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AÇIKLAMALAR
1. Sayın Mahkemenizce kabul edilen İDDİANAME’ye göre 5-7
MART 2003 TARİHLERİNDE 1. Ordu Komutanlığının gerçekleştirdiği PLAN SEMİNERİNDE
“Balyoz Harekât Planı” adı altında bir darbe planının görüşüldüğü ve tartışıldığı iddia
edilmektedir. Mahkemenizce bir kısım belgeler üzerine konan kısıtlama kararının
kaldırılmasına müteakip, belgeler üzerinde yaptığımız incelemelerden, İddianamenin temel
dayanağı yapılan ve bütün sahte belgelerin yer aldığı 11 No’lu CD’nin sahte olduğu delilleri
ile ortaya konmuştur.
2. Diğer taraftan basında dönemin Gnkur. Bşk. Hilmi Özkök’ün
“Balyoz Darbe Planını bildiği ve engel olduğu” yolunda yayınlar yapılmıştır. (Ali Bayramoglu, 9
Nisan 2010, Yeni Safak gazetesi; Hasan Cemal, 27 Ocak 2010, Milliyet gazetesi; Cengiz Çandar, 10
Nisan 2010, radikal gazetesi)1. Ancak Özkök, 9 Nisan 2010 tarihinde Star Gazetesinde Şamil

Tayyar’ın köşesinde yayınlanan röportajında ‘elinde Balyoz ile ilgili bilgi ve belge olmadığını’
ifade etmiş, ayni konuyu Milliyet’ten Melih Aşık’a da teyit etmiş, ve bu bilgi Aşık’ın 13 Nisan
2010 tarihli köşe yazısında yayımlanmıştır. Bu konunun tam bir açıklık ve kesinlik kazanması
için, Özkök’ün mahkemede tanık olarak ifade vermesi, bildiklerini paylaşması, eğer bir şey
bilmiyorsa bunu net bir şekilde açıklaması gerekmektedir.
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http://cdogangercekler.wordpress.com/2010/04/14/hilmi-ozkok-bilgisi-olmadigi-“balyoz-darbesi”ni-nasilengelledi/

3. Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı E.Org. Aytaç Yalman ise
kendisine doğrudan bağlı dönemin 1.Or.K. Çetin Doğan’ın birinci sicil amiridir. Bu konumuyla
Aytaç Yalman 05-07 Mart tarihlerinde Ordu Karargâhında icra edilen Plan Seminerin hem
planlama ve hem de icra aşamalarına ilişkin bütün bilgilere sahiptir. Seminer öncesi bütün
yazışmalar kendisine arz edilmiş, kendisi tarafından seçilen bir general başkanlığındaki
heyeti, gözlemci sıfatıyla 1nci Ordu Karargâhına, semineri izlemesi amacıyla
görevlendirmiştir. Seminer sonrasında gözlemci heyetinin verdiği rapor ile 1nci Ordu
tarafından gönderilen “Seminer Sonuç Raporu” ( EK KLASÖR 32 DİZİN SAYFA NO:32 PDF SAYFA NO:
415/446) kendisine sunulmuştur. Nitekim Gazeteci Sayın Ruhat Mengi’nin konuya ilişkin
sorusuna “Bu konuları biz dördümüz biliriz. Konuşması gereken kişiler de biziz, bizden başka
da kimse açıklama yapmaya yetkili değildir” şeklinde cevap vermiştir. (20.03.2010 tarihli
Vatan Gazetesinde R. Mengİ’nin köşe yazısı) Bütün bunlara karşılık soruşturma aşamasında
CMK 170nci maddesine göre Aytaç Yalman’ın ifadesinin alınmamış olması, iddianamenin
reddini gerektirecek vahim bir eksiklik ve hatadır. Buna rağmen aşağıda İddianamenin 384 ve
437nci sayfalarının kupürlerinde görüleceği üzere, Aytaç Yalman’ın “Darbenin
gerçekleşmemesinde rolü olduğu” yolundaki yargının kaynağı anlaşılamamıştır.

Bu nedenlerle daha önce yaptığımız talepler ve kamuoyunun beklentileri doğrultusunda,
Dava Dosyasındaki önemli bir eksikliğin giderilmesi amacıyla, Hilmi Özkök’ün yanı sıra Aytaç
Yalman’ın da tanık olarak ifadesinin bir an önce alınması gerekli görülmektedir.

4. Plan seminerine katılan gözlemcilerin tümü plan semineri
süresince, plan seminerinin icra edildiği salonda kendilerine tahsis edilen bölümden plan
seminerinin tamamını yakından izlemişlerdir. Soruşturma aşamalarında bu gözlemcilerin
tamamının çağrılıp ifadelerine başvurulması gerekirdi. Sayın Savcıların amaçlarına hizmet
etmeyeceği anlaşılmış olacak ki, sadece iki gözlemcinin ifadesine başvurulmuş, diğer
gözlemcilerin ifadelerinin alınmasından sarfı nazar edilmiştir. Bu durum soruşturmanın kasıtlı

olarak eksik yapıldığını ortaya koymaktadır. İddianamenin 106. sayfasında Genelkurmay
Başkanlığı tarafından hazırlanan 1. ORDU PLAN SEMİNERİ-2003 GÖZLEMCİ RAPORU'ndan söz
edilmektedir. Bu raporda özetle; “Tatbikat maksadının olasılığı en yüksek tehlikeli senaryoya
uygun olarak hazırlanacak Or/Kor. alternatif planlarını incelemek, sorun safhaları ile çözüm
tekniklerini ortaya koymak, Egemen Harekat Planı esas alınarak iç tehdidin olmadığı K.K.
Stratejik ihtiyatların gelmediği Kuzey Irak'ta gerginliğin olmadığı ve Yunanistan'la ilgili durum
senaryoda belirtildiği gibi olduğu kabul edilerek alternatif planları incelenmiştir.”
denilmektedir. Plan seminerini Genelkurmay Başkanlığı adına çeşitli rütbelerde 7 subay yine
Kara Kuvvetleri Komutanlığı adına çeşitli rütbelerde 7 subay ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı
adına 1 subayın GÖZLEMCİ olarak KATILDIĞI İDDİANAMEDE YER ALMAKTADIR. GENEL
KURMAY BAŞKANLIĞI’NIN 4 SAYFALIK GÖZLEMCİ RAPORUNDA Plan Seminerinde jenerik
senaryoda ortaya konan durum çerçevesinde yapılan tartışmalarda öne çıkan konuların da
özetlendiği görülmektedir.

5- Seminere, Genelkurmay Başkanlığı’ndan 6, Kara Kuvvetleri’nden
7 ve Hava Kuvvetleri’nden 1 olmak üzere toplam 14 gözlemci katılmıştır. Soruşturma
aşamasında görevlendirilen savcılar tarafından bu kişilerden sadece iki tanesinin ifadesine
başvurulmuştur. Bunlardan birincisi KKK gözlemcisi olarak bulunan o tarihteki rütbesiyle Yb.
Şevki GENÇTÜRK diğeri ise gene KKK gözlemcisi olarak bulunan Tevfik ÖZKILIÇ’tır.
Genelkurmay Başkanlığı Gözlemcileri:

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Gözlemcileri:

Hava kuvvetleri Komutanlığı Gözlemcisi:

6. Soruşturmayı yürüten savcılar, bir yandan 1. Ordu
Komutanlığında yapılan Plan Semineri’nin darbe planlarını görüşmek üzere toplandığını ileri
sürerken, diğer yandan ise bu seminere katılan yukarıdaki gözlemcilerin ifadesine
başvurmamaktadır. (Sadece KKK gözlemcilerinden ikisinin ifadesi alınmıştır. Genelkurmay
Başkanlığı gözlemcilerinden hiç kimse ifade için Adliye’ye çağrılmamıştır.) Böyle bir
soruşturma düşünülebilir mi?
CMK 170. Maddesi Cumhuriyet savcılarının lehe ve aleyhe olan tüm kanıtları toplayacağını
belirtmektedir. Soruşturma Savcıları ise Plan Seminerinin gözlemcilerini bile çağırıp dinleme
gereği duymadan iddianame düzenlemiş ve dava açmıştır.

SONUÇ VE İSTEK

:

Yukarıda saydığımız nedenlerle,

AEski Genelkurmay Başkanı E. Org. Hilmi ÖZKÖK ve Eski KKK E. Org. Aytaç
YALMAN’ın çağrılarak tanık olarak ifadelerinin alınmasına, her iki üst düzey Komutanın
bilgisine başvurulmadan davaya devam edilmesinin boşuna zaman kaybı olacağı dikkate
alınarak TANIK OLARAK ifadelerinin ilk duruşmada alınması için tebligat çıkarılmasına,
BYukarıdaki listede yer alan ve Plan Seminerine Gözlemci Olarak
Katılanların da keza çağrılarak TANIK olarak ifadelerinin alınmasına,
Karar verilmesini arz ve talep ederiz. 12.10.2010
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