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Ankara'da 15/07/20|6 giinü saat 2l:00 sıralannda bir kısım askeri birliklerde hareketlilik
başladığı, aynı saatlerde İstanbul'daki Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinin Jandarma
Kuwetleri tarafindan ulaşıma kapatıldığının haber kanallarında yayınlandığı, Ankaıa'daki Emniyet
birimlerinden edinilen bilgiye göre askeri birliklerin bir grubunun emir komuta zinciri dışında darbeyapmaya kalkıştığını bildirdiği, bu haberle birlikte savaş uçaklannın saat 2l:00 srralannda Ankarasemalannda uçuşlara başladığı, bu uçuşl ann halkı korkutmak için alçak uçuş şeklindegerçekleştirildiği, helikopterlerin havalanıp bazı kamu binalanna saldırı gerçekleştirdiği, savaşuçakları ve helikopterde kamu binalarına ateş açılmaya başlandığı, Ankara Yenimahalle'deki MilliIstihbarat Teşkilatı binalarırun askeri birliklerce kuşatıldığı, MİT ile kuşatan askeri birlikleriıı
çatışmaya girdiği, aynı şekild e TSK ya bağh zırhlı birliklerin Ankara'da kritik kamu kurumlannısilahlı olarak kuşanığı. kamu kurumlanndaki görevlilerin hedef alındığı, ateş açıldığı, öltimlerinmeydana geldiği, Gölbaşı'nda Özel Kuwetler Komutanhğının bombalandığı, Emniyet İstihbarat

\_ Daire Başkanlığının hava saldırısına uğradığı, Ankara Emniyet Müdilılüğünü zırhlı birliklerinkuşatıp içeriye girdiği, uçakların alçak uçuş yapıp bombalamalar gerçekleştirdiği,Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin kuşatıldı ğı, Cumhurbaşkanl ığı Genel Sekreteri ve bazı kamugörevlilerinin kuşatan askeri bir liklerce rehin alınıp götürüldü ğü, TRT'ye el koyan askeri birliklerinyayın al«şını durdurduğu, basın açıklaması yaptıkları, TSK'nin yönetime el koyduğunuaçıkladıkları, aynı şekilde bazı özel televizyon kanallan nın kuşatılıp askeri birliklerce elegeçırı ldiği. Ankara'da Genelkurmay Başkaıılığı'nda çatışma çıktığı, bir kısım askeri personelinrehin tutulduğu, TBMM'nin bombalandığı, bu bombalamalar sırasında dliimler meydana geldiği,uçakJarın bombalamalara katıldığı, TSK.nın içindeki bir cuntarun darbe yapmaya kalkıştığınınöğrenilmesl llzerlne halkın meydanlara çıktığı, darbeyi sivil inisiyatifin önlemeye çalıştığı, saVaşuçaklannın halkın toplandığı yerlerde ses bombaları patlatıp kişileri yıldırmaya çalıştığt,Genelkurmay sitesinde basın açıklaması yapıldığı, darbenin gerekçesinin 3 sayfa basın açıklaması
şeklinde kamuoyuna duyıırulduğu, tüm BakanIıklara "harekat yıldırım" öncelik dereceli, gizli|522l5C TEM 16 tarih saat gruplu, YSK 26702250-|920-97480-16PER.PL.YNT.D.GEN.AMiRAL/l dosya numara lı mesaj formunun ..Yurtta Sulh Konseyi Başkanı'.imzası ile yayımlandığı, kaleme alanın Kuımay Albay Cemil Turhan, Tuğgeneral MehmetPARTİGÖÇ olduğu, her ile bir sıkrvönetim komutanı atandığı, aynca stkıyönetim mahkemelerindegörevlendirmeler yapıldığı (Askeri Savcı ve Hakim), aynı şekilde diğer atamalar başlığı altındaKuvvet Komutanlıkları, Genelkurmay Başkanlığı ve diğer askeri makamlara atamalar yapıldığı,darbeyi geıçekleştirmeye çalışan kişilerin çeşitli askeri makamlara bu atamaları yaptıklarirun
kamuoyuna duyurulduğu, bombalama ve darbe teşebbüsü sırasında kaç kişinin öldüğünün kesin
şekilde belli olmadığı, ancak bir çok sivil. polis ve askerin bu olaylar srrasında öldüğıinünanlaşıldığı, benzer şekilde İstanbul ve diğer illerde de uçak ve askeri helikopterlerin benzer fiillerdebu lunduğu, Türkiye genelinde Fethullah Gülen in askeri birimlerde yapılanan kadrolarının mevchükiimeti yıkmak ve devlet yönetimini ele geçirmek üzere Anayasa'yı ihlal endteşebbüsünde bulundukları anlaşıldığından resen bu tutanak düzenlenip olayların so
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