacağız. Biz devletin savcılarıyız, 
onlar örgütün hakim, savcıları idi.”  

15:46    FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Muhammet Sait Gülen, FETÖ’nün darbe girişimine 
ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Erzurum’da 
gözaltına alındı.  

22:26    Başbakan Yıldırım: “(Darbe girişiminin olduğu gece bazı komutanların düğünde olması) 
Bunların hepsi rastlantı mıdır, yoksa planın bir parçaları mıdır bu sorular haklı olarak soruluyor. 
Bunlar ortaya çıkacak, bunların hepsi detaylı olarak araştırılacak. Herkes düğüne gidiyor, 
yıllarca kendisinin komutanlık yaptığı, nikah şahidi olarak davet edildiği insan gitmiyor. 
İzmir’de tatildeyken tatilini kesiyor Ankara’ya gelme ihtiyacı duyuyor. Garip olacak birçok olay 
arka arkaya geliyor. Düğün basılıyor, o komutanlar derdest ediliyor. Bütün bunlar, hepsi bir 
şeylerin ters gittiğini ve bir şeylerin çok öncesinden planlandığını, hazırlıkların yapıldığını 
gösteriyor.”  

22:32    Başbakan Yıldırım, FETÖ’nün darbe girişiminde bulunduğu gece TRT’yi basan ekibin 
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayından hareket ettiğini belirterek, alayın lağvedilip 
edilmeyeceğine ilişkin, “Onun kararını aldık, artık burada, bu yerleşkede Muhafız Alayı 
olmayacak.” dedi.  

22:55    Başbakan Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar’a rehin alındığı sırada darbeci 
askerlerin “Sizi kanaat önderimiz Fetullah Gülen ile görüştürelim” diye teklifte bulunduğunu 
ancak Akar’ın “bu teklifi kabul etmediğini” kendisine aktardığını söyledi.  

23:30   Başbakan Yıldırım: “246 şehidimiz, yaralımız var. Hemen bugün ilk aldığımız kararda 
sivillerimizin en üst düzeyde şehit sayılması için kanun çıkardık. Bu terör örgütünün el konan 
vakıfları, dernekleri, okullarının adlarına da şehitlerimizin adını vereceğiz, değiştirip her bir 
şehidimizin adını vererek, orada yaşatacağız.”  

23:41    Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) önde gelen isimlerinden Halis Hancı Trabzon’da gözaltına 
alındı.  

23:54    Darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklanan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Öztürk’ün 
damadı Yarbay Karakuş gözaltına alındı.  





24 TEMMUZ PAZAR
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00:39    Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Buldukları her fırsatta önümüzü kesmeye, ayağımıza çelme 
takmaya çalışıyorlar. Kendi güçlerinin yetmediği yerde çevremizdeki ve içimizdeki ihanet 
şebekelerini harekete geçiriyorlar. Türkiye’nin başındaki PKK belasının bir türlü sona 
ermemesinin sebebi budur. Suriye’de PYD adıyla bu örgütün bir kolunun icat edilip, güney 
sınırlarımız boyunca karşımıza çıkartılmasının sebebi de budur. DAİŞ denilen bir örgüt icat 
edilip, bölgemize ve ülkemize musallat edilmesi de aynı gayeye matuftur. Son 3 yıldır da FETÖ 
denilen bu örgütü, önce yargı ve polis içindeki mensuplarıyla, onlar başaramayınca ordu 
içindeki üniforma giymiş teröristleriyle üzerimize sürenlerin amacı da aynıdır. Ülkemizin kutlu 
yürüyüşünü engellemek isteyenlerin azgın piyonları olan teröristler, milletin ortak iradesi, 
sarsılmaz cesareti karşısında bir kez daha bozguna uğradı.”  

08:55    Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz: “Açığa alınan öğretmen sayısı artı bir de bu özel okullar 
devlete geçtikten sonraki ihtiyaç olan öğretmen sayısı kadar öğretmen alınacaktır. Bu da 20 
binin üstünde bir rakam demektir, ilerleyen süreçte bu rakam kesinleşecektir.”  

10:29    Adalet Bakanı Bozdağ: “(FETÖ’nün darbe girişimi) Yargı ve sivil diğer bürokrasi içindeki 
ayakların bu darbe ile bir şekilde ilgisi olduğuna eminim. Ben yargıda olanların Yargıtay, 
Danıştay ve yüksek yargıda olanların, yargının içerisinde belli bir düzeyde olanların, bu darbe 
teşebbüsünün Cuma günü gerçekleştirileceğini, adımı nasıl biliyorsam, öyle bildiklerine 
eminim.”  

10:47    Adalet Bakanı Bozdağ: “Amerika Birleşik Devletleri’nin de, bu darbeyi Fetullah Gülen’in 
yaptığını, Sayın Obama kendi adını nasıl biliyorsa o kadar bildiğinden eminim. Amerikan 
istihbaratının bildiğinden eminim. Amerika Dışişleri Bakanı’nın bildiğinden eminim. Yani şu 
saatten sonra bunda bir tereddütleri olmadığından çok netim, çok eminim.” 

13:01    Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal AA’ya konuştu:

“Biz Genelkurmay Başkanımız ile mutlak itaat ve büyük bir uyum içerisinde, gece gündüz 
demeden yoğun bir gayretle, içimizde ur haline gelmiş olan illegal çete mensubu terörist 
hainleri (FETÖ) temizleme çalışmalarımızı büyük bir kararlılık, azim, inanç ve el birliğiyle 
yürütmekteyiz. Hiç kimsenin bu konuda en ufak bir şüphesi olmamalıdır”  

14:29    Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar: “Aynı kararlılıkla, azimle, gayretle asker, polis birlikte 
ülkemiz, milletimiz için ölürsek şehit, kalırsak gazi düsturuyla güvenlik konusunda bize düşen 
görevleri en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz.”  

Orgeneral Akar: “Bu alçaklar, üniforma giymiş bu hainler ülkemize, milletimize özellikle silahlı 
kuvvetlerimize çok büyük zararlar verdiler. Bunlar adalet önünde mutlaka en ağır şekilde 
cezalandırılacaktır, bundan hiç şüphemiz yok”

Orgeneral Akar: “Aynı kararlılıkla, azimle, gayretle asker, polis birlikte ülkemiz, milletimiz için 
ölürsek şehit, kalırsak gazi düsturuyla güvenlik konusunda bize düşen görevleri en iyi şekilde 
yapmaya devam edeceğiz” 
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15:43    Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve beraberindeki komuta kademesi İçişleri Bakanı 
Ala’ya başsağlığı ziyaretinde bulundu 

16:40   TBMM Başkanı İsmail Kahraman: “Şu ortaya konuldu; Türkiye’de darbe dönemleri kapandı. 
Milletin sistemine sahip çıkması, demokrasiyi özümsemesi güzel hadisedir. 80 milyonluk kitle, 
dünyanın sayılı devletiyiz, kültür coğrafyamız çok geniş. Böyle bir devletin darbeyle yönetilmesi 
mümkün değil.”  

16:42    Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar: “Gazi Meclisimize bu şekilde saldırıda 
bulunulması, bunun asker elbisesi giymiş hainler, teröristler tarafından yapılması, biz gerçek 
Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını derinden yaralamıştır, derinden üzmüştür. Türk Silahlı 
Kuvvetleri tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gerçekten kara bir lekedir. Elbirliğiyle 
çalışmak suretiyle Allah’ın bizlere bu pisliği, lekeyi silme fırsatı ve imkanı vermesini diliyorum.”  

16:45    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kara Harp Akademisi 
Komutanı Tümgeneral Mert, Hava Harp Akademisi Komutanı Tümgeneral Yüksel, Harp 
Akademileri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Taşdeler, Tuğgeneral Ali Akyürek ile 9 
subay, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.  

16:57    Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve AK 
Parti Genel Başkanı Yıldırım’ı, darbe girişimi karşısındaki kararlı tutumları sebebiyle teşekkür 
etmek ve son gelişmeleri değerlendirip önerilerini almak üzere yarın saat 14.00’te 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne davet etti.  

18:58    MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine yarın 14.00’te 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gideceği bildirildi.  

19:02   CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine yarın 14.00’te 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gideceği bildirildi.  





25 TEMMUZ PAZARTESI
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09:44    Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Kurulu, yeni Yargıtay ve Danıştay üyelerinin 
belirlenmesi için HSYK Başkanı ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığında olağanüstü 
toplandı.  

10:23   Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, İstanbul 
Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunun talebi üzerine, Nöbetçi Sulh Ceza 
Hakimliğince aralarında Nazlı Ilıcak’ın da bulunduğu 42 gazeteci hakkında yakalama kararı 
verildi.  

11:40   Beş ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, İstanbul Üniversitesinde, FETÖ/PDY adına 
faaliyette bulunduğu iddia edilen 31 akademisyen gözaltına alındı.  

12:02   Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın alnından öptüğü genç simge oldu.

FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Atatürk Havalimanında yaralanan ve Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın yerde yatarken alnından öptüğü Ahmet Onay, darbe girişimine karşı duruşun 
sembol isimlerinden biri haline geldi.

Onay: “Cumhurbaşkanımız, ‘bize eğilmek yakışmaz, ayağa kalk’ dedi. Cumhurbaşkanımızın 
ikinci emrine kadar bütün milletimizle, vatandaşımızla meydanlardayız inşallah. Ayrılmak yok”  

13:00    Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar savcılık ifadesinde, FETÖ’nün darbe girişiminin 
yaşandığı gün Tümgeneral Mehmet Dişli’nin kendisine, “Komutanım operasyon başlıyor, 
herkesi alacağız, taburlar, tugaylar yola çıktı. Biraz sonra göreceksiniz” dediğini, kendisinin de 
Dişli’ye, “Gittikleri yolun yanlış olduğunu, büyük bir bataklığa battıklarını, cezasını çekeceklerini, 
hiç olmazsa bir erkeklik gösterip başkalarını bu işe bulaştırmadan ve ölüm kalım olmadan bu 
işi sonlandırmalarını, hemen giriştikleri bu girişimi durdurmalarını söylediğini” aktardı. Akar, 
“Ancak ikna edemedim” dedi.  

13:03   Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar savcılık ifadesinde, “(Akıncı 4. Ana Jet Üssü Komutanı) 
Hakan Evrim ‘dilerseniz sizi kanaat önderimiz Fetullah Gülen ile görüştürürüz’ gibi bir şey 
söyledi. ‘Ben kimse ile görüşmem’ diyerek tersledim. Ardından Akın Öztürk dışındakiler odayı 
terk ettiler.” dedi.  
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13:04   Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, savcılık ifadesinde, “Bana sözde bildiri metnini 
imzalamam ve okumamı istediklerinde elimi bile sürmedim. Hatta bana okuduklarında 
önemsiz ve alaycı bir şekilde dinledim. Hatta öyle ki bu olaylar bittikten sonra ben bu hainlerin 
oluşturduğu cuntaya verdikleri ismi Yurtseverler Birliği gibi aklımda kaldığı halde, Yurtta Sulh 
Konseyi olduğu ortadadır. Ruh halimdeki şiddetli kızgınlık ve hiddet hiç bitmedi. Anılan 
konseyin kimlerden oluştuğu konusunda bir şey söylemediler.” dedi. 

13:22 Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, savcılık ifadesinde, “Bu darbe teşebbüsünü planlayan 
ve uygulamaya koyanların bu örgüt mensupları olduğuna inanıyorum. Bu çılgınlığa 
girişmelerinde, Ağustos şurasına ilişkin yaptığımız kapsamlı, ciddi ve titiz çalışmalarda bu 
örgütün büyük bir darbe yiyeceğini anlamalarının en önemli etken olduğunu düşünüyorum.” 
dedi.  

13:45    Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun bugün gerçekleştirdiği olağanüstü 
toplantıda yapılan gizli oylamayla Yargıtaya 267, Danıştaya ise 75 üye seçildi. 

14:15    Erdoğan’ın, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve 
MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi kabulü başladı. 

17:29    Sağlık Bakanı Akdağ, “5 gündür bizzat benim de içinde olduğum komisyonlarla yoğun 
çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığında 5 binin üzerinde personel açığa alındı.” dedi. 

17:42    FETÖ’nün darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ayrılmasının 
ardından Muğla’nın Marmaris ilçesinde konakladığı otele saldırı düzenleyen askerlerden 3’ü 
daha yakalandı, bugün yakalananların sayısı 7’ye yükseldi.

18:34   Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen zirveye 
ilişkin, “Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 Temmuz gecesi darbeye karşı demokrasi, özgürlük ve 
hukukun üstünlüğünden yana açık ve net bir duruş sergilemelerinden dolayı parti liderlerine 
teşekkür etmiş ve bu birlik ve beraberlik ruhunun her türlü sorunun üstesinden gelmek için en 
önemli güç kaynağımız olduğunu vurgulamıştır.” ifadesini kullandı. 
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18:36   Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: “Siyasi görüş farklılıklarını bir kenara bırakarak meydanlara 
dökülen milletimizin ve verilen talimatları yerine getiren güvenlik güçlerimizin kahramanlıklarının 
hiçbir zaman unutulmayacağını ifade eden Sayın Cumhurbaşkanımız, Fethullahçı Terör 
Örgütü, PKK ve diğer güvenlik tehditlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini 
belirtmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız 15 Temmuz gecesi ve sonrasında yaşananlar hakkında 
da liderleri bilgilendirmiştir.” 

18:37    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: “15 Temmuz darbe girişimi soruşturmasının ve OHAL 
sürecinin titizlikle yürütüleceği ifade edilmiş ve bu konuda bütün siyasi partilerin işbirliği 
yapmasının önemi vurgulanmıştır. Ortak sorunlarımıza kalıcı çözümler üretmek için siyasi 
diyalog mekanizmalarının etkin bir şekilde kullanılması hususunda görüş birliğine varılmıştır.”

19:04 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen 
Liderler Zirvesi’ne ilişkin “Demokrasilerde uzlaşma önemli” değerlendirmesinde bulundu. 

19:13    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki zirvede, Taksim mitingi 
vesilesiyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu tebrik ettiği öğrenildi.

19:20   Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki zirvede, FETÖ ve PKK ile mücadele konusunda kısa, orta ve 
uzun vadede atılacak adımlar hususunda mutabık kalındığı öğrenildi. 

23:09   Başbakan Yıldırım: “(Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderlerle gerçekleştirdiği zirve) Özellikle kısa 
vadede sistemin tıkanmasının doğurduğu olumsuz sonuçları ortadan kaldırmak için küçük 
ölçekli bir anayasa değişikliği mutabakatla yapılabilir. Bunun altyapısını hazırlamak üzere 
birlikte çalışma yapacağız. Ancak tamamen yeni anayasanın, yine bütün partilerin katılmayla 
hazırlanması konusunda da bir görüş birliği olduğunu gördük ve bu konuda daha önce 
başlayıp yarıda kalan süreci de devam ettirme kararı almış bulunuyoruz.” 

23:09   Başbakan Yıldırım: “Bugünkü toplantıda yeni kanun hükmünde kararname ile ilgili konuları 
görüştük ve bunları karara bağladık. Buna göre, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik 
Komutanlığı tam anlamıyla İçişleri Bakanlığına bağlanacaktır. Bununla ilgili kararname 
yayımlanacaktır.” 

23:11    Başbakan Yıldırım: “İstanbul ve Ankara’da birer şehitler anıtı kurulması bugünkü Bakanlar 
Kurulunda kararlaştırdığımız diğer bir konudur. Darbecilerin ilk hedefi olan ve vatandaşlarımızın 
şehit edildiği Boğaziçi Köprüsü’nün adının ‘15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ olarak değiştirilmesine 
de karar verilmiştir.” 

23:16    Başbakan Yıldırım: “(Küçük ölçekli bir anayasa değişikliği yapılması) Takvim şu andan itibaren 
başlamıştır. Bu işin ileriye yönelik bir vadesi söz konusu değil.” 

23:19    Başbakan Yıldırım: “Bu işe kalkışanlar birer birer çorap söküğü gibi geliyor. Hepsi birbirini 
ihbar ediyor. Neticede kim var, kim yok herkes kanun önüne çıkacak, hesabını verecek.” 

23:22    Başbakan Yıldırım: “(Yüksek Askeri Şura) Perşembe günü Çankaya’da, Başbakanlıkta 
yapılacak, bu da bir ilktir. Malum YAŞ’ın başkanı Başbakan ve bir günde bütün çalışmalarımızı 
tamamlayacağız. Yani üç güne yayılı bir çalışmaya ihtiyaç yok ve ikinci günde kararları sayın 
Cumhurbaşkanımızın onayına sunmuş olacağız.” 
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15:30   Darbe girişimini FETÖ’nün gerçekleştirdiğine dair kanıtlar.  
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26 TEMMUZ SALI
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00:20   Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki  Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası 
açıklama yaptı: 

“Bugünkü toplantıda yeni kanun hükmünde kararnameyle ilgili konuları görüştük ve bunları 
karara bağladık. Buna göre Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı tam 
anlamıyla İçişleri Bakanlığı’na bağlanacaktır”

“İstanbul ve Ankara’da birer şehitler anıtı kurulması bugünkü Bakanlar Kurulunda 
kararlaştırdığımız diğer bir konudur. Darbecilerin ilk hedefi olan ve vatandaşlarımızın şehit 
edildiği Boğaziçi Köprüsü’nün adının 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilmesine de 
karar verilmiştir”

“Özellikle kısa vadede sistemin tıkanmasının doğurduğu olumsuz sonuçları ortadan kaldırmak 
için küçük ölçekli bir anayasa değişikliği mutabakatla yapılabilir “ 

(Yüksek Askeri Şura) Perşembe günü Çankaya’da, Başbakanlıkta yapılacak, bu da bir ilktir. 
Malum YAŞ’ın Başkanı Başbakan ve bir günde bütün çalışmalarımızı tamamlayacağız. Yani 
üç güne yayılı bir çalışmaya ihtiyaç yok ve ikinci günde kararları Sayın Cumhurbaşkanımızın 
onayına sunmuş olacağız”

“(FETÖ’nün darbe girişimi) Bu işe kalkışanlar birer birer çorap söküğü gibi geliyor. Hepsi 
birbirini ihbar ediyor. Neticede kim var, kim yok herkes kanun önüne çıkacak, hesabını verecek”

00:52   Türkiye, 15 Temmuz’da darbe girişiminin yaşandığı gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Almanya’ya kaçtığı haberini yapan NBC News’ten resmen özür dilemesini istedi.

01:16   Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alman kanalı ARD’ye konuştu: 

 “Bakınız şu anda biz 53 senedir Avrupa Birliği’nin kapısındayız, biz idam cezasını kaldırdık. 
İdam cezasını kaldırdık da ne değişti? Şu anda eğer demokratik bir hukuk devletindeyseniz, 
demokrasilerde söz kimindir? Halkındır değil mi? Halk şu anda ne diyor? İdam diyor” 

“Eğer bu darbe girişimi başarılı olsaydı bu şehit sayısı binlerce olurdu ama başarılı olamadılar. 
Böyle bir şeye biz seyirci kalabilir miyiz? Halk şu anda isyan ediyor ve halk adeta gittiğimiz 
meydanlarda, her yerde bize bunu (idamı) söylüyor”

 “Eğer bu 3 ay içerisinde bir normalleşme olursa zaten tekrar (OHAL’i) uzatmak diye bir şey 
söz konusu değil ama 6 aya kadar bunu uzatma yetkimiz var”

“Biz ülkemizde 30 yıldır, 35 yıldır terörle mücadele ediyoruz ve bu teröristlerin büyük birçoğu 
Almanya’da besleniyor, Almanya bunlara çok ciddi destek veriyor”

“Ben bunlarla ilgili Sayın Şansölye’ye 4 bin dosya verdim ve Sayın Şansölye’ye sorduğumda 
ne yaptınız diye, ‘işte yargı devam ediyor, şu anda o dosyaların sayısı 4 bin 500 oldu’ dedi. 
Bakın, geciken adalet, adalet değildir”

“(Vize serbestisi) Biz ne söz verdiysek bunu yerine getiririz, yeter ki AB verdiği sözleri yerine 
getirsin”
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03:20   Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, başkentte Kızılay Meydanı’nda, 
demokrasi nöbeti tutan vatandaşlara hitap etti: 

“Cumhurbaşkanımız Marmaris’ten uçağa binip İstanbul’a gelmeye karar verdiğinde aslında 
o da tankların önünde durabilme iradesine sahip olduğunu ortaya koydu. Bu millet, ‘Benim 
böyle bir başkomutanım varsa ben de gerektiği anda tankların önünde yerimi alırım’ dedi. Bu 
millet tüm dünyaya ‘Artık ben bağımsızlığıma sahip çıkmaya hazırım’ dedi”

“Bu darbe girişiminin başarısız olmasıyla Türk milleti dünyaya çok güçlü bir mesaj gönderdi. 
Biz bu mesajı en son Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda göndermiştik”

04:05   Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde bekleyen 
binlerce vatandaşa hitap etti:

“Dünyada hiçbir halkın demokrasisine sizin kadar görkemli, sizin kadar cesur, sizin kadar 
şanlı sahip çıktığı görülmemiştir. Siz, bütün dünyaya Türkiye’nin gerçek sahibi olduğunuzu 
gösterdiniz”

“Bu darbeciler, başlarında sapık bir din adamıyla askeri diktatörlük kurmak istediler. Bunlar 
hem İslam’ı hem de demokrasimizi kirletmeye kalktılar. Kendi halkına silah çektiler, askerimizi, 
polisimizi, vatandaşımızı şehit ettiler. Asker üniforması giyen katiller, asla Mehmetçik olamaz. 
Bunların adı ebediyen alçaklar, katiller sınıfına yazılacaktır.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu: 

“Şimdi onlar ne yaptılar; ilk önce, Fetullah denilen psikopatı korumaya çalıştılar. Hiç merak 
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etmeyin, tıpış tıpış verecekler. Türkiye’nin gücü olmadan bu coğrafyada oyun kurmak mümkün 
değildir”

“Darbe girişiminde bulunanlar plan, program yapıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, milletin 
iktidarından nasıl kurtuluruz diye tezgah kurdu. Millet ise 10 gündür biz Anadolu coğrafyasının 
sahibiyiz, biz mazlum ve mağdur milletlerin dünyadaki sesiyiz diye haykırmaktadır”

04:13   Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, kalkıştığı darbe girişiminin ardından 
iadesi söz konusu olunca Türkiye’ye gönderilmemek için adeta yalvardı:

“Batılı demokrasilerin ılımlı Müslüman aradıkları bir dönemde, “hizmet” içindeki ben ve 
arkadaşlarım Batının yanında yer aldık”

“Erdoğan’ın istediğini verme arzusu anlaşılabilir ancak ABD buna direnmeli”

09:10   Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentine kaçmaya çalışan Afganistan’daki Türk Görev Gücü 
Komutanı Tümgeneral Cahit Bakır ile Kabil Eğitim, Yardım ve Danışma Komutanı Tuğgeneral 
Şener Topuç yakalandı.

09:59   Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet 
Başkanı Vladimir Putin’in 9 Ağustos’ta Rusya’nın St. Petersburg şehrinde bir araya geleceğini 
söyledi.

10:25   Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında 
gözaltına alındı.

10:28   Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç:

“Haşhaşilere karşı mücadeleye en kuvvetli şekilde devam edilmesi ve bu hainlerin aramızdan 
ayrılması için çalışıyoruz.”

“Dünyaya demokrasi dersi veren, bayrağına, devletine, cumhurbaşkanına ve hükümetine 
sahip çıkan bir milletin ferdi olduğumdan dolayı gurur duydum.”

“Bir millet düşünün ki zırhlı tankın önüne yatıyor. Bu kahramanlıkların unutulmaması, 
anlatılması gerekiyor.”

10:33   FETÖ darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ayrılmasının ardından Muğla’nın 
Marmaris ilçesinde konakladığı otele saldırı düzenleyen askerlere ait olduğu belirlenen yeni 
askeri malzemeler ele geçirildi.

10:52   MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 

“Hainlerin ardında CIA ve Pentagon duruyorsa, karşımızda çok ciddi bir sorun var demektir. 
ABD, 15 Temmuzun içindeyse ve İncirlik üzerinden devreye girmiş ise bunun doğal sonucu 
olarak iki ülke arasındaki dostluk ve müttefiklik ilişkisi vahim düzeyde hasar görecektir.”

“Kudüs’ün kapısına dayanan Haçlı operasyonu hala işbaşında, hala görevdedir. Fetullahçı 
Terör Örgütü bunların Türkiye’ye tutunmuş ortakçılarıdır. 12 Eylül’de ‘bizim çocuklar kazandı’ 
diyorlardı, çok şükür 15 Temmuz’da onların gayrimeşru çocukları kaybetti.”
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11:07   İstihbarat yetkililerinin, Yüksek Askeri Şura’nın olağan toplantısından aylar önce Genelkurmay 
Başkanlığını uyardığı ortaya çıktı 

Karargaha sunulan raporda, şurada terfi bekleyen albay ve generallerin üçte birinin Fetullahçı 
Terör Örgütü ile bağlantılı oldukları belirtildi. Örgüt üyelerinin, YAŞ sonucu Türk Silahlı 
Kuvvetlerinden tasfiye edileceklerini anlayınca darbe girişiminde kalkıştıkları tahmin ediliyor.

11:21   Darbe karşıtı Türk siyasetçi Ahmet Koç hakkında, bir FETÖ üyesinin Belçika gazetelerine 
verdiği demeç nedeniyle partisi tarafından soruşturma başlatıldı.

11:23   FETÖ mensubu subayların, kendilerinden olmayan askeri okul öğrencilerine yaptıkları zulmün 
mağdurlarından İzmirli Melike Bulut Şehirli, Hava Harp Okulunu gördüğü baskılar nedeniyle 
bırakmak zorunda kaldığını anlattı: 

“Bu okula neden geldin, okulu bitirebileceğini mi düşünüyorsun, neyine güveniyorsun, dediler. 
Hatta pencereyi açıp 3. kattan kendimi atmamı istediler”

11:33   Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında 
İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin darbe yanlısı yayınlarından derin üzüntü duyduklarını İngiltere 
Savunma Bakanı Michael Fallon’a ileterek, söz konusu kuruluşun konuyla ilgili doğru haberler 
yapmasını beklediklerini belirtti.

10:39    Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya:

 “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak piyasa derinliğini ve piyasadaki fiyat oluşumlarını 
yakından takip ederek, gerekli görülmesi halinde, finansal istikrarı korumaya yönelik ihtiyaç 
duyulacak tüm önlemleri alacağız.”

11:56  Diyanet İşleri Başkanlığının merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında görev yapan personelden, 
aralarında 3 il müftü yardımcısı ve 19 ilçe müftüsünün de bulunduğu 620 kişi daha görevlerinden 
uzaklaştırıldı.

12:03   Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) Müslüman Kardeşler Teşkilatı’na yakınlığıyla bilinen 
Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) Genel Sekreter Yardımcısı Hadi Ali:

“Türkiye’deki demokratik sistem askeri darbe sonucu değişime uğrasaydı bölgenin son umudu 
da yok olacaktı. Ak Parti’nin düşmanları Türkiye’de kaos çıkması ve hükümetin devrilmesi için 
can atıyordu”

12:11   Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 
başlattığı soruşturma kapsamında tutuklanan Başbakanlık Uzmanı Mustafa Koçyiğit:

Ben İstihbarat Daireden temin ettiğim verilerin devletin gizli bilgileri ve belgeleri olduğunu 
biliyordum. Bu nedenle devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin suçlamasını kabul ediyorum”

“Bu yaptıklarımdan pişmanım. Hakkımda etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını 
istiyorum”

“(Selman isimli kişi) Bana, Fetullah Gülen yapılanması adına teknik ve bilgi işlemdeki 
mühendislerin işlerini takip etmek görevini verdi. Selman ile biz toplam 10-12 kez görüştük. 
Beni 3-4 kez kullanmakta olduğum telefon hattından aradı. Genellikle ankesörlü telefondan 
arıyordu”
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12:20   Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaldığı otele düzenlenen saldırıyla ilgili tutuklanan Harp 
Akademileri Komutanlığında öğrenci subay Mehmet Cantaz:

“Çiğli’de hedefin Cumhurbaşkanını sağ olarak ele geçirmek olduğu söylendi. Bu, 27 kişinin 
olduğu görev ekibi ortamında ve Çiğli Hava Üssü’nde söylendi. Bunun akabinde olası 
çatışmalara hazır olmamız belirtildi”

Tutuklu Astsubay Üstçavuş Ekrem Benli:

“Helikopter başına giderken Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş bize Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin ülke yönetimine el koyduğunu, emirleri direk Genelkurmay Başkanından aldığını, 
bizlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı otelden alıp geleceğimizi söyledi”

13:10   Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya:

“(Darbe girişimi) Olayın gerçekleştiği o geceden itibaren Türkiye’de finansal piyasaları en 
erken gözlemleyebileceğiz ödeme sistemleri hareketleri dahil, dikkat çekici sorunla ya da 
güven kanalında erozyona işaret eden hiçbir şeyle karşı karşıya kalmadık.”

13:10   KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün: 

“(FETÖ’ye yönelik çalışmalar) Tespit ettiğimiz en ufak bir şey olursa gereği neyse en ciddi 
şekilde yapacağız.”

13:24   İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu, İstanbul Bölge Başsavcısı oldu. Salihoğlu’nun 
yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İrfan Fidan getirildi.

13:24   CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

“Fetullah Gülen’in kesinlikle Türkiye’ye iade edilmesi lazım. Bu kadar büyük olayların sorumlusu 
olarak görülüyorsa ve Fetullah Gülen, ‘Ben aklanmak istiyorum’ diyorsa, gelip Türkiye’de 
bağımsız mahkemelerde yargılanmalıdır. Bu konuda iade talebinde bulunulması, bakanların 
oraya gitmesi, bizim açımızdan son derece olumlu.” 

13:47   Çevre ve Şehircilik Bakanlığında FETÖ ile bağlantılı 167 personelin açığa alındığı, 250 personel 
hakkında da detaylı incelemelerin sürdüğü bildirildi.

14:00   FETÖ’nün darbe girişiminin ardından “demokrasi nöbeti” için Türkiye’nin dört bir yanında 
vatandaşların doldurduğu meydanlardan birlik ve beraberlik mesajları yükseliyor. 

14:12   Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi öncesinde hazırladığı belirtilen ve darbe 
sırasında yapılacakların yer aldığı “hain plan”ı ortaya çıktı: 

“16 Temmuz 2016 saat 03.30 itibarıyla tüm hava meydanları, limanlar ve gümrük kapıları 
kontrol altına alınacak. İkinci bir emre kadar Türk vatandaşlarının her türlü vasıtayla yurt 
dışına çıkışlarına izin verilmeyecektir.”

“Meşruiyetini kaybetmiş mevcut yürütme erki görevden el çektirilmiştir. Meclis feshedilmiştir. 
Vatana ihanet içerisinde bulunan tüm kişi ve kuruluşların en kısa zamanda ulusumuz adına 
karar vermeye yetkili mahkemeler önünde hesap vermesi sağlanacaktır.”
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14:22   Bediüzzaman Said Nursi’nin talebelerinden Mehmed Fırıncı:

“Bediüzzaman Said Nursî tarafından telif edilen Risale-i Nur Külliyatının hiçbir yerinde 
‘dinlerarası diyalog’ şeklinde bir deyim geçmemektedir. Bu tabir, bütün istismarlarını 
mukaddes değerlerimiz üzerinden yürüten ve suçlarının fatura adresi olarak İslam’ı ve İslam’ın 
değerlerini, bu arada Risale-i Nur’u gösteren FETÖ’nün lideri Fetullah Gülen tarafından icad 
edilmiş ve kullanıma sokulmuştur.”

14:27   FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin soruşturmalar kapsamında aralarında asker, polis, hakim ve 
savcıların bulunduğu 9 bin 56 kişi cezaevine gönderildi.

Hakim karşısına çıkarıldıktan sonra haklarında tutuklama kararı verilen generallerin sayısı 
143’e ulaştı.

14:52   Akın Öztürk’ün damadı Yarbay Hakan Karakuş’un savcılık ifadesi:

“Darbe girişiminin 22.30’da farkına vardım. Dürbünle baktığımda komutanı arabaya bindirip 
141. Filo’ya götürdüler, hava karanlık olduğundan elleri bağlı olup olmadığını göremedim. 
Sabaha karşı helikopter ve uçaklar geldi, pist ve kuleye atış yaptılar. Helikopterler saat 06.00 
civarından piste iniş yapınca, Özel Kuvvet elemanları indi, kuleye ateş açılınca sığınağa kaçtım, 
06.30’da da eve kaçtım”

“Evimde yapılan aramada 69 adet 1 dolar buldular. Ben bu dolarları Amerika’ya tatbikata 
gittiğimde harcamalar sonrasında artan para üstleri şeklinde biriktirdim. Onlar hatıra olsun 
diye çekmecede duruyordu”
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15:04   FETÖ’nün darbe girişimi sonrası birçok kamu kurum ve kuruluşunda yürütülen çalışmalar 
kapsamında 47 bin 188 kamu çalışanı görevden uzaklaştırıldı. Dışişleri Bakanlığında yapılan 
çalışmalar kapsamında merkezdeki büyükelçiler Gürcan Balık ve Tuncay Babalı görevden 
alındı. 
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15:22   Başbakan Binali Yıldırım, darbe girişimine karşı canları pahasına sokaklara çıkan ve darbeye 
karşı gelen vatandaşları kabul etti. Yıldırım, Malatya’da darbecilerin bıraktığı tankı kullanan 
Mustafa Özbey, Atatürk Havalimanı’nda bir tankın önüne yatan Metin Doğan, darbe girişimine 
karşı kamyonla Taksim’e çıkan Şerife Boz, eşi Şenol Boz ve komşusu Gülseher Yüksel ile 
Çankaya Köşkü’nde bir araya geldi.

15:33   FETÖ’nün darbe girişimi sırasında birçok kişinin şehit olduğu köprünün adının, Bakanlar 
Kurulu toplantısında değiştirilmesine karar verilmesinin ardından İstanbul genelindeki dijital 
panolara “Şehitler Köprüsü” yazısı yansıtıldı. 

16:00   Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının darbe girişimine ilişkin soruşturması kapsamında savcıların, 
Genelkurmay karargahı ve komutanlık binalarındaki aramaları devam ediyor.

16:16   Cumhuriyet savcıları, FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Özel Kuvvetler 
Komutanlığı, Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı, Temelli’deki askeri havaalanı 
ile Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığında keşif ve inceleme yapıyor. 

16:25   İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Pendik Ballıca Köyü’nde bir alan “Hainler 
Mezarlığı”na dönüştürüldü. 

16:31   Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: “(Fetullah Gülen’in kaçacağına ilişkin istihbarat) Türkiye olarak 
diyoruz ki bu, kaçmak için şu anda keşif yapıyor, kendi kafasına göre belirlemiş bazı ülkeleri. 

“Türkiye’ye iade edilmeyeceğine inandığı ülkeler veya Türkiye ile arasında adli işbirliğine dair 
anlaşma olmayan ülkeleri seçerek buralarda kendisine yer arıyor ve her an oralardan birine 
kaçabilir. Mısır, Meksika, Kanada, Avustralya, Güney Afrika geçiyor”

“Akın Öztürk’ün helikopteri vuruluyor, yukarıdan inişe zorlanıyor, atış yapılıyor. Havaalanı, 
Akıncı Üssü kontrol altında. O zaman, iniş sırasında bir yaralanma. Yüzündeki ve kulağındaki 
darbeler bu olayla alakalı. Ama bunu ne yapıyorlar, sanki Akın Öztürk’e kötü muamele ve 
işkence yapılmış gibi yansıtmaya çalışıyorlar, birtakım iftiralar yayılıyor”



- 103 - Flaş Acil Önemli Rutin Özel

17:39   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak: “Darbe girişimi sonrası işten uzaklaştırmalar 
bürokrasi, emniyet ve istihbaratın yoğun çalışması sonrası hazırlanmış listelerdir, bunlar bir 
günlük listeler değil”

“Önümüzdeki günlerde somut delillerin de olduğu bir çalışmayla Dışişleri ve Adalet 
Bakanlarımız Amerika’ya giderek bu süreci birinci elden takip edecekler. Bundan sonraki 
süreç Türkiye’nin değil, muhatabımızın sorunu”

“Sadece 24 Kasım olayı değil, Uludere, belki Gezi’yi başlatan olaylarla, son yıllarda gerçekleşen 
farklı konularla ilgili bile bu yapının parmağının olmadığını iddia etmek mümkün değil”

18:19   Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, FETÖ’nün darbe girişimi sırasında çok 
sayıda vatandaşın şehit olduğu Genelkurmay Başkanlığının önündeki meydana, “15 Temmuz 
Şehitler Meydanı” isminin verileceğini, Kızılay Meydanı’nın isminin de “15 Temmuz Kızılay 
Demokrasi Meydanı” olarak değiştirileceğini bildirdi. 

18:24   Başbakan Binali Yıldırım, İngiliz gazetesi The Guardian’a konuştu:  

“Türkiye ve ABD çok uzun geçmişe dayanan dostça ilişkilere sahiptir, müttefik ve stratejik 
ortak olmuştur, bu terör örgütünün liderinin yanında duracaklarına inanmıyoruz” 

“ABD bu noktadan sonra kendisi için bölgede ve dünyada stratejik bir müttefik olan Türkiye 
ile nasıl işbirliği yapacağını düşünmeli”

18:31   Başbakan Yıldırım’ın talimatıyla, FETÖ’nün darbe girişiminde şehit olan vatandaşların ailelerine 
ve yaralı vatandaşlara destek olunması amacıyla başlatılan “15 Temmuz Dayanışma 
Kampanyası”na yapılan ilk büyük bağış 2 milyon lira oldu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya: 

“Kanları, canları pahasına demokrasi düşmanlarıyla mücadele ederek darbeye geçit vermeyen 
milletimiz, medya kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasının birbirine kenetlenerek, 
demokrasi şehitlerimizin aileleri ve gazilerimize her türlü desteği vereceğine olan inancım 
tamdır”

19:00   FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Akıncı Üssü’nde gözaltına alınan 
tek sivil olan ve “FETÖ’nün hava kuvvetleri imamı” olduğu ileri sürülen Adil Öksüz’ün adliyedeki 
görüntüleri ortaya çıktı.

19:05   TBMM Genel Kurulu’nda, FETÖ’nün darbe girişimiyle ilgili Meclis Araştırma Komisyonu 
kurulmasına oybirliği ile karar verildi.

20:26   İngiliz gazeteci Tim Marshall, Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimini 
düzenleyenlerin iki hata yaptıklarını savunarak, bunları “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ı öldürmemek ve basını kapatmamak” olarak sıraladı.

20:34   Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muiznieks, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 
darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulaması sonrası çıkarılan ilk 
Kanun Hükmünde Kararnameyi (KHK) incelediğini ve Türk hükümetinin aldığı önlemlerden 
derin kaygı duyduğunu kaydetti. 
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20:47   Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak’un mağdur sıfatıyla verdiği savcılık 
ifadesinden: 

“Bize silah dayayıp bağırarak, ‘hareket etmeyin emniyetiniz için yapıyoruz’ dediler. Genelkurmay 
İkinci Başkanı Özel Kalem Müdürü’nün bu işi organize ettiğini gördüm”

21:29   ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri Deborah James, İncirlik Üssü’ndeki kuvvetlerini başka bir yere 
taşımak gibi bir planlarının olmadığını belirterek, üsteki tüm operasyonlarının normal şekilde 
devam ettiğini kaydetti. 

21:38   Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz FETÖ’nün darbe girişimi sırasında şehit olan vatandaşların 
aileleri için açılan “15 Temmuz Dayanışma Kampanyası”na destek çağrısında bulundu.

23:27   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars’ta demokrasi nöbeti tutan 
vatandaşlara konuştu: 

“Bu ülkenin geleceğini sıkıntıya sokmak için bu ülkenin parasıyla alınmış silahı, mermiyi, uçağı, 
tankı ülke insanına yönelttiler. Böyle bir hainliğe kalkıştılar. Bu hainliğe kalkışanlar, ülkenin 
insanı olamazlar. Peygamber ocağından, silahlı kuvvetlerinden askerler arasında olamazlar. 
Onlar, o kutlu üniformayı giymiş hainlerdi.”

“İlk defa bir olağanüstü hal, vatandaşın huzuru için işini daha iyi yapabilmesi için vatandaşın 
geleceğini daha sağlam kurabilmesi için ilan edildi. Devletin, idarecilerin içindeki Ankara’daki 
hainlerin temizlenmesi için ilan edildi.”

23:31   Başbakan Binali Yıldırım, ABD’deki Wall Street Journal gazetesine açıklama yaptı: 

“Deliller apaçık. Bu terör grubunun bize ve Türk halkına yönelik hain saldırıların sorumlusu 
olduğunu biliyoruz”

“ABD sürekli bizden belge istiyor. 265 kişi öldürüldüğünde, uçaklar tarafından bombalandığında 
ve tanklarla üzerlerinden geçildiğinde ne tür belgeye ihtiyacınız olacak? Deliller açık. Elimizde 
darbe şüphelilerinin emri bu kişiden (Fetullah Gülen) aldığına yönelik ifadeleri var”

“ABD’nin bu konuyu ele alış biçiminden üzüntülüyüz. ABD’nin bu kişiyi neden bu haliyle teslim 
edemeyeceğini açıkçası anlayamıyoruz”



27 TEMMUZ ÇARŞAMBA
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00:02   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak,  Gülen’in Amerika’dan iadesine ilişkin, “Bu, 
devletin veya siyasi partinin konusu olmaktan çıkıp, 79 milyonun davalı olduğu bir konuya 
dönüştü.” dedi. 

Albayrak:

“Paralel ile mücadele anlamında söylemiyorum. Türkiye bulunduğu coğrafyada bir doğumun 
sancısını yaşıyor. Bütün doğumlar sancılı olur. Hele de doğuma yaklaştıkça sancı daha da 
artar. Ben öyle bakıyorum olaya. Bu çerçevede Türkiye’nin vatandaşları ve bölgesi için, bölge 
coğrafyasındaki dostları için, din kardeşleri için ifade ettiği anlam çok önemli.”

00:03   Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kızılay Meydanı’nda demokrasi nöbeti tutan 
vatandaşlara hitap etti:

“İslamı değiştirecek kadar alçalan bu adamların şeytani planları hala bitmedi. Elbette deprem 
geçti, gözümüz aydın ama artçılar gelebilir. Bunlar tamamen yok edilinceye kadar inşallah 
nöbete devam edeceğiz”

“Neden olağanüstü hal ilan ediyoruz? Olağanüstü hali halk için değil, biz kendimiz için ilan 
ettik. Sizin yaşamınızda bir şey değişmeyecek. Biz elimiz rahatlasın diye OHAL çıkardık. 
Bunların mallarına el koymak ve bunlardan hesap sormak, kolayca kurumlardan atmak için 
çıkardık. Milletin malı, millete dönecek. Bunlardan hesap sormazsak bu dünya bize dar olsun”

00:04   Başbakan Binali Yıldırım, İngiliz Sky haber kanalına konuştu: 

“Türk ordusu darbe yapmamıştır. Türk ordusunun içinde asker üniforması giyen terörist bir 
grubun adamları Türk ordusunun tankını, topunu, uçağını, helikopterini izin almadan dışarı 
çıkararak halkın üzerine ateş açmak suretiyle yönetimi zorla ele geçirme teşebbüsünde 
bulunmuştur ve bunlar etkisiz hale getirilmiştir”

“(İdam cezasıyla ilgili) Biz milletimizi dinleriz. Önce milletimizi dinleriz, sonra da başkalarını 
dinleriz. Milletimiz ne derse, onu yaparız”

“(AB Komisyonu Başkanı Juncker’in açıklamalarıyla ilgili) Türkiye böyle bir tehditle mücadele 
ederken parmağını kaldırıp Türkiye’ye tehdit savurması onun haddi değil, kusura bakmasın”

“Türkiye ile Rusya komşu, Karadeniz’i paylaşıyoruz, bölgede ortak menfaatimiz, ortak 
geleceğimiz var”

“(İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson) İnşallah Dışişleri Bakanlığında da çam devirmez”

00:35   Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çanakkale İskele Meydanı’ndaki “demokrasi 
nöbeti” tutan halka hitap etti:

“Gündüzleri çalışıyoruz, yoruluyoruz, ancak akşam saatlerinden itibaren bu meydanları da 
büyük bir coşkuyla dolduruyoruz. Çünkü bizler, vatanımızın ne kadar aziz, ülkemizin ne kadar 
kıymetli olduğunu çok iyi biliyoruz”

“Dün Çanakkale’de, dönemin en büyük donanma birlikleri karşısında geri adım atmayan bu 
millet, bugün FETÖ denen alçak yapı karşısında geri adım atar mı? Bu millet, nice zorluklarla 
miras aldığı bu vatanı, hain ve alçak bir güruha kendi eliyle teslim eder mi? Elbette etmez. 15 
Temmuz gecesinde bunu gördük.”
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02:24   Antalya’da, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine tepki amacıyla sürdürülen 
“demokrasi nöbeti”ne, sanatçılar Mustafa Ceceli, Bengü, Yeşim Salkım, Murat Dalkılıç, Alişan, 
Kutsi, Berkay, Doğuş, İntizar, Berksan ve Davut Güloğlu da destek verdi.

10:13   Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıktan sonra Yunanistan’a kaçan 8 
askerin siyasi sığınma taleplerine ilişkin mülakatları, avukatlarının talebi üzerine yaklaşık bir ay 
ertelendi.

10:23   İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler 
Dünya Başkanı unvanıyla Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimini ele aldığı 
mektup, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile dünyadaki ülkelerin belediye başkanlarına 
gönderildi.

10:47   Yüksek Askeri Şura toplantısı, Başbakan Yıldırım başkanlığında yarın Çankaya Köşkü’nde 
yapılacak.

Daha önce Genelkurmay Başkanlığı Karargahı’ndaki “Çakmak Salonu”nda yapılan “çok gizli” 
nitelikli toplantı ilk defa karargah dışında gerçekleştirilecek.

Başbakan Yıldırım başkanlığındaki toplantıda TSK’daki terfi ve atamaların yanı sıra FETÖ’nün 
darbe girişiminin de tüm ayrıntılarıyla ele alınması bekleniyor.

11:04   İzmir 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun havalandırma alanında, 
tutuklular tarafından bir sonraki havalandırma alana atılarak zincirleme şekilde FETÖ’nün 
elebaşı Gülen’in yeğenine ulaştırılmak istenen not ele geçti

Üzerinde “Mezher abi hani iş tamamdı. Bu girişim başarısız oldu. Arkadaşlar iyi organize 
olamadılar herhalde, şimdi ne olacak?” ifadeleri yer alan not, FETÖ üyelerinin darbe girişimi 
sonrası yaşadığı hayal kırıklığını ortaya çıkardı
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11:07   Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek: “Darbe girişimini engelleyen millet, piyasalardaki 
darbeyi de önledi. Dün itibarıyla vatandaşlar 9 milyar doların üzerindeki dövizini bozdurarak 
Türk lirasına geçti”

11:09   Yurt dışında yaşayan Türkler, tatillerini geçirmek için geldikleri Türkiye’de, tatil yapmak yerine 
demokrasi nöbeti tutuyorlar. 

Hollanda’dan gelen İdris Kandemir: ‘’ İzin yapmak gibi bir derdimiz yok, olamazdı zaten. İzin 
yapmak yerine demokrasi nöbetlerini tutmaya geldik’’

Fransa’dan gelen Yıldıray Doğan: ‘’Şimdi tatil yapmanın zamanı değil, demokrasiye sahip 
çıkma zamanıdır’’

11:09   Suriyeli kadınlar, FETÖ’nün darbe girişimine tepkilerini meydanda sabaha kadar nöbet tutarak 
gösteriyor

Sığınmacılardan Esma Salih:  “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çok saygı duyuyor, onu çok seviyoruz. 
Türkiye’de huzurun bozulmasını, darbe olmasını istemiyoruz”

Şükriye Abdurrahman: “Biz Türkiye için güzel olan ne varsa onu istiyoruz. Türkiye’yi seviyoruz. 
Türkiye halkı bize çok yardım etti”

11:13   Darbe girişimi sırasında yaralanan ve bir kolunu kaybeden Üzeyir Cıvan:

“TRT’de korsan bildiri okunurken yerimde duramadım. Orhanlı gişelerine giderek bir bariyerin 
üstüne çıktım. Belki birileri duyar diye ‘Asker-polis kardeştir, kardeş kardeşi vurmaz’ diye bağırdım”

“Vatan davası önemli çünkü bizim başka vatanımız yok. Kolumu kaybettim ama vatanımı 
kaybetmedim”
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11:38   Fetullahçı Terör Örgütü’nün, ABD’de 140 civarındaki sözleşmeli (charter) okulu yönettiği 
belirtiliyor

FETÖ’nün yaklaşık 60 bin öğrenci kapasitesine sahip okulları en fazla Teksas, Ohio ve California 
eyaletlerinde yaygınlık gösteriyor

Bu okulların bazıları usulsüzlük, haksız kazanç, yolsuzluk, hileli ihale ve evrakta sahtecilikten 
FBI soruşturmasından geçiyor

ABD halkı, FETÖ okullarına Türkiye’den getirilen öğretmenlerin “İngilizce bilmedikleri” ve 
“bilimsel yeterlilikleri olmadığı” için itiraz ediyor

12:54   Genelkurmay Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, 
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişimine 8 bin 651 askeri personel 
katıldı. Darbe girişiminde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 35 uçak, 37 helikopter, 74 tank ve 3 
geminin kullanıldığı belirlendi.
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12:57   FETÖ’nün darbe girişimi gecesi tankı kullanan, tankın önüne yatan ve kamyonuyla Taksim’e 
çıkan vatandaşlar, o anlarda neler yaşadıklarını, Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği 
“Tecrübe Konuşuyor” Projesi kapsamında gençlere anlatacak 

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç: “O gece, 1989 yılında Çin’de Tiananmen Meydanı’nda 
bir Çinli’nin tankın önünde durduğu sembol fotoğraftan binlercesi yaşandı. Bunların anlatılıp 
hatırlanması, gençlerimize bu tecrübelerin aktarılması gerekiyor”

13:13   Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Muhyiddin Ali Karadaği: “Batının, Türkiye’de 
yaşananlara yönelik politikası makyavelist ve çifte standartlara dayalıdır.”

13:27   Kuleli Askeri Lisesi öğrencisiyken “askeri hakim” olması engellenince hayallerinden vazgeçmek 
zorunda kalan Yiğit, “hakkını elinden alan subaylarla hesaplaşmak” için hukuk okudu

Yiğit: “Benim askeri hakim olmamı engelleyen ve FETÖ’nün darbe girişiminde yer aldıkları 
iddiasıyla tutuklanan Topçu Yüzbaşı Elibol’a ‘Hukuk fakültesinden mezun olunca ilk sizi 
karşımda göreceğim’ demiştim, öyle de olacak. Askerlik hayalleri yıkılan arkadaşlarımız adına 
bir dava açacağım ve iadeiitibarımızı, haklarımızı isteyeceğim”

14:32   Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yakınlığı nedeniyle VİA 
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin (GYO) paylarını Borsa kotundan çıkardı

14:47   İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT),  Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) terör listesine dahil 
edilmesi yönündeki karar tasarısını gündeme aldığı bildirildi.

14:49   Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına 
alınan Diyarbakır 7. Kolordu Komutanı Korgeneral İbrahim Yılmaz tutuklandı.

14:54   FETÖ’nün darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığında bin 180 kişi açığa alındı. 

15:36   Nijerya Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Shehu Sani: “Uluslararası kamuoyunu, 
özellikle Batı’yı darbe girişiminin faillerini yargılama çabasında Türk hükümeti ve halkıyla 
işbirliği yapmaya çağırıyorum”’

15:39   İran Davet ve Islah Cemaati temsilcileri, Türk milletinin darbe girişimine karşı kazandığı zafer 
dolayısıyla Başbakan Yıldırım’a hitaben yazdıkları mektubu Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi 
Tekin’e teslim etti.

15:41   Avusturya’nın Wiener Neusttadt şehrinde, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine 
karşı çıkan Türklerin evlerine ve balkonlarına Türk bayrağı asması yasaklandı.

15:55   TRT’de sözde darbe bildirisini okutan Yarbay Ümit Gençer’in ifadesi:

“Olaydan 3 gün önce Albay Enver Topal çağırdı, ‘Bir görev aldık’ dedi, cuma günü gece 03.00 
civarı darbe girişimi olacağını söyledi”

“TRT’deyken ‘Sen okuma, sivil okusun’ şeklinde telefonla emir geldi”

“Bu sefer oradaki Tijen spiker çağrılmıştı. Heyacanlanmıştı. Sigarasını, suyunu içti, rahatladı. 
Sonra birkaç kere bildiriyi okudu”



- 111 - Flaş Acil Önemli Rutin Özel



- 112 - 

16:12   FETÖ’nün darbe girişimi sonrası birçok kamu kurum ve kuruluşunda 51 bin 332 kamu çalışanı 
görevden uzaklaştırıldı.

Ekonomiyle ilgili kurum ve kuruluşlarda 15 Temmuz’dan sonra 5 bin 412 personel açığa alındı

Kültür ve Turizm Bakanlığında 110 kişi, Orman ve Su İşleri Bakanlığında 221 kişi, Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı ile bağlı kurumlarda 673 kişi görevden uzaklaştırıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında bin 180, Gümrük ve Ticaret Bakanlığında 184, Maliye 
Bakanlığında bin 500, BDDK’da 86, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında 300, EPDK’da 25, 
BIST’te 51 ve SPK’da da 36 kişi açığa alındı.

17:10   İçişleri Bakanı Efkan Ala: 

“Tutuklu sayısı 8 bin 113. Bunlardan 5 bin 266’sı asker, bunlardan da 151’i general, bin 656’sı 
subay ve diğerleri. Hakim ve savcılardan bin 684’ü, polisten alınanlardan da bin 19’u tutuklandı.” 

“(FETÖ ile mücadele) Yeterince mücadele verilmedi. Verilseydi böyle olmazdı. Sonuçta liderin 
yapacağı iş, halktan aldığı güçle halkın istediği hedefi göstermektir. Kamuoyuna da bunu 
anlatmaktır. Çok açık bir biçimde zaten gereği o zamandan beri yapılsaydı, kurumlar bu işi, 
Sayın Cumhurbaşkanımızın, bizim, içinde olanların ciddiye aldığı kadar ciddiye alsaydı, Türkiye 
bununla karşılaşmazdı.”

“Öyle bir düzen kurmalıyız ki sistemi öyle değiştirmeliyiz ki Talat Aydemir’i mezardan çıkarıp, 
getirip, ordunun başına koysanız, darbe yapamayacak olması lazım. ‘Buraya geldim çok şey 
değişmiş darbe yapmanın imkanı yok’ demesi lazım.”

18:30   Milli Savunma Bakanlığının atama kararı ile 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti Kara 
Kuvvetleri Komutanlığı emrine alınırken, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral 
İsmail Metin Temel 2. Ordu Komutanlığına getirildi. 

19:47   Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın, telefonla görüştüğü ABD Genelkurmay 
Başkanı General Joseph Dunford’dan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in 
Türkiye’ye iadesi konusunda destek istediği bildirildi.

20:12   Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal’ın ifadesinden: 

“Ben Akın Öztürk’e ‘Ankara’da uçak uçuruyorlar, ne oluyor oralarda, senin emirlerin hilafına 
darbe mi yapıyorlar?’ diye sordum, kendisi bana ‘Ben sadece gece uçuşu olduğunu 
zannediyorum, ben bir araştırayım’ dedi. Ben de kendisine ‘gece uçuşu değil Ankara’da alçak 
uçuşlar olduğunu’ söyledim. Bundan sonra Akın Öztürk bana hiçbir şekilde dönüş yapmadı. 
Yapmaya teşebbüs etmiş olmuş ise de telefon bende olmadığından bana dönmeye teşebbüs 
edip etmediğini bilemiyorum”

“Düğünün olduğu otelin toplantı odasının kapısında, eli silahlı ve tam kamuflajlı Ankara’da 
bıraktığım korumalarımın kapıda belirdiğini gördüm, bana ‘Sizin güvenliğinizi sağlamaya geldik 
komutanım’ dediler, ben bunun ne anlama geldiğini anlamış olmakla beraber kendilerine ‘Size 
böyle bir emir vermedim, kimden emir alıyorsunuz’ sorusunu sordum. ‘Bilmiyoruz komutanım’ 
dediler, ben de kendilerine ‘Bizi rahat bırakın, uzak durun’ dedim”

“Saat 24.00’e yaklaşırken yaklaşık 10 kişi civarında tam teçhizatlı bir grup bağırarak ve tavana 
ateş ederek antreye geldiler, hepsinin ellerinde plastik kelepçeler vardı. Ben herkese sakin 
olmalarını tembihledim, beni ilk gelen gruba teslim ettiler ve helikoptere gitmemizi istediler, 
dönüp baktığımda diğer arkadaşlarımın kelepçelenmekte olduğunu ve hatta iki tümgeneralin 
yere yatılarak kelepçelendiğini gördüm, bana kelepçe takmadılar, helikoptere gittik”
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20:28   Petkim Petrokimya Holding AŞ (PETKİM) Genel Müdürü Saadettin Korkut ve bazı üst düzey 
yetkililerin istifa ettiği, ayrıca PETKİM ve ilişkili kurumlarda 200 kişinin Fetullahçı Terör Örgütü 
(FETÖ) bağlantısı nedeniyle işten uzaklaştırıldığı belirtildi.

21:05   Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Ban ile yaptığı görüşmede, FETÖ darbe 
girişiminin ordudaki küçük bir grup tarafından yapıldığını ve darbenin başarılı olması halinde 
demokratik düzenin tamamen ortadan kalkacağını söyledi

22:09   OHAL’e ilişkin ikinci KHK Resmi Gazete’de yayımlandı 

“Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair 
Düzenleme Yapılması Hakkında Kararname”, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. 

- Kararnameye göre milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ’ye aidiyeti, iltisakı 
veya irtibatı olan Kara Kuvvetleri Komutanlığında 87 general, 726 subay, 256 astsubay; Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığında 32 amiral, 59 subay, 63 astsubay; Hava Kuvvetleri Komutanlığında 
30 general, 314 subay, 117 astsubay olmak üzere toplam bin 684 asker, TSK’dan çıkarıldı.

TSK’dan çıkarılan askeri personel arasında eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk, 
Orgeneral Adem Huduti, Korgeneral Metin İyidil, Korgeneral Yıldırım Güvenç, Korgeneral 
İlhan Talu, Korgeneral Salim Ulusoy, Tümgeneral Mehmet Dişli, Tümgeneral Kubilay Selçuk, 
Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesinden 
Tümamiral Bekir Sıtkı Cebeci ile Pilot Kurmay Yarbay Hakan Karakuş da yer alıyor.

Kararnamede, “TSK’dan çıkarılan asker kişilerin, mahkumiyet kararı aranmaksızın askeri 
rütbe ve memuriyetleri alınır ve bu kişiler yeniden TSK’ya kabul edilmezler. Bir daha kamu 
hizmetinde istihdam edilemez, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler, bunların 
uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, denetim kurulu tasfiye kurulu 
üyeliği vesair görevleri de sona ermiş sayılır.” hükmüne yer verildi.

Kararname ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, İçişleri Bakanlığına 
bağlandı. Kararnameye göre, 3 haber ajansı, 16 televizyon, 23 radyo, 45 gazete, 15 dergi, 29 
yayınevi ve dağıtım kanalı kapatıldı.

KHK’ya göre; TSK’dan çıkarılan asker kişilerin, mahkumiyet kararı aranmaksızın, askeri rütbe 
ve memuriyetleri alınacak ve bu kişiler yeniden TSK’ya kabul edilmeyecekler, bir daha kamu 
hizmetinde istihdam edilemeyecek, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyecekler, 
bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, 
denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılacak. 





28 TEMMUZ PERŞEMBE 
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08:44   ABD’de 5 yıldır Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) okullarını araştıran yönetmen Mark Hall: 

“Fetullah Gülen ve yandaşlarının Türkiye’de şiddet içeren bir darbe denemesinde bulunması 
oldukça endişe verici bir durumdur. Filmim “Killing Ed” için 5 yıla yakın Gülen hareketini 
araştırdıktan sonra, hükümeti devirmeye kalkışmasından hiç şaşırmadım. ABD’de yıpratıcı ve 
yozlaştırıcı etkisi olmuştur.”

09:01   Bursa merkezli FETÖ/PDY operasyonunda, eski Bursa Valisi Şehabettin Harput ve eski İl 
Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya’nın da aralarında bulunduğu 72 kişi gözaltına alındı. 

10:08 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Sultangazi Merkez Camisi önünde 
demokrasi nöbeti tutan vatandaşlara seslendi: 

“Sayın Cumhurbaşkanımız, cumhurun lideri ve sizin seçtiğiniz ilk cumhurbaşkanı olarak, devlet 
adamı sorumluluğu ve dik duruşuyla ateşin içine eğilerek halkımızı imanınızla meydanlara 
davet etti, ‘hodri meydan’ dedi. ‘Tanklarıyla toplarıyla gelsinler’ dedi. Tahmin etmedikleri bir 
direnişle karşılaştılar, hevesleri kursaklarında kaldı. 1. Dünya Savaşı sonrası İstanbul beş yıl 
işgal yaşadı ama düşmanın yapmadığını yaptı bunlar. Geçlerimizi, kadınlarımızı, askerimizi, 
polislerimizi şehit ettiler.”

11:03   FETÖ’nün darbe girişiminin ardından meydanlara akın eden Roman vatandaşlar, Türk 
bayrakları ve müzik aletleri ile ilk günden itibaren demokrasi nöbetini sürdürüyor. 

Romanlardan oluşan müzisyen grup da enstrümanlarıyla çeşitli eserleri çalarak programlara 
renk katıyor. 

11:11   Başta Arnavutluk ve Bosna Hersek olmak üzere birçok Batı Balkan ülkesinde, FETÖ’ye 
yakınlığıyla bilinen kurum ve şirketler çeşitli alanlarda faaliyet gösteriyor. 
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11:19 OHAL Kararnamesi kapsamında Hazineye devredilen Fatih Üniversitesi Sema Uygulama ve 
Araştırma Hastanesi, değişen ismi ve yeni kadrosuyla hizmete başladı

11:24 FETÖ’nün darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında FETÖ/PDY’ye finansal 
destek sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan Uğur Soğutma Makinaları AŞ’nin ortakları Ali, 
Mehmet ve Ünal Takmaklı kardeşler tutuklandı.

11:25 Samsun’da yaklaşık bir milyon lira ile yurt dışına kaçmaya çalıştığı öne sürülen iş adamı Tayfun 
Y, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 
yakalandı.

11:31   FETÖ mensuplarının baskı, iftira ve komploları nedeniyle 2010’da ikinci sınıftayken Deniz Harp 
Okulu’ndan ayrılmak zorunda kalan ve hayalini kurduğu subaylığa veda eden Özlem Avşalak, 
kendilerine haksızlık yapanların cezalandırılmasını istiyor.

Avşalak: “Beni Deniz Harp Okulundan atmak için fuhuş çetesiyle bağlantılı olmakla suçlayarak 
istifa etmemi istediler. Harp Okuluna girerken okula verdiğimiz, dışarı çıkarılması yasak olan 
kimlik ve bütün özel bilgilerim bir dosya içinde emniyette önüme konuldu.”

11:42   FETÖ’nün darbe girişimi sonrası sokaklara çıkan ve demokrasi nöbetine başlayan vatandaşlar, 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin bahçe duvarlarına astıkları karikatür ve pankartlarla 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Ölümüne seninleyiz”, dünyaya ise “Yıkılmadık, ayaktayız ve 
güçlüyüz” mesajı veriyor

Külliye çevresindeki bazı pankartlarda, “Bizi duasız, vatansız, bayraksız ve Erdoğansız bırakma 
Allahım”, “FETÖ her şeyi hesap etti ama Recep Tayyip Erdoğan’ın Rizeli olduğunu hesap 
edemedi, Rizeli ne korkar ne de kaçar”, “OHAL’de, bu halde, her halde yanındayız Reis”, “Ne 
teras, ne zemin katıyız, biz vatan köşkünde çökmez bir çatıyız”, “Ne yıkmaya gücünüz yeter 
ne de yıkıldığımızı görmeye ömrünüz yeter” yazıları yer aldı. 
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11:47   Yüksek Askeri Şura, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında ilk defa Çankaya Köşkü’nde 
toplandı.

11:48   Merhum başbakanlardan Adnan Menderes’in gelini Ümran Menderes:

“1960 darbesinde halkın tepkisi, 15 Temmuz’daki gibi olsaydı farklı olurdu, tüm bu acılar 
yaşanmazdı. Türkiye çağ atlıyor, büyük güçler buna ‘dur’ demek için yeni şeyler icat ediyor. 
Şimdi de Müslüman’ı Müslüman’a kırdırmaya çalıştılar.”

11:56 Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair 
Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Fetullahçı Terör Örgütü’ne 
üye ya da bağlantıları oldukları gerekçesiyle çok sayıda asker Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç 
edildi
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12:10   Kapatılan Taraf Gazetesi’nde vergi müfettişleri inceleme başlattı 

12:16   Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

“Görevden alınan 2 büyükelçi de dahil olmak üzere merkezde bulunan 88 kişinin ilişiğini kestik” 

“(FETÖ soruşturması nedeniyle) Türkiye’nin Kazan Başkonsolosluğundaki bir görevli 
Japonya’ya kaçtı”  

12:34 Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının Mısır’da toplanmaya başladığı ve Kahire’yi bölge 
karargahı olarak kullanacağı ileri sürüldü.

13:25   Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: 

“Ordumuzu, Fetullah Gülen’in ordusu olmaktan çıkarmamız gerekiyor. Bizim ordumuz kimin 
ordusu? Türk Silahlı Kuvvetleri, ne diyoruz, ‘Türk ordusu’ diyoruz. Ama FETÖ’nün ordusu haline 
gelmiş. Şimdi bizim ordumuzu FETÖ’nün ordusu olmaktan çıkarıp aziz Türk milletinin ordusu 
haline getirecek adımları kararlılıkla atmamız lazım. Onun için de bu konuda hükümetimiz de 
komuta kademesi de kararlıdır ve gereken ne ise yapılacaktır.”

“Fetullah Gülen’in emir ve talimatıyla bu işler yapılıyor. Bunda kimsenin tereddüdü yok. Bunu 
ispat edecek yeteri kadar delil var.”

“Bunu tesadüfle kimse izah edemez. Ne hikmettir darbeye karışan herkesin üzerinden bu 
çıkıyor, herkesin cebinden bir dolar çıkıyor, bunun bir anlamı var, bu anlam yargılama sürecinde 
ortaya çıkacaktır.”

13:36 ABD merkezli özel istihbarat ve araştırma kuruluşu Stratfor, FETÖ’nün darbe girişimiyle ilgili 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan yönlendirmeleriyle dikkatleri çekti.

Olay gecesi Erdoğan’ın uçağının koordinatlarını dakika dakika paylaşan Stratfor, bilgilere nasıl 
ulaştığına ve neden duyurduğuna makul bir açıklama getiremedi.

Darbe girişiminin ardından Erdoğan’ın profili paylaşan Stratfor, Cumhurbaşkanı için halk 
desteği zayıf ve orduyla kişisel kavgası olan bir siyasetçi imajı uyandırmaya çalıştı.

13:51 Tayland hükümeti, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Tayland’daki bağlantılarını araştıracak.

14:21 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 

“Özellikle Avrupalı dostlarımız hiçbir zaman bu varlığı kabul etmek istemediler. Yani maalesef 
böyle bir tehditin varlığını kabullenemediler, kabullenmek istemediler, şimdi onların da yüzüne 
vuruyoruz.”

“Şimdi (FETÖ’den) hesap zamanı. İnşallah bunların da hukuk çerçevesinde hesabı sorulacaktır. 
Zaten tüm işlemler devam ediyor, bir taraftan yargı, bir taraftan kolluk kuvvetlerimiz gerekli 
çalışmaları yapıyor.” 
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14:32 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: 

“Fetullah Gülen’in, ‘Benim bu darbe ile ilgim yok’ diye açıklamaları yer aldı gazetelerde. İlgin 
yoksa gel o zaman yargının karşısına çık ve nasıl ilginin olmadığını anlat. Aklanmak istiyorsan 
gel Türkiye’de aklan .”

14:46 Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı önüne, önlemler çerçevesinde 
beton su boruları ve beton yer altı çöp konteynerleri yerleştirildi. 

15:01 FETÖ’nün darbe girişimi sonrası birçok kamu kurum ve kuruluşunda 66 bin 36 kamu çalışanı 
görevden uzaklaştırıldı. 

15:38 FETÖ’nün darbe girişimi sırasında F-16’lara tanker uçağıyla havada yakıt nakli yaptığı iddiasıyla 
tutuklanan Pilot Üsteğmen Akbulut, savcılıktaki ifadesinde darbe teşebbüsüne ilişkin önemli 
bilgiler verdi.

Akbulut: “10. Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van, uçuş ekibine ‘Kuzey yönüne, 
Ankara tarafına gideceksiniz, sizden yakıt talep eden uçaklara yakıt ikmali sağlayacaksınız, 
telsizden kimseyle temas kurmayacaksınız’ dedi”

16:09 Mısır Başbakanı Şerif İsmail, Gülen’in kendilerine sığınma talebinde bulunmadığını ancak 
müracaatı olursa değerlendireceklerini söyledi  

16:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ayrılmasının ardından, Muğla’nın Marmaris ilçesinde konakladığı 
otele saldırı düzenleyen ve önceki gün yakalanan 7 darbeci askerden 2’si, sevk edildiği 
mahkemece tutuklandı. 

16:33 Yabancı para mevduatı 15-22 Temmuz haftasında yüzde 5 düşüşle 165 milyar 356 milyon 
dolara geriledi.

Vatandaşlar, söz konusu dönemde 8 milyar 764 milyon dolarlık döviz sattı.
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16:37 Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli:

“TSK’da öne çıkan bir isim var. TSK içinde olduğu kesin, ama onun da üzerinde başka talimat 
veren bir kişi, yapı var mı, onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Çok kuvvetle muhtemel varsa 
o bir numara, sivildir”

16:42 Afrika Siyasi Partiler Konseyi Genel Sekreteri Nafi Ali Nafi: 

“Muhalefet partileri ve iktidar partisinin siyasi bilinci ve demokrasiyi korumak için halkın 
etrafında kenetlenmesini takdir ediyoruz.”

16:50 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 

“(FETÖ elebaşının ABD’den kaçacağı iddiaları) Mısır’la ilgili elimizde somut bilgi yok. Ama 
bazı ülkelere gidebileceği konusunda bize de istihbarat geliyor ve bu konuda uyarılarımızı 
yapıyoruz, kaçmaması gerektiğini de söylüyoruz”

17:53 İçişleri Bakanı Efkan Ala: 

“Herkes bilmeli ki rütbeyi veren Meclis’tir, onun çıkardığı yasalardır, geri almasını da bilir ve 
aldı.”

“Meclis’te memleket için ciddi tartışmalar yapıyoruz. Bu, bazıları tarafından, bizim hiçbir 
zaman bir araya gelemeyeceğimiz şeklinde yorumlanmış. Biz her zaman o çatı altındayız. O 
çatı altında her şeyi konuşuruz ama o çatıya, milletin iradesine bir saldırı oldu mu topyekun 
nasıl beraber olacağımızı ve bunu nasıl bertaraf edeceğimizi o gün orada TBMM temsilcileri 
gösterdi.”

18:10 TBMM Başkanı İsmail Kahraman: “Türkiye bütün milleti ile bir darbeyi önledi, millet darbeyi 
yendi. Eline silah alanın darbe yapabildiği bir ülkeden demokrasiyi özümsemiş, darbelere 
kapısını kapatmış bir ülkeye geçmiş olduk.” 

Külliye çevresindeki bazı pankartlarda, “Bizi duasız, vatansız, bayraksız ve Erdoğansız bırakma 
Allahım”, “FETÖ her şeyi hesap etti ama Recep Tayyip Erdoğan’ın Rizeli olduğunu hesap 
edemedi, Rizeli ne korkar ne de kaçar”, “OHAL’de, bu halde, her halde yanındayız Reis”, “Ne 
teras, ne zemin katıyız, biz vatan köşkünde çökmez bir çatıyız”, “Ne yıkmaya gücünüz yeter 
ne de yıkıldığımızı görmeye ömrünüz yeter” yazıları yer aldı. 

18:32 Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla 
Kaynak Holding’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 13 şirketin daha holdingle ticari 
faaliyetinin bulunduğu tespit edildi. 

19:37 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ’nün darbe girişiminin ardından yürütülen 
soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 3 bin 49 hakim ve savcının mal 
varlıklarına el konulması talep edildi. 

23:26 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby: 

“Darbe girişimiyle bir bağlantımız yok”

“Biz Gülen ve iadesi hakkında düzenli olarak konuşuyoruz ve iadesi kanıtlara dayalı bir 
durumdur”
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23:29 1. Ordu Komutanlığı görevini yürüten Orgeneral Ümit Dündar, Genelkurmay 2. Başkanlığı’na 
atandı. Dündar’ın , 15 Temmuz gecesi, televizyon yayınlarına telefonla bağlanarak yaptığı “Bu, 
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen bir hareket değildir” açıklaması, FETÖ’nün 
darbe girişiminin kırılma noktalarından biri oldu.   

23:44 Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci,  Kızılay Meydanı’nda, “demokrasi nöbeti” tutan 
vatandaşlara hitap etti: 

“Millet gereğini yaptı bundan sonra da gereğini yapmak bizlere düşüyor. Sizler yanımızda 
olduğu müddetçe bu FETÖ, bu hainler, bu vicdansızlar, adalet, hukuk ve milletin karşısında 
elbetteki hesabını verecekler. Haktan hukuktan ayrılmadan attıkları her kurşunun hesabını 
soracağız.”

“Bundan sonra milletin iradesi dışında hiçbir şey olmayacağını bu meydandan herkese 
haykırıyorum. Tankları, topları milletin üzerine sürenler, milletin iradesine ipotek koymaya 
çalışanlar, gasp edenler, en ağır cezaya çarptırılacak.”

23:48 Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Yüksek Askeri Şura’da alınan karara göre 
görevine devam edecek.  Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe 
girişiminde darbeci askerlerin hedefinde olan Akar, darbe girişiminde bulunan bir grup asker 
tarafından Genelkurmay Başkanlığında rehin alınmış ve helikopterle Akıncı 4. Ana Jet Üs 
Komutanlığına götürülmüştü. 

Darbecilerin tüm baskılarına rağmen “sözde” darbe bildirisini imzalamayan Akar, kendisini 
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’le görüştürmek isteyen darbeci askerlerin teklifini de reddetmişti. 



29 TEMMUZ CUMA
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00:16 Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Jandarma Genel Komutanlığına atandı. 

00:47 Makedonya’nın başkenti Üsküp’te, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine tepki 
gösteren vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye’ye destek gösterisi 
düzenledi. 

00:54 Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli,  Giresun’da Atatürk Meydanında demokrasi nöbetindeki 
vatandaşlara konuştu: 

“Bir haddini bilmez bir kendini bilmez bir hain bu millete çok büyük bir tuzak hazırladı. 
Esasında o kadar hain o kadar alçak ki aynı zamanda bir piyon, bir taşeron, birilerinin emrinde, 
birilerinin uşağı.”

“Ölüm de kurtarmayacak onları, bu millet var olduğu sürece hep onları lanetle anacak onları 
ve onlara destek verenleri. Pensilvanya’da terörist başına hepsine lanet edecek.”

01:53 Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Konya Mevlana Meydanı’nda demokrasi nöbeti tutan vatandaşlara 
seslendi: 

Türkiye’nin istikbali, geleceği için meydanlara çıktınız. Dünyaya örnek oldunuz. Türk halkının 
demokrasiye ne kadar bağlı olduğunu, demokrasinin ne kadar değerli olduğunu dünyaya 
gösterdiniz. Ama onlar bu meydanı görmedi. 79 milyon insanımızın direnişini görmezden 
geldiler. Onlar demokrasi demokrasi diyorladı. Herhalde demokrasiyi unuttular. Bize bizden 
başka dost yok, bunu bilelim.”

“Geçmişte darbelerde milletimizin temel hak ve hürriyetlerini kısıtlamak için OHAL ilan edilirdi. 
Demokrasiyi rafa kaldırmak için OHAL ilan edilirdi. Bugün milletimiz OHAL ilan etmiştir. 
Milletimizin özgürlüğü için OHAL ilan edilmiştir.”
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01:54 Milli motosikletçi Sofuoğlu, Sakarya’da demokrasi nöbeti tutan vatandaşları platforma 
çıkardığı motosikletiyle selamladı

02:25 Darbe girişimine tepki amacıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde devam eden demokrasi 
nöbetine, sanat ve spor dünyasından çok sayıda ünlü katıldı

02:39 FETÖ’nün darbe girişimine, “Eşkiyalar başarılı olamayacaklar” diyerek tepki gösteren 
Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı, YAŞ kararları kapsamında 
korgeneralliğe yükseldi

03:04 Tiflis’teki Cuma Mescidi’nde, darbe girişiminde şehit olan asker, polis ve siviller için Kur’an-ı 
Kerim ve mevlit okunarak, dualar edildi

03:08 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Camisi önünde vatandaşlarla bir araya 
gelen sanatçı, oyuncu, radyocu ve sporcuları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Cengiz Kurtoğlu, Mustafa Ceceli, Alişan, Doğuş, Kutsi, Nihat Doğan, Linet, Berdan Mardini, 
Davut Güloğlu, İntizar, Serkan Kaya, Ümit Sayın, Ahmet Selçuk İlkan, Ece Erken, Saruhan 
Hünel, Erdem Kınay, Yaşar İpek, Uğur Arslan, Sinan Akçıl, Ersin Düzen, Vatan Şaşmaz, Sefa 
Doğanay, Polat Yağcı, Hopdedik Ayhan, Afrikalı Ali, Gezegen Mehmet, Adem Metan, Güvenç 
Kurtar, Tanju Çolak, İsmail Özkan, Melih Kurtuluş, Survivor Nagihan gibi ünlülerin bulunduğu 
kabulde, misafirler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a desteklerini ifade etti.

08:28 Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mustafa Boydak gözaltına alındı.
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10:10 Petkim Petrokimya Holding AŞ (PETKİM) Satınalma Bölümü Genel Müdür Yardımcısı Natig 
Damirov’un istifa ettiği bildirildi. 

10:30 Türkiye’nin Cakarta Büyükelçiliği, Endonezya hükümetine Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) 
bağlı kuruluşların kapatılması çağrısında bulundu.

11:09 Hatay’da yaşayan Bayırbucak Türkmenleri, FETÖ’nün darbe girişimi sırasında yaşanan 
gelişmeleri yakından takip etti

Bayırbucak Türkmen Bölgesi Yardım Dağıtım Sorumlusu Muhammed Kömürcü: “İki gün 
hiç uyuyamadık. Tüm Türk ve İslam alemi Türk halkının darbe girişimi karşısında verdiği 
kahramanlık mücadelesini gururla izledi” 

11:12 Tokat’ta, FETÖ’nün darbe girişimine tepki amacıyla tutulan “demokrasi nöbeti”ne 101 yaşındaki 
Hüseyin Altuntaş da katılıyor

Altuntaş: “Bugün askere götürseler giderim. Gücümün yettiği kadar giderim. Askerlik 
edemezsem soğan bile soyarım, yemek hazırlarım”

11:16 FETÖ’nün “Miami’nin en büyük camisini inşa edeceğiz” diye topladığı parayla 2012’de 1,7 
milyon dolara aldığı binayı şimdi 3,9 milyon dolara satmaya çalıştığı ortaya çıktı. 

11:24 2010’da Kara Harp Okulu’ndan ayrılmak zorunda kalan Yunus Emre Güney:

“Şok mangalarında, eğitimlere dayanamayıp, susuzluktan böbreği iflas eden; koşularda vefat eden 
arkadaşlarımız oldu. Bir arkadaşımız, hırsızlık yaftası vurulduğu için 7. kattan aşağı atladı. Bu şekilde 
basına yansımayan çok olaylar vardı.”
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11:33 Türkiye, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Nijerya’daki yapılarının faaliyetlerinin durdurulması 
amacıyla Dışişleri Bakanlığı nezdinde her türlü girişimde bulundu.  

11:48 Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Adana 
Milletvekili Talip Küçükcan, konsey üyesi parlamenterlere mektup göndererek, FETÖ darbe 
girişiminin şiddetle kınanması ve Türkiye’nin demokrasi mücadelesinde yalnız bırakılmaması 
çağrısında bulundu.

12:16 Uluslararası sermayeli firmaların, OHAL kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde Türkiye’deki 
faaliyetlerine sorunsuz devam etmelerini sağlamak için Ekonomi Bakanlığı bünyesinde 
danışma hattı kuruldu.

12:20 Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: 

“15 Temmuz’daki en büyük ihanetlerden birisi. FETÖ terör örgütünün yapmış olduğu ihanet, 
milletin temsilcilerinin toplandığı TBMM ile terörle mücadele eden bütün unsurları o gece 
tek tek vurdular. Genelkurmay, Emniyet, MİT, Özel Kuvvetler, bunların tamamı, PKK terör 
örgütüyle üst düzeyde mücadele eden kurumların başında geliyor. Bu terör örgütünün hangi 
terör örgütlerinin imdadına yetiştiğinin takdirini de size bırakıyoruz.”

“O darbe girişimi gerçekleşseydi milletine karşı kurşun sıkan, siviline, kadınına, günahsız 
çocuklara kurşunları yağdıranlar galip gelselerdi, bu ülkeyi kime peşkeş çekeceklerini hayal 
bile edemiyoruz.”

12:25 İzinleri iptal edilen kamu çalışanları, talep etmeleri ve belgelemeleri halinde hac ibadetlerini 
yerine getirebilmek için izin alabilecek.

12:50 FETÖ’nün darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan, darbecilerin hazırladığı 
sözde atama listesinde de “Diyarbakır sıkıyönetim komutanı” gösterilen, TSK’dan ihraç edilen 
7. Kolordu Komutanı Korgeneral Yılmaz’ın, 15 Temmuz gecesi hazırladığı “Kışladan çıkmayın” 
emrini darbe teşebbüsünden 4,5 saat sonra birliklere gönderdiği ortaya çıktı. 

12:58 Milli Savunma Bakanı Fikri Işık:

“GATA’da maalesef bir yapı oluşturmuşlar. Eften püften gerekçelerle gönderilenlere geri 
dönüş hakkı getirecek bir düzenleme hazırladık. Askeri öğrencilikten atılanların, tazminatlar 
nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşadığını biliyoruz, bunula ilgili de bir çalışma yaptık. Sayın 
Başbakanımıza arz edeceğiz, onun onayından sonra açıklayacağız inşallah.”

“Bence bunların bu darbeye girişmelerindeki en önemli iki etkenden biri, bu YAŞ’ta ciddi bir 
tasfiyenin yapılacağı bilgisine ulaşmaları. Sayın Cumhurbaşkanımızın kaldığı otelde bir gün 
önce biz bu konuda ciddi bir çalışma yapmıştık. Onlar biliyor ki bir tasfiye olacak”

13:56 YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rahmi Er:

“YÖK’ün bünyesinde OHAL Komisyonu oluşturuldu. Üniversitelerimizdeki sürece ilişkin 
görevden almalar ve soruşturmalarla ilgili süreçleri koordine ediyor ve yakından takip 
ediyoruz. Dün itibarıyla devlet üniversitelerimizde 440’ı profesör, 525’i doçent, 654’ü 
yardımcı doçent olmak üzere toplam 2 bin 239 akademik personel ile 654 idari personel, vakıf 
üniversitelerimizde ise 79’u akademik, 18’i idari olmak üzere toplam 97 personel hakkında 
işlem başlatılmış ve yürümektedir”
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14:47 Filistinli tutuklu komutan ve yazar Abdullah Galib Bergusi: “Sayın Erdoğan! Sabırlı ol ve bu Hak 
davanı devam ettir, çünkü doğru yolda ilerliyorsun. Üzerinde ülkenin ve ümmetin bireylerini taşıyan 
ve sahil-i selamete ulaştıran güçlü bir köprü gibi ol” 

14:29 Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına 
alınan eski Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali İbrahim Savaş, rahatsızlanarak 
hastaneye kaldırıldı.

14:34 FETÖ’nün darbe girişimine karşı mücadele sırasında şehit düşenlerin yakınları ile gazi olanlara, 
vazife malullüğü aylığı bağlanacak. Bağlanacak en düşük aylık tutarı 3 bin 203 lira olurken, 
şehitlerin kanuni mirasçılarına 88 bin 596 lira, bakıma muhtaç malullere 177 bin 192 lira nakit 
ödeme yapılacak. 

15:53 FETÖ’nün darbe girişimi sonrası birçok kamu kurum ve kuruluşunda 66 bin 786 kamu çalışanı 
görevden uzaklaştırıldı. 

15:55 Başbakan Binalı Yıldırım, FETÖ’nün darbe girişimi sırasında 9 vatandaşın şehit olduğu 
Ankara’nın Kazan ilçesinde, belediye binası önünde vatandaşlara hitap etti:

“Hainlerin yuvalandığı o Akıncı Üssü kapatılacaktır. Orası, şehitlerimizin anısının yaşatılacağı 
bir yer haline getirilecektir.”

“Tankların, zırhlı araçların bulunduğu yerleri de kapatacağız, onları şehir dışına alacağız. Ne işi 
var tankların Ankara’nın, İstanbul’un içinde? Düşman Ankara’da, İstanbul’da değil. Düşmanın 
olduğu yer bellidir”

16:48 Ankara Emniyet Müdürlüğünde, FETÖ üyesi askerlerce 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde 
kullanılan silah ve mühimmatın tasnifine başlandı.

Vatandaşlar ve emniyet güçlerince darbe girişimine katılan askerlerden ele geçirilen biksi, 
doçka ve MG3 gibi ağır makineli tüfeklerin yanı sıra bu silahlara ait mühimmat ve malzemeler, 
sayımın ardından TSK’ya teslim edilecek. 
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16:58 İncirlik’ten kalkan 3 tanker uçağının, radar kayıtlarına göre FETÖ’nün darbe girişimi sırasında 
kullanılan F-16’lara 6 saat boyunca 20’den fazla yakıt ikmali yaptığı belirlendi.. 

16:50 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:  “(FETÖ elebaşının ABD’den kaçacağı iddiaları) Mısır’la 
ilgili elimizde somut bilgi yok. Ama bazı ülkelere gidebileceği konusunda bize de istihbarat 
geliyor ve bu konuda uyarılarımızı yapıyoruz, kaçmaması gerektiğini de söylüyoruz”

17:28 Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmed Raysuni: 

“Türkiye’nin başını istiyorlardı. Çünkü Türkiye özellikle sağlam bir ekonomi inşa ederek güçlü 
bir İslam alemi için liderlik yapıyordu.” 

19:14 FETÖ’nün darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklanan İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı 
Tuğgeneral Van’ın, darbe girişimini engellemesi amacıyla uçak kaldırılması talimatını yerine 
getirmediği ortaya çıktı.

19:27 Paris’teki Türk STK’larının temsilcilerinin Republique Meydanı’nda düzenledikleri etkinlikte 
FETÖ’nün darbe girişimi kınandı 

22:18 Cumhurbaşkanlığı Kara Yaveri Piyade Binbaşı Mete Semercioğlu, FETÖ’nün darbe girişimine 
ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı.

Semercioğlu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başyaveri Albay Yazıcı ile sözde “Yurtta Sulh 
Konseyi” adına hazırlanan ve silah zoruyla TRT’de okutulan sıkıyönetim bildirisini hazırlayan 
ekipte olduğu savcılık tarafından tespit edilmişti. 

22:18 Beyaz Saray’ın halka açık sayfasında hesap açan bir kullanıcı, FETÖ üyelerine ABD’ye sığınma 
hakkı tanınması için bir imza kampanya başlattı.

23:07 FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında Nazlı Ilıcak’ın da 
bulunduğu 6 gazeteci tutuklandı.  

23:11 Teksas Eğitim Ajansının, FETÖ’yle bağlantılı olduğu bildirilen Harmony Okulları hakkında 
resmi soruşturma açacağı bildirildi. 

23:14 Beyaz Saray Sözcüsü Eric Schultz: “ABD’nin darbe girişiminin ardında bulunduğuna veya 
darbeyle ilgisi veya bundan bilgisi olduğuna dair herhangi bir spekülasyon tamamen asılsızdır. 
Herhangi bir spekülasyonu reddediyoruz.”

23:36 Başbakan Binali Yıldırım: “Yüksek Askeri Şura çalışmalarını tamamladık. Türk Silahlı Kuvvetleri 
içerisindeki asker kılığına girmiş FETÖ unsurlarını temizledik.”





30 TEMMUZ CUMARTESI 
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00:02 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby:

“Biz bazı belgeler aldık ve Adalet Bakanlığı şu anda bunları inceliyor. Bütün iade süreci hukuki 
bir çerçevede devam edecektir ve biz de bu sürece saygı duyacağız.”

00:16 FETÖ’nün darbe girişimine tepki ve Türk hükümetine destek amacıyla Bosna Hersek’in 
başkenti Saraybosna’daki demokrasi nöbetine Türk vatandaşlarının yanı sıra Bosnalılar, sivil 
toplum kuruluşlarının yetkilileri, siyasiler, akademisyenler ve Türk kurum ve kuruluşlarının 
temsilcilerinin katıldı. 

00:21 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

“Şu ana kadar şahsıma her türlü saygısızlığı, hakareti yapanları bir kereye mahsus olarak, 
davalarımı çekiyorum ve affediyorum. Zira asıl bu imkanı doğru değerlendiremezsek millet 
bizim yakamıza yapışma hakkına sahip olur diye düşünüyorum. Onun için siyasetçiler başta 
olmak üzere, toplumun tüm kesimlerinin, ülkemizin önündeki bu gerçeğe, bu hassas duruma 
uygun şekilde davranacaklarına inanıyorum.”

“81 vilayeti ve 79 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye, bir ve beraber olarak 40 yıllık hazırlığı, 
40 yıllık birikimi, 40 yıllık sinsi hesabı 20 saate kalmadan yer ile yeksan etti. FETÖ terör 
örgütünün mazisi 40 yıl. 40 yıldır bunlar işte bugüne ulaşmak için çalıştılar.”

“Ülkemizde oynanmak istenen oyunu bir kez daha bozduk. Bundan sonra inşallah Suriye’de 
oynanan oyunu da bozacağız, Irak’ta oynanan oyunu da bozacağız, Libya’da oynanan oyunu da 
bozacağız. Ortadoğu’da, Kuzey Afrika’da, dünyanın her yerinde, mazlumların ve mağdurların 
acısı, göz yaşı kaybetmesi pahasına oynanan oyunları bozacağız.”

03:11 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan aralarında 
askeri öğrencilerin de bulunduğu 989 erden 758’nin, savcılığın talebi üzerine tahliyesine karar 
verildi
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11:03 FETÖ’nün darbe girişimine engel olmak için 15 Temmuz gecesi sokağa çıkan imam Hüseyin 
Çınar, helikopterden açılan ateş sonucu bacağını kaybetti:

“Bir bacağım gitmiş önemli değil. İki bacağım, iki kolum ve gövdem de gidebilirdi. Bunlar 
vatan için feda olsun”

11:06 FETÖ’nün darbe girişiminin ardından 1 haftalık düşüşün 80 milyar liraya dayandığı borsada, 
şirketler kayıplarını telafi etmeye başladı. Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin piyasa 
değeri 25-29 Temmuz haftasında yaklaşık 31 milyar lira daha yükseldi.

11:07 FETÖ’nün darbe girişiminin ardından bir haftada yüzde 13 değer kaybeden BIST 100 endeksi, 
bu hafta yaralarını sararken, dolar/TL 3,10 sınırından 3,00’ün altına geriledi. 

11:13 FETÖ’nün darbe girişiminde şehit olan 51 yaşındaki Davut Karaçam, “Gün oturulacak, 
durulacak gün değil” diyerek, oğullarıyla birlikte gittiği Genelkurmay Başkanlığının önünde 
darbecilerin kurşunuyla şehit oldu 

11:18 FETÖ mensuplarının darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, çoğunluğu 
öğretmen 3 bin 932 personel görevinden uzaklaştırıldı.

Kentte, 168 özel okul, 94 özel yurt, 15 özel etüt eğitim merkezi ve 9 özel muhtelif kurs olmak 
üzere 286 kurum kapatıldı.

11:19 FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişiminde meydana gelen hasarlar, birçok sigorta şirketi 
tarafından “lütuf ödemesi” adı altında karşılanmaya başlandı.

Olayların ardından sigortalılar Anadolu Sigorta’dan 1 milyon 330 bin lira, Axa Sigorta’dan 905 
bin lira, Eureko Sigorta’dan da 310 bin lira hasar ödemesi talep etti.

15:20 İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore:

“Biz gerçekten birinci günden itibaren çok sık sık belli bir şekilde bu vahim darbeyi kınadık. 
Eğer bu darbe başarılı olsaydı Türkiye için felaket olacaktı. Bu nedenle bu konuda bizim 
tavrımız çok netti.”

15:32 Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından Ankara’da tutuklanan 47 er tahliye 
edildi. 

15:39 Darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Kuleli Askeri Lisesi’nin 
59 öğrencisi, Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumundan tahliye edildi. 

15:54 FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteci Nazlı Ilıcak’ın 
savcılık ifadesinden:

“Yanıldığımı, bu yapılanmanın bir örgüt olduğunu 15 Temmuz sonrasında gördüm. Daha önce 
bilseydim ne orada yazardım ne de orada bulunurdum. Bilakis karşısında yer alırdım.”
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14:52 FETÖ’nün darbe girişimi sonrası birçok kamu kurum ve kuruluşunda 69 bin 779 kamu çalışanı 
görevden uzaklaştırıldı.
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16:53 FETÖ’nün darbe girişimi sırasında, cuntacıların tanklarla ezerek tahrip ettiği araçlar, Ankara 
Emniyet Müdürlüğüne ait otoparkta tutuluyor.

Otoparkta ayrıca Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki darbeci subaylara ait sivil araçlarla, 
darbecilerin kullandığı askeri araçlar da bulunuyor. 

19:06 FETÖ’nün darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklanan ve TSK’dan ihraç edilen eski 
Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral Ünsal Coşkun: 

“Akın Öztürk, Başbakandan randevu aldığını ve görüşmeye gideceğini söyledi. Bunun üzerine 
emir astsubayıma, Akın Öztürk’ü helikopterle götürmelerini söyledim. Helikopterle kalktıkları 
sırada polislerin ateş açması sonucu helikopterin hidroliği boşaldı ve geri inmek zorunda kaldı. 
Bu esnada Akın Öztürk ve emir astsubayım yaralandı”

19:39 FETÖ’nün darbe girişimi sırasında, suikast girişiminde bulunmak üzere Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın Muğla’nın Marmaris ilçesinde konakladığı otele saldırı düzenleyen darbeci 
askerlerden, aralarında Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığının “üs imamı” Astsubay Başçavuş 
Zekeriya Kuzu’nun da bulunduğu 3’ü tutuklandı. 

19:43 Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, FETÖ mensubu askerlerin 15 Temmuz akşamı başlattığı 
darbe girişimi sırasında ele geçirmeye çalıştığı Çengelköy Sabancı Polis Merkezi’ni ziyaret etti.

Avcı:

“Gerçekten o akşam (15 Temmuz) Türk medyası da televizyonlarımız, radyolarımız, internet 
sitelerimiz, fevkalade ibret verici bir demokrasi refleksi gösterdi. Dünya medyasında adı 
çıkmış, güya objektif habercilik yaptığını iddia eden BBC gibi, CNN International gibi, New 
York Times gibi, Guardian gibi birtakım ‘anlı şanlı’ yabancı yayın organlarının o gece bir 
milletin demokratik direnişini nasıl çarpıttıklarını ibretle gördük. Türk medyası yaptığı canlı 
yayınlarla onlara da en güzel cevabı verdi.”
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21:02 Darbe girişimine ilişkin soruşturmalar kapsamında aralarında asker, polis, hakim ve savcıların 
da bulunduğu 12 bin 96 kişi tutuklandı.

Çıkarıldıkları mahkemece tutuklama kararı verilen generallerin sayısı 155’e ulaştı.

23:06 Avrupa Birliği  Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik:

“Her şeyi hesap etmişler, hepimizi öldürecekler, yönetime el koyacaklar, televizyonlardan 
kendi diktatörlüklerini yayınlayacaklar, sonra o sapık din adamını Türkiye’ye getirip Türkiye’yi 
onunla yönetecekler. Ancak bunlar ruhunu şeytana sattığı için, bu milletin evladı olmadığı için 
bir şeyi hesap edemediler. Sizi ve gücünüzü hesap edemediler.”
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31 TEMMUZ PAZAR
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00:05 FETÖ’nün darbe girişimine karşı, ülke genelinde vatandaşların “demokrasi nöbeti” sürüyor.

00:06 Zaman gazetesinin eski çalışanlarına ve yöneticilerine yönelik FETÖ soruşturması kapsamında 
mahkemeye sevk edilen Ali Bulaç, Şahin Alpay, Ahmet Turan Alkan, Mustafa Ünal, Nuriye Ural 
ve Lalezer Sarıibrahimoğlu tutuklandı.

00:23 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV ve A Haber ortak yayınında konuştu:

“Bu akşam Sayın Başbakan ile de görüşecektim, şöyle bir teklifim var, ‘Biz bu demokrasi 
nöbetini önümüzdeki hafta pazar günü (7 Ağustos) Yenikapı’da farklı bir şekilde ele alalım’ 
diyorum. Taçlandıralım, orada yapalım. Orada bütün silahlı kuvvetlerimizin komuta kademesi, 
mehterimiz ve bu sürece katkıda bulunan sanatçılarımız, sporcularımızla bir arada olalım”

“Millet orada bir arada olsun. Tüm siyasi partilerimizin bütün lider kadrolarını da davet edelim, 
onlarla orada bir arada olalım ve böylece oradan tüm Türkiye’ye mesajımızı hep birlikte 
verelim. Normalleşme sürecinin hızlanması da ülkemiz için çok çok önemli”

“Şimdi bazıları bu üst aklın Fetullah Gülen olduğunu söylüyor. Olur mu ya? Öyle akıllı değil o. 
Öyle bir durum söz konusu değil. O tam bir maşa, onun üstünde bir üst akıl var.”

00:47 Almanya’da yapılacak olan darbe karşıtı mitingde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telekonferans 
yöntemiyle bağlanıp kurulacak dev ekrandan katılımcılara hitap etmesi mahkeme kararıyla 
engellendi.  
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01:49 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Artvin’deki Valilik Meydanı’nda demokrasi 
nöbeti tutan vatandaşlara seslendi:

“Başka ülkelerin senatörlerinin seçimlerini siz finanse edeceksiniz, başka ülkelerin seçimlerine 
siyasi partilerine destek vereceksiniz, Türkiye’ye ihanet yaparken size sahip çıksınlar diye. 
İhaneti yaptılar mı? 15 Temmuz’da yaptılar, kim sahip çıkıyor şimdi izleyin”

“Kimse hayvanlara haksızlık yapmasın, bunlar birileri diyebilir ki hayvan olabilir, bunların 
hayvan olması demek hayvanlara en büyük hakarettir açıkça söylüyorum”

“Bunu beklemiyorlardı, zannediyorlar ki millet evden çıkmaz, liderleri kaçar gider mi 
zannettiler bilemiyorum. Yüreğimizi, ciğerimizi bunlar bu kadar tanıyorlar”

01:59 Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Üsküdar Kısıklı’daki demokrasi nöbetine katılan 
vatandaşlara hitap etti:

“Milletin tankını, topunu, uçağını ele geçirip, milletin üzerinde alçak uçuş yapanlar karşılarında 
en güçlü silahlarıyla milleti buldu.”

“Bunların ıslahı idamdır, bunu kişisel olarak söylüyorum. Bana düşen vazifeyi büyük bir inançla 
yerine getireceğimi beyan ediyorum.”

02:24 Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İzmir’de Konak Meydanı’nda demokrasi nöbeti tutan 
vatandaşlara seslendi: 

“Bugüne kadar böyle bir alçak darbe girişimi hiç yaşanmadı. Bu, tarihimize en alçak darbe 
teşebbüsü olarak geçmiştir. Ama onlar bir hesap yapamadılar, dediler ki ‘Biz darbe yaparız 
millet de evde kalır’. Milletin ferasetini, kahramanlığını unuttular. Onların çoğu teslim alındı, 
layık olduğu cezalar da en ağır şekilde verilecektir.”

04:00 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kısıklı’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın evinin önünde “demokrasi nöbeti” tutan vatandaşlara hitap etti: 

“15 Temmuz’da yapılan darbe girişiminin süreci yeni başlamadı. Bu süreç son 10 yıldır, her yıl 
farklı olaylar üzerinden yapıldı. Son 10 yıldır yapılmak istenen darbe girişimleri 15 Temmuz’da 
zirveye çıktı.”

“Bu ülkenin başında kefeni cebinde bir lider var. Bu kardeşiniz başta olmak üzere tüm 
hükümetimizle bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Allah’tan başka kimseden korkumuz yok.”

“Siz bu duruşu gösterdikçe dimdik ayakta durdukça, biz de dimdik ayakta duracağız. Bundan 
kimsenin şüphesi olmasın. Bu bir kurtuluş mücadelesidir.”

04:48 Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli’de Delikliçınar Meydanı’nda demokrasi nöbeti tutan 
vatandaşlara hitap etti:

“O kahraman binbaşı vardı, hainlere bağırıyordu ya, (Ya devlet başa, ya kuzgun leşe) diye. O 
kuzgunu getireceğiz bu milletin önünde tüylerini yolacağız, merak etmeyin”

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan millete ‘yürüyün’ dediğinde arkasından bu milletin 
yürüyeceğini hainler hesap edemedi, edemezler. Onlar yürüyün dediği zaman arkalarından 
üç-beş çakal yürür, Cumhurbaşkanımız dediği zaman 79 milyon yürür”
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05:37 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak,  Kısıklı’da demokrasi nöbetinde 
konuştu:

“Oyun büyüktü, hesap farklıydı ama bu millet bütün oyunları bozdu ve bozmaya devam 
ediyor. Sizlerin meydanlara ineceğini beklemiyorlardı. Dünya medyasına baktığınızda burada 
meydanlarda adeta bir kutuplaşma varmış gibi gösterilmeye çalışılıyor. Bu meydanlardaki 
birlik ve beraberlik yansıtılmıyor, hepsine inat burdayız, biriz, beraberiz hep birlikte güçlü 
Türkiye’yiz, ve nöbete devam ediyoruz, sonuna kadar devam edeceğiz. “

10:53 Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri’de düzenlenen “Milli İrade Yürüyüşü”ne 
katıldı: 

“İhtilalcilerin dini imanı olmaz, insafı olmaz, merhameti olmaz. Çünkü insanlıktan nasip 
almamışlardır.”

“(FETÖ’nün darbe girişimi) Dün Menderes’e yaptıklarını, Recep Tayyip Erdoğan’a 
yapamayacaklardı. Dün onu sessizce izleyen halk, bugün sessiz izlemeyecekti, onu 
yedirmeyecekti. Onun başına bela gelmesine izin vermeyecekti. Bunu çok iyi bildikleri için iç 
savaş hesaplıyorlardı.”

11:19 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında bazı merkez valilerinin 
de arasında bulunduğu 33 kişi gözaltına alındı.

11:23 Konyalı iş adamı M.K: “Bölgelerde toplanan yardım miktarları slaytla gösterilirdi. Çok yardım 
toplayanların takdir edici bir şekilde reklamı yapılırdı. En çok yardım toplayan bir mütevelli 
üyesine Fetullah Gülen’in bizzat üzerinde namaz kıldığını söyledikleri bir seccadeyi hediye 
olarak verdiler.”

11:25 Başarısız darbe girişiminin ardından “Türk halkı gerekeni yaptı, şimdi sıra bizde” diyen iş 
dünyası, yurt dışı basınında 15 Temmuz’dan sonra Türkiye’ye yönelik negatif algıyı değiştirmek 
için harekete geçti

11:55 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması 
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete’de 
yayımlandı.

Buna göre milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü’ne aidiyeti, 
iltisakı veya irtibatı bulunan 1389 askeri personel Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edildi.

İhraç edilenlerin arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başyaveri Albay Ali Yazıcı, Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Akar’ın emir subayı Yarbay Levent Türkkan ile başdanışmanı Albay Orhan 
Yıkılkan, eski özel kalem müdürü Albay Ramazan Gözel ile Milli Savunma Bakanı Işık’ın özel 
kalem müdürü Albay Tevfik Gök de yer aldı.

TSK ile bağı kesilenler arasında Jandarma Genel Komutanlığından 9’u general olmak üzere 
1196 askeri personel de bulundu.

12:52 Çengelköy sakinleri, FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında kalkışmacı askerlerin 
yaptıklarını unutamıyor.

Hasan Özkan: “İsrail askeri bunu yapmaz. Yani İsrail askeri Filistinlilere bunları yapmaz. Böyle 
bir Türk askeri olamaz. Bunlar Türk değildir.”
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11:24 FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesi, darbe yanlısı 
askerler tarafından rehin tutuldu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, aralarında yaverinin de bulunduğu askerler tarafından 
rehin alındı. Silah doğrultulan Akar’a bir süreliğine kelepçe takıldı.
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13:54 Hakkında soruşturma yürütülen yaklaşık 3 bin hakim ve savcının mal varlıklarına tedbir 
konuldu.

14:30 Maliye Bakanı Naci Ağbal: “Belli ki son sıkacakları kurşun olarak bu kalmıştı, 15 Temmuz gecesi 
Silahlı Kuvvetlerin içindeki unsurlarını harekete geçirdiler”

“Millet öyle bir tokat, tekme vurdu ki tankı da topu da tüfeği de tekme, tokatla yerle bir etti”

“Millet olarak gördük ki bütün bu alçakça darbe girişimine rağmen göstermelik dostlar, 
göstermelik taziyelerde bulunuyorlar. Göstermelik bir şekilde ‘geçmiş olsun.’ diyorlar”

“Allah ismini ağızlarına almalarına hiç aldanmayın, arka perdede ilişki içinde oldukları diğer 
yapılara baktığınız zaman bunların İslamiyet’le hiçbir ilişkisi yok”

14:35 Türkiye Futbol Federasyonunun  tüm kurulları, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet 
Yapılanması kapsamındaki güvenlik incelemeleri sebebiyle istifa etti.

16:33 YÖK’ün, rektörlerden oluşturacağı ekipler, yurt dışındaki yükseköğretim odaklı tüm kişi, kurum 
ve kuruluşlara yönelik FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin yerinde bilgilendirme ve aydınlatma 
çalışması yapacak.

17:46 Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik:

“Almanya Anayasa Mahkemesinin Köln’deki darbe karşıtı miting ile ilgili kararı, ifade 
özgürlüğünden ve demokrasiden tamamıyla sapmaktır. Avrupa Birliği’nin demokrasiyi 
destekleme ve darbe tehditi altındaki bir ülke ile dayanışma içinde olma konusundaki 
başarısızlığını görmek oldukça utanç vericidir.

20:26 Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan 80 binden fazla Türk ve Türkiye dostu, Darbeye Karşı 
Demokrasi Mitingi için Almanya’nın Köln kentinde buluştu. 
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20:39 FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından hayata geçirilen 3 aylık olağanüstü hal 
sürecinde alınan ilk kararlarla Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapısında önemli değişiklikler yapıldı.  
Yeni KHK’ye göre, Yüksek Askeri Şura başbakan, genelkurmay başkanı, başbakan yardımcıları, 
adalet bakanı dışişleri bakanı, içişleri bakanı ve milli savunma bakanı ile kuvvet komutanlarından 
oluşacak.

21:43 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ:

“Almanya’nın Cumhurbaşkanımızın konuşmasını haksız, hukuksuz ve nezaketsiz bir biçimde 
engellemesi büyük bir demokrasi ve hukuk ayıbıdır. Almanya’nın bundan sonra Türkiye’ye 
karşı demokrasi, hukuk devleti, insan hak ve hürriyeti kavramlarını ağzına alması asla kabul 
edilemez.” 





1 AĞUSTOS PAZARTESI
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00:16 Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Uşak Hükümet Meydanı’nda demokrasi nöbetine katılan 
vatandaşlara hitap etti: 

“15 Temmuz’da bu millet demokrasi destanını beraber yazdı. Türk’üyle, Kürt’üyle, Sünni’siyle, 
Alevi’siyle, sağcısıyla, solcusuyla, genciyle, yaşlısıyla CHP’lisiyle MHP’lisiyle beraber yazdık”

“İdam diyorsunuz ya benim kalbimden gönlümden geçende odur. İdam edilselerde benim 
gönlüm soğumaz. Bu hainlerden hesap sormak bizim millete borcumuzdur”

“Bütün siyasi partilerimize teşekkür ediyorum. Bize birlik lazım, bir olacağız, birlikte muhteşem 
Türkiye olacağız, kimse bunu bozamayacak”

00:31 Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Balıkesir’de Milli İrade Meydanı’nda demokrasi nöbeti 
tutan vatandaşlara seslendi:

“Zaten bu adamın (FETÖ elebaşısı Gülen) yüzüne bakın, Allah aşkına bu adamın yüzünde 
meymenet var mı, yok mu siz karar verin. Yüzünde meymenet olmayan, şeytani bir insan”

“O askeri elbiseye bürünenler varya onlar, bir dolara akıllarını, vicdanlarını, ülkeyi satan 
alçaklar, teröristler. Onlara gereken ceza verilecek.”

01:00 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kızılay Meydanı’nda demokrasi 
nöbetinde vatandaşlara eslendi: 

“Dünyadaki mazlum ve mağdurlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Türkiye’yi 
umut olarak görmeye devam etti. Bunu çekemeyen hainler, içimizdeki hainleri, FETÖ terör 
örgütünü devreye soktular. FETÖ, Türkiye’nin büyümesini istemeyenlere hizmetkarlık uşaklık 
etmeye başladı. Bizim paramızla alın terimizle bizim vergimizle alınan silahı, tankı, topu, uçağı 
bizim üzerimize yönelttiler. Öyle bir hainlik öyle bir ihanet içinde bulundular ki şeytanın bile 
aklına gelmezdi.”

01:06 TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Kızılay Meydanı’nda, Fetullahçı Terör Örgütü’nün darbe 
girişimine karşı “demokrasi nöbeti” tutan vatandaşlara hitap etti: 

“Bundan sonra Türkiye bir daha darbe görmeyecek. Çünkü halk artık ‘dur bakayım’ diyor.”

02:32 FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ayrılmasının 
ardından, Marmaris’te konakladığı otele saldırı düzenleyenler arasında bulunan ve Muğla’nın 
Ula ilçesinde yakalanan 9 asker, Çetibeli Jandarma Karakolu’ndaki işlemlerinin ardından 
Muğla’ya gönderildi. 

04:01 Başbakan Binali Yıldırım, medya temsilcileriyle buluştu:

“Torunuma cevap veremedim. O kadar acze düştüm ki... Bana soruyor, ‘Dede bu askerler 
niye insanları öldürüyor?’ Bunlar bizim askerimiz değil, bu beyinsizler bu çocuk kadar, bu 
çocuğun idraki kadar olamadılar. Bunlar beyinlerini, kafalarını kiraya vermiş, asker kılığı 
içindeki teröristlerdir. Başka izahı yok. O kadar büyük zarar verdiler ki ülkeye, o kadar büyük 
zarar verdiler ki asırlık silahlı kuvvetlerimize. Tarifi imkansız. Ama milletimiz şunu iyi bilsin, 
bizim silahlı kuvvetlerimiz dünyanın en güçlü orduları arasında, ilk birkaçı içinde yer alıyor”

“Samimiyetle söylüyorum ama burada biz ölçüyü şöyle koyuyoruz; 17-25 Aralık’tan sonra 
hala uyanmamış olanları masum kabul etmiyoruz. 17 Aralık, buranın bir terör yapılanması 
olduğunun ortaya çıktığı tarihtir. Ondan sonra bunlara verilen destek hiçbir şekilde masum 
görülemez”
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07:31 Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ayrılmasının ardından, 
Marmaris’te konakladığı otele saldırı düzenleyen askerlerden ikisi daha yakalandı.

10:16 ABD’deki Türkler, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in, ABD’nin 
Pensilvanya eyaletindeki malikanesinin önünde protesto gösterisi düzenledi.

11:02 Fetullahçı Terör Örgütü, ABD’nin birçok eyaletinde yüzlerce vakıf ve kurumu kontrol ediyor.

FETÖ’nün, çeşitli eyaletlerdeki çok sayıda küçük vakıf, dernek ve birliği, merkezi New York ve 
Washington’da bulunan Ortak Değerler Birliği ve Türk Amerikan Birliği gibi çatı kuruluşlarına 
bağlı çalışıyor. 

Örgüte bağlı kuruluşlar, ABD Kongresi ve eyalet kongrelerinde lobicilikten Türkiye ve AK Parti 
karşıtı kampanyalara, birçok alanda faaliyet gösteriyor.

11:06 İstiklal Marşı şairi Ersoy’un torunu Selma Argon:

“Bu bir ihanetti, çok kötü bir olaydı. Sayın Cumhurbaşkanımızın anonsuyla millet meydanlara 
çıktı, onu ne kadar sevdiğini, bayrağına, vatanına ne kadar düşkün olduğunu gösterdi. Çok 
çabuk atlattığımızı düşüyorum.”

“Dedem Mehmet Akif, sanki şu günleri görmüş de yazmış bazı şeyleri. Hiç kimsenin gözü 
üstümüzden ayrılmıyor. Emelleri hiç bitmiyor.”

11:27 Emekli Pilot Albay Haluk Yıldırım: 

“Şu an özel bir havayolu şirketinde pilotluk yapıyorum. Genelkurmay Başkanlığımızın talep 
etmesi halinde ülkemizin geleceği ve selameti adına maddi bir beklenti içinde olmaksızın 
devletimize, milletimize hizmet etmeye hazırım.”
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11:43 Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ:

“Darbe girişiminden sonra,olağanüstü önlem almamız gereken bir işlem gerçekleşmedi 
Allah’a şükür. FETÖ üyeliğini tespit ettiğimiz her düzeyde Borsa çalışanı, tespit edildiği andan 
itibaren ertesi gün borsaya alınmadı. Tespit edilen şüpheli işlemleri ise zaten anlık olarak 
SPK’ya bildiriyoruz.”

11:52 Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım: 

“FETÖ/PDY, en güçlü olduğu dönemde, sarı lacivert bir duvara çarpmış, durmak ve gerilemek 
zorunda kalmıştır. Bu gurur tüm Fenerbahçelilerindir!” 

“Güzel ülkemizde son birkaç haftada meydana gelen olaylar, aslında 3 Temmuz 2011 sabahında 
bizlerin farkında olduğu, haykırarak dile getirdiği ancak değişik sebepler ile toplumun bir 
kesiminin, işittiğinde inanamadığı ve ‘gerçek olamaz’, ‘akıl dışı’ diye nitelendirdiği illegal bir 
yapının toplumun tüm kesimleri tarafından en iyi şekilde idrak edilmesine neden oldu.”

12:12 Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: “(7 Ağustos’ta İstanbul’da yapılacak miting) Bu miting 
herhangi bir partinin mitingi değildir. Bu miting, bütün Türkiye’nin mitingidir. Bütün partilerin, 
bütün demokratların, bütün vatanseverlerin, yurtseverlerin mitingidir. Hayat tarzları, dünya 
görüşleri ne olursa olsun herkesi pazar günü demokrasi nöbetini taçlandırmaya, İstanbul’a, 
Yenikapı Meydanına davet ediyoruz.”

13:17 Times gazetesi, İngiliz milletvekili Edward Garnier’in FETÖ’den kaleme aldığı rapor için 115 bin 
994 sterlin aldığını bildirdi.

13:30 Kızılay’daki demokrasi mitingine katılan Nobel Barış Ödülü sahibi Yemenli aktivist Tevekkül 
Karman: 

“Türk gençlerinin darbe karşıtı destansı cesareti, bana tıpkı tanklar karşısında kurşunlara göğüs 
geren ama barışçılığından ödün vermeyen Arap gençlerinin destansı mücadelesini hatırlattı”

14:01 Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş: 

“Amerika Birleşik Devletleri’ni yıkmaya çalışan bir örgüt lideri, diyelim ki bir papazın, burada 
Çankaya’da bir villada biz 15 sene yaşamasına müsaade etsek, ne hissederlerse biz de aynı 
şeyi hissediyoruz. Bu dostluk ilişkisi, Amerikalıların bu empatiyi mutlaka en kısa sürede 
yapmalarını gerektirir.”

14:29 Rusya Parlamentosu’nun alt kanadı Duma milletvekillerinden Vyaçeslav Nikonov:

“Darbe girişiminin ana figürünün Gülen olduğunu düşünüyorum. Şu an ABD’de yaşayan Gülen, 
iş dünyası, medya, okullar, üniversiteler ve STK’ların oluşturduğu büyük bir imparatorluğu 
yönetiyor.”

15:43 Özbekistan, Fetullah Gülen Terör Örgütü’nü (FETÖ) “yasa dışı örgüt kurmak ve yasa dışı 
faaliyette bulunmak, toplum düzenini bozucu yayın yapmak, toplumda huzur ve güveni 
bozmak” gibi suçları işlediği için yasaklayan ilk ülkeydi.
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14:32 FETÖ’nün darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast düzenlemek amacıyla 
Marmaris’te konakladığı otele saldırı gerçekleştirdikten sonra kaçan askerlerden 36’sı 
yürütülen başarılı operasyonlar sonucu gruplar halinde yakalandı. 

Saldırıya katıldığı belirtilen darbeci askerlerden Burkay Karatepe ise aranıyor. 
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15:53 Darbe girişimi gecesi Akıncı Üssü’nde gözaltına alınan tek sivil olan ve “FETÖ’nün hava 
kuvvetleri imamı” olduğu ileri sürülen Adil Öksüz’ün “SIR” plakalı otomobili Sakarya’da 
bulundu. 

16:10 Başbakan Binali Yıldırım ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüştü.

Yıldırım: “Olağanüstü hal uygulamasının başladığı andan itibaren hükümetimizce çıkarılan 
kanun hükmündeki kararnamelerin detayları hakkında bilgilendirdim. Bu konudaki bazı 
hassasiyetleri, düşüncelerini, endişelerini bizimle paylaştı. Bu konuyu tekrar hem Sayın Genel 
Başkan hem de biz, gerek bundan sonraki uygulamalar gerekse bugüne kadar yapılanlar 
açısından dikkate alacağız. Görüşmelerimiz bu çerçevede devam edecek”

Kılıçdaroğlu: “OHAL uygulaması ile ilgili Bakanlar Kurulunca yayımlanan kanun hükmünde 
kararnamelerle ilgili düşüncelerimizi ve endişelerimizi Sayın Başbakana aktardık. Sayın 
Başbakan not ettiler, sanıyorum önümüzdeki süreç içerisinde temaslarımız devam edecek”

16:29 Bosna Hersek’te haftalık yayınlanan Stav dergisi, ülkede terör örgütü elebaşı Gülen’e ideolojik 
yakınlığı bulunan kurumların isimlerini kamuoyuyla paylaştı.

17:28 Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüştü.

Yıldırım: “OHAL’e dayanılarak çıkarılan KHK’larda amaç, darbe teşebbüsüne yönelik risklerin 
bertaraf edilmesi ve siyasetin normalleştirilmesi, bu anlamda siyaset dışı girişimlerin ortadan 
kaldırılmasıdır”

“Tehlike bitmiştir denemez, bu yapı düşünüldüğünden çok daha derin bir yapıdır”

Bahçeli: “(Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bazı davaları geri çekmesi) 15 Temmuz sonrasında 
Türkiye’de yaşanan gelişmeleri de göz önüne alarak normalleşme sürecine ve partiler 
arasındaki birlik, beraberlik, dayanışmaya katkı sağlayabilecek olumlu, güzel bir yaklaşım 
olmuştur. Kendisine teşekkür ediyorum”
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17:54 Sağlık Bakanı Recep Akdağ: 

“(Askeri personele sınıf ve statü değişikliği için verilen sağlık raporu) Bu sebeple mağdur olduklarını 
düşünenler, Milli Savunma Bakanlığına müracaat edebilecekler”

“Bir yıl içinde müracaat isteniyor. Bu, geriye doğru bir yıl değil, daha eskiye gidilebilir. Biz, Milli 
Savunma Bakanlığı ile birlikte protokollerimiz çerçevesinde komisyonlar oluşturacağız ve ilgili bilim 
adamları, uzmanlar bu kişilerin raporlarını değerlendirecekler. Kendilerine haksızlık yapılmışsa, o 
ilgili sınıfa geçmeleri mümkün olacak”

“(Bakanlıkta açığa alınan personel) Açığa alınan herkesin, bu örgütle ilişkisi olduğu anlamına 
gelmiyor. Bir tedbir, uygulamasıdır. Sendikalara üye olanlar var, parasal ilişkileri ile örgüte yardımcı 
olan kişiler var. Bu ayın içinde bu süreci tamamlamaya çalışacağız”

“Yönetici pozisyonunda olan, hele hele örgütün yöneticisi pozisyonunda olanla, bir şekilde örgütle 
daha zayıf bağı bulunan ve daha alt kademedeki bir memurun değerlendirilmesi aynı ölçülerde 
yapılmayacak”.

18:32 Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph 
Dunford ile bir araya geldi.

18:33 Başbakan Binali Yıldırım, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford’u kabul etti.

18:33 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye, 7 Ağustos’ta Yenikapı’da 
düzenlenecek “Demokrasi ve Şehitler Mitingi”ne katılarak birer konuşma yapmaları için davet 
mektubu yolladı.

18:40 Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Robert Dölger, Dışişleri Bakanlığına 
çağrılarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Köln’de düzenlenen mitingde 
videokonferans yoluyla hitap etmesinin engellenmesine ilişkin Türkiye’nin duyduğu hayal 
kırıklığı ve tepki güçlü şekilde iletildi.

18:48 ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Meclisin, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe 
girişimi gecesi bombalanan bölümlerinde incelemelerde bulundu.

21:43 Milli Savunma Bakanı Fikri Işık: 

“(Askeri okullardaki FETÖ örgütlenmesi) Askeri uzmanların ve bu konuyu iyi bilen insanların 
bize söylediği rakam ki bizim de aynı kanaatimiz var, teknik analizlerde o çıkıyor, yüzde 95’in 
üzeri, mevcut okuyan öğrenciler.”

“9’u general olmak üzere 311 tane şu anda firarda asker var. Bunlarla ilgili çalışmalar da 
sürüyor.”

21:48 TBMM Dışişleri Komisyonu üyeleri, Brüksel’de STK temsilcileri ve vatandaşla buluştu.

Milletvekilleri, Türkiye’nin Brüksel Başkonsolosluğunda düzenlenen 15 Temmuz şehitleri anma 
programına katıldı.



22:48 Başbakan Binali Yıldırım’ın, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph F. Dunford ile 
görüşmesinde, FETÖ’nün yönlendirmesiyle 15 Temmuz’da vuku bulan darbe girişiminin Türk 
demokrasisi ve Türk milletine bugüne kadar yönelen en büyük tehdit olduğunu, devletin ve 
milletin bu süreçten güçlenerek çıktığını ifade ettiği, Türkiye’nin müttefiki ABD’nin, bu terörist 
darbe girişimine karşı tutumunu açık ve kararlı biçimde sergilemesinin önem taşıdığını 
vurguladığı bildirildi.

ABD Genelkurmay Başkanı Dunford’un da görüşmede, 15 Temmuz’daki menfur terörist 
darbe girişimini en güçlü şekilde kınadığını, bu ziyareti, ülkesinin Türk hükümeti ve milletiyle 
dayanışmasını göstermek amacıyla gerçekleştirdiğini, ABD’nin Türkiye’deki demokratik 
sisteme desteğinin tam olduğunu ve ABD makamlarının, Türk makamlarıyla işbirliğinin askeri 
alanda olduğu gibi diğer tüm alanlarda da devam edeceğini ifade ettiği belirtildi.



2 AĞUSTOS SALI
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00:59 Başbakan Binali Yıldırım, meydanlara seslendi:

“Ekonomimiz sapa sağlam ayaktadır. En ufak bir sarsıntı, en ufak bir esneme olmamıştır. Bu 
da bazılarının canını sıkmış, varsın olsun, ‘not düşürelim’ demişler, varsın düşürsünler. Ama 
biz başkalarının verdiği nota göre ayakta değiliz. Bize notu 79 milyon vatan evladı verdi. Nasıl 
verdi? O gün bankalara koştular, dövizlerini bozdurdular, bunların oyunlarını da kursaklarında 
bıraktılar.” 

02:25 Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde demokrasi nöbeti tutan 
vatandaşlara seslendi: 

“Şundan hepiniz emin olabilirsiniz; bu çete, millete bu zulmü reva gören bu katiller, bu caniler, 
başlarındaki bu hain FETÖ ile birlikte Allah’ın izniyle en ağır cezaya müstahaktırlar ve en ağır 
cezaya çarptırılacaklar. Bundan endişeniz olmasın.”

“Biz gücümüzü kimden aldık? Başta göz bebeğimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 
olmak üzere, biz bu gücü kimden aldık? Elbette başta Cenabı Allah’ın izniyle siz milletimizden 
alıyoruz. Bugün bu meydanda gönüllerimiz beraber, işin sırrı burada yatıyor. Bizim kalplerimiz 
birlikte atıyor. İşin sırrı burada, işin güzelliği de burada.”

02:54 Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Ankara’nın Kazan ilçesinde demokrasi nöbeti tutan 
vatandaşlara seslendi:

‘’Türkiye’yi işgal etmek isteyen yabancı güçlere karşı da mücadele ettiniz. Neyle? Elinizde silah 
var mıydı, tank, top, tabanca, tüfek, var mıydı? Yoktu. Onun için bu gerçekten, dünya tarihinde 
gerçekten altın sayfalara yazılacak bir destandır. Bunu unutturmamamız lazım.”

‘’Şimdi çocuklarımız bugünleri hayal meyal hatırlayacaklar ama büyüdükleri zaman, kendilerine 
bu yaşananlar anlatıldığı zaman, bunları tarih kitaplarında okudukları zaman, babalarıyla 
abileriyle anneleriyle dedeleriyle iftihar edecekler’.’

06:16 FETÖ’nün darbe girişimiyle ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin karar, Resmi 
Gazete’de yayımlandı.

08:33 PETKİM’in Aliağa’daki yerleşkesine operasyon düzenlendi, bazı adreslerde arama başlatıldı..

10:23 BM Dünya İnsani Zirvesi Gençlik Danışma Kurulu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik 
Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş’ın çağrısı üzerine, 40 farklı ülkenin gençlik temsilcileri ile bazı 
öğrenciler, darbe girişimine karşı ortak bildiriye imza attı. 

10:48 İzmir’in Urla ilçesinde FETÖ’nün darbe girişiminin yaşandığı gece sela okuyan müezzini darp 
eden H.Ö. tutuklandı.

14:35 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve bazı eski MHP’li 
milletvekillerine ait olduğu ileri sürülen görüntülerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 
89 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

14:42 İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taherian Fard:

“İran devlet ve halkı, darbecilere karşı tutumunu gösterdi, başından itibaren yanınızda yer 
aldık. Türkiye, yeni bir silahla darbecilerin önünde durdu. Bu silah, uçak ve tanktan daha 
önemliydi, halkın gücüydü.”
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14:51 FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan karı-
koca yargı mensupları itirafçı oldu ve FETÖ’nün yargı yapılanmasını anlattı.

İtirafçı Cumhuriyet Savcısı T.D:

“Cemaate mensup hakim ve savcılar T1, T2, T3, T4 olarak kategorize edilmektedirler. Birbirlerine 
yakın siciller belli bir sayıyı doldurulduktan sonra belirttiğim numara ve harf atlamaktadır. 
Bildiğim kadarıyla Ankara dışında yani taşrada görev yapan hakim ve savcılar taşra (T) olarak 
numaralandırılmaktadır. Böylelikle kurumsal bir yapı ortaya konulmaktadır.”

“Gülen’in rüyasında Kabe’ye gittiğini, Peygamberimiz ile görüştüğünü, Peygamberimizin ‘seni 
üzüyorlar değil mi’ diye sorduğunu, bunun üzerine Gülen’in ‘evet’ manasında başını sallayıp 
ağladığını, bunun üzerine Peygamber Efendimizin ‘merak etme az kaldı’ şeklinde cevap 
verdiğini anlatarak, HSYK seçimlerini kesinlikle bağımsız aday denilen şahısların kazanacağını, 
onlar için oy vererek oy istememiz gerektiğini belirten konuşmalar yaptılar.”

İtirafçı Hakim T.D: 

“Gülen cemaatine mensup insanlar 3’er, 4’erli gruplar halinde vazifelendiriliyorlardı. Bu 
kişiler her biri, bir üniversitenin hukuk fakültesinden sorumlu oluyordu. Sorumlular kendi 
üniversitelerine giderek burada ‘beşlik’ diye tabir edilen, cemaate bağlılığı en üst seviyede 
olan bu kişileri Ankara’daki çalışma evlerine hazırlarlardı.”

15:29 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, “Uluslararası 
Yatırımcılarla Yüksek Düzeyli Ekonomi Toplantısı”nda konuştu: 

“İsim vererek konuşacağım kusura bakmayın, bazı ülkeler havalanlarında ne yazık ki 
‘Türkiye’ye gitmeyin, Türkiye’ye gidişiniz Erdoğan’ı güçlendirir’ gibi reklamlar koymaktadır. Bu 
nasıl demokrasidir? Ben askeri darbeyle iş başına gelmiş bir cumhurbaşkanı değilim, halkının 
yüzde 52 oyuyla iş başına gelmiş bir cumhurbaşkanıyım”

“Sizlerle paylaşmak istediğim şudur; şu ana kadar bize Batı’dan gelen hiçbir temsilci yoktur. 
Ziyaretimize gelen hiçbir temsilci yoktur fakat Belçika’da, Fransa’da terör eylemleri olduğu 
zaman oralara nasıl gittiklerini biliyoruz”

16:02 Avukat Mert Eryılmaz, Fetullahçı Terör Örgütü’nün darbe girişimine destek verdiği iddiasıyla 
ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper ve 
Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel hakkında, ‘’anayasayı ihlal”, “terör örgütü 
propagandası yapmak”tan suç duyurusunda bulundu.

16:04 Trabzon’da, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) önde gelen isimlerinden biri olduğu belirtilen 
Davut Hancı tutuklandı.

16:13 Avrupa Diplomatlar Birliği Başkanı Gunther Meinel:

“Çok tehlikeli bir örgüt olduğunu söylemiştim. Şimdi bunların böyle bir darbe girişiminde 
bulunması asla kabul edilemez. Türkiye demokratik ve çok güçlü bir ülkedir” 

16:26 Isparta’da, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili soruşturmada hakkında 
gözaltı kararı çıkartılan iş adamı Vedat Savlu, polisten kaçmaya çalışırken 4. kattan düşerek 
yaşamını yitirdi.
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16:27 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, “Uluslararası 
Yatırımcılarla Yüksek Düzeyli Ekonomi Toplantısı”nda konuştu:

“Almanya’daki vatandaşlarımızın oluşturduğu STK’lar, bunlar Alman vatandaşı aynı zamanda, 
orada ‘Darbelere hayır demokrasiye evet’ diye bir miting düzenledi, Köln’de. Bu mitingde, 
Türkiye’den oraya video konferansla benim bağlanmamı hazmedemediler.”

Belediye her türlü aksiliği yaptı, yerel mahkeme ‘hayır’ dedi ve Alman mahkemeleri çok 
hızlı çalışıyor maşallah. Anında Anayasa Mahkemesi de ‘hayır’ kararı verdi. Ya 4 bin terörist, 
Şansölye geldiğinde, ‘4 bin 500 oldu’ dedi, 500 dosya daha eklendi buna, ‘geciken adalet 
adalet değildir, Sayın Şansölye’ dediğimde, ‘haklısınız’ dedi. Peki niye çalışmıyor yargınız?”

16:52 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

“Geçmişte FETÖ’nün mağdur ettiği binlerce kişi var. Balyoz, Ergenekon, casusluk davaları...
Pek çok insan mağdur edildi. Bunların itibarlarının iade edilmesi lazım.”

18:20 Haklarında yurtdışına çıkış yasağı getirilen, aralarında asker, hakim, savcı, polis ve gazetecilerin 
de bulunduğu bin 297 kişinin pasaportlarına tahdit konuldu.

18:29 Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik açılan dava ve soruşturmaların ardından firar eden üst 
rütbeli subayların arasında 2 tümamiral, 4 tuğamiral ve 1 tuğgeneralin bulunduğu öğrenildi.  

20:53 FETÖ’nün darbe girişiminin izlerini yerinde görmek için gelen 20 ülkeden 50’ye yakın gazeteci, 
TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Ankara Emniyet Müdürlüğüne verilen zarara yakından 
tanık oldu.
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20:53 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek: 

“Bunu ilk defa açıklıyoruz. Özellikle PKK ve IŞİD’den bazı güçler tarafından Türkiye’ye sızmalar 
yapılacak. Türkiye’nin pek çok vilayetinde aynı anda olaylar çıkaracaklar. Polis bunlarla 
uğraşırken, FETÖ’cülerin kalıntıları, yeniden bir darbe girişiminde bulunacak. Amaçlarının bu 
olduğunu duyuyoruz. Ve bu yeni darbe girişiminin de bazı ülkeler tarafından destekleneceği 
ifade ediliyor. Ülkemiz de milletimiz de bu işe karşı başarıyla çıkar.”

21:34 TBMM Dışişleri Komisyonu üyelerinden oluşan heyet, FETÖ’nün darbe girişimi ve sonrasında 
Türkiye’de yaşanan gelişmeleri anlatmak üzere İngiltere’de temaslarda bulundu.

21:42 Yargıtay 16. Ceza Dairesi, kamuoyunda “Böcek” davası olarak bilinen, başbakanlığı sırasında 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çalışma ofisine dinleme cihazı konulmasına ilişkin 
davada yerel mahkemenin bazı sanıklara ilişkin beraat hükümleriyle sanıklardan dönemin 
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Şube Müdür Yardımcısı Sedat 
Zavar ve aynı müdürlükte görevli polis memuru İlker Usta’nın mahkumiyetine ilişkin kararını 
bozdu. Daire, Usta ve Zavar’ın tahliye taleplerini reddetti.

22:12 Eski İsveç Başbakanı Carl Bildt:

“Eğer AB liderleri, Türkiye’ye derhal gitmiş, darbe kabusuna karşı desteklerini hızla sunmuş,  
Türk halkını tebrik etmiş, Cumhurbaşkanı ile hükümetle ve Meclisin liderleriyle beraber 
oturmuş olsaydı, AB bugün daha iyi bir pozisyonda olurdu. Bu durumda, Avrupa en azından 
siyasi ideallerini ve demokratik değerlerini savunmayı denemiş olurdu.”

22:26 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalyan Rainews24 kanalına konuştu:

“Bayan Mogherini öncelikle bir defa dışarıdan konuşmamalıydı. Bayan Mogherini önce çıkıp, 
Türkiye’ye gelmeliydi. Soruyorum; İtalyan Parlamentosu bombalansa tepki ne olur? Mogherini 
bir İtalyan olarak iyi yaptılar, bundan sonraki hukuki süreç nasıl devam edecek, ben bundan 
endişe duyuyorum; bunu mu söyleyecek.”

23:24 Belçika’nın Anvers kentinde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen TBMM Dışişleri 
Komisyonu üyeleri darbe girişiminde yaşadıklarını ve daha sonra alınan önlemlere ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu.

23:43 Başbakan Binali Yıldırım, CNN Türk-Kanal D ortak yayınında konuştu:

“Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanına sordum. ‘Yani bu nasıl olur’ dedim. ‘Başbakanın haberi 
yok, Cumhurbaşkanının haberi yok. Tamam Genelkurmay Başkanının bilgisinin olması gayet 
doğal ama aynı zamanda Başbakana da söylemeniz gerekiyor çünkü siz Başbakana karşı 
sorumlusunuz, bağlısınız.’ Tabii bunun cevabını veremedi. Herhangi bir şey de söyleyemedi, 
doğrusu bu.”

“Bu örgüt o kadar kendisini saklayabiliyor ki ne kadar dikkat ederseniz en yakınınızdakini 
bile fark edemiyorsunuz. Cumhurbaşkanımızın yaveri, bizim yanımızda çalışanlar. Neticede 
insanlar bunlar ortaya çıktığında, ‘Vay anasını ya bu da mı, hiç aklıma gelmezdi’ diyor.”

“Şu anda zannediyorum 20 binin üzerinde, 23 bin civarında öğretmen açığa alındı. Dolayısıyla 
ders sezonu da geliyor, okullar açılacak, öğretmen ihtiyacı var. Bu yüzden 15 bin öğretmen 
alınması konusunda Bakanlar Kurulunda bir karar aldık ve Milli Eğitim Bakanına gereğini 
yapması talimatını verdik.”





3 AĞUSTOS ÇARŞAMBA



- 160 - 

00:17 Başbakan Binali Yıldırım, aralarında siyasiler, yazarlar ve gazetecilerin de bulunduğu kişilere 
yönelik açtığı bin 500 davayı geri çektiğini belirtti.

01:20 TBMM Dışişleri Komisyonu üyelerinden oluşan heyet, ABD Dışişleri Bakanlığı’nda görüşmelerde 
bulundu

Komisyon Başkanı Taha Özhan:

“FETÖ liderinin bir kere örgütüyle ve üyeleriyle çok rahat bir şekilde muhatap olmasını 
sağlayan iletişim ağlarının öncelikle kesilmesi ve geçmişte olan iadeler gibi suçlu şahsa yapılan 
ilk müdahalenin yapılması gerektiğini yani gözaltına alınması, dışarıyla ilişkisinin kesilmesi 
yönündeki müdahalelerin yapılması gerektiğini dile getirdik”

01:55 Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi etrafında demokrasi nöbetini sürdüren vatandaşlarla bir 
araya geldi.

11:00 Darbe girişiminin ardından “demokrasi nöbeti” tutan vatandaşlar, 7 Ağustos’ta İstanbul’da 
düzenlenecek mitingde, siyasi parti liderlerini bir arada görmek, birlik ve beraberlik tablosuna 
tanık olmak istiyor

Sadık Tezcanlı: “MHP’li, CHP’li AK Parti’li veya başka bir şey değil, önemli olan vatandır”

Hatice Turalı: “Hepimiz beraberiz. Süreçte Sayın Devlet Bahçeli de Kılıçdaroğlu da bize destek 
verdi. Bu gayet güzel ve gurur verici”

Kamile Pekyanık: “Türkiye için el eleyiz. Hepimiz kardeşiz. Tüm liderleri bir arada görmek 
isteriz”

11:02 Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fetullahçı Terör Örgütü’nün 
(FETÖ) darbe girişiminden sonra yurt dışındaki gazetelerin ve dergilerin editörleri ile 
Türkiye’deki bütün misyon şeflerine ekonominin sapasağlam olduğunu ve hükümetin yanında 
olduklarını özetleyen bir mektup yazdıklarını bildirdi. 

11:03 Fransa’da FETÖ’ye bağlı eğitim veren Selman Asan Koleji’nin bulunduğu binanın sahibi, binayı 
geri alacaklarını açıkladı

Binanın sahibi iş adamı Asan: “Bizi devletimizle, milletimizle rahat bırakın. Okulumuzu terk 
edin”

11:07 Haberleşmelerini gizlilik üzerine kuran FETÖ üyelerinin bazılarının, talimatları gerektiğinde 
çiğnenerek yok edilmesi amacıyla “yenilebilir kağıt” üzerine not alma seçeneğini de kullandığı 
tespit edildi. 

11:13 Soruşturma kapsamında sevk edildiği mahkemece adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest 
bırakılan eski uzman jandarma Yusuf Bozca, emniyet ifadesinde, “Dink cinayetinin FETÖ/PDY 
üyelerince organize edildiğini ve darbe girişimi temellerinin bu cinayetle atıldığını” anlattı.

Şüpheli Bozca: “Hrant Dink cinayeti, FETÖ/PDY’ye mensup kişilerce organize edildi ve cinayetin 
işlenmesine göz yumuldu. Bu cinayet sonrasında jandarmada ve emniyet birimlerinde 
tasfiyeler başladı. Bu tasfiyelerden sonra Fetullahçı yapılanmaya mensup kişiler, tasfiye edilen 
kişilerin yerlerine görev aldı.”
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11:17 Malatya’da FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen iş 
adamı, örgütün “kurban bağışı” adı altında topladığı yardımlar hakkında çarpıcı bilgiler verdi.

İş adamı Süleyman Ataş: “Topladıkları kurbanlardan sadece birisini göstermelik kesiyor, 
gerisini de dolara çevirip ABD’ye gönderiyorlardı.”

11:18 Kara Harp Okulu’nda okurken FETÖ mensubu komutanlarının psikolojik baskısı ve haksızlığı 
dolayısıyla istifa eden Hataylı Mehmet Solak, darbe girişiminde bulunan ve birçok kişinin 
hakkını yiyen kişilerin hak ettikleri cezaya çarptırılmasını istiyor

Solak: “Okulda nöbetimi tuttuğum halde nöbette uyuduğumu, Cumhurbaşkanımızın verdiği 
konferansta iki sayfa not tuttuğum halde uyuduğumu iddia etmeleri ve sürekli bana ‘Senin 
gibi adamlar subay oluyor. İleride 20 askere sahip çıkamıyor. Ben burada olduğum sürece seni 
subay yaptırmam’ diyen sınıf amirimi hiçbir zaman unutmadım.”

11:24 FETÖ’nün darbe girişimine karşı Ankara Emniyet Müdürlüğünün önündeki protestolara katılan 
ve burada şehit olan 34 yaşındaki Ömer İpek’in 8 yıl sonra kavuştuğu 5 aylık ikizleri babasız 
kaldı. 

11:30 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, baş 
başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

11:48 İstanbul’daki Kartaltepe Kışlası Komutanı Davut Ala, darbe girişimi sırasında çıkan çatışmada 
7 kurşunla vurulmasına rağmen kahramanca direniş göstererek kışlasını darbe yanlısı askerlere 
teslim etmedi 

Piyade Albay Ala: “Milletimiz ve vatanımız için parmağım, ciğerim, vücudumun her yeri feda 
olsun.”
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12:26 Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın 
(FETÖ/PDY) 25 Aralık soruşturması kapsamında usulsüz dinleme yapmasına ilişkin hazırlanan 
iddianamede, eski savcı Muammer Akkaş hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla 
119,5 yıldan 247 yıla kadar, hakimler Süleyman Karaçöl ve Menekşe Uyar hakkında da 
ağırlaştırılmış müebbet ile 25,5 yıldan 63 yıla kadar hapis cezası istendi. 

12:32 İstanbul’da, terör örgütü FETÖ’nün “Himmet imamlarından” olduğu iddia edilen Murat Kılıç ile 
10 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, 3 milyon 500 bin TL, 50 milyonluk çek, senet ve 
değerli kağıt, “Himmet” adı altında para akışını gösteren belgeler, 1 dolarlık banknotlar ve 
sahte belgeler ele geçirildi. Bulunan 1 dolarlık banknotlardan birinde Murat Kılıç’ın fotoğrafının 
yer aldığı görüldü.

12:58 YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç:

“Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerimizdeki bu terörist FETÖ/PDY yapılanmasını tamamen 
temizlemek kararlılığındadır.”

13:02 Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik dava ve soruşturmalarda haklarında yakalama kararı olan 
Fetullah Gülen, Emre Uslu, Ekrem Dumanlı, hakim, savcı ve iş adamlarının yanı sıra bazı 
emniyet müdürleri de firari durumda 

Firarilerin arasında darbe girişimine katılan 9’u general, 300 civarında asker de yer alıyor

Kayyum atanan Zaman gazetesinin eski çalışanlarına ve yöneticilerine yönelik yürütülen 
FETÖ/PDY soruşturmalarında, Bülent Keneş, Abdullah Abdulkadiroğlu, Bilal Şahin, Bülent 
Ceyhan, Fatih Akalan, Fatih Yağmur, Kamil Maman, Mahmut Hazar ve Selahattin Sevi’nin de 
aralarında bulunduğu 49 şüpheli aranıyor 

Eski Milletvekili Hakan Şükür de yurt dışına kaçanların arasında bulunuyor
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13:36 Din Şurası, Fetullahçı Terör Örgütü’nce (FETÖ) 15 Temmuz’da gerçekleştirilen kanlı darbe 
girişiminin ardından “15 Temmuz Darbe Girişimi ve Din İstismarına Karşı Birlik, Dayanışma ve 
Gelecek Perspektifi” gündemiyle Bilkent Otel’de tarihinde ilk kez olağanüstü toplandı.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez:

“Uzun yıllardır varlığı bilinen ve her türlü yolu kendi emelleri için mübah gören, dini ve dini 
duyguları istismar eden, bu duygularla milletimizin zekatını, sadakasını, infakını ve evlatlarını 
çalan, dinimizin temel değerlerini ve kavramlarını gasbeden, her türlü gayri İslami ve gayri 
ahlaki tutum ve davranışlarla fitne, fesat, yalan ve desiselerle kendine insan ve imkan devşiren, 
devletin tüm yapılarına sirayet ederek milletin geleceğini ipotek altına almaya çalışan ve son 
darbe girişimiyle millet tarafından suçüstü yakalanan FETÖ terör örgütünü dini bir yapı olarak 
görmek mümkün değildir. Bu örgütün elebaşını da din alimi ve dini rehber olarak kabul etmek 
mümkün değildir.”

13:52 Türkiye’nin Hartum Büyükelçisi Cemalettin Aydın, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 
Sudan Cumhurbaşkanlığı’nın ülkedeki FETÖ okullarının kamulaştırılmasına yönelik karar 
aldığını söyledi.

14:01 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz’da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 
tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminde hedef olan Genelkurmay Başkanlığına geldi. 

14:07 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Din Şurası’nda konuştu:

“Bu salondan ilan ediyorum, şu saatten sonra, Pensilvanya’daki şarlatanın, terörist başının 
hezeyanlarına kulak vermeye devam eden herkes başına gelecekleri peşinen kabul etmiş 
demektir.”

“Biz ikaz görevimizi yıllardır yerine getirdik. ‘Tabanı ibadet, ortası ticaret, tavanı ihanet’ diye de 
bunu tanımladık, tarif ettik. Bundan sonra artık ‘tabanı ibadet’te bile çekinmeye başlıyorum” 

“Hiç şüphesiz 15 Temmuz gecesi ne kadar kara başlamışsa sabahı da o derece aydınlık 
sonuçlanmıştır. Artık bir yandan ülkemize, milletimize yönelen bu hain saldırının 
müsebbiplerinden hesap sorma, bir yandan da muhasebe yapma zamanıdır”

“Her şeye rağmen bu hain örgütün gerçek yüzünü çok daha önceden ortaya dökememiş 
olmanın üzüntüsü içindeyim. Bundan dolayı hem Rabbimize hem de milletimize verecek 
hesabımız olduğunu biliyorum. Rabbim de milletim de bizi affetsin”

14:46 TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Din Şurası’nda konuştu:

“Bundan böyle Türkiye darbeler ülkesi olmaktan çıkmıştır. Biiznillah bir daha darbeye teşebbüs 
etme fikri olamayacaktır. Zira millet karşı koymuştur, boyun eğmemiştir ve özümsemiş olduğu 
bir sistemin yıkılmasını istememektedir.” 

15:30 Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland:

“Bu örgütün Türkiye’deki kurum ve kuruluşlara, yargıya, orduya ne derece sızdığını ve 
demokratik değerlere karşı eylemlerinin ne derece etkili olduğunu Avrupa’nın çok net 
anlamadığını görüyoruz.”
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15:35 Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi:

“Türkiye, eski şanlı dönemini yeniden yaratmak istemektedir ama aynı zamanda gizli çalışan 
insanlar oluştu Türkiye’de. Bu kirli darbeyi Allah başarısız kılmıştır. Hepimiz bir ümmet olarak 
açık gözlerle çalışmalıyız ve hiçbir şey gizlememeliyiz.”

19:56 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 

“(Demokrasi ve Şehitler Mitingi) Millet iradesi, tuttuğu demokrasi nöbetini Yenikapı’da 
finale taşıyacaktır ve dosta güven, düşmana korku salacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi Genel 
Başkanı olarak, aldığım davet uyarınca 7 Ağustos günü İstanbul Yenikapı’da milletimle birlikte 
olacağım.”

19:59 Miting günü, emniyet güçleri haricinde, temizlik, malzeme dağıtımı, alan hazırlıkları, teknik ve 
organizasyon ekibi dahil 13 bin kişi görev yapacak

Alanda 60 metre genişliğinde 16 metre yüksekliğinde sahne kurulacak, ses sistemi, led 
ekranlar ve arama noktalarındaki kapıları beslemek üzere 54 jeneratör kullanılacak

20:09 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine 
ilişkin soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen hakim ve savcılardan 
bulunamayan 56 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

21:21 Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland’ın, darbe 
teşebbüsünü kınamak ve dayanışma göstermek amacıyla gerçekleştirdiği ziyaretten 
memnuniyet duyduğunu belirtti.

22:42 İçişleri Bakanı Efkan Ala, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile görüşmesinde 
konuştu:

Türkiye bir Avrupa ülkesidir, demokrasisine bu türlü bir darbe girişimi hepimizi derinden 
üzmüştür ama Avrupa’daki dostlarımızdan da daha yüksek sesle bu darbe girişimini kınayan 
ve Türkiye demokrasisinin yanında duran ifadeler bekliyoruz, bekledik.”

“Amacımız da kurumsallaşmış, gelişmiş bir demokrasiyi tamamen inşa ederek, bir daha darbe 
imkanını ve ihtimalini tamamen ortadan kaldıracak şekilde bu reformları yapmaktır ve bir 
daha kimsenin buna tevessül edemeyeceği bir hale getirmektir.”

23:55 TBMM Dışişleri Komisyonu üyelerinden oluşan heyet, FETÖ’nün darbe girişimi ve sonrasında 
Türkiye’de yaşanan gelişmelerle ilgili temaslarda bulunmak üzere geldiği Londra’da, Türk 
toplumunun temsilcileriyle buluştu.





4 AĞUSTOS PERŞEMBE
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00.30 FETÖ’nün darbe girişimi sırasında TBMM’yi bombalayan Akıncı’daki 4. Ana Jet Üs 
Komutanlığında görevli Hava Pilot Kurmay Yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı, savcılık ifadesinde, 
“Emre istinaden belirlemiş olduğumuz koordinata doğru yaklaşarak hedefe kilitlendim. 
Meclisin üzerine joystickteki bomba butonuna basarak sol kanat altında bulunan bir adet LGB 
bombasını bırakıp oradan ayrıldım” dedi.

01:20 Darbe girişiminin ardından İstanbul’da Taksim, Kısıklı ve Saraçhane’nin de aralarında 
bulunduğu farklı meydanlarda başlatılan “demokrasi nöbeti” devam ediyor. 

01:55 Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 
önünde uçaklardan atılan bombalar nedeniyle ağır yaralanan 23 yaşındaki Oğuzhan Yaşar, 
tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

02:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne 
atılan bomba nedeniyle yaralanarak saldırıdan 18 gün sonra şehit olan 23 yaşındaki Yaşar’ın 
ailesini hastanede ziyaret etti

02.15 Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin’in Silifke ilçesinde demokrasi nöbetine katılanlara hitap 
etti: 

“(FETÖ’nün darbe girişimi) Başta Başkomutanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 
olmak üzere, Başbakanımız, tüm bakanlarımız, milletimiz, askerimiz ve polisimiz hep birlikte 
dik durduk ve bu FETÖ’cü satılmış güruhlara, o haşhaşi eniklerine karşı mücadele ettik ve 
etmeye de devam edeceğiz.”

“Fetullahçı Terör Örgütü, Pensilvanya’dan o teröristbaşından almış olduğu talimatla milletin 
silahıyla, tankıyla, savaş uçağıyla, helikopteriyle milletimize saldırdı. Milletimiz ne yaptı? O 
FETÖ’cü terör örgütü ve onu destekleyenlere karşı tankların altına yattılar. O imanlı göğüslerini 
demokrasi ve bu ülke için o silahlara siper ettiler. Dimdik ayakta durdular.”
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05.40 FETÖ’nün darbe girişimi ve sonrasında Türkiye’de yaşanan gelişmeleri anlatmak üzere ABD’ye 
gelen heyet, Savunma Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı yetkilileriyle görüşerek başkent 
Washington’daki temaslarını tamamladı

Komisyon Başkanı Özhan: “Özellikle son toplantılarda, yaşanabilecek riskler ve Gülen’in iade 
sonucuyla ilgili daha ciddi görüşmeler oldu”

07.31 Pakistan Parlamentosunun her iki kanadında, 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından Türk 
hükümeti ve halkına destek içeren kararlar oy birliğiyle geçirildi

Senatonun karar metninden: “Senato, demokratik normları koruyarak ve askeri darbeyi 
yenerek ve ülkesini anarşiden ve iç savaştan kurtararak benzersiz bir cesaret gösteren cesur 
Türk halkını över, tebrik eder ve kutlar”

10:34 Başbakan Binali Yıldırım, aralarında siyasiler, yazarlar ve gazetecilerin de bulunduğu isimlere 
yönelik açtığı bin 500 davayı geri çekti. 

10.44 Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat: “Normalde darbe girişiminde bulunulan 
bir ülkede ekonomi darmadağın olurdu. Biz şu anda aslanlar gibi mücadele ediyoruz”

11.01 Malatya’da FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında itirafçı olan Mehmet Tanrıverdi, 
örgütün “himmet” adı altında topladığı yardımlar hakkında çarpıcı bilgiler verdi

Tanrıverdi: “Yaklaşık 400 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda himmet listesinde 
herkesin isminin olmasını, bu listeyi direkt ahirette Peygamber Efendimizin kontrol edeceğini, 
o gün geldiğinde listede ismi bulunmayanların pişman olacakları söylenerek herkesin parayla 
katkıda bulunması istendi”

11.12 Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Kudret Bülbül, Fetullahçı Terör Örgütü 
(FETÖ) ile bağlantısı tespit edilen Türkiye Burslusu uluslararası öğrencilerin burslarının anında 
kesileceğini ve emniyet güçleriyle işbirliği yapılarak ülkelerine geri gönderileceğini söyledi.

11.24 Kanser tedavisi nedeniyle doktor kontrolü için Trabzon’dan Ankara’ya gelen ve FETÖ’nün darbe 
girişimine tepki göstermek amacıyla sokağa çıktıktan bir süre sonra darbeciler tarafından silahla 
öldürülen Sedat Kaplan’ın annesi, oğlunun ardından gözyaşı döküyor.

Anne Kaplan: “Oğlum, hastalığı dolayısıyla askerlik yapamadı ama yine de şehit oldu. Nasibi 
oradaymış.”
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11:28 Darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kapatan askerlere operasyon 
düzenleyen özel harekat timinin amiri, o gece yaşananları anlattı:

“Emniyet Müdürümüz Mustafa Çalışkan, ‘canından şüphe eden, korkan veya operasyona 
girmek istemeyen varsa burayı terk edebilir’ dediğinde, ‘sonuna kadar yanınızdayız, kanımızın 
son damlasına kadar savaşacağız’ cevabını verdik”

11:28 FETÖ’nün darbe girişimi sırasında yakınlarını kaybeden, yaralanan veya maddi zarara uğrayan 
vatandaşlar, valiliklere başvurmaya başladı. Bu kapsamda ilk etapta 649 kişi, Ankara Valiliğine 
müracaat etti

11:47 Fetullah’çı Terör Örgütü’nün darbe girişiminin ardından Bolu 2. Komanda Tugay Komutanlığı 
ve İl Jandarma Komutanlığı önüne tedbir amacıyla konulan iş makineleri, konteyner ve beton 
su borularının kaldırılmasının ardından D-100 Karayolu’nun İstanbul yönü ulaşıma açıldı.

12:49 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 

“(FETÖ elebaşı Fetullah Gülen) Sözde kitaplar yazıyormuş, sözde eserleri varmış, artık ne tür 
intihaller yapıldığını bilemem ama çok intihaller olduğu belli. Diyanet İşleri Başkanımıza da bir 
ara söyledim. ‘Bunun sözde eserlerini Din İşleri Yüksek Kurulumuza verin de bunları şöyle A’da 
Z’ye incelesinler, inceletsinler. Bu kitapların içerisinde, birçok bizim dinimizle bağdaşmayan 
ifadeler var. Ve ondan sonra da FETÖ’nün Günah Galerisi diye bir kitabı siz yayınlayın.’ Ve 
burada bütün gerçekleri ortaya serilsin.

12:56 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, Arap dünyasında İsrail’e yakınlığı ile 
bilinen Filistinli iş adamı Muhammed Dahlan’ın televizyon kanalına konuştu:

“Bizi terör listesine alması için ABD yönetimine İncirlik Üssü kozunu kullanarak baskı yapıyorlar.”
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13:39 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Oda ve 
Borsa Başkanları ile İstişare Toplantısı’nda konuştu:

“Milleti himmet diyerek soydular soğana çevirdiler. Şimdi her şey meydana çıkıyor. Daha çok 
şeyler çıkacak. Daha noktayı koymuş değiliz, bu bir virgüldür. Daha devam ediyoruz. Rehavet 
yok, gevşemek yok, kararlı bir şekilde bu süreci devam ettirmek durumundayız”

“Meydanı ne FETÖ’ye ne PKK’ya ne DAİŞ’e ne de başka terör örgütlerine, ihanet çetelerine 
asla bırakmayacağız. İstiklal Marşımızda ifade edildiği gibi yurdumuzun üzerinde tüten en son 
ocak sönmeden kimsenin bu bayrağı indirmeye, bu milleti esir almaya, bu vatanı işgal etmeye 
gücü yetmez”

“Şu anda yakalananlar, buz dağının görünen yüzü. Diğerleriyle ilgili çalışmalar sürüyor. 
Şüphesiz bu örgütün bir de iş dünyası ayağı var. En güçlü oldukları yer belki de orası. Çünkü 
kuraldır, finansı olmayan hiçbir proje başarıya ulaşamaz. Bu eli kanlı örgütün iş dünyası 
içindeki tüm bağlantılarını, tüm düzenini, tüm akarlarını tamamen kesmekte kararlıyız”

“FETÖ’ye aktarılan her kuruş, bu millete sıkılmak üzere namluya sürülmüş bir mermidir. Millete 
kurşun sıkanı nasıl affetmiyorsak o kurşunu finanse edeni de affetmeyeceğiz”

14:07 MHP’nin olağanüstü kurultay tartışmaları kapsamında HSYK’ya şikayet ettiği ve HSYK’nın 
FETÖ’nün darbe girişimi sonrası açığa aldığı Ankara 2. Hukuk İcra Mahkemesi Hakimi Burhan 
Yaz, Kırşehir’de gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Oda ve 
Borsa Başkanları ile İstişare Toplantısı’nda konuştu:

14:15 Uluslararası Af Örgütü Avusturya Şubesi, üyelerine gönderdiği mektupla Türkiye’deki 
darbecilerin haklarını savunmak için yardım talebinde bulundu.

15:13 İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği, FETÖ/PDY’nin kurucusu Fetullah Gülen hakkında “15 Temmuz 
darbe girişiminin talimatını verdiği” gerekçesiyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı

15:25 Uluslararası Af Örgütü Avusturya Şubesi, üyelerine gönderdiği mektupla Türkiye’deki 
darbecilerin haklarını savunmak için yardım talebinde bulundu.

15:29 Genelkurmay Başkanlığının tüm itirazlarına rağmen, kamuoyunda “kozmik oda” olarak bilinen 
Genelkurmay Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığında 20 gün boyunca yapılan aramaların 
ayrıntıları, HSYK Başmüfettişliğinin raporuyla ortaya çıktı.

Odalardaki belge ve arşiv kayıtları, devlet sırrı niteliğinde, devletin güvenliğiyle ilgili doğrudan 
bilgiler içerdiğinden bu odalara giriş izni verilemeyeceği tespitlerinin yer aldığı tutanaklarda, 
“Bu açıklamaya rağmen Hakim Kadir Kayan tarafından bugüne kadar yapılan incelemelerden 
1970’li yıllardan günümüze kadar yüklenen suçla ilgisi olmayan devlet sırrı niteliğindeki tüm 
bilgilere nüfuz edilmiştir” ifadeleri dikkati çekti.

15:39 FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma 
kapsamında Erzurum’da gözaltına alınarak Ankara’ya getirilen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in 
yeğeni Muhammet Sait Gülen, savcılık sorgusunun ardından tutuklandı.
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16:30 FETÖ üyelerinin 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından, terör örgütünün kamudaki 
üyelerini temizlemeyi amaçlayan çalışmalar kapsamında, öğrenci ve yöneticileri kalkışmaya 
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15:51 Pakistan’da yaşayan Türkmenler, 15 Temmuz darbe girişimine karşı Türk halkına ve şehitlere 
destek için dua etti, mevlit okuttu. 

16:14 Başbakan Binali Yıldırım: 

“(FETÖ) Bu örgüt, bir Amerikan dolarına bu ülkenin çocuklarını canavarlaştırdı. Bu örgüt, 
bünyesine aldığı çocukları, gençleri ülkesine düşman etti. Bu örgüt, ‘dinini diyanetini öğrensin, 
vatanına milletine hizmet etsin’ diye kendisine teslim edilen masum çocuklarımızın kanına 
girdi.”

16:18 Rusya Liberal Demokrat Parti lideri Vladimir Jirinovski:

“(FETÖ elebaşı Fetullah) Gülen de ABD de Türkiye’nin düşmanı. ABD Gülen’i sadece 
barındırmıyor, ona maddi destek de sağlıyor.”

16:24 Yıldız Teknik Üniversitesi  Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Varank’ın adı, darbe girişimi ardından 
FETÖ ile bağlantısı olduğu iddiasıyla kapatılan ve örgütte önemli bir yerinin bulunduğu, 
Fetullah Gülen grubuna bağlı ilk eğitim kurumu olduğu belirtilen Yamanlar Eğitim Kurumlarına 
bağlı liselere verildi.

17:34 Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Kaynak Holding’e yönelik yürütülen soruşturma 
kapsamında el konulan dijital materyaller üzerindeki incelemelerde yeni detaylar ortaya çıktı.

İncelemelerde holding ve bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerde geçmiş yıllarda SGK kaydı 
bulunan 88 kişinin daha sonra emniyet teşkilatında çalıştığı belirlendi.

Soruşturmayı yürüten savcılık, bu göreve gelmeden önce Kaynak Holding ve bağlı şirketlerinde 
SGK’lı olarak çalıştığı tespit edilen emniyet görevlileri hakkında idari yönden gereğinin 
yapılması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yazı yazdı.

17:51 15 Temmuz darbe girişimine tepki için gittiği Boğaziçi Köprüsü’nde ağır yaralanan Cengiz 
Hasbal, tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti. 

19:10 TBMM Dışişleri Komisyonu  üyelerinden oluşan heyet, FETÖ’nün darbe girişimi konusunda 
New York’ta düşünce kuruluşları ve yabancı basın temsilcileriyle görüşmelerine başladı. 

19:32 FETÖ elebaşı Gülen’in yeğeni ve örgütün Erzurum’daki üst düzey sorumlularından olan 
Muhammet Sait Gülen, KPSS sorularının özel bir kurye ile getirilip kendisine okutulduğunu 
itiraf etti.

Erzurum’da gözaltına alınarak Ankara’ya getirilen Gülen, Ankara Emniyet Müdürlüğünün, 
FETÖ’nün saldırısı sonrasındaki durumunu gördükten sonra “vicdan azabı” ile FETÖ içinde 
yaşananları polise anlattı.

19:51 TBMM Dışişleri Komisyonu üyelerinden oluşan heyet, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin 
arkasındaki kişileri, kurumları ve zihniyeti anlatmak için gittikleri Londra’da temaslarını 
tamamladı.

20:02 Özel Kuvvetler Komutanlığı, FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında şehit olan 
Astsubay Halisdemir’in düştüğü yeri camla muhafaza altına aldı. 
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16:30 FETÖ üyelerinin 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından, terör örgütünün kamudaki 
üyelerini temizlemeyi amaçlayan çalışmalar kapsamında, öğrenci ve yöneticileri kalkışmaya 
karıştığı tespit edilen 171 yıllık Kuleli Askeri Lisesi de kapatıldı.

21:08 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisince İzmir’in Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen 
mitingde konuştu: 

“Silahlı Kuvvetler içinde yuvalanmış bir grup bir darbe girişiminde bulundu. İlk tespiti 
yapmamız gerekiyor. Bu darbe kime yapıldı, bu darbe Cumhuriyetimize ve demokrasimize 
yapıldı. Bu darbe girişimi, demokratik parlamenter sistemimize karşı yapıldı, demokratik, laik, 
sosyal hukuk devletimize karşı yapıldı. Cumhuriyet tarihimizin en kanlı darbe girişimidir bu 
darbe girişimi.”

21:30 Ukrayna’dan Türkiye’ye getirilerek Bitlis’in Ahlat ilçesine yerleştirilen Ahıska Türkleri, FETÖ’nün 
darbe girişimi sırasında şehit olanlar için mevlit okuttu.



5 AĞUSTOS CUMA
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00:27  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda 
bulundu, soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ““Terörün tehditlerinin sona ermesi diye 
bir şey olmaz. Kanser hücresi diyoruz ya. O virüs kazılıp atılırsa ancak ondan sonra ‘temizlendi’ 
diyebiliriz. Şu anda böyle bir şey henüz yok. Daha yolun başındayız”

“10 bine yakın gözaltında olan insan var. Bu basit bir rakam değil. Burada kalır mı? Söyleyeyim, 
kalmaz. Bu daha devam eder. Konuştukça bir şeyler çıkıyor. Yani halkalar sökülmeye başladı”

“Ben doğrusu tüm iş adamlarımızı kararlı gördüm, birlikten, beraberlikten yana olduklarını 
gördüm. Bu birlik ve beraberlik bizde olduktan sonra Allah’ın izniyle biz bu işi aşarız”

00:36  Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına 
alınan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

00:57  Başkent’te “demokrasi nöbeti” sürüyor.  Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Kızılay Meydanı’nda 
toplanan binlerce vatandaşın “demokrasi nöbeti” devam ediyor.

01:07  TBMM Dışişleri Komisyonu üyelerinden oluşan heyet, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin 
arkasındaki kişileri, kurumları ve zihniyeti anlatmak için gittikleri Londra’da temaslarını 
tamamladı.

01:07  Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturmalar kapsamında 
gözaltına alınan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun da aralarında bulunduğu 12 
şüpheli, “terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklandı.

01:15 Mardin, Siirt, Bingöl, Diyarbakır ve Şırnak’ta vatandaşların FETÖ darbe girişimine karşı 
başlattığı milli irade ve demokrasi nöbeti sürüyor

Guinness Rekorlar Kitabı’na göre yeryüzünün yaşayan en uzun insanı olan Sultan Kösen de 
Mardin’deki demokrasi nöbetine destek verdi.

01:35 Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Fatsa’da vatandaşlara hitap etti:  “(FETÖ üyeleri) Bu 
beyler ve hanımlar birtakım hilelerle hak etmedikleri yerlere gelmişler. Asker olmuşlar, polis, 
yargı mensubu, doktor olmuşlar. Millete hizmet etmek için değil, bu çeteye hizmet ederek 
milletin kanını emmek için bunu yapmışlar. Millete hizmet etmek milletin tepesine bomba 
yağdırmakla olmaz. Bunu, bize karşı olan emperyalistler bile yapmadı”

01:54 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Bursa’da Şehreküstü semtindeki 15 Temmuz 
Demokrasi Meydanı’nda “demokrasi nöbeti” tutan vatandaşlara seslendi: 

“(Yenikapı’da yapılacak Demokrasi ve Şehitler Mitingi) Sayın Bahçeli bu mitinge katılacağını 
açıkladı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. CHP’yi temsil etmesi için bir heyet göndereceğini 
açıklayan Sayın Kılıçdaroğlu’na da teşekkür ediyorum ancak inanıyorum ki Sayın Kılıçdaroğlu 
da kararını bir kere daha gözden geçirecek ve o gün milletimizle buluşacaktır”

02:05 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik,  Konya Mevlana Meydanı’nda demokrasi nöbeti 
tutan vatandaşlara hitap etti:

“Sayın Cumhurbaşkanımız ‘Bunlar terör örgütü, çete’ dedi. Birçok kişi de ‘Olur mu canım?’ dedi 
ama 15 Temmuz akşamı gördük ki bunların ihaneti öyle bir boyuta ulaştı ki ibadette aldattılar, 
ticarette sömürdüler ve ihanette de 15 Temmuz akşamı aziz milleti arkadan hançerlediler.”

“O hain, 15 Temmuz’dan sonra tutuştu. 79 milyon yakanda, kaçamayacaksın. Bugün de ‘Batı 
Türkiye’ye müdahale etmeli’ diyor. Alçaklığında bir seviyesi vardır. Seviye kalmadı. 
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02:07
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Fatsa’da vatandaşlara hitap etti:  “(FETÖ üyeleri) Bu 
beyler ve hanımlar birtakım hilelerle hak etmedikleri yerlere gelmişler. Asker olmuşlar, polis, 
yargı mensubu, doktor olmuşlar. Millete hizmet etmek için değil, bu çeteye hizmet ederek 
milletin kanını emmek için bunu yapmışlar. Millete hizmet etmek milletin tepesine bomba 
yağdırmakla olmaz. Bunu, bize karşı olan emperyalistler bile yapmadı”

02:50 
Kapatılan Zaman gazetesinin eski çalışanlarına ve yöneticilerine yönelik soruşturma 
kapsamında, mahkemeye sevk edilen 14 şüpheliden, aralarında gazetenin eski yazarı Mümtazer 
Türköne’nin de bulunduğu 12’si tutuklandı.

03:22
Ankara’nın Kazan ilçesinde “demokrasi nöbeti” tutan vatandaşa hitap eden  Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu, “(Fetullahçı Terör Örgütü) Bunların bir senedir PKK terör örgütüyle kucak 
kucağa olduğunu, onlara devletin tüm sırlarını sattıklarını, verdiklerini biliyoruz. Yurt dışında 
Türkiye’ye karşı tüm lobilerle beraber olduklarını söylüyorduk. Türk düşmanı lobileri 
biliyorsunuz. Bu hainler onlara para akıttılar hem de ‘himmet’ diye garibanların parasını 
dışarıdaki Türkiye düşmanlarına verdiler. Türkiye’de bunun hesabı sorulacak”

04:32 TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Taha Özhan, CHP İstanbul 
Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ve MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, New York’ta Türkiye’nin 
BM Daimi Temsilciliği’nde düzenledikleri basın toplantısında, Türkiye’de halkın yüzde 99’unun 
darbe girişiminin arkasında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in olduğuna inandığı ve tüm siyasi 
partilerin darbeye karşı birleştiği mesajını verdi. 

05:12
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Türkiye aleyhine asılsız haberler 
yapan ve bu haberler nedeniyle özür talebini cevapsız bırakan Amerikan yayın kuruluşu NBC, 
New York’taki merkez binası önünde protesto edildi.

10:21 AK Parti, teşkilatlardaki ve belediyelerdeki FETÖ mensuplarının ayıklanması çalışmalarında 
dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin genelge yayımladı. Genel Başkan Yardımcısı Hayati 
Yazıcı imzasıyla teşkilatlara gönderilen genelgede, “FETÖ/PDY ile bağlantısı bulunanları ve 
menfur darbe girişimine destek verenleri teşkilatımız içinde fitne ve dedikoduya izin vermeden 
ivedilikle arındırma çalışması yapın.” denildi.
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10:33
Avusturya’da, Fetullahçı Terör Örgütü’nün faaliyetleri, eğitim, ticaret ve medya üzerinden 
yürütülüyor.  Örgütün Avusturya yapılanmasının başında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in 
amcasının oğlu Numan Gülen bulunuyor.  Örgütün ülke genelinde 50’nin üzerinde kreş ve 
çocuk bakımevi bulunuyor.

11:04  FETÖ’nün darbe girişiminin ardından örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan 
Yamanlar Özel Fen ve Anadolu Lisesinin bulunduğu yerleşkede demir, plastik ve mobilya işleri 
ile kapı anahtarı yapılan atölyeler tespit edildi.  Kurulum maliyetinin 500 bin lira olduğu tahmin 
edilen atölyelerin, örgüte ait binalarda özel bölümlerin inşası için kullanıldığı, böylece 
gizlenmek istenen bu bilginin kurum içinde kalmasının sağlandığı belirtildi.

11:09 Çankırı’da oturan Betül Baş Sarıcı, 9 aylık hamile olmasına rağmen eşi ve 4 yaşındaki oğluyla, 
FETÖ’nün darbe girişimine karşı her akşam “demokrasi nöbeti” tutuyor.  Sarıcı:  “Doğuma 
birkaç gün kaldı ama buna aldırış etmeden her akşam meydanlardayız. Vatan için meydanlarda 
demokrasi nöbeti sürdüğü sürece burada olmaya devam edeceğiz”

11:14 İstanbul’da FETÖ’nün darbe girişimini engellemeye çalışırken silahla ayağından vurulan 
Bayram Ertubay, yaşadıklarını anlattı .  Ertubay: “O gece farklı şeyler oldu, Allah Türk 
milletinden korkuyu almıştı. Gözümle gördüm, mermiler geliyordu, ateş ediliyordu ama 
insanlar yere yatıp tekrar kalkıp gidiyordu. Ölenler oluyordu”
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11:23  ”15 Temmuz Marşı”nı yazan şarkıcı Murat Kekilli:

“Şu anda Başkomutanımızın isteği doğrultusunda dışarıdayız. Milletimiz için, milletimizin 
iradesi için dışarıdayız. Bu marşı sanatçı olduğumuz için değil vatandaş olduğumuz için 
yazdık. İhtiyacımız olduğu için bir araya geldik. Önemli olan buydu. Önce özgürlüğümüzü 
kazanmamız lazımdı, özgürlüğümüzü kazandık”

11:36 FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı koymak için üzerindeki milli formasıyla Ankara’da 
Genelkurmay Başkanlığı önüne giderek ailesiyle direnen milli karateci Vildan Güvercin:

”Milli formamı giyip darbe girişimin karşı sokağa çıktım. Formayı gurur ve onur duyarak 
taşıyorum”

“Vatanımızı kimseye teslim etmeyeceğimizi gösterdik”

12:16  İzmir 7. Sulh Ceza Hakimliği, FETÖ/PDY’nin lideri Fetullah Gülen hakkında, 15 Temmuz darbe 
girişimiyle ilgili “tutuklamaya yönelik yakalama kararı” çıkardı.“Vatanımızı kimseye teslim 
etmeyeceğimizi gösterdik”

12:20 
Darbe girişiminin kritik merkezleri

FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Akıncı’daki 4. Ana Jet Üs Komutanlığı, Çiğli’deki 2. Ana 
Jet Üs Komutanlığı, İncirlik’teki 10. Tanker Üs Komutanlığı ile Gölbaşı’ndaki Özel Kuvvetler 
Komutanlığı darbeci askerler tarafından “merkez” olarak kullanılmak istendi.
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12:36
Başbakan Binali Yıldırım, FETÖ’nün darbe girişiminin ardından Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Akar’ı ziyaret için Genelkurmay Başkanlığı’na geldi.

13:33  CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, parti genel merkezinde 
olağanüstü Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 7 
Ağustos’ta İstanbul Yenikapı’da yapılacak “Demokrasi ve Şehitler Mitingi”ne katılacağını 
bildirdi.

14:08    Maliye Bakanı Naci Ağbal, “(FETÖ ile bağlantılı kuruluşlar) 81 ilde belki 3-4 bin sayısını bulan  
kuruluşla ilgili çalışmalar var. Bu çalışmalarla ilgili bir envanter oluşturulacak. Bu envanterde hem 
taşınmazlar, hem döşeme, demirbaş, bir kibrit çöpü varsa o dahi kayıt altına alınacak” dedi.

14:23  
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in akrabası ile tutuklanan Süleyman Yörük, savcılıktaki ifadesinde 
2010 KPSS’de çıkan soruların, sınavdan 3-4 gün önce kendisine gösterildiğini anlattı.

Yörük’ün ifadesinden: “Erzurum’daki FEM Dershanesinde felsefe öğretmeni olan Muharrem 
Var bana, ‘Az sonra aramızda kalması gereken bir mevzu olacak’ dedi ve bilgisayarını açtı. 
Bilgisayar ekranında birtakım sorular vardı. Bana, ‘Bu sorulara iyice bak ve cevaplarını aklında 
tut. Sorular KPSS’de çıkabilir’ dedi. Ben de soruları inceledim”

14:54   Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 
aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 133 şüpheliden 78’i tutuklandı. Tutuklanan 
emekli emniyet müdürleri arasında MİT tırlarının durdurulduğu dönemde Adana Emniyet 
Müdürü olarak görev yapan Ahmet Zeki Gürkan ile İbrahim Selvi, Ercan Taştekin, Muammer 
Bucak, Ragıp Kılıç ve Ahmet Pek gibi isimler bulunuyor.
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14:48  Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesinin ardından 2007’de açılan 
ve asıl sorumlulara ulaşılamadığı için bugüne kadar hiç kapatılamayan soruşturmaya bakan 7 
savcıdan Fikret Seçen, Muammer Akkaş, Cihan Kansız ve Mustafa Çavuşoğlu’nun FETÖ/PDY 
bağlantıları ortaya çıktı.
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15:00   TSK’dan ihraç edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreterliğinde Koordinasyon Şube 
Müdürü Albay Ali Durmuş’un, FETÖ’nün darbe girişiminden bir gün önce Diyarbakır’a gelerek 
8. Ana Jet Üssü’nde darbeye hazırlık için görüşmelerde bulunduğu, 6 savaş uçağının Ankara’ya 
gönderilmesine çalıştığı gerekçesiyle tutuklandığı ortaya çıktı.

15:15   Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’i 
resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 
Temmuz’daki darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ilk resmi konuğunu 
ağırladı.

15:34   Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz:

“Türkiye, uçurumun kenarından döndü. Türkiye’yi uçurumun kenarından döndüren bu aziz 
milletin kendi milli iradesine sahip çıkma iradesidir”

“Kaç 14 Ağustos gelirse gelsin, kaç 15 Temmuz gelirse gelsin bu millete diz çöktüremeyecekler. 
Bundan sonra darbe yapanlar şunu unutmayacak, tank, silah nedir, bu millet nedir, bu milletin 
rızasını almadan sokağa çıkabilmek, haksız yere elinde silahın da olsa tankın da olsa uçağın 
da olsa zaferi kazanabilmek mümkün değil”

15:59   Komedyen Atalay Demirci, FETÖ’nün darbe girişimi soruşturması kapsamında Ankara Emniyet 
Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
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16:00   İstanbul’da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve FETÖ’nün “himmet imamlarından” 
olduğu iddia edilen Murat Kılıç’ın itirafları doğrultusunda, bir aracın bagajında ve evde 2 
milyon 335 bin lira daha ele geçirildi.

16:41   Başbakan Binali Yıldırım, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişimine 
karşı koyarken” Genelkurmay Başkanlığı önünde darbeci askerlerin kullandığı tanktan düşerek 
ağır yaralanan Çetin Yıldız’ı hastanede ziyaret etti.

17:40   Eski Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak, yeniden gözaltına alındı.  Adliyeye 
sevk edilen Boydak, tutuklandı.

17:17   Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev: “(Kazakistan’daki FETÖ okullarıyla ilgili) Biz 
Türkiye’ye karşı iş yapan kimseyi desteklemeyeceğiz. Bu durum bizim çıkarlarımıza uygun 
değildir. Biz bunu istemiyoruz. Bu konuda anlaştık. İki tarafın eğitim bakanlıkları bir çalışma 
grubu oluşturarak okulları kontrolden geçirecek. Gerçekten ilişkileri olanlar tespit edilirse biz 
o öğretmenleri geri göndereceğiz ve Türkiye devletinden başka öğretmenler isteyeceğiz.”

17:40   Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev: “(Kazakistan’daki FETÖ okullarıyla ilgili) Biz 
Türkiye’ye karşı iş yapan kimseyi desteklemeyeceğiz. Bu durum bizim çıkarlarımıza uygun

18:20   FETÖ’nün darbe girişiminin ardından örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan 
Yamanlar Özel Fen ve Anadolu Lisesinin bulunduğu yerleşkede, cami ile yemekhane arasında 
gizli bir geçit bulunduğu ortaya çıktı.

21:06   TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine karşı 
verdikleri destek dolayısıyla milletvekillerine gönderdiği  teşekkür yazısında, “İnanıyorum ki 
hain darbecilerin saldırılarına karşı tek yürek halinde direnen ve İstiklal Harbi sırasında almış 
bulunduğu Gazi unvanına bir Gazilik unvanı daha eklenmiş olan Meclisimiz, her türlü takdir ve 
tebriki hak etmektedir.” değerlendirmesinde bulundu.
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22:18   Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak: 

“Bizim insanımız o tankın karşısına, o uçağın altına elinde çok güçlü iki silahı olarak gitti. Bu iki 
silah kalbindeki iman, elindeki ay yıldızlı bayraktır. O yüzden bir Batılı kafanın bunu anlaması 
mümkün değil. Aradan 3 hafta geçmiş, hala olayın ne şekilde olduğunu çözmeye çalışıyoruz 
diyorlar”

22:54   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu: 

 “Özellikle vazife başında şehit olanlar ve sivil şehit olanlar yaklaşık 89 bin artı 150 bin yani 239-
240 bin lira civarında nakti tazminat ve hizmet tazminatı alacaklar. Ayrıca çalışma sürelerine 
göre minimum 3 bin 200 ile 5 binin biraz daha üstü bir aylıkta ailelerine bağlanacak.”

22:55   FETÖ’nün darbe girişimi sonrası HSYK tarafından açığa alınan; ismi, hakkında iki kez yakalama 
karara verdiği Yarbay Ali Tatar’ın intiharıyla gündeme gelen Yargıtay Üyesi Süleyman Pehlivan 
tutuklandı

22:56   Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine 
ilişkin, “Çok cezaevi hesabı yapmamışlardı. Çünkü başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak 
üzere, hangimizi yakalarlarsa infaz edecekler, şehit edecekler, ortadan kaldıracaklardı. 
Hesaplar tamamdı, ama hesap masada durduğu gibi meydanda durmuyor. Millet, meydanlara 
çıktı, bu darbeye karşı ‘dur’ dedi, göğsünü siper etti, elinden gelen bütün mücadeleyi ortaya 
koydu ve 15 Temmuz akşamı, aydınlık bir güne doğdu.” dedi.

23:13   Makedonya’nın Radoviş şehrinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek gösterisi düzenlendi.



6 AĞUSTOS CUMARTESI
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00.01 Ülke genelinde, FETÖ’nün darbe girişimine karşı demokrasi nöbeti sürüyor.

00.14    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, 
aralarında merkez valileri, kaymakamlar, hukuk müşavirleri ve mülkiye müfettişlerinin de 
aralarında bulunduğu 37 zanlıdan 26’sı tutuklandı.

00.47    Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin “Baa3” ile “yatırım yapılabilir” 
seviyede bulunan kredi notunu değiştirmedi. 

01.05   FETÖ’nün darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 
“örgütün İzmir’deki avukat yapılanmasının başındaki kişi” olduğu iddia edilen Ali Aksoy 
tutuklandı.

01.05   Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan 
eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Kurmay Albay Muhammet Tanju Poshor:

“TRT’de okunan bildiri Ümit Yarbay’ın elindeydi. İlk paragrafına göz attım. Darbe girişimini de 
orada anladım. Kendisinin okuyacağını anladım, çünkü üzerinde harici elbise vardı. Ben ona 
‘Sen bildiriyi okuma. Başın belaya girer’ dedim. O da ‘Genelkurmay’ın emri okuyacağız’ dedi. 
Niye bildiriyi okumaktan vazgeçtiğini, spikere okuttuğunu bilmiyorum”

01.24   Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Kazakistan 
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile yaptığı görüşmede konuştu: 

“Bu darbe girişimi Fetullahçı Terör Örgütü’nün karanlık yüzünü, sinsi planlarını ve asıl niyetini 
ifşa etmiştir. Bu terör örgütü sadece milletimize değil, iyi niyetlerini istismar ettiği rahmetli 
Özal’a, rahmetli Demirel’e de ihanet etmiştir. Artık şunu net olarak biliyoruz, FETÖ sadece 
Türkiye’ye karşı değil, varlık gösterdiği tüm ülkelere tehdit teşkil ediyor, bunun da bilinmesini 
isterim.”

“Bu Fetullahçı Terör Örgütü, ne yazık ki bize bu düşmanlığı yaptı, bu millete bu düşmanlığı 
yaptı, bu milleti parçalamaya yönelik bu adımı attı. Tabi bugün bize, yarın bir başka yerde 
de aynı şeyi bunlar yapabilirler. Cibilliyetlerinin gereği bu, karakterlerinin gereği bu. Şu anda 
Kazakistan’da 33 okulları var. Tüm listeyi kendilerine takdim ettik ve Maarif Vakfımız ile 
Kazakistan Milli Eğitim Bakanlığımızın müşterek çalışmasıyla inşallah Kazakistan’da bu adım 
atılmış olacak.”

01.27    Hatay Valisi Ercan Topaca,  FETÖ’nün darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında Türk 
asıllı bir ABD vatandaşının tutuklandığını belirtti.

01.29       Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı 
görüşmede konuştu: 

“Ben buraya sadece Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olduğumu açıkça söylemek için geldim. 
Bizim Türkiye hakkındaki görüşlerimizi en iyi kendisi bilir”

“(Kazakistan’daki FETÖ okulları) Biz Türkiye’ye karşı iş yapan kimseyi desteklemeyeceğiz. Bu 
durum bizim çıkarlarımıza uygun değildir. Biz bunu istemiyoruz. Bu konuda anlaştık. İki tarafın 
eğitim bakanlıkları bir çalışma grubu oluşturarak okulları kontrolden geçirecek. Gerçekten 
ilişkileri olanlar tespit edilirse biz o öğretmenleri geri göndereceğiz ve Türkiye devletinden 
başka öğretmenler isteyeceğiz”
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01.35    Macaristan Dış Ticaret ve Dışişleri Bakanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Macaristan’da 
faaliyet gösteren kurumları hakkında inceleme başlatacağını açıkladı. 

01.36   Makedonya’nın doğusundaki Radoviş şehrinde, FETÖ’nün darbe girişimine tepki göstermek 
ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek olmak amacıyla gösteri düzenlendi.

01.39    Darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklama 
talebiyle hakimliğe sevk edilen 4 generalden, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Komutanı 
Tümgeneral Gürsel Öztürk, 3. Kolordu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Tayyar Süngü 
ve İkmal/Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Veli Yıldırım tutuklandı. 

01.53   KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da “Darbeye Karşı Demokrasiye Destek Mitingi” düzenlendi.

Mitingde konuşan Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş:

“Bu girişim, sapkın bir dini grubun bir dikta rejimi kurmak üzere terör ve yönetime el koyma 
kalkışmasıdır. Aklı ve vicdanı olanın, başkalarının aklıyla kendi halkını tehlikeye atması söz 
konusu olamaz. Türkiye’deki darbe girişimine karşı iktidarı ve muhalefetiyle tüm kesimler, 
dik duruş sergileyerek demokrasiye destek verdi.  Medya, hiç korkmadan ve boyun eğmeden 
demokrasiye sahip çıktı”
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01:53 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Taksim Meydanı’ndaki  demokrasi 
nöbetinde konuştu: 

“Allah şehadetlerini kabul eylesin. 18 yaşın altında 8 şehidimiz var. 15 yaşında 2 şehidimiz var. 
Çocuğuyla, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla bu millet iradesine sahip çıktı. 15 Temmuz gecesi hep 
birlikte tarih yazdı bu millet.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı ve KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan 
Bayraktar: 

“Öyle sanıyorum ki Türkiye şimdiye kadar, bu kadar haince, vahşice bir darbe girişimiyle karşı 
karşıya kalmamıştır. Din adı altında, dini kullanarak birleşmiş bir grubun yaptığı bir girişimdi 
bu. İslamın adını kirletmiş oldular, maalesef. Tabii ki kirletemezler, bunu başaramazlar. Aynı 
zamanda Türkiye bu kadar büyük bir kahramanlık da gördü. Sadece Türkiye değil, bütün 
dünya üzerinde muhtemelen eşine benzerine çok az rastlanır bir kahramanlık gösterdi bu 
millet. Allah hepinizden razı olsun.”

02:40 Sakarya’da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 kişiden, 4’ü profesör 24 
akademisyen ile bir uzman çavuş tutuklandı. 

07:07 New York’taki temaslarının son gününde kentte yaşayan Türk vatandaşlarıyla bir araya gelen 
TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti, FETÖ tehdidinin uluslararası boyutta anlatılması için destek 
çağrısında bulundu. 

10:15 OHAL kararnamesiyle kapatılan Canik Başarı Üniversitesinin Ondokuz Mayıs Üniversitesine 
(OMÜ) devrinin tamamlandığı bildirildi.

10:32 Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan 
eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Kurmay Albay Muhammet Tanju Poshor:

“TRT’de okunan bildiri Ümit Yarbay’ın elindeydi. İlk paragrafına göz attım. Darbe girişimini de 
orada anladım. Kendisinin okuyacağını anladım, çünkü üzerinde harici elbise vardı. Ben ona 
‘Sen bildiriyi okuma. Başın belaya girer’ dedim. O da ‘Genelkurmay’ın emri okuyacağız’ dedi. 
Niye bildiriyi okumaktan vazgeçtiğini, spikere okuttuğunu bilmiyorum”

10:48 Demokrat Parti üyesi Türk iş adamlarından Güzel, ABD Başkanı’na FETÖ’nün Türkiye’deki 
darbe girişimi ve örgütün elebaşı Fetullah Gülen’in iadesi konusunu sordu. ABD Başkanı 
Barack Obama’nın, “Bu işi ciddiye alıyoruz ancak bunun ispatlanması lazım” ifadelerini 
kullandığı kaydedildi. 

11:01 Konya’da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında şüpheli olarak ifadesine başvurulan 
örgütün 2014’e kadar sözde “büyük bölge imamı” Ü.Ç, FETÖ yapılanmasına ilişkin bütün 
bildiklerini anlattı. İtirafçı Ü.Ç:

“Her eyalet yılda bir bütün mütevellilerini ramazan ayından önce himmet toplantısına çağırır. 
Bu toplantılarda konuşmacı olarak İstanbul veya Ankara’dan sohbeti güzel, hitap gücü yüksek 
eski imamlar gelirler. Genelde konuşmacı olarak Fetullah Gülen’in yanında yetişen, talebesi 
olan ‘molla’ olarak isimlendirilen kişiler gelirdi.”

“Burada mütevellilerden yıllık ne kadar himmet vereceği taahhüdü alınır. Mütevelliler yıllık 
verebilecekleri himmeti söylediklerinde, oradaki imamlar veya diğer şahıslar mütevellinin 
vermeyi taahhüt ettiği himmetin az olduğuna işaret ederek miktarın iki katını vermesi için 
zorlanırdı. Bu zorlama herkesin içerisinde alenen yapıldığı için istenen miktarı sosyal bir baskı 
olduğundan dolayı vermek zorunda kalıyorlardı.”



- 189 - Flaş Acil Önemli Rutin Özel

11:02 İslam Kalkınma Bankası (IDB) Başkanı Ahmed Muhammed Ali el-Medeni:

“IDB, Türk hükümeti ve halkına karşı sarsılmaz bir bağlılığa sahip ve bu bağlılık, sosyo-politik 
olaylardan etkilenmez.” 

11:19 Yazar Latif Erdoğan: “Bunların İslam’la alakası kalmadı. Tamamen iktidar hırsıyla, başa geçme 
ihtirasıyla hareket etmişlerdir. Gülen, halife olma kavgasını veriyor.”

“Gülen, 16 yaşından sonra özel eğitime tabi tutuldu. Bunu dönemin MİT elemanları gerçekleştirdi. 
1950 yıllarındaki MİT, CIA demektir. O zamanlar maaşlar, CIA tarafından ödenmiştir.”

11:28 FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde, Boğaziçi Köprüsü’nde konuşlandırılan erler ve askeri 
öğrencilerin anlattıkları, yaşananları bir kez daha gözler önüne serdi.

Er F.T: “Köprüde toplanmış sivil halk üzerimize gelmeye başlayınca Ahmet Taştan Binbaşı, 
‘Bombalı saldırı olabilir.’ diyerek, havaya ateş etmemizi söyledi. Bunun üzerine havaya ateş 
ettik. Ahmet Binbaşı emri verirken, ‘Ateş etmezseniz ben de size sıkarım’ şeklinde tehdit etti. 
Tankla ateş edildiği de oldu”

“Motor üstünde sivil bir vatandaş bize doğru gelince Ahmet Binbaşı, elindeki tüfekle motorlu 
sivil vatandaşa ateş etti. Aynı şekilde emri ile askerlerden de ateş eden oldu.”

Hava Harp Okulu Öğrencisi F.T: “Orada tanımadığımız rütbeliler, ‘8 canlı bomba olduğunu’ 
söyleyerek, tedbirimizi almamızı istiyordu.”

Er H.Y: “Önünde siper aldığımız tank ateşlenince şuurumuzu kaybettik. Orada bir arkadaş 
gözünden vurulmuş halde cansız yatıyordu. Bize nereden ateş edildiğini bilmiyorum. Adı 
‘Kurtuluş’ olan arkadaşımızın cansız bedenini görünce, ağlamaya başladık. Tüfeklerimizi 
kamyonun içine attık. Ardından bir kamyonun içine girerek korkudan uzandık.”
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11:31 Filistinli şair Cihad Et-türbani’nin darbe girişimine direnen Türk halkı için yazdığı, Lübnanlı 
“Guraba” grubunun da seslendirdiği “Biz ki Boyun Eğmeyen Kahramanlarız” şarkısı sosyal 
medyada büyük ilgi görüyor.

11:53 İslam dünyasının tanınmış din adamlarından Hindistanlı Selman en-Nedvi: “Bu cemaatin 
başındaki kişi ve yöneticileri münafıktır, Türkiye’nin düşmanlarının casusluğunu yapmaktadır.”

“Hindistan’da yaşayan 300 milyon Müslüman, darbeye karşı tüm samimi duygularıyla, Erdoğan 
ve Türk halkının yanındadır.”

12:31 Kayseri’de, FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında kapatılarak, Erciyes Üniversitesine 
bağlanan Melikşah Üniversitesi’ndeki operasyonda, aralarında akademisyen ve üniversite 
yöneticilerinin de bulunduğu 100 kişiden, 63’ü yakalandı.

12:52 Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY’nin elebaşı Fetullah Gülen hakkında, 15 
Temmuz darbe girişimiyle ilgili “tutuklamaya yönelik yakalama kararı” çıkarıldı.

13:12 Amerikan Adalet Bakanlığı, Türkiye’ye gönderdiği mektupta, “Türkiye’den bir heyetin ABD’ye 
gitmesi veya ABD’den Türkiye’ye bir heyet gelmesi” önerisinde bulundu. 

Adalet Bakanlığının cevabi mektubu üzerine ABD Adalet Bakanlığı, gelecek hafta içerisinde 
görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye’ye heyet gönderme kararı aldı.

Amerikan heyetinin temaslarının ardından Adalet Bakanlığından bir heyet ABD’ye gidecek.

13:18 15 Temmuz’daki darbe girişiminde şehit olanlar için Hacı Bayram-ı Veli Camisi’nde mevlit 
okutuldu.

13:39 TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Taha Özhan: 

“ (ABD ziyareti) Burada Ulusal Güvenlik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve 
Pentagon’la yaptığımız görüşmelerde edindiğimiz izlenim ve en fazla duyduğumuz kelime, 
işbirliği oldu.”

“Şu cümleyi kendilerine tekrarladık, 11 Eylül nasıl Afganistan’da bir mağaradan Usame Bin 
Ladin tarafından gerçekleştirilmişse bizim açımızdan 15 Temmuz da Pensilvanya’da küçük bir 
kasabadan FETÖ terör örgütü ve Gülen tarafından gerçekleştirilmiş acımasızca bir katliam 
eylemidir. Bunun altını çizerek kendilerine söyledik.”

16:51 Komedyen Atalay Demirci, darbe girişiminin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 
başlattığı soruşturma kapsamında tutuklandı. Demirci’nin, sosyal medya hesabından, 
FETÖ’nün elebaşı Fetullah Gülen’e yakınlığıyla bilinen eski futbolcu ve milletvekili Hakan 
Şükür ve basketbolcu Enes Kanter’le yazışmaları ortaya çıkmıştı.

17:53 Darbe girişimi sırasında ele geçirilmek istenen Özel Kuvvetler Komutanlığı, cuntada yer alan 
personelini tespit için komisyon oluşturdu. 

Komisyonun çalışmaları sonucu Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli yaklaşık 90 personel 
tutuklandı. 

20:00 FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat 
Hazinedar’a yurt dışına çıkış yasağı getirildi. 
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20:08 ”TSK’dan Ayrılan ve Atılan Öğrenciler Platformu” üyeleri, FETÖ’nün darbe girişimi içinde yer 
alan ve askeri okullardan atılmalarına veya zorla ayrılmalarına sebep olan komutanların 
aleyhine açılan davalara müdahil olmayı talep etti. 

21:22 Türk Amerikan derneklerinin çatı kuruluşu TASC tarafından gazeteye verilen tam sayfa ilanda 
FETÖ’nün darbe girişimi ve Batı’nın yaklaşımı protesto edildi. 

22:23 ABD’deki AK Parti, CHP ve MHP temsilcileri ortak bir bildiri yayınlayarak, FETÖ’nün 15 Temmuz 
kanlı darbe girişiminin ABD’de anlatılması ve suçluların gerekli cezayı görmesi için üzerlerine 
düşeni yapmayı sürdüreceklerini duyurdu. 

22:46 Başbakan Binali Yıldırım, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında 
Çengelköy’de şehit düşen vatandaşların ailelerini ziyaret etti.

23:15 Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi: 

“(FETÖ okulları) Eğitim Bakanlığı, bu okullara el koyacak. Bu okullar devam etsin ama 
tamamıyla Eğitim Bakanlığına bağlansın, artık bu ellerden çıksın. Bu okullarda başka bir 
sistem olacak, başka insanlar girecek, başka yönetim olacak. ”

23:21 Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz: 

“15 Temmuz’da bir ihanet çetesi, bu ülkenin parasını ödediği tanklarını, toplarını, uçaklarını, 
helikopterlerini gasbettiler, çaldılar ve millete doğrulttular. Sandılar ki bu millet evinden 
çıkmayacak. Sandılar ki bu millet hakkını hukukunu korumayacak. Sandılar ki 1 Kasım’da 
göstermiş olduğu milli iradenin arkasında durmayacak.”





07 AĞUSTOS PAZAR
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00.05 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar merkezli El Cezire Televizyonu’na verdiği 
mülakatta konuştu:

“FETÖ sadece Türkiye’de hakimiyet kurmayı hedeflemiyor, Afrika ülkelerine de uzanmaya 
çalışıyor”

“Zalime karşı gevşeklik göstermek mazluma yapılmış bir ihanettir. Darbecilere karşı gevşeklik 
göstermeyeceğiz. Onlar haindirler. Onlara merhamet etmeyeceğiz”.

“Bunlar halka egemen olmak için dini istismar ediyor. Ölümden korkmuyoruz. Bizler 
Müslümanız ve bize göre ölüm bir kaderdir. Kaderimiz geldiğinde bu ne bir saat öne alınır ne 
de geriye”.

00:19 Tekirdağ’da, FETÖ’nün darbe girişimine tepki gösteren vatandaşlara Suriyeliler de destek 
verdi. Suriyeli Şıpli: “Allah Erdoğan’a uzun ömürler versin. Filistin’de, Mısır’da, Suriye’de, 
Bosna’da dünyanın neresinde Müslüman varsa baksın, bize babalık yapsın”.

00:53 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ’nün darbe girişimi sırasında yaralanan Ali 
Usta’ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Erdoğan: “Millet ne istiyor? İdam. Öyleyse 
parlamento bunu görüşmek durumundadır. Parlamento milletinin sesini bir kenara koyamaz. 
Avrupa Konseyi ne der, Avrupa Birliği ne der? Onlar kendi işlerine baksınlar. Hükümetine 
darbe yapma gayreti içerisinde olanlar bunun bedelini ödemek durumundadır. Parlamento 
bunu gündemime alacaktır ve değerlendirecektir. Parlamentodan çıkacak karar belirleyici 
olacaktır”. 

00:59 Isparta’da FETÖ’nün darbe girişimine tepki gösteren bine yakın çiftçi, traktörüyle “demokrasi 
konvoyu” oluşturdu.
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01:34 Eski Bakan Mehmet Ağar Kısıklı’daki demokrasi nöbetine katıldı.

04:43 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, “Bütün kamu kurum ve kuruluşlarında 
bu örgütün (FETÖ) üyelerini bir bir bulup gerekeni yapacağız. Asker kılığına girerek bu millete 
silah tutmak, bomba atmak neymiş bunun hesabını verecekler.” dedi.

11:02 Afyonkarahisar’da 1960 ve 1980 ihtilalini yaşayan Kıbrıs gazisi Tahsin Koç, sağlık problemlerine 
rağmen ilk günden itibaren demokrasi nöbetlerine katılarak, darbecilere tepkisini dile getiriyor.

11:21 Rus kamuoyu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin’in 9 Ağustos’ta yapacakları görüşmenin, ekonomi ve Suriye krizi konularında dönüm 
noktası olacağı beklentisi taşıyor.

12:34 FETÖ’nün darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi İstanbul’daki evlerinden çıkarak 
darbe girişimini engellemeye çalışan kuzenler, yaralanmalarına rağmen mücadeleye devam 
etti. 

15:22 Manisa’da eski Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Pakdemirli’nin de aralarında 
bulunduğu 43 zanlının mal varlıklarına tedbir konuldu.

16:50 Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen “Demokrasi ve Şehitler Mitingi” için vatandaşların 
Yenikapı Miting Alanı’na gelişleri devam ediyor. 

18:04 Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından tutuklanan eski Genelkurmay 
Personel Başkanı İlhan Talu, savcılık ifadesinde, olay akşamı sırasıyla Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Hulusi Akar ve Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’e makamlarında bazı 
bilgiler verdiğini belirterek, “2. Başkan’ın makamından çıktıktan sonra, kontrol geçiş noktasına 
yaklaştığımda Özel Kuvvetler Komutanlığından bir grubun Genelkurmay 2. Başkanı’nın 
makamına girdiklerini gördüm. Bir başka grubun da Genelkurmay Başkanı’nın makamına 
çıktığını tahmin ettim. Grup koşa koşa geçtiği, saat de yaklaşık 20.50 olduğu için endişelendim. 
Ben de hemen kendi makamıma girdim.” dedi.
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18:54 Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, “Bazıları suçu başka ülkelere atmak istiyor. Bazıları, ‘Ben 
bu işin içinde yoktum.’ diye şimdi yan çizmeye çalışıyor ama bilmemiz gereken bir şey var: 15

Temmuz günü, yüce Meclis’i bombalayan, Cumhurbaşkanlığını bombalayan, hepsinden 
önemlisi sivil, elinde çakı bile bulunmayan bu necip millete haset eden o şerefsizler yüzsüzdür.” 
dedi.

19:06 MHP Genel Başkanı Bahçeli: 

“15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü, 627 yıl önce Kosova’da mağlup olanların yeni bir 
kalkışmasıdır. 620 yıl önce Niğbolu’da ezilenlerin tekrardan başını kaldırmasıdır. 572 yıl önce 
Varna’da, 563 yıl önce İstanbul’da, 490 yıl önce Mohaç’ta döktükleri kanda boğulduklarını 
sandıklarımızın yeniden karşı harekatıdır. 15 Temmuz’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni, emniyet 
ve istihbarat kuruluşlarını bombalayıp sivil ve masum vatandaşlarımızı katledenlerle 101 yıl 
önce Çanakkale kıyılarında gelip üzerimize ateş saçanlar, aynı karanlık yolun yolcusudur.”

19:23 İngiliz medyasının Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki kanlı darbe girişimine 
yönelik taraflı yayınları, başkent Londra’da protesto edildi.

19:41 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:

“FETÖ terör örgütü, ordunun içinde yuvalandı. FETÖ terör örgütü, yargının içinde yuvalandı. 
FETÖ terör örgütü, devletin her kademesinde yuvalandı. Biz buna daha önce ‘F tipi 
örgütlenme’ diyorduk. Şimdi ‘Fetullah Gülen Terör Örgütü’ olarak tanımlanıyor, savcı da 
iddianamesini böyle yazıyor. Yargının bağımsızlığı neden önemlidir? Adalet istiyoruz. Adaleti 
nerede tecelli ettireceğiz? Mahkemede tecelli ettireceğiz. Eğer bir hakim vicdanıyla değil, bir 
hakim Pensilvanya’dan aldığı talimatla karar veriyorsa o hakim, hakim değil, o mahkeme de 
mahkeme değildir.”
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19:50 Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar: 

“15 Temmuz günü ülkemizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri’ne 
sızmış, bir grup illegal çete mensubu terörist hain Fetullahçı Terör Örgütü, tarihimizde 
görülmemiş bir şekilde, vatanımıza, milletimize, cumhuriyetimize bu zilleti ve rezaleti 
yaşatmış ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin şan ve şerefle dolu geçmişine kara bir leke sürmüşlerdir. 
Her yönüyle milli ve yerli olan yüksek siyasi liderlikçe verilen direktifler doğrultusunda, 
asil milletimiz sizler ve onun bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçek evlatlarıyla 
emniyet mensupları, kahramanca ve ferasetle bu hain girişime karşı koymuşlardır. Türk Silahlı 
Kuvvetleri’ne ve bağrından çıktıkları milletimize ihanet eden bu alçaklara layık oldukları cevap 
tereddütsüz bir şekilde alanlarda verilmiştir. Bu rezaleti Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne, mazisi 
şan ve şerefle dolu Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve asil milletimize yaşatan hainler en ağır şekilde 
cezalandırılacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.”

20:08 MHP Genel Başkanı Bahçeli:  “Bahtiyarım, çünkü Türkiyemizin şahlanışını gururla izliyorum. 
Mutluyum, çünkü millet burada, irade burada, inanç burada, bükülmez bilek, eğilmez baş, 
yenilmez milli kudret burada, bu meydandadır. Türkiye tüm güzellik ve görkemiyle yeni bir 
sefere Yenikapı’dan başlamaktadır. Türk milleti kaderine sahip çıkmaktadır. Hepinizle 
övünüyorum, Türk milletiyle iftihar ediyorum”.

20:08 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Bağımsız medya olmasaydı belki hiç kimse sokaklara 
çıkmayacaktı. O medya olayları verdi. Vatandaşlar sokağa davet edildi. Tankların üzerine 
çıkıldı. O medya bütün bu görüntüleri verdi. Dolayısıyla vatandaş en meşru hakkı olan direnme 
hakkını kullanarak demokrasiyi korudu ve mücadelesini yaptı”

“Eğer bir hakim vicdanıyla değil bir hakim Pensilvanya’dan aldığı talimatla karar veriyorsa, o 
hakim hakim değil, o mahkeme mahkeme değildir. O nedenle yargı bağımsızlığı çok önemlidir. 
Biz, bunun üzerinde durmalıyız ve bu konu üzerinde titremeliyiz”. 
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20:10 Başbakan Yıldırım: “Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda destan yazan bu millet, aynı ruhla 15 
Temmuz destanını da yazdı. 15 Temmuz, ikinci Kurtuluş Savaşı’dır. Allah’a hamdolsun, toprağın 

altında şerefiyle yatan şehitlerimiz sayesinde bugün bu topraklarda şerefimizle, 
bağımsızlığımızla, kardeşliğimizle bir olarak, beraber olarak yaşıyoruz. Güya Türk askeri 
kılığına girip topraklarımızı işgal edeceklerdi, sanki bu milletin iradesini çalacaklardı. Allah 
şerleri hayra çevirir, bizi öldürmeyen her darbe bizi daha da güçlendirir. İşte burada olduğu 
gibi.”

20:14 TBMM Başkanı Kahraman: “Ay yıldızlı bayrağımız altında tek millet, tek devlet ve tek vatan 
şuuru ve inancı içinde olduğumuzu haykırmak ve darbeleri tarihe gömdüğümüzü bütün 
dünyaya duyurmak için bir aradayız.”

20:18 TBMM Başkanı Kahraman: “Büyük bir badirenin içinden birlikte çıktık. Milletimizi birbirine 
düşürmek isteyen şer güçlere karşı direndik ve kazandık. Açtıkları okullarda, kurdukları 
dershanelerde yetiştirdikleri robot beyinlerle milletin kurumlarına yerleştirdikleri ajan ve vatan 
hainleriyle devletimizin içerisine sızarak bizlere karanlık dehlizleri layık gören insan 
müsveddelerine milletimiz hak ettikleri cevabı en güzel şekilde verdi.”

20:21 TBMM Başkanı Kahraman: “Vatansever güvenlik güçleriyle millet bir bütün olarak darbeyi 
önledi, demokrasi kazandı. Bundan sonra hiçbir güç darbeye teşebbüs edemeyecektir, 
darbeler tarihi sona ermiştir.”

20:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “O gece, adeta ölümü öldürerek sokakları, meydanları dolduran 
milyonlarca vatandaşımız içinden şehitlik ve gazilik şerefine nail olanlar, isimlerini tarihe altın 
harflerle yazdırdılar. İnanın bana, vatan uğruna verilen mücadelede bu rütbelere ulaşabilmek 
her zaman yakalanabilecek, her zaman elde edilebilecek bir ayrıcalık değildir.”

20:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Şimdi bugün burada Genelkurmay Başkanıyla, Yenikapı 
Meydanı’nda Cumhurbaşkanıyla, Başbakanıyla, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket 
Partisi genel başkanlarıyla, 81 vilayetimizdeki her görüşten, her meşrepten insanımızla 
verdiğimiz şu görüntü var ya işte bu görüntü inanın bana ülkemizin düşmanlarını en az 16 
Temmuz sabahı kadar üzmüştür, kahretmiştir.”

20:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “15 Temmuz, dostlarımıza bu ülkenin sadece siyasi, ekonomik, 
diplomatik saldırılara değil, aynı zamanda askeri sabotajlara karşı da güçlü olduğunu, 
yıkılmayacağını, rayından çıkmayacağını göstermiştir. Aynı gece Türkiye’nin yerle yeksan 
olması için ellerini ovuşturarak bekleyen düşmanlarımız ise ertesi güne bundan sonra işlerinin 
çok daha zor olduğunu görmenin kahrıyla uyandılar.”

20:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bu manzara, bin yıllık vatanımızın tek bir taşına dahi göz dikenlerin 
ödemeyi göze alacakları bedelin ilanı ve ispatıdır. Bu manzara, Türkiye’nin 2023 hedeflerine 
ulaşacağının ilanı ve ispatıdır. Bundan sonra işimiz ne biliyor musunuz? Artık muasır 
medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak.”

20:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Şu anda, siyasi partilerimizin genel başkanları burada. Sizin zaten 
talebinizi biliyorlar. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin olduğuna göre, sizler de idam talebinde 
bulunduğunuza göre, bunun kararını verecek olan merci, Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. 
Meclisimiz böyle bir kararı verdikten sonra, atılacak adım bellidir. Onamaksa, Meclis’ten gelen 
böyle bir kararı, ben peşinen ifade ediyorum, onarım.”

20:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “(İdam talebi) Bu millet, egemenlik kayıtsız şartsız milletin olduğuna 
göre, eğer böyle bir kararı veriyorsa öyle zannediyorum ki siyasi partiler de bu karara 
uyacaktır.”
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20:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal, 1920 yılında İstanbul 
ve İzmir başta olmak üzere ülkenin büyük bölümünün işgal altında olduğu kara günlerde şunu 

söylüyordu; ‘Milletimiz çok büyüktür, hiç korkmayalım. O, esaret ve zillet kabul etmez. Fakat 
onu bir araya toplamak ve kendisine ‘Ey millet, sen esaret ve zillet kabul eder misin?’ diye 
sormak lazımdır. Ben milletimin vereceği cevabı biliyorum...’ Şimdi burada bir kez daha 
soruyorum. Gazi’den 96 yıl sonra Yenikapı Meydanı’ndan aynı soruyu sizlere soruyorum. 
Ey millet, sen esaret ve zillet kabul eder misin? Mesele bu. Bu millete kimse bu esareti asla 
getiremeyecektir.”

20:48 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: 

“Camiye, kışlaya, adliyeye siyaseti sokmayalım. Camiye sokarsak toplumu böleriz. Adliyeye 
sokarsak adaleti bulamayız. Askeriyeye, kışlaya sokarsak darbeyi önleyemeyiz. Adalet 
arıyorsak onları başka yerde, bağımsız bir şekilde aramamız lazım”

“Bizim soylu bir uzlaşmaya ihtiyacımız var. Bizim kavga değil, bizim milleti kardeş kılma gibi 
bir görevimiz var. Siyasette öz eleştiri yapmak, geçmişi iyi tahlil etmemiz gerekiyor”

20:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Sizler 15 Temmuz’da esaret ve zillet kabul etmeyeceğinizi, namlulara 
göğsünüzü dayayarak, tankların önüne yatarak, uçaklara ve helikopterlere dahi hamleler 
yaparak bilfiil gösterdiniz. Hani ne diyor İstiklal Marşımızda; ‘Siper et gövdeni, dursun bu 
hayasızca akın.’ Siz, göğsünüzü siper ettiniz, namluların ucuna geldiniz, bizzat vücudunuzu 
koydunuz, tankların altına yattınız.”

20:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Hükümet, askeri liselerin kapatılmasına yönelik bir açıklama yaptı. 
Bazı eski askerler bunun yanlış olduğunu söylediler. Şimdi ben de onlara buradan sesleniyorum, 
diyorum ki; işte oradan yetiştirilmiş olan o tek tip FETÖ’cüler işte bu olayı yaptılar. Şimdi biz 
de diyoruz ki; harp okullarımız duracak. Tüm liselerimizden, bu ülkenin liselerinden yetişenler 
hepsi gelsin rahatlıkla buraya girsin. Tek tip niye olsun, hepsinden girsin ve Harp Akademilerinde, 
harp okullarında hangi eğitim veriliyorsa onlar orada verilsin. Bundan sonra benzer teşebbüste 
bulunan herkes milletinden, milletimden aynı cevabı alacaktır.”

20:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Aziz milletim, devlet ve millet olarak, 15 Temmuz darbe girişimini 
çok iyi analiz etmeliyiz. Sadece bu ihaneti gerçekleştirenleri değil, onların arkalarındaki güçleri, 
onları harekete geçiren saikleri de çok iyi değerlendirmeliyiz.”

20:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Yakaladığımız bu birlik ve beraberlik ruhunu en iyi şekilde 
değerlendirelim. 15 Temmuz’u daha güçlü, daha müreffeh Türkiye’nin inşası için bir milat 
haline dönüştürmeliyiz. Yakın tarihin vicdanları kanatan, kafalarda soru işaretleri oluşturan 
tüm sorunlu, sıkıntılı olaylarını yeniden masaya yatırarak, eksikleri, yanlışları ortaya koymalıyız. 
FETÖ ihanet çetesinin Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki etkinliğinin önünü açan davaları yeni 
baştan incelemeliyiz.”

20:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Geldiğimiz noktada saflar gayet net. Bir tarafta tüm kurumlarıyla, 
tüm siyasi partileriyle, tüm kesimleriyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti vardır. Diğer tarafta ise 
kimi etnik istismar, kimi dini istismar, kimi ideolojik sapkınlık içinde olan terör örgütleri vardır. 
Onların arkasındaki karanlık güçler vardır. Devletinden, milletinden, haktan ve hakikatten yana 
olan herkes bugün burada, Yenikapı’dadır. Buradan 80 vilayete selam olsun. Buradan 79 
milyona selam olsun.”

20:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Terör örgütleri mensuplarının kimi adliyede akıbetini bekliyor kimi 
cezaevinde cezasını çekiyor kimi de mezarda nihai hesabını veriyor. Onların arkalarındaki 
güçleri de çok iyi biliyoruz. Vakti, saati geldiğinde hesaplarını önlerine koyacağız.”
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20:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan:

“15 Temmuz bir yönüyle ordumuz içine sızmış FETÖ ihanet şebekesi mensuplarının başlattığı 
bir darbe girişimidir ama hadise sadece bundan ibaret değildir. Aynı

 zamanda PKK ve DAEŞ’in silahlı eylemleriyle elde edilmek istenen neticenin, asker elbisesi 
giymiş teröristler eliyle yeni bir safhaya çıkartılma girişimidir. Yani bu girişim aynı zamanda bir 
terör eylemidir. Tüm bu özelliklerinin yanı sıra 15 Temmuz, ülkesine ve milletine ihanet eden 
bir silahlı güç eliyle ülkemizi işgal girişimidir. Şayet darbe başarılı olsaydı bin yıldır bizim olan 
bu coğrafyanın kimlere altın tepsi içinde sunulacağını hepimiz gayet iyi biliyoruz.”

20.58 Cumhurbaşkanı Erdoğan:

“Bu örgütün (FETÖ’nün) gayrimeşru şekilde elde ettiği güçle, dizayn etmek istediği siyaseti, 
medyayı, iş dünyasını yeniden kendi tabii seyrine oturtmalıyız. Yurt içinde milletimizin dini 
hassasiyetini, merhametini, iyilik ve yardımlaşma duygularını istismar ederek elde ettikleri 
tüm imkanları milletimizin emrine vermeliyiz. Hiç kimse, kapatılan yurtlardan, okullardan, 
evlerden dolayı endişeye kapılmasın. Gerek devletimizin ilgili kurumları, gerekse aynı alanda 
hizmet veren sivil toplum kuruluşlarımız çok daha iyisiyle, çok daha fazlasıyla bu boşluğu 
dolduracaklardır. Yurt dışında ülkemizin adını ve itibarını kullanarak elde ettikleri imkanları 
da asli sahibine, yani devletimize ve milletimize kazandırmalıyız. Hükümetimiz, Olağanüstü 
Hal ilanı sonrasında sahip olduğu yetkiyle tüm bu alanlarda çok önemli adımlar attı, atmaya 
devam ediyor.”

21:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 

“Bizim yıllardır dilimizden düşürmediğimiz milli irade işte bu şehitlerimizle güç kazandı, 
gazilerimizle güç kazandı. Bunun için milletimizin her bir ferdinin kendi özgür iradesiyle 
verdiği kararlara teslim olmak, boyun eğmek gerektiğini savunuyoruz. Milletimiz o muazzam 
irfanıyla, daima en doğruyu, en hayırlıyı, en faydalıyı bulmuştur, bulacaktır. Bu millete, 79 
milyon vatandaşımıza bakıp, eğitimsiz, pısırık, işe yaramaz bir insan yığını gördüklerini 
söyleyenler zaman zaman söylüyorum, 15 Temmuz’da hayatlarının en büyük şokunu, en 
büyük mahcubiyetini yaşamışlardır. Artık şu gerçeği herkesin kabul etme zamanı gelmiştir. Bu 
milletin mayası sağlamdır.”

21:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan:

“Bizim fiziki sınırlarımız başkadır, gönül sınırlarımız başkadır. Ne diyor şair? ‘Ellerin yurdunda 
çiçek açarken bizim ile kar geliyor gardaşım/ Bu hududu kimler çizmiş gönlüme, dar geliyor, 
dar geliyor gardaşım.’ Evet, bizim gönül sınırlarımız bizi kardeşi ve dostu olarak gören her 
toplumu, her coğrafyayı kapsayacak kadar geniştir. İnşallah önümüzdeki dönemde hem kendi 
insanımızın hem umudunu bizi bağlamış dünyanın tüm mazlumlarının yüzünün güleceği bir 
dönem olacaktır.”

21:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan:

“Bundan böyle artık altımızda kimler var, nerede kim var, bunları her birimde çok iyi 
inceleyeceğiz. Yargıda kim var, inceleyeceğiz ve bunları da kapıya koyacağız. Cezaeviyse 
cezaevine koyacağız ve yaptıklarının bedelini ödeyecekler.”
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21:03 Yenikapı Miting Alanı’nda düzenlenen mitinge yaklaşık 5 milyon kişi katıldı. 
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21:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan:

“Fetullahçı Terör Örgütü mensupları, bunların ismini hala ağzına almaktan çekinenler var. 
Çekinmeyelim, muktedir olanlar bunların isimlerini aynen ifade etsinler ki bilmeyenler bu 
FETÖ’cüler kimdir, bu FETÖ kimdir, Fetullahçı Terör Örgütü kimdir, bunu öğrensin. Ülkemize 
yönelik tehdidin görünürdeki maşalarıdır. Biliyoruz ki bu oyun, bu senaryo onların boylarını 
çok aşar. Elbette bu örgütü tüm mensuplarıyla ortaya çıkarmak ve hukuk dairesinde imha 
etmek mecburiyetindeyiz ama sadece bununla yetinirsek, devlet ve millet olarak bünyemizi 
benzer virüslere karşı yine savunma noktasında zayıf bırakmış oluruz.”

21:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan:

“15 Temmuz gecesi ülkemizle birlikte Almanya, Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda, Amerika 
velhasıl nerede bir Türk varsa orada kalpleri bizim için atan kardeşlerimiz de vardı. Buradan yurt 
dışındaki vatandaşlarımıza da şükranlarımı sunuyorum. Bu vatandaşlarımızın Batı medyasının 
tacizleri, olumsuz yayınları sebebiyle zor günler geçirdiklerini biliyorum. İşte Almanya. Ben 
video konferansla orada mitinge bağlanacaktım, bağlatmadılar. Olumsuz karar verdiler. Hani 
demokrasi? Ama Kandildekilere video konferansla yayın yaptırdılar. Ne olursa olsun, yarınlar 
onlar için bekledikleri gibi olmayacak, bumerang gibi onları vuracak. Beslesinler o teröristleri. 
Yarın onlara çarpacaklar.”

21:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan:

“Bu akşam demokrasi nöbetine bir virgül koyuyoruz. Tüm Türkiye’ye sesleniyorum, çarşamba 
akşamı inşallah noktayı koyacağız.”

21:31 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım: 

“Uzlaşmayı, işbirliğini daha da güçlendireceğiz. Türkiye’yi milletimizle, siyasi partilerimizle, sivil 
toplumumuzla, liderliğimizde 2023 hedeflerine taşıyacağız. Kürt ile Türk’ün arasına girenler 
işte bu hainlerdi. Kürt ile Türk arasındaki bu mikropları temizleyeceğiz. Terör örgütlerini aradan 
çıkaracağız”

“İntikam duygusuyla değil, adaletle, hukukla hareket edeceğiz. Bu terör örgütünün 
mensuplarından, şehitlerimizin, gazilerimizin hesabını soracağız. Demokrasiden taviz 
vermeyeceğiz, özgürlükleri daha da geliştireceğiz, ekonomimizi daha da büyüteceğiz, 
düşmanlarımızı azaltacak dostlarımızı çoğaltacağız”

21:54 Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, “Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız, 
Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Bahçeli bir araya gelecek ve İstanbul’da miting yapacak deseler 
inanır mıydınız? Rabbime şükürler olsun, onlar dağıtmaya çalıştı, millet derlendi, toparlandı 
tek yürek, tek bilek oldu, darbeci ve ağa babalarına haddini bildirdi.” dedi.
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Yurt genelindeki  Demokrasi ve Şehitler Mitingleri
İDERLEME22:23

“Türkiye’nin en geniş katılımlı mitingi” olarak tarihe 
geçecek “Demokrasi ve Şehitler Mitingi”, her siyasi 
görüşten insanı vatan uğrunda “tek yürek” yaptı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İstanbul Valiliği 
ve Büyükşehir Belediyesi desteğiyle İstanbul 
Yenikapı’da düzenlenen mitinge, yurdun dört 
bir yanında meydanları dolduran vatandaşlar 
bağımsızlığın simgesi Türk bayraklarıyla destek 
verdi.

15 Temmuz’dan itibaren meydanları doldurarak 
demokrasiye ve milli iradeye sahip çıktığını gösteren 
vatandaşlar, bugün de meydanlara sığmayarak 
günlerdir tuttukları “demokrasi nöbetlerini” 
taçlandırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 
Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Genel Başkanı 
ve Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 
yaptığı konuşmalar, kentlerde meydanlara kurulan 
dev ekranlardan canlı olarak coşkuyla izlendi, atılan 
sloganlarla birlik ve beraberlik mesajı verildi. 

Türk milletinin birlik ve beraberliğini gözler önüne 
seren “Demokrasi ve Şehitler Mitingi”ne yaşadıkları 
il ve ilçelerden destek veren vatandaşlar, darbecileri 
lanetledi.

- Kızılay’da binlerce bayrak dalgalandı

Milyonlarca vatandaşın katılımıyla gerçekleşen 
“Demokrasi ve Şehitler Mitingi”ne Ankara’dan da 
onbinler destek verdi.  

Ellerinde Türk bayrakları, Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
fotoğraflarıyla Kızılay Meydanı’nda toplanan 
vatandaşlar, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” 
sloganları attı.

Halka “birlik ve beraberlik” mesajlarının verildiği 
selamlama konuşmalarının ardından, alandaki dev 
ekrandan, İstanbul Yenikapı’daki mitinge bağlanıldı. 
Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nı hep 
bir ağızdan okuyan vatandaşlar, Kur’an-ı Kerim 
tilavetini dinledi. 

Alanda toplanan kalabalığa, Ankara Büyükşehir 
Belediyesince 150 bin Türk bayrağı dağıtıldı. 
Dağıtılan bayrağın ihtiyacı karşılamaması üzerine 
alana tekrar bayraklar getirildi. 

- İzmirliler “Hepimiz Ömer Halisdemir’iz” yazılı 
pankartlar taşıdı

İzmir’de Konak Meydanı’ndaki mitinge katılan 
İzmirliler, ellerindeki Türk bayraklarıyla FETÖ 
aleyhine sloganlar attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sevgi 
gösterisinde bulunan vatandaşlar, “Türkiyem” 
şarkısını hep bir ağızdan okudu, “Hepimiz Ömer 
Halisdemir’iz” yazılı pankartlar taşıdı. 

Meydandaki İzmirliler, Yenikapı’da düzenlenen 
mitingi meydanda kurulan dev ekranlardan izledi.

- “Sıcağa aldırmadılar”

Şanlıurfa’da Rabia Meydanı’ndaki mitinge, Türk, 
Arap ve Kürt kökenli vatandaşların yanı sıra kentte 
bulunan bazı Suriyeli sığınmacılar da yaklaşık 
40 derece sıcağa aldırış etmeden katıldı. Kadın 
ve çocukların da yoğun ilgi gösterdiği mitingde, 
vatandaşların serinlemesi için üzerlerine fıskiyelerle 
su sıkıldı.

Malatya’da öğle saatlerinden itibaren Valilik önüne 
toplanmaya başlayan çok sayıda vatandaş, ellerinde 
Türk bayraklarıyla darbe girişimini protesto etti.

Meydan Türk bayraklarıyla donatılırken, alandaki 
vatandaşların serinlemesi için gül suyu sıkıldı.

Sakarya’da ellerinde Türk bayraklarıyla Demokrasi 
Meydanı’nda toplanan vatandaşlar, alana kurulan 
dev ekranlardan Yenikapı’daki mitingi takip etti. 
Çalan şarkılara hep birlikte eşlik eden vatandaşlar, 
darbe girişiminde bulunanlara tepkilerini dile getirdi. 

- Bingöl’de dev Türk bayrağı taşıdılar

Bingöl Valiliği önünde toplanan vatandaşlar, 209 
metre uzunluğundaki Türk bayrağı taşıyarak adı 
15 Temmuz Direniş Meydanı olarak değiştirilen 
PTT Kavşağı’na kadar yürüdü. Ellerinde Türk 
bayraklarıyla meydanı dolduran vatandaşlar, alanda 
İstanbul Yenikapı’daki mitingi izledi.

Antalya’da “demokrasi nöbeti”nin tutulduğu 
Cumhuriyet Meydanı’ndaki mitinge, yoğun ilgi 
gösterildi.

İstanbul Yenikapı’ya bağlantı sağlanmadan önce 15 
Temmuz darbe girişimine karşı mücadele ederken 
şehit düşenler için Kur’an-ı Kerim okundu ve dua 
edildi. 
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yenikapı’da 
konuşmaya başladığı anda Cumhuriyet 
Meydanı’ndaki Antalyaspor taraftarları meşaleler 
yaktı. Vatandaşlar da cep telefonlarının ışıklarını 
açarak, Erdoğan’ın sahneye çıkışını kutladı.

- “Türkiye’nin geleceği için dua edildi”

Bursa’da, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndaki 
mitinge 15 bini aşkın kişi katıldı. Vatandaşların 
bazılarının Türk bayraklarının yanı sıra eski Türk 
devletlerinin bayraklarını da taşıdıkları gözlendi. 
Vatandaşlar, Yenikapı Miting Alanı’nda düzenlenen 
Demokrasi ve Şehitler Mitingi’ni kurulan dev 
ekranlardan izledi.

Çorum’da Hürriyet Meydanı’nda toplanan 
vatandaşlar, darbe girişiminde şehit düşenler ve 
Türkiye’nin geleceği için dua etti. Dua sırasında 
birçok vatandaşın gözyaşlarına hakim olamadığı 
görüldü. 

Adana’da İstasyon Meydanı’nı ellerinde Türk 

bayraklarıyla dolduran kalabalık, Yenikapı’daki 
mitingi takip etti. Sloganlarla FETÖ’ye tepki 
gösteren kalabalık, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi 
gösterisinde bulundu. 

Samsun’da Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan 
vatandaşlar, FETÖ’yü lanetledi.

Erzurum’da da Yakutiye Kent Meydanı’nda 
toplanan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla 
Demokrasi ve Şehitler Mitingi’ne destek verdi.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki mitinge katılan Muğlalılar 
da Türk bayraklarıyla FETÖ aleyhine sloganlar attı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sevgi 
gösterisinde bulunan vatandaşlar, mehteran 
eşliğinde Akyol Mahallesi’nden Cumhuriyet 
Meydanı’na kadar yürüdü. 

Kastamonu Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan 
binlerce vatandaş, İstanbul’daki mitingi izlerken 
darbe karşıtı sloganlar attı. Bazı vatandaşların 
ağladığı görüldü.

23:47 ”Yenikapı mitingi” Pensilvanya’da canlı yayınlandı. ABD’de yaşayan Türkler, FETÖ elebaşı 
Gülen’in ikamet ettiği kompleksin önünde kurulu dev ekrandan Demokrasi ve Şehitler 
Mitingi’ni izleyip, Türkiye’ye destek verdi.  FETÖ üyelerinin, mitingdeki konuşmaların 
duyulmasını engellemek için kompleks ve civar evlerin bahçelerinde yüksek desibelli çim 
biçme makinaları çalıştırdıkları görüldü.

23:52 Başkent Washington ve çevresinde yaşayan Türk vatandaşları, üç partinin ABD’deki 
temsilcileriyle Beyaz Saray önünde FETÖ’nün darbe girişimini protesto ederek “Darbeye Karşı 
Demokrasi” mitingi düzenledi.

23:52 Ankara’da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen 
Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir: 

“Evladıma, bana ve Türk milletine bu gururu verdiği için çok teşekkür ediyorum”
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