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2010/283 Esas sayılı kamu davasının oturumu Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü
bitişiğindeki müstakil girişi bulunan salonda Mahkeme Başkanı Ömer Diken Üye Hakimler Ali
Efendi Peksak ve Murat Üründü’den oluşan mahkeme heyeti tarafından zabıt katibi Bahattin
Köse de hazır olduğu halde CMK’nın 147/1-H ve 219/1 maddeleri gereğince sesli ve görüntülü
kayıt yapılmak suretiyle açıldı. Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş hazır.
Duruşmaya gelen sanıkların isimlerinin tespitine geçildi.
Sanık Çetin Doğan, Sanık Özden Örnek, Sanık İbrahim Fırtına, Sanık Nejat Bek, Sanık
Mustafa Korkut Özarslan, Sanık Engin Alan, Sanık Şükrü Sarıışık, Sanık Ayhan Taş, Sanık Cem
Gürdeniz, Sanık İzzet Ocak, Sanık Süha Tanyeri, Sanık Bülent Tunçay, Sanık Kemal Gönüldaş,
Sanık Halil Yıldız, Sanık Refik Hakan Tufan, Sanık Orkun Gökalp, Sanık Erhan Kuraner, Sanık
Yunus Nadi Erkut, Sanık Nuri Ali Karababa, Sanık Mustafa Kemal Tutkun, Sanık Gürbüz Kaya,
Sanık Mustafa Çalış, Sanık Nurettin Işık, Sanık Hasan Basri Aslan, Sanık Ali Rıza Sözen, Sanık
İlkay Nerat, Sanık Veli Murat Tulga, Sanık Behzat Balta, Sanık Halil Kalkanlı, Sanık Tuncay
Çakan, Sanık Hasan Fehmi Canan, Sanık Salim Erkal Bektaş, Sanık Ahmet Yavuz, Sanık
Ahmet Küçükşahin, Sanık Recai Elmaz, Sanık Erdal Akyazan, Sanık Ahmet Şentürk, Sanık
Mümtaz Can, Sanık Ahmet Topdağ, Sanık Cemal Candan, Sanık Gökhan Murat Üstündağ,
Sanık Fatih Altun, Sanık Faruk Oktay Memioğlu, Sanık Mehmet Kaya Varol, Sanık Recep Yıldız,
Sanık Bekir Memiş, Sanık Ali İhsan Çuhadaroğlu, Sanık Harun Özdemir, Sanık Mehmet Yoleri,
Sanık Namık Koç, Sanık Fuat Pakdil, Sanık Behçet Alper Güney, Sanık Metin Yavuz Yalçın,
Sanık Yurdaer Olcan, Sanık İhsan Balabanlı, Sanık Emin Küçükkılıç, Sanık Kasım Erdem, Sanık
Kemal Dinçer, Sanık Hakan Akkoç, Sanık İkrami Özturan, Sanık Burhan Gögce, Sanık Erdal
Hamzaoğulları, Sanık Mehmet Alper Şengezer, Sanık Doğan Fatih Küçük, Sanık Dursun Tolga
Kaplama, Sanık Doğan Temel, Sanık Hayri Güner, Sanık Recep Rıfkı Durusoy, Sanık Hamdi
Poyraz, Sanık Hasan Hakan Dereli, Sanık Gökhan Gökay, Sanık Fatih Musa Çınar, Sanık Zafer
Karataş, Sanık Aytekin Candemir, Sanık Nihat Özkan, Sanık Hasan Nurgören, Sanık Sırrı
Yılmaz, Sanık Barbaros Kasar, Sanık Bahtiyar Ersay, Sanık Mustafa Yuvanç, Sanık Nedim
Ulusan, Sanık Soydan Görgülü, Sanık İsmet Kışla, Sanık Abdullah Dalay, Sanık Lütfü Sancar,
Sanık Ahmet Feyyaz Öğütcü, Sanık Engin Baykal, Sanık Hüseyin Durdu, Sanık Özer Karabulut,
Sanık Mehmet Otuzbiroğlu, Sanık Hasan Hoşgit, Sanık Hüseyin Hoşgit, Sanık Kadir Sağdıç,
Sanık Deniz Kutluk, Sanık Aydın Gürül, Sanık Turgay Erdağ, Sanık Taylan Çakır, Sanık Ayhan
Gedik, Sanık Ahmet Türkmen, Sanık Fatih İlğar, Sanık Şafak Duruer, Sanık Utku Arslan, Sanık
Mehmet Ferhat Çolpan, Sanık Ümit Özcan, Sanık Uluç Yeğin, Sanık Levent Erkek, Sanık Cem
Çakmak, Sanık Muharrem Nuri Alacalı, Sanık Semih Çetin, Sanık Dursun Çiçek, Sanık Ertuğrul

Uçar, Sanık Ali Türkşen, Sanık Tayfun Duman, Sanık Nihat Altunbulak, Sanık Levent Çehreli,
Sanık Hakan Çelikcan, Sanık Ahmet Necdet Doluel, Sanık Ercan İrençin, Sanık Mustafa
Karasabun, Sanık Bora Serdar, Sanık Levent Görgeç, Sanık Koray Özyurt, Sanık Dora
Sungunay, Sanık Soner Polat, Sanık Meftun Hıraca, Sanık Barbaros Büyüksağnak, Sanık
Hasan Gülkaya, Sanık Faruk Doğan, Sanık Mücahit Erakyol, Sanık Ergün Balaban, Sanık
Cemalettin Bozdağ, Sanık Taner Balkış, Sanık Abdullah Gavremoğlu, Sanık Kıvanç Kırmacı,
Sanık Yusuf Ziya Toker, Sanık Cengiz Köylü, Sanık Hanifi Yıldırım, Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu,
Sanık Hakan Sargın, Sanık Hüseyin Özçoban, Sanık Mustafa Koç, Sanık Ali Demir, Sanık
Kahraman Dikmen, Sanık Yusuf Kelleli, Sanık Hüseyin Polatsoy, Sanık Hüseyin Topuz, Sanık
Murat Özçelik, Sanık Mustafa Önsel, Sanık Ali Aydın, Sanık Abdurrahman Başbuğ, Sanık
Gökhan Çiloğlu, Sanık Ahmet Tuncer, Sanık Erdinç Atik, Sanık Halil Helvacıoğlu, Sanık Kubilay
Aktaş, Sanık Mehmet Ulutaş, Sanık Memiş Yüksel Yalçın, Sanık Suat Aytın, Sanık Yüksel
Gürcan, Sanık Taner Gül, Sanık İhsan Çevik, Sanık Timuçin Eraslan, Sanık Abdullah Zafer
Arısoy, Sanık Hüseyin Bakır, Sanık Erol Ersan, Sanık Fikret Coşkun, Sanık Altan Dikmen, Sanık
Osman Çetin, Sanık Murat Balkaş, Sanık Abdil Akça, Sanık Uğur Üstek, Sanık Duran Ayhan,
Sanık Levent Maraş, Sanık Hakan Öktem, Sanık İmdat Solak, Sanık Rifat Gürçam, Sanık
Mustafa Kelleci, Sanık Mutlu Kılıçlı, Sanık Levent Güldoğuş, Sanık Hakan Yıldırım, Sanık Ertan
Karagözlü, Sanık Musa Farız, Sanık Arif Bıyıklı, Sanık Mustafa Aydın, Sanık Ahmet Çetin, Sanık
Embiya Şen, Sanık Ali Güngör, Sanık İsmail Karaoğlan, Sanık Ahmet Yanaral.
Tutuklu sanıklar bağsız olarak yerlerine alındı.
Tutuklu sanıklardan Mehmet Fikri Karadağ’ın polikliniğe çıkması nedeniyle hazır
edilemediğine dair tutanak gönderildiği Cemal Temizöz’ün de Diyarbakır Ceza İnfaz
Kurumundan sevk edilmediği görüldü.
Hazır bulunan sanık müdafilerinin isimlerinin tespitine geçildi.
Sanıklar Çetin Doğan, Süha Tanyeri, Kadir Sağdıç, Mehmet Fatih İlğar, Dursun Çiçek,
Nedim Ulusan müdafii Av. Hüseyin Ersöz, aynı sanıklar müdafii Av. Celal Ülgen. Sanıklar Halil
Helvacıoğlu, İhsan Balabanlı, Bekir Memiş, Hakan Akkoç, Mustafa Önsel, Hanifi Yıldırım, Yüksel
Gürcan, İkrami Özturan, İlkay Nerat, Zafer Karataş, Refik Hakan Tufan, Orkun Gökalp, İsmet
Kışla ve Cemal Candan müdafii Av. Ziya Kara. Sanıklar Metin Yavuz Yalçın, Behzat Balta,
Tuncay Çakan müdafii Av. Salim Şen. Sanık Taylan Çakır müdafii Av. Orkun Atabay. Sanık
Özden Örnek müdafi Dinçer Eskiyerli. Sanık Dursun Çiçek müdafii Av. İrem Çiçek. Sanık Çetin
Doğan müdafii Av. İsmail Tepecik. Sanık Hasan Fehmi Canan müdafii Av. Mustafa Canan.
Sanıklar Gürbüz Kaya, Abdullah Dalay, Hasan Fehmi Canan, Mehmet Kaya Varol, Hamdi
Poyraz, Erhan Kuraner, Soydan Görgülü, Doğan Fatih Küçük müdafii Av. Muzaffer Değirmenci.
Sanıklar Ergin Saygun, Kasım Erdem, Gökhan Gökay, Fatih Musa Çınar müdafii Av. Sedat
Küçük Yılmaz. Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu müdafii Av. Kazım Gözüşirin. Sanık Erol Ersan
müdafii Av. Ergin Ersan. Sanık Ergin Saygun müdafi Av. Emre Mahran. Sanıklar Cem Gürdeniz,
Soner Polat, Semih Çetin, Cem Çakmak, Mustafa Karasabun, Bora Serdar, Faruk Doğan,
Hasan Gülkaya, Utku Aslan, Kıvanç Kırmacı, Barbaros Büyüksağnak, Uluç Yeğin, Ercan İrençin,
Taner Gül, Mustafa Yuvanç müdafi Av. Şule Nazlıoğlu Erol. Sanıklar Ali Deniz Kutluk, Mustafa
Aydın Gürül müdafi Av. Ayşegül Hanyaloğlu. Sanık Deniz Kutluk müdafi Av. Selçuk Ömerbaş.
Sanıklar Ali Rıza Sözen, Ali Demir, Erdinç Atik, Hakan Sargın, Hüseyin Özçoban, Hüseyin
Topuz, Kahraman Dikmen, Murat Özçelik, Yusuf Kelleli, Abdil Akça, İmdat Solak, Mustafa
Kelleci, Mutlu Kılıçlı, Hakan Yıldırım ve yetki belgesi isnaden Mustafa Koç müdafii Av. Mahir
Işıkay. Sanıklar Namık Koç ve Bahtiyar Ersay müdafii Av. Erhan Tokatlı. Sanıklar Ayhan Taş,
Nejat Bek, Salim Erkal Bektaş, Nurettin Işık, Memiş Yüksel Yalçın, Hasan Nurgören, Behçet
Alper Güney ve yetki belgesini istinaden Burhan Gögce, Fatih Altun, Sırrı Yılmaz, Mustafa Erdal
Hamzaoğlurı, Nihat Özkan, Gökhan Çiloğlu, Veli Murat Tulga, İhsan Çevik, Ahmet Yanaral
müdafii Av. İlkay Sezer. Sanık Yunus Nadi Erkut müdafii Av. Ahmet Keskin. Sanık Mehmet Alper
Şengezer müdafii Av. Haldun Kepez. Sanık Engin Alan müdafii Av. Ayhan Nacak. Sanık Erdal
Akyazan müdafii Av. Selda Uğur Akyazan. Sanıklar Abdullah Gavremoğlu, Ahmet Türkmen,

Meftun Hıraca, Hasan Basri Aslan müdafii Av. Erkan Sarıtaş. Sanıklar Ayhan Gedik, Şafak
Duruer, Mehmet Ferhat Çolpan, Ahmet Necdet Doluel, Hakan İsmail Çelikcan müdafii Av. Hakan
Tunçkol. Sanık Şükrü Sarıışık müdafii Av. Osman Topçu. Sanıklar Yurdaer Olcan, Halil Yıldız
müdafii Av. Şener Atılgan. Sanıklar Faruk Oktay Memioğlu, Mehmet Yoleri müdafi Av. Eyüp
Sabri Gürsoy. Sanık Bülent Tunçay müdafii Av. Cengiz Erdoğan. Sanıklar Doğan Temel, Hayri
Güner, Recep Rıfkı Durusoy müdafi Av. Çetin Kökdemir. Sanıklar Lütfü Sancar, Taner Balkış
müdafii Av. Yakup Akyüz. Aynı Sanıklar müdafii Av. Yasemin Ünlütürk. Sanık Ahmet Şentürk
müdafi Av. Zeki Arslan. Sanıklar Ahmet Topdağ, Recai Elmaz müdafi müdafii Av. Haluk
Demirkılıç. Sanık Nuri Ali Karababa müdafii Av. Murat Dinçler. Sanık Nuri Ali Karababa müdafi
Av. Ufuk Yazı. Sanıklar Kubilay Aktaş müdafi Av. Naci Gürkan. Sanıklar Levent Görgeç, Nihat
Altınbulak, Ümit Özcan, Ali İhsan Çuhadaroğlu, Recep Yıldız müdafii Av. Kemal İnan Saraçoğlu.
Sanıklar Turgay Erdağ, Mücahit Erakyol, Ergün Balaban, Cemalettin Bozdağ, Levent Çehreli
müdafii Av. İhsan Nuri Tezel. Sanık Ahmet Yavuz müdafii Av. Selim Yavuz. Sanık Ahmet Yavuz
müdafii Av. Nurcan Çöl. Sanık Taner Gül müdafii Av. Atakay Bala yazılı olarak beyanda
bulunuyorum talebimin değerlendirilmesini rica ediyorum. Sanık Mehmet Otuzbiroğlu müdafii Av.
Serdar (bir kelime anlaşılamadı). Sanıklar Halil Kalkanlı, Emin Küçükkılıç müdafii Av. Mustafa
Kavaklıoğlu. Aynı Sanıklar müdafii Av. Deniz Çil. Sanık Hasan Hakan Dereli müdafii Av. Mustafa
Uluşahin. Sanıklar Suat Aytın ve İzzet Ocak müdafi Av. Muammer Küçük. Sanık Ali Aydın
müdafii Av. Oğuzhan Aydın. Sanık Fuat Pakdil müdafii Av. Andaç Pakdil. Sanık Musa Fariz
müdafii Av. Ayşe Ayça Arı.
Mahkeme Başkanı:”Çetin Doğan’ın savunmasına kaldığı yerden devam ediyoruz. Siz o
yazılı olarak savunmanızı mahkemeye ibraz edecek misiniz? Okuduğunuz savunmanızı?”
Sanık Çetin Doğan:“Evet.”
Mahkeme Başkanı:“Tutanaklara geçme açısından da kelime hatalarını önler biz
tutanaklar yazılırken onlar esas alınır iyi olur. “
Sanık Çetin Doğan:“Evet.”
Mahkeme Başkanı:“Yani vermeniz.”
Sanık Çetin Doğan Müdafi Av. Celal Ülgen : “(birkaç kelime anlaşılamadı) biz okursak.”
Mahkeme Başkanı :“Ses, yorulmaz, tamam.”
Sanık Çetin Doğan Müdafi Av. Celal Ülgen:“(1-2 kelime anlaşılamadı) engellemiş oluruz.“
Mahkeme Başkanı :“Alıntı, alıntı kısımları Av. Hüseyin Bey okuyabilir. Yine yorulduğunuz
zaman sesiniz sıkıntıya girdiği zaman şey yapın işaret verin ara verelim dinlenebilirsiniz. Evet
Buyurun.”
Sanık Çetin Doğan :“Ben işaret ederim hangi bölümü okumanız gerektiğini. Sayın Başkan
zaman çelişkilerinde özel hastanelerin yerine kadar dün gelmiştik. Şimdi bu zaman çelişkilerinde
özel hastanelerin yerini anlatmaya başlıyorum. Dava dosyasının 59. ek klasörün 17. ve 18.
sayfalarındaki çizelgeler de bulunan 3 özel hastanenin isimleri de bariz zaman çelişkisini ortaya
koyan diğer örnekler oluşturmaktadır. Diğer örnekleri oluşturmaktadır. Bunlardan bir tanesi
Avrupa Şafak Hastanesi. Dava dosyasının 59. ek klasörünün 17. ve 18. sayfalarında dizin 133
İstanbul ilinde bulunan özel hastaneler belgesi bulunmaktadır. 17. sayfanın 15. sırasında
Gaziosmanpaşa ilçesinde Avrupa Şafak Hastanesi ismi yer almaktadır. 11 nolu CD’de de kayıtlı
olan bu belgenin TÜBİTAK raporuna göre belirtilen başlık verileri yahut üst verileri İstanbul ilinde
bulunan ilaç depoları belgesiyle aynı anda kaydedildiği için aynı bilgileri içermektedir. Jandarma
bölge komutanlığından Kubilay Aktaş tarafından yazılmış 28 kere revize edilmiş ve 5 Şubat 2003
tarihinde de saat 22.53’te de oluşturulmuş. Belgenin son kullanıcısı Hüseyin Yıldırım tarafından
saat yine gece yarısına doğru 11.54’te 23.54’te son olarak bu belge güncelleştirilmiş. Oysa
alınan anılan belgenin kaydedildiği iddia edilen tarihte Avrupa Şafak Hastanesi adıyla
İstanbul’da bir hastane bulunmamaktadır. 23 Kasım 1998 tarihinde alınan ruhsatla 10 Aralık
1998 tarihinde Şafak Hastanesi adıyla hizmete açılan hastanenin adı 15 Aralık 2004 tarihinde el
değiştirmesiyle birlikte Avrupa Şafak Hastanesi olarak değişiyor. Bu gerçek bizi 11 nolu CD’nin
üst verilerine inanılmaması gerektiğini belirtiyor. Hem bu belgenin sahteliğini hem de doğal

olarak 11 nolu CD’nin sahteliğini ortaya koyuyor. Diğer bir örnek Medikal Park Sultan Gazi.
Yukarıda belirtilen dava dosyasına ek klasörün ilgili sayfalarındaki listenin 58. sırasında Sultan
Gazi ilçesinde Medikal Park Sultan Gazi ismi yer almaktadır. 2003 yılında bu hastanenin adı
Sultan Gazi Hastanesidir. Medikal Park Hastanesi grubu Sultan Gazi de bulunan Sultan
Hastanesini Haziran 2008 tarihinde satın aldıktan sonra hastanenin adı Medikal Park Sultan
Gazi olarak değişiyor. Bu hastaneyle ilgili TÜBİTAK’ın bilirkişi raporunda yer alan üst bilgilerinin
11 nolu CD’deki diğer hastanelerle aynı olduğu görülüyor. Bu hastanenin Haziran 2008 tarihinde
ismiyle 2003 yılında oluşturulan CD’de yer alması nasıl mümkün olabiliyor. Size vereceğiz dosya
içerisinde bu bilgilerin kaynağı da bulunmaktadır. Aynı zamanda emanete alınan dosyaların
içerisinde de buna ilişkin bilgilerin yer aldığını belirtelim. Nisa Hastanesi, İstanbul ilinde bulunan
özel hastaneler belgesinin 66. sırasında Yeni Bosna ilçesinde Nisa Hastanesi, parantez
içerisinde Hayrunnisa Hastanesi ismi yer almaktadır. Parantez içinde verilen Hayrunnisa
Hastanesinin ismi 1994 hizmete açılan hastanenin eski ismidir. Aralık 2004 tarihinde revizyonu
tamamlanmış ve tarihten sonra hastanenin ismi değiştirilerek Nisa Hastanesi olarak hizmete
açılmıştır. Nisa Hastanesi de özel hastaneler listesinde yer aldığı için yukarıda isimlerini
verdiğimiz hastanenin CD’de görülen üst verileriyle doğal olarak aynı bilgilere sahiptir. Bu
belgeyi oluşturan veya güncelleştiren adı geçen hastanenin 1 yıl sonra adının değişeceğini
öngörmüş olabileceğini gerçekten düşünülüyorsa bizim buna sadece pes demekten başka bir
sözümüz doğal olarak olmayacaktır. 11 nolu CD’de yer alan zaman çelişkileri elbette sadece ilaç
depoları ve hastaneler çizelgesindeki belgelere mahsus değildir. Bundan sonra göstereceğimiz
örneklerde zaman tasarrufu için belgelerin dava dosyasına 52. ek klasörün 141 ve 182
sayfalarında gösterilen üst verilerin detayına girmeden 11 nolu CD’nin iddia edilen oluşturma
tarihi 5 Mart 2003 baz alınarak söylenecektir. Türkiye Gençlik Birliği, adı geçen planın 4.
sayfasında dost durumu yani Balyoz Güvenlik Harekat Planının dost durumu B alt bendinde
aynen şu ifadeler yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin her kademesinde müzahir eleman
temini konusunda referans uygulamasına Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürkçü
Düşünce Derneği, Türkiye Gençlik Birliği Derneği ve başka diyerek parantez kapatılmış devam
ederek azami koordinasyonun sağlanmasına. Bu iddianameden aldığımız bir şey iddianameden
değil belgenin yani güvenlik belgesinin kendisinden aldığımız bir alıntıdır. Evet. Evet Türkiye
Gençlik Birliği evet. 19 Mayıs 2006 tarihinde kurulmuş bir sivil toplum kuruluşunun Balyoz
planında yer aldığının basında da yansıdığını ve bu nedenle planın çakma olduğunu
belgelerinde Cumhuriyet Savcılığında verdiğim ilk ifademde Savcı Bilal Bayraktar’a hatırlatmam
üzerine cevaben: Bu konu aydınlatıldı. Adı geçen kuruluş 1997 yılında kurulan Türkiye Gençlik
Birliği Derneğiymiş sözleriyle yanıt vermiştir. Oysa bu derneğin kısaltılmış adının Türkiye Gençlik
Birliği Der olduğu ve her iki derneğin kendi internet sitelerinde açıkça yer alan kuruluş amaçları
ve faaliyetlerini dikkate alındığında çakma darbe planında dost kuvveler olarak Çağdaş Yaşamı
Destekleme Derneği ve Atatürkçü Düşünce Derneğinin yanında Türkiye Gençlik Birliği değil
planda belirtildiği gibi kısaltılmış adıyla TGB olarak Türkiye Gençlik Birliğine referans verildiği
hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkmaktadır. Resmi Gösterelim. Evet. Türkiye
Gençlik Birliğiyle Türkiye Gençlik Birliği Derneğini kendi internet sitelerinden özet mukayeselerini
yapalım. Türkiye Gençlik Birliği kendisini ülkesine ve okuluna sahip çıkan devrimci ve yurt sever
Atatürk gençliğinin sesi olarak tanımlamakta temel ilkeler bildirgesinde şu ifadeler yer
almaktadır. Türkiye Gençlik Birliği laik ve halkçı bir Türkiye’den yanadır. Türkiye Gençlik Birliği
anayasamızda belirtilen ilkelerin içini boşaltan her türlü uygulamaların karşısındadır. Din
sömürücülerine ve gericilere karşı ilericiliği gelir adaletsizliğini yoksulluğa ve bireyciliğe karşı
halkçı bir ekonomik sistemi savunur. Kamu kurumlarımızın özelleştirilmesine karşıdır. Buna
karşılık Türkiye Gençlik Birliği Derneğinin internet sitesinde yer alan bilgiler şu şekildedir.
Derneğin faaliyetleri olarak psikolojik danışma, rehberlik ve sosyal yardım hizmetleri sosyal
kültürel ve sportif gençlik etkinlikleri ve sosyal eğitim programları olarak belirtiliyor. Derneğin
siyasal bir söylemi kimliği bulunmamaktadır. 24 Şubat 2007 tarihinde düzenlediği panelin adının
aşk, neden aşk olması, derneğin kimliği konusunda yeterince aydınlatıcı olduğunu sanırım. Bir

de aşağıdaki logo kombinasyonuna bakarak karar verin. Sizce A şıkkı mı? Yoksa B şıkkı mı?
Kızımın dediği gibi iki dost bir son seçenek mi uyumlu görünüyor yoksa devrimci çizgide olunan
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Türkiye Gençlik Birliği de
mi aynı çizgide görünüyor. Hepsinin logosunda Atatürk’ün profilleri önden profilleri yandan
profilleri resimleri bulunmaktadır. Bu konuda İstanbul Cumhuriyet Savcılığıyla İstanbul Emniyet
Müdürlüğü arasında biraz kafa karıştıran bir noktayı Balyoz davasının kurgulanmasında rol
sahiplerini işaret edebilecek bir husus olarak değerlendirdiğimi belirtmeliyim. Savcılığın
araştırılması gereken hususlar olarak 16 Haziran 2010 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğüne
bir talimat gönderdiği emniyetin 29 Haziran 2010 tarihi cevabı yazısında anlaşılıyor. Bu cevabi
yazı dava dosyasının 19. ek klasöründe dizin 89-90 nolu sayfalarda bulunmaktadır. İstanbul
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şube müdürü Yurt Atayün imzaladığı bu belgede
savcılığın araştırılmasını istediği konular hakkında varılan sonuçlar yer almaktadır. Bu
kapsamda Türkiye Gençlik Birliği hakkında verdiği bilgi Ankara il dernekler müdürlüğünün
Ankara emniyet müdürlüğüne sözde gönderdiği bir yazıya atıfta bulunmaktadır. Sözde değişim
İstanbul Terörle Mücadele şubesinin imzaladığı yazıda Ankara il dernekler müdürlüğünün yazısı
referans olarak söz edilmemesine rağmen bundan buna referans verilmesine rağmen referans
bilgisinin olmayışı buna karşılık çok ciddi maddi bir hatanın maddi birkaç hatanın bulunmasıdır.
Sayın Yurt Atayün’ün imzaladığı bahse konu yazının ilgili bölümünde aynen şu ifadeler yer
almaktadır. 06–055–041 kütük numaralı dernek dosyasında dosyasın da yapılan inceleme
neticesinde Türkiye Gençlik Birliği isimi isimli derneğin 30 Haziran 1997 tarihinde kurulduğu 19
Mayıs Gençlik ve Spor sitesi içi Ulus Altındağ adresinde faaliyet gösterdiği söz konusu derneğin
Amasya, Gaziantep, Kayseri, Çankırı, Manisa ve Hatay’da şubelerinin bulunduğu ancak
hepsinin fesih olduğu ve dolayısıyla şuanda faal olan hiçbir şubesinin bulunmadığının tespit
edildiği belirtilmiştir. Alıntı yaptığım bölümdeki hatayı belirterek hataları belirterek bunu
irdeleyelim. Türkiye Gençlik Birliği ismi evet ismindeki dernek evet 30.06.1997 tarihinde değil 19
Mayıs 2006 tarihinde kurulmuştur. Bunların şubeleri fesh edilmemiştir halen aktif olarak görev
yapmaktadır. Bu illerde değildir bu illeri de kapsayan muhtemelen yerleri vardır fakat İstanbul
dahil Bursa birçok illerde bunun kuruluş şubeleri fesh değildir. Yazıda belirtilen adres Türkiye
Gençlik Birliğine ait değildir. 30 Haziran 1997 tarihinde kurulan Türkiye Gençlik Derneğidir birliği
derneğidir. Bu noktada terörle mücadele şube müdürü Yurt Atayün’ün bu hatayı kendisini mi
yoksa niyeti bozuk olan birisi tarafından şube müdürü için evrakı hazırlayan mı yapmıştır? Yoksa
Ankara il dernekler müdürlüğüne yazılan yazı Türkiye Gençlik Birliği Derneği hakkında mıdır?
Yoksa savcıların iddianamelerini imzalamalarına sadece birkaç gün kala onları rahatlatmak için
Ankara il dernekler müdürlüğünün yazısı tahrifata mı uğratılmıştır. Bunun elbette kendilerine
sorulması gerekmektedir. Her nasılsa başımıza bu dava nedeniyle bunca çorap örüldüğünü
görmüş ve yaşamış bir kimse olarak bunun sehven değil suç sayılması gereken bir fiil olduğunu
iddia ediyorum. Emanete kaldıran klasörde yüzlerce kayıp belgeyi bulamaz isek de Ankara il
dernekler müdürlüğü arşivinde yangın da çıkaracaklar değil ya? Bunun peşini bizden önce
mahkemenizin bırakmaması gerekmektedir. Bu arada yangından söz etmişken bir konunun da
altını çizmek isterim. Ergenekon davasında 51. DVD’nin her nasılsa emanete kaldırıldığında
kırıldığını öğrendik ve içeriğinin tespitinde güçlükler çekildi. 11 nolu CD’nin bu akıbete
uğramaması için gerekle tertip ve tedbirlerin alınmasını bu mahkemede zabıtlara geçilmek
suretiyle alınmasını istiyorum. Liberal Avrupa Derneği, dava dosyasının 60. ek klasörü 28.
sayfasında dizin 204 olarak el konulacak ve kapatılacak dernekler isimli bir belge bulunmaktadır.
11 nolu CD’de kayıtlı olan belge belgenin 27. sırasında bölücü olarak fişlenen liberal Avrupa
Derneği yer almaktadır. Elimizde somut kanıtlara göre 2003 yılında liberal Avrupa Derneği isimli
bir dernek bulunmamaktadır. 31 Ekim 2001’de kurulan Hür Demokratlar derneğinin adı 8 Nisan
2006 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında değiştirilerek Liberal Avrupa Derneği oluyor. Bu
gerçek neyi ortaya koymaktadır? Elbette Balyoz davasında kanıt olarak kabul gören belgenin ve
bu belgelerin kaydının yapıldığı CD’lerin kötü niyetle kişiler tarafından ihmal edildiğinin hiçbir
kuşkuya yer vermeyecek şekilde ispatı yapılmış oluyor. İşte bu konuda gerçek kanıtlar bu konu

aynı zamanda İstanbul Valiliğine yazılmış ve dernekler müdürlüğünden ilgili birimden resmi yazı
da alınmıştır. İstanbul Valiliğinden alınan resmi belge Hür Demokratlar Birliğinin 08.2006
tarihinde gerçekleşen olağanüstü genel kurul toplantısı tutanağında derneğin internet erişimi de
bulunmaktadır ve bu konuda da verilen belge dava dosyası içerisinde de yer alacaktır. Türk İran
Sanayicileri ve İş Adamları Derneği, yine yukarıda ismini sayfa ve dizin numarasını verdiğimiz
aynı belgenin 46. sırasında İstanbul ilinde el konulacak ve kapatılacak dernekler, irticacı ve
bölücü olarak fişlenen Türk İran Sanayicileri ve İş Adamları Derneği yer almaktadır. Bu dernek
13 Mayıs 2002 tarihinde Türk İran İş Adamları Derneği olarak kuruluyor ve aşağıdaki kuruluş
belgesinden de görüleceği üzere bu Balyoz belgesinin son kaydedildiği tarihteki adı burada
görülmektedir. İş Adamları Sanayiciler bunun içerisinde yoktur sadece iş adamları vardır. Ve
kuruluş tarihide 13 Mayıs 2002’dir. Türk İran İş Adamları Derneği kuruluş belgesi olarak yine
belirttiğim gibi aldığımız İstanbul’a aldığımız validen valilikten aldığımız yerde onun ismini
burada görüyoruz derneğin adı 3 Temmuz 2004 tarihinde olağanüstü genel kurulunda alınan
karar ile Türk İran Sanayiciler ve İş Adamları Derneği olarak değişiyor. Balyoz belgesinde de bu
yeni isim yer alması yine CD’nin Mart 2003’te oluşturulmadığını gösteriyor. 1. Ordu Komutanı
olarak görev yaptığım sırada benim için özel olarak hazırlandığı iddia edilen 11 nolu CD’nin üst
verisinde görüldüğü gibi 5 Mart 2003’te oluşturulmuş olmasına imkan yok. Balyoz CD’lerini çok
ileri bir tarihte oluşturanlar bilgisayarlarının sistem saatini değiştirerek evet bu kadar çok basit
belgenin 2003 senesinde hazırlandığı izlenimini vermek istemişlerdir. Balyoz belgelerini
hazırlayanlar gerek Avrupa Liberal, gerek Liberal Avrupa Derneğinin ve gerekse Türk İran
Sanayiciler ve İş Adamları Derneğinin 2002-2003 senelerinde var olup olmadığını muhtemelen
kontrol etmişlerdir. Ancak atladıkları konu bu derneklerin Balyoz belgelerinde sözde hazırlandığı
tarihteki isimlerinin farklı olmasıdır. İsim değişikliklerine uğramışlardır. Dönemin 1. Ordu
komutanı Çetin Doğan için özel olarak hazırlandığı iddia edilen 11 nolu CD’nin üst verisinde
gözüktüğü gibi 5 Mart 2003’te oluşturulmuş olmasına imkan yok bu CD’lerin. Balyoz CD’sini çok
daha ileri bir tarihte oluşturanlar biraz evvel belirttiğim gibi sistem saatini değiştirerek bunu
gerçekleştirmişlerdir. Şimdi özel bir konuya güvenilir emniyet personeline geçiyorum. 11 nolu
CD’de bulanan çeşitli gruplara ait dijital listelerdeki zaman ve mekan çelişkilerinin tamamına
yakını kızım ve damadım tarafından birlikte çalışılarak tespit edilmiştir. Bunların tamamı Çetin
Doğan ve daha evvel belirttiğim gibi gerçekler sitesinde, bir bölümünü de yazdıkları kitapta
Balyoz ve Gerçekler kitabında bulunmaktadır. Bende bu kitabın bu vesileyle dava dosyasında
konmak için mahkemenize sunacağını belirtmek isterim. Şimdi vereceğim 11 nolu CD’de yer
alan güvenilir emniyet personeli dizesindeki ayrılıkları, aykırılıkları yine onlar tespit etmişlerdir.
Dava dosyasının 184. ek klasör delil klasörünün 202-205 sayfalarında dizin 121-124 İstanbul,
Kocaeli ve Sakarya illerinde görevli güvenilir emniyet personelinden sorgu ekinde yer alacak
emniyet personeli isimleri yer almaktadır. Belgenin üst verisine göre liste 20 Ocak 2003’te
oluşturulmuş en son 14 Şubat 2004 tarihinde kaydedilmiştir. Ancak bu listeyi hazırlayanlar
önemli bir noktayı göz ardı etmişler. Personel listelerinde isimleri bulunanların tamamı evet 2003
yılında belirtilen illerde bulunmakla beraber bir bölümü belgenin en son güncelleştirme tarihi olan
14 Şubat 2003 tarihinde İstanbul’dan çok uzaklardaki görev yerlerinde atamaları Temmuz 2003
tarihinden sonra gerçekleşmiş, şimdi bunlara birkaç örnek verelim. Emniyet genel müdürlüğü
yukarıda ki kişiler dahil olmak üzere atama ve yer değiştirme çalışmalarının 2003 yılı Temmuz
başında tamamlıyor ve 3 Temmuz 2003 tarihli Hürriyet Gazetesi İstanbul’da yapılan atamaları
emniyette önemli atama başlıklı haberinde yer alıyor. Kısa bir alıntı yapalım. Ayrıca Çorumda
görevli Selim Kutkan Eskişehir’de görevli Salih Kara, İzmir’de görevli Selami Hüner, Malatya’da
görevli Dursun Yılmaz, Samsun’da görevli Ogün Toprak ve emniyet müdürü olarak sıfatıyla
İstanbul’a tayin oldu. Aynı haberde aynı haber Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel
Müdürlüğünün 3 Temmuz 2003 tarihli verilen internet sitesinde de yer almaktadır. Çünkü üst
düzey emniyet müdürlerinin tayinlerini Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü
yayınlamaktadır. Sonuç olarak yukarıdaki örneklerden sadece Selami Hüner’in durumuna ilgili
hipotezi sorgulayalım. Belgenin sözde yazıldığı tarihte İzmir’de Torbalı ilçe emniyet müdürü

olarak görev yapan Selami Hüner’in 6 ay sonra İstanbul’a atanacağını ve İzmir’deki görevini 18
Temmuzda teslim ederek Zeytinburnu ilçe emniyet vekili olarak göreve başlayacağını kim
öngörmüş? Ve kendisini İstanbul’daki güvenilir emniyet personeli olarak listelemiş. Herhalde
kendisini çok seven bir emniyetçi arkadaştan, arkadaşından birisi olabilir mi? Emniyetçi
arkadaşın bu iyiliği sonucunda Sayın Selami Hüner’in şimdi nerelerde olduğunun tespiti bizi
başka sonuçlara götüreceğinden kimsenin kuşkusu olmasın. Özellikle bu duruşmayı izleyen
basın yayın temsilcilerine sesleniyorum. Bu listede yer alan personeli araştırın. Bu listede yer
aldıkları için bunlar tutuklanmadılar. Ama herhalde çok güvenilir oldukları için çok özel yerlere
tayin edilmiş olmaları lazım. Atamalarla ilgili kararname ve haberler internette sadece emniyet
rütbesindeki personel için bulunabildiğinden bu listelerin tam bir kontrolünü yapamadık. Örneğin
emniyet amiri rütbesindeki kişilerin atama belgelerine ulaşamadık. Ayrıca yani komiser
rütbesinde. Bursa bölgesi ve benzeri bir liste savcılar tarafında sansürlenerek dava klasörüne
konduğu için bu listeleri de kontrol edemedik. Kocaeli’deki güvenilir emniyet personeli benzer
şekilde aynı belgede Kocaeli’nde güvenilir emniyet personeli olarak listelenen kimi emniyet
görevlilerinden de tayinlerinin Kocaeli’ne Ağustos 2003’ten çıktığını görüyoruz. Bu bilgiyi Zaman
Gazetesi’nin arşiv taramasından bulduk. Zaman Gazetesi’nin 4 Ağustos 2003 tarihi nüshasında
İzmit Körfez ve bazı ilçelerde yeni tayinler yapıldı başlıklı haberinden bir alıntı yapalım. Kocaeli
emniyet müdürlüğünde yeni atamalar yapıldı. Erzincan emniyet müdürlüğünde emniyet amiri
olan İsmail Kılıçkaya Çocuk Şube Müdürlüğüne vekaleten, Ardahan emniyet müdürlüğünde 4.
sınıf emniyet müdürü Coşkun Alagöz Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne getirildiler. Bu habere
erişilebilmek için dosyaya koyuyoruz aynı zamanda internet linkini de vermiş bulunuyoruz.
Balyoz Güvenlik Harekatı plan eklerinde isimleri güvenilir emniyet personeli listesinde yer alan
yüzlerce personelin durumunu incelememiz elbette olanaksız. Elimizdeki bilgi erişim olanakları
sınırlı ancak listede bulunanlar bir şekilde fişlendikleri için bir kıyıma uğrayıp uğramadıklarını da
doğrusu merak ediyorum. Aynı listenin 7. sırasında yer alan şuanda Diyarbakır emniyet müdür
yardımcısı olan Kerim Taş, Taraf Gazetesi’nin yazarı olduğu için aynı zamanda da bilmiyorum
bu nedenle mi kendisine dokunulmamış ama birçoğunun Kerim Bey gibi pek şanslı
olmayacağını sanıyorum. Bunun somut işareti 3 Eylül 2010 tarihli Vakit Gazetesi’nde Hanefi
Avcı balyozcu ve rüşvetçi müdürünü yanından ayırmıyor başlıklı haberde bu listede yer alan
dönemin bir emniyet amirinin sırf bu listede yer aldığı için balyozcu diye bahsedilmesini
gösterebiliriz. Bu arada Kerim Taş’a ulaşan Oda TV yazarı Sayın Barış Terkoğlu’nun 3 Eylül
2010 tarihinde Oda TV’de yayınlanan haberine göre Taş Kocaeli’ndeki görevine Eylül 2003’te
başlamış. Oysa adı geçenin isminin bulunduğu Word dokümanında üst verisinde yani başlık
bilgisinde bu belge en son 14 Şubat 2003 tarihinde kaydedilmiş. Sahtekârlığın dolaylı, dolayı
yolu da olsa, dolaylı yolla da olsa Taraf Gazetesi’nin bir yazarı tarafından dolaylı bir şekilde
ifadesi oldukça ilginç. Konunu tahkiki için bütün bu konuların tahkiki için sayın avukatlarım
İçişleri Bakanlığına dilekçe vererek bilgi edinme yasası kapsamında bilgilerin teyidini istediler.
Emniyet Genel Müdürlüğünden aldığımız cevap Pınar Dani’nin ve tespitlerini doğrulamaktadır.
Yazıyı burada gördüğünüz gibi yansıda sanıyorum ki okunabiliyor, okumama benim gerek yok.
Okuyun siz.”
Sanık Çetin Doğan Müdafii Av. Hüseyin Ersöz:”Yazının tarihi 14 Aralık 2010 konu bilgi
talebi ilgi 29 Kasım 2010 tarihli yazınız. İlgili yazınız ile talep edilen kurumunuz personeli TC
kimlik nolu ve 79741 sicil sayılı 1. sınıf emniyet müdürü Ogün Toprak Samsun il emniyet
müdürlüğü kadrosunda şube müdürü olarak görevliyken 30 Haziran 2003 tarihli bakanlık oluru
ile İstanbul il emniyet müdürlüğü kadrosuna atandığı 9 Temmuz 2003 tarihinde yeni kadrosunda
görevine başladığı. TC kimlik nolu ve 88456 sicil sayılı 2. sınıf emniyet müdürü Salih Kara
Eskişehir Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü kadrosunda şube müdürü olarak görevli iken 30
Haziran 2003 tarihli bakanlık oluru ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosuna atandığı, 7
Temmuz 2003 tarihinde yeni kadrosunda görevine başladığı. TC kimlik nolu ve 89318 sicil sayılı
2. sınıf emniyet müdürü Selami Hüner İzmir Torbalı ilçe emniyet müdürlüğünde görevli iken 30
Haziran 2003 tarihli bakanlık oluru ile İstanbul il emniyet müdürlüğü kadrosuna atandığı 21

Temmuz 2003 tarihinde yeni kadrosunda görevine başladığı. TC kimlik nolu ve 88503 sicil sayılı
2. sınıf emniyet müdürü Selim Kutkan Çorum il emniyet müdürlüğü kadrosunda şube müdürü
olarak görevliyken 30 Haziran 2003 tarihli bakanlık oluru ile İstanbul il emniyet müdürlüğü
kadrosuna atandığı 7 Temmuz 2003 tarihinde yeni kadrosuna, kadrosunda görevine başladığı
kayıtlarımız tetkikinden anlaşılmıştır. Doktor Muammer Buçak Personel Dairesi Başkanı 1. sınıf
emniyet müdürü.”
Sanık Çetin Doğan:” Teşekkür Ederim. Açık kaynaklardan doğruluğunu tespit imkanı
bulamadığımız listede geçen daha küçük rütbeli polis memurlarının durumlarını öğrenmek için 2.
dilekçeyle yaptığımız müracaatı bilgi edinme kapsamında görmediklerini belirterek emniyet
genel müdürlüğü herhangi bir cevap vermemiştir, yanıt vermemiştir. Verdiği yanıtı müsaadenizle
Avukatım Hüseyin Ersöz okuyor.”
Sanık Çetin Doğan Müdafii Av. Hüseyin Ersöz:”İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel
Müdürlüğünün 3 Şubat 2011 tarih ve bilgi talebi konulu yazısı. Avukatlık kanunun 2. maddesi
çerçevesinde 4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanunun 7, 21 ve 25. maddeleriyle bilgi edinme
hakkı kanunun uygulanmasına ilişkin esas ve usuller hakkındaki yönetmeliğin 12, 32 ve 36.
maddeleri kapsamında bulunduğu değerlendirildiğinden bahse konu talebiniz yerine
getirilememiş olup 4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanunun 13. maddesi ile bilgi edinme hakkı
kanunun uygulanmasına ilişkin esas ve usuller hakkındaki yönetmeliğin 24. maddesi hükümleri
çerçevesinde bilgi edinme, değerlendirme kuruluna itiraz edilebileceği hususlarını bilgilerinize
rica ederim Doktor Muammer Buçak Personel Dairesi Başkanı 1. sınıf emniyet müdürü.”
Sanık Çetin Doğan:” Teşekkür ederim. Savcılığın bu konuda emniyet genel müdürlüğüne
yazdığı yazının karşılığı olarak aldığı cevabı biz emanete kaldırılan dosyalar arasında bulamadık
ek klasörler arasında da bulamadık. Dünde belirttiğim gibi savcılığın emanete kaldırdığı 800
sayfalık dosyalar içerisinde 800 sayfa noksan bulunmaktadır. Doğal olarak bizi bu yanıtların
gelen bu yanıtların bu dosyalar içerisinden çıkarıldığı düşüncesine sevk etmektedir. HAVELSAN
ve ASELSAN ile ilgili bilgilere geçiyorum. HAVELSAN’ın yani buraya yine cumhuriyet savcılığı
tarafından yazılan yazıya cevaben verilmiş bir yazıdır. 22 Mart 2010 tarihli cevabi yazısında ki
bu adli emanete kaldırılmış olmakla beraber sayfanın çıkartılması unutulduğunu sanıyorum.
Aynen alıntıyı yapıyorum. Ek 1 listede savcıların gönderdiği listede adı geçenlerden 2002-2003
yılları arasında şirketimizde görev yapan 242 personel belirlenmiş olup personelin isimleri ve o
dönemdeki görev ve unvanları listesi ek 2’de sunulmuştur. HAVELSAN’ın yanıtına göre Balyoz
listesinde HAVELSAN’da çalışanlar olarak görülen kişilerden 115 tanesi 2002-2003 yıllarında
HAVELSAN’da çalışmıyor. Peki savcılar iddianamenin ilgili bölümünde ne yazmışlar. Sayfa 211
ilgili kurumlarla yapılan yazışma neticesinde belgelerde ismi yer alan şahısların belirtilen
yerlerde görevli oldukları anlaşılmıştır. Bir belge bu kadar çarpıtılabilir, bu kadar yalan
söylenebilir. HAVELSAN’ın savcılara listeledikleri 1 bölü 3’ünün tam 115 kişinin 2002-2003’te bu
kurumda çalışmadığını bildiriyor ve bu kişilerin daha önce ya da sonra kurumda çalışıp
çalışmadığına dair bilgi vermiyor ancak yinede savcılar iddianamede belgede isim alan
şahısların belirtilen yerlerde görevli oldukları anlaşılıyor, anlaşılmıştır yazıyor ve yanlış beyanda
bulunuyor. Peki, HAVELSAN’da çalışıyor olarak listelenen bu 115 kişi kim? İnternet sitesi
üzerinden çabucak yapılan bir araştırmayla bu kişilerin önemli bir kısmının daha ileriki yıllarda
HAVELSAN’da çalışmaya başladığının ve kimisinin daha sonra ayrıldığını görüyoruz. Örneğin
25. sırada yer alan Serdar Destecioğlu’nu darbeciler savunma sanayi müsteşarlığına daire
başkanlığına tayin etmeyi planlamışlar. Oysa Serdar Destecioğlu tarihte özel bir şirkette idari
amir olarak çalışıyor, çalıştığı şirketten ayrılarak HAVELSAN’a girmesiyse 2005 yılında
gerçekleşiyor. Buna benzer sırf bizim tespit edebildiğimiz onlarca örnek var. 11 nolu CD’de
CD’nin içinde çıkan savunma sanayi belgesinde ki bu belge 56. klasörün dizin 15’inde yer
almaktadır. ASELSAN’da çalışıyor olarak listelenen kimi kişiler güvenilir olup yeni yapılanmada
çeşitli kademelerde görevlendirilebilir personel olarak listelenmiş. Savcılar ASELSAN’a bir yazı
yazarak bu listeyi göndererek belirtilen kişilerin 2002-2003’te çalışıp çalışmadığını sormuşlar. Bu

da yine ilgili klasörün dizin 86’sında yer alıyor. ASELSAN’ın 16 Mart 2010 tarihli cevabi yazısının
can alıcı kısmını belirtelim. 3. bölüm sayfa 3 bölüm 3.”
Sanık Çetin Doğan Müdafii Av. Hüseyin Ersöz:”Aşağıda ilgili yazı kapsamında adı geçen
şahıslar 2002-2003 döneminde şirketimiz personeli olmayıp daha sonra yanlarında belirtilen
tarihte işe girmişlerdir. Belirtilen tarihler ise şöyle: İbrahim Büyükgenç 14 Haziran 2007, Volkan
Tosuner 11 Temmuz 2007, Recep Evren Palandus 17 Eylül 2007, Aykut Hozatlı 6 Nisan 2006.”
Sanık Çetin Doğan:”Evet. Şimdi bu savunma sanayi isimli belgede neler yazıldığı
konusunda tekrar atıf yapılacak konuşmamdan sonra lütfen oraya bakın. 11 nolu 11 numaralı
CD’de çıkan savunma sanayi isimli belgenin yine üst verisine göre bunun en son 25 Şubat 2003
tarihinde Süha Tanyeri isimli kullanıcı tarafından kaydedilmiş ve oysa bu kişiler ASELSAN’da
çalışmaya 2006 ve 2007’de başlamışlar. Sayın savcılar ise gelen bu yazıya rağmen
iddianamelerinde 2211. sayfada biraz evvel söylediğim hususu yazabilmişler ve ben bu arada bir
hususu da belirteyim. Bu son kullanıcı, yazıcı ve olarak üst verilerinde ismi geçen Süha Tanyeri
benim harekât başkanımdır dönemde Kurmay Albay rütbesinde görev yapmaktadır ve kendisi
her yönden mükemmel kendisini yetiştirmiş bir asker olmasına rağmen biraz bilgisayar özürlü bir
arkadaşımızdır. Kendisi bilgisayar kullanmasını o tarihte ben testlerini de yaptım bilmediğinden
özel karargâhta bilgisayar kursu açılmıştır ve bu bilgisayar kursunun açıldığını belgeleyecek
imkâna da sahibim kaldı ki seminerin bir yerinde konuşmamda daha doğrusu atıfta bulunan bir
yazıda resmi bir yazının içeriğinde konuşmamda bu konuda bilgisayar kursundan da
bahsediyorum bunu ilerde size tekrar anımsatacağım. Evet, şimdi bu kısım var lütfen orasını
okuyun.”
Sanık Çetin Doğan Müdafi Av. Hüseyin Ersöz:” Savunma sanayi isimli belgeye genel
olarak bakıldığında ASELSAN, HAVELSAN, TAİ, SSM, STM, TÜBİTAK gibi kurumlarda görevli
olup Balyoz Harekat Planı kapsamında gerek bulunduğu kurumun gerekse diğer devlet
kurumlarının üst düzey bürokratik kadrolarında görevlendirilmek üzere 1084 kişinin ismen
belirlendiği, bu şahıslarda 2007’sinin bulunduğu kurumun en üst kadrolarında Milli Savunma,
Ulaştırma, Sanayi ve Ticaret, Turizm, Çalışma, Çevre ve Orman, Sağlık, İçişleri, Adalet, Milli
Eğitim, Maliye Bakanlıklarının üst düzey kadrolarında MİT personel dairesi başkanı ve benzeri
üst düzey kadrolarda YÖK, DSİ, TSE, DPT, DMO, BDDK, TÜBİTAK, Meteoroloji İşleri Genel
Müdürlüğü, İç İş ve İşçi Bulma Kurumu, Türk Hava Yollarının üst düzey kadrolarında
görevlendirilmek üzere belirlendikleri ayrıca bir kısmının bulunduğu kurumdaki konumunun
yükseltilmesi ve etkinleştirilmesinin belirtildiği, diğer 979 şahsın ise yeniden yapılandırmada
çeşitli kademelerde görevlendirilebilecek şekilde belirlendiği görülmektedir. İlgili kurumlarla
yapılan yazışma neticesinde belgede ismi yer alan şahısların belirtilen yerlerde görevde
oldukları anlaşılmıştır. Bu haliyle Balyoz yapılanmasının yeniden yapılandırma adıyla üst düzey
bürokratik kadroları ele geçirerek bunlar aracılığıyla ilgili kurumları kontrol altına almayı
amaçlandığı değerlendirilmişti.”
Sanık Çetin Doğan:”Evet bu sayın avukatımın okuduğu ifadeler biraz evvel belirttiğim gibi
iddianamenin 211. sayfasında yer almaktadır. Ne kadar sağlam kanıtlara dayalı olarak bu
iddianamede bu hususların yer aldığını biraz evvelki örneğini verdiğim misalde görüyorsunuz.
Son paragrafı özellikle tekrar dikkatinizi çekiyorum. Bunun delil karartma suçuna girip girmediğini
değerlendirmeyi, değerlendirmesini sayın mahkemeye bırakıyoruz. Her şeklide bu yazışmaların
neden adli emanete kaldırıldığı da böylece açığa çıkıyor. Belgede geçen diğer kurumlardaki
bütün kişilerinde 2002-2003 tarihinde belirtilen kurumlarda çalıştığı bilgisi de yanlış olduğu,
doğru olmadığı anlaşılmaktadır. Müsaade ederseniz ara verelim ben biraz şey yaptım bundan
sonraki bölümde devam edelim.”
Duruşmaya kısa bir ara verildi.
Duruşmaya kaldığı yerden devam olundu.
Duruşmanın devam ettiği sırada bir kısım sanıklar müdafileri Av. Metin Çetinbaş, Av.
Kazım Yiğit Akalın, Av. Erhan a ve Av. Yılmaz Yazıcıoğlu’nun geldiği bildirildi.
Sanık Çetin Doğan savunmasına devam ediyor.

Sanık Çetin Doğan:”Sayın başkan kaldığım yerden devam ediyorum. Donanma
Komutanlığında bulunan sahte belge üreten çetenin ektiği sahte delillere geçmeden önce
Jandarma’nın öne çıkarıldığı sahte planlardan kısaca bahsetmek uygun olacaktır. Sahte olduğu
kadar çok iğrenç olan bu planlar hemen hemen birbirinin kopyası niteliğinde olup adları Çarşaf
ve Sakal eylem planı harekat emirleridir. Her iki plan imzasız ve dijital belge niteliğinde olup,
imza bloğunda sadece isim açılmış, isim sahiplerinin makamları da belirtilmemiştir. Çarşaf eylem
planında Jandarma Yüzbaşı Hüseyin Topuz, sakal planında ise Jandarma Binbaşı Hüseyin
Özçoban’ın adları bulunmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinde böyle bir uygulama yoktur,
dokümanların her ikisinin de vazife maddesinde tedhiş faaliyetlerinin G günü S saatinde aynı
zamanda burada G günü ve G gününü de belirtmiş durumda 28 Şubat 2003 tarihinde icra
edileceği yazılıdır. Her iki dokümanın Ek-A olarak hazırlanan hedef analiz belgesinde ise
analizlerin yapıldığı tarih olarak da Mart 2003 tarihi yazılıdır. Garabe şuradadır ki darbe
planlarının söz ve provasının yapılacağı seminer 2003’ün Mart ayı 5 ve 7 Mart tarihlerinde icra
edilecek ancak tedhiş harekatının eylemlerinin 28 Şubat 2003’te başlayacak. Bu tuhaflığı ancak
üretici çete mensuplarının biri tarafından sehven yazıldık şeklinde mazereti olabilir. Askeri yazım
usul kaidelerine uymayan adeta dava dosyasında yer alan tespit tutanaklarına üslup yönünden
benzeşen bu planların en erken 2009 tarihinde çete tarafından imal edildiğinin kesin kanıtı
bulunmaktadır. Bu kanıtlar çarşaf planı için iddianamenin 356. sayfasında, sakal planı içinse
iddianamenin 362. sayfasında komuta ve muhabere başlığı altında yer alan B fıkrasında
bulunmaktadır. Sayın savcıların iddianamelerine alıntı yaptıkları iğrenç eylem planın muhabere
bölümü bizde kendi iddianameme bir alıntı yaparak burada kayıtlara geçiriyorum.”
Sanık Çetin Doğan Müdafi Av. Hüseyin Ersöz:”B operasyon esnasında muhaberenin
emniyetli cep telefonlarıyla sağlanacağı, operasyon timinin cep telefonlarının evlerinde ve
eşlerinde olacağı, operasyon günü kullanılacak cep telefonlarının keşif emniyet timinin temin
edeceği.”
Sanık Çetin Doğan:” İddianameden alıntı yaptığım bu ibareler birebir aynıdır. Ve Sakal ve
Çarşaf eylem planlarından kopyalanarak iddianameye geçmiştir. Şimdi neden bu iğrenç
planların 2009 senesinden önce hazırlanmamış olduğunu kanıtlayalım. Çünkü TÜBİTAK’ın
Şubat 2008 bülteninde belirttiği gibi ilk kriptolu cep telefonunun prototibi Şubat 2008’de imal
edilmiştir.”
Sanık Çetin Doğan Müdafi Av. Hüseyin Ersöz:” Günümüzün en popüler haberleşme
araçlarında biri olan cep telefonlarıyla iletişiminde özellikle milli bilgilerin paylaşılması sırasında
güvenli ve 3. kişilerin olası erişimine olası olarak gerçekleştirilmesi büyük önem taşıyor.
TÜBİTAK bu ihtiyacın karşılanmasına yönelik çalışmalarını 2006 yılında başlattı ve kripto
özellikli bir cep telefonu geliştirme projesini hayata geçirdi. TÜBİTAK tarafından tamamen milli
olarak tasarlanan ve geliştirilen kriptolu cep telefonu sayesinde milli gizlilik dereceli bilgiler cep
telefonları aracılığıyla paylaşılabiliyor. Cep telefonlarının haberleşmeye getirdiği tartışılmaz
kolaylığın yanında güvenli haberleşme imkânlarının da eklenmesiyle hassas bilgilerin güvenli
olarak iletilmesi mümkün oluyor.”
Sanık Çetin Doğan:”Jandarma Genel K omutanlığına bilgi edinme hakkı kapsamında
emniyetli cep telefonu ne zaman Jandarma birliklerine verildiği yolunda sorduğumuz soruya
aldığımız yanıt.”
Sanık Çetin Doğan Müdafi Av. Hüseyin Ersöz:” İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel
Komutanlığı Ankara 10 Ocak 2011 konu başvurunuz hakkında. Sayın Avukat Celal Ülgen ve
Avukat Hüseyin Ersöz. 1- Jandarma Genel Komutanlığı’na yapmış olduğunuz 17 Aralık 2010
tarihli başvurunuz 21 Aralık 2010 tarihinde alınmıştır. 2- Emniyetli cep telefonları ilk olarak
Genelkurmay Başkanlığı tarafından 28 Kasım 2008 tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı’na
tahsis edilmiş olup, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 2 Aralık 2008 tarihinden itibaren
kullanıcı makamlara tertip edildiğini bilgi edinilmesini rica ederim.”
Sanık Çetin Doğan:”Bunun anlamı açıktır. Bu sadece planların sahteliğini değil 5 Mart
2003 tarihinde oluşturulduğu CD’nin içerisinde yer aldığı için 11 nolu CD’nin de sahte olduğunu

kanıtlamaktadır. Aralık ayında birliklere tahsis edilen belli birliklere tahsis edilen bu cep
telefonlarının tabi dağıtımı ve kullanılması 2009 senesinde olmuştur. Gölcük Donanma
Komutanlığından çıkan hazineye geçiyorum. Ve nihayet sahte balyoz darbe planlamasına ilişkin
dijital belgeleri bir bütünlük içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri çapında bir çerçeveye
oturtulmasında savcı ve hakimlerin zorlandığını gören ehli hıyar sahipleri bu ehli hıyarın
Osmanlıca anlamı; hayır sahipleri anlamında kullandım. Çete marifetiyle Gölcük Donanma
Komutanlığına müsait bir odaya delil ekerek balyoz davasının başlamasına 10 gün kala bunları
gün yüzüne çıkarmışlardır. Gün yüzüne çıkan hazineyi sözde yeni deliller bulundu, delillerin
karartılması tehlikesi bizlerinde kaçma tehlikesi var diye yapay gerekçelerde bulunarak
mahkemeniz bizi tekrar demir parmaklıklar arasına atmada hiç tereddüt göstermemiştir. Oysa
şimdiye kadar tutumlarımızla ispatlandığı gibi ne kaçma tehlikemiz vardı? Ne de delilleri
karartma imkânımız. Gerçekte ise yandaş basının kopardığı kıyamete karşılık donanma
komutanlığının 14 Ocak 2011 tarihli bilirkişi raporu balonu çoktan söndürmüş, Gölcükte bulanan
hazinenin sadece tabiri caizse kalp paralarla sahte, dijital verilerin kayıtlı olduğu CD’ler ve Hard
diskten ibaret olduğu anlaşılmıştır. Raporun yayınlanmasından mahkemenizin hakkımızda karar
verdiği tarihe kadar bir ay geçmesine rağmen bu kadar insan hakkında yüksek mahkemeniz
tutuklama kararı verirken niçin bu rapora bakma ihtiyacı duymadı? Bunu ben anlamış değilim.
Hala da bakmaya gerek duymamış olabileceğiniz düşüncesiyle Gölcükte bulunan sözde
delillerden birkaç örnek vereceğim. Gerçekte Gölcükte bulunan hazinenin içerisindeki büyük
çoğunlu sözüm ona vatansever bir zabitin Baransu’ya verdiği dijital belgelerle birebir aynıdır.
Örneğin 11 nolu CD’deki bütün dijital belgeler Gölcükte bulunan 1 nolu CD’de aynıdır. Ayrıca
ileride örneğini vereceğim ilave belge de bulunmaktadır. Bunların bir yasal kanıt
olamayacaklarını da irdelediğimde göreceksiniz. Gölcükte 43 klasör darbe belgesi çıktı haberiyle
ortalık toz dumana çevirmek kamuoyuyla yanıltmak istenmiş yandaş medya da sansasyonel
haber ve yorumlar yer almıştır. Ancak bu sefer donanma komutanlığı askeri savcılığı süratle
konuya ilişkin kapsamlı bir bilirkişi raporu hazırlayarak ele geçirilin belgelerin nelerden ibaret
olduğunu açıkça ortaya koymuştur.”
Sanık Çetin Doğan Müdafi Av. Hüseyin Ersöz:” Rapor tarihi 14 Ocak 2011 Cuma.
İncelenen dokümanlar İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 6 Aralık 2010 tarihli ve 2010/1003
arama el koyma kararına istinaden yapılan aramada donanma komutanlığı karargâhı İstihbarat,
İkk ve Güvenlik Şube müdürlüğü, İstihbarat Kısım Amirliği Odası zemin döşemesinin altında
bulunan 5 ayrı Hard diske ait imajlar donanma komutanlığı askeri savcılığınca Samsung marka
seri numaralı ve 160 GB kapasiteli hard disk içerisine kaydedilmiş ve bilirkişi sıfatıyla incelenmek
üzere 27 Aralık 2010 tarihinde heyetimize teslim edilmiştir. İmajı alınan 5 Hard diske ait bilgiler
aşağıdadır.”
Sanık Çetin Doğan:”Bunların detayına inmiyorum çünkü oldukça uzun bir zaman
alacaktır. 43 klasör halinde sanık avukatlarına verilen dokümanların içeriğine bakıldığında iki
polis memurunun hazırladığı tespit tutanaklarının sayfa hacmi 40 klasörü aştığı görülmektedir.
Belgelerin değil belgelerle ilgili tespit tutanakları 40 klasörü aşmaktadır. Belirli çevrelerin
kahramanı olduğu anlaşılan bu iki polisimiz kendilerine herhangi bir görev verilmeden meşhur
tabiriyle durumdan vazife çıkartarak delil toplama dışında kendilerini hem hakim hem de savcı
yerine koyarak sayfalarca tespit tutanakları yazmışlar ve bunları çoğaltarak sanıkların her birinin
dosyasına konmak üzere hazır etmişlerdir. Geriye kalan 3 klasör ise 11 nolu sahteliği
kanıtlanmış CD’de yer alan belgeler dışında sınırlı sayıda dijital belgeyi içermektedir. Hepsini bir
tek klasörde toplamakta mümkündür. Çete bu görevi yaparken yüzüne gözüne bulaştırmış
ürettikleri dijital malzemede bolca zaman mekan çelişkilerine ve maddi hatalara düşmüştür.
Donanma komutanlığınca hazırlanan bilirkişi raporunda bu hususlar ayrıntılı olarak ele alındığı
için bu konunun detayına girmeyeceğim. Sıraları geldiğinde denizci ve havacı arkadaşlarım
bende çok daha vukufla bu konuları gözler önüne sereceklerine eminim. Ayrıca tarihe
düştüğümüz notun tamamlayıcı belgelerini bizde dava dosyamıza ek olarak koyuyoruz. Sadece
donanma bilirkişi raporunda yer almayan 2 belgeyle raporda yer alan çarpıcı birkaç örnek

vermek istiyorum. Bu ayrıntılı olarak donanma komutanlığının raporunda yer almamıştır. Detayı
yoktur. Sayın kom arz belgesi, önce 6 nolu torbadan çıkan 1 nolu CD içerisindeki Süha Albay
2003 isimli torbada yer alan biraz evvel ifade ettiğim gibi Sayın kom. arz. doc isimli belgeyi ele
alalım. Polisin tespit tutanağında bu belgenin Balyoz Harekât Planının genelini ilgilendiren
bilgiler içerdiği anlaşılmaktadır ifadesi bulunmaktadır. Tespit tutanaklarını ayrıca ele alacağım
için söz konusu dijital belge konusunda polisin tespit tutanağında yer aldığı çarpık düşünceye
şimdilik değinmeyerek sadece dijital belgeyi irdelemekle yetineceğim. Öncelikle bu dijital
belgede hiçbir imza ıslak veya dijital olmadığını bu belgenin Süha Tanyeri tarafından ordu
komutanına arz amacıyla 1. Ordu’daki bilgisayarlardan üretildiğine ilişkin hiçbir kanıt
bulunmadığını vurgulamak isterim. Doğal olarak bu haliyle yasal bir kanıt niteliği taşımamaktadır.
Belgenin içeriği incelendiğinde sahteliğini ortaya koyan hususların belge üzerinde olduğunu
görmekteyiz.”
Sanık Çetin Doğan Müdafi Av. Hüseyin Ersöz:” Sn. Kom. Arz. Bilinmesi gereken
prensibine göre hareket esas alındı. 12. Ey belg ve y synt mevzuatı tek ettirildi. Emasya
kapsamında çalışıldı, senaryo tamamlandı. Plan ve tim listelerinin oluşturulmasında yetkili
güvenilir pers seçimi yapıldı. Müz list atılacak alınacak ve atanacakları list tamamlandı. Hassas
listeler eksi artı. Tekâlifi milliye çalışması, şok hareketler f. Çarşamba tarikat ve cemaatler. yön
Alp Albay Helvacıoğlu korucular ve timler, azınlıklar, sef. Ted. Komutan BLG ile görüşüldü.
Sok.nokta eylemlerinde sivil giyimli muv. Pers. istihdamı müzahir. gazeteci ve yaz. afişler t, hrk
ve e. planları balyoz artı suga artı, sakal artı, oraj artı, çarşaf artı katılan komutanlarımız
konaklama ve istirahatları t.”
Sanık Çetin Doğan:” Bu dijital belge daha önce belirttiğim gibi birbirinden kopuk bağlantısı
olmayan sahte eylem planlarını bütünlemek amacıyla hazırlanmıştır. Şimdiye kadar irdelediğimiz
dijital belgelerde bana Çarşaf, Sakal, Balyoz, Oraj gibi planların arz edilmediği, arz edilen
herhangi bir dokümanın bulunmadığı için bu meseleyi bütünlük kazandırma meselesini 1. Ordu
Komutanı bunların tamamına vakıf olduğunu belgelemek için ortaya konmuş bir belgedir.
Esasen emniyetin 2 arkadaşın tespit tutanağında da balyoz harekat planının genelini ilgilendiren
bilgiler içerdiği anlaşılmaktadır sözüyle bunu kast etmektedir. Belgenin ilk satırında sayın kom
arz ibaresi bulunmaktadır. Sayın sn. sayının kısaltılmış şekli olduğunun biliyoruz. Kom neyin
kısaltması? İddianamelerde lügatlere atıfta bulunan sayın savcıların askeri terimler sözlüğüne de
bakmalarını öneririm. Kom sadece mesajlarda geçen bir kısaltma olup yalnız başına kullanılmaz.
Mesajlarda mesajın adreslediği ve mahreci yazdıktan sonra Kom kısaltması yapılır. Kara Kom.
1. Ordu Kom. 1. Or Kom bunun gibi. Evet. Komutanlığına anlamına yahut komutanlığına veya
komutanlığından anlamına kullanılır. Bu sadece kom olarak İngilizce kısaltmasında komutan
olarak geçer. Besbelli ki Kom’dan kasıt komutandır. Bu iddia edildiği gibi Süha Tanyeri tarafına
yazılmış olsaydı, komutanın askeri terim olarak kısaltılması olan K olarak belgede yer alırdı. Bu
bize uydurma belgeyi Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup olmayan bir personelin kaleme alındığını
göstermektedir. Nitekim Süha Albayın not defterinde Komutan kelimesi hep K. olarak
kısaltılmıştır. Dijital belgenin 15. ve 16. satırına dikkatinizi çekmek isterim. Bu satırda sokak
hareketler F Çarşamba, tarikat ve cemaatler, yön Albay Helvacıoğlu, korucular ve timler
yazılıdır. Bu satırda da sahte belge üreten çete fahiş bir hataya düşmüş Albay Helvacı olarak adı
geçen 187 nolu sanık aslında Albay Halil Helvacıoğludur. Albay Helvacıoğlu Ağustos 2001
tarihinde Tuğgeneralliğe yükselmiş ve Jandarma Genel Komutanlığı istihbarat başkanı olarak
atanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı istihbarat başkanının görev ve sorumluluğu karargâh
faaliyetleriyle sınırlıdır. Hiçbir surette belgede yer aldığı şekilde sokak hareketlerini yönlendirme,
koruculara ve timlere emir verme gibi bir yetkisi yoktur. Kendileri bir kıta komutanı değil bir
karargah subayıdır. Bu faaliyetlerinde dolayı da Jandarma Genel Komutanlığı kurmay başkanına
karşı sorumludur. Kendi emrinde sadece Jandarma Genel Komutanlığındaki mevcut şubelerde
görevli subay, astsubaylar vardır. Belgede yer alan ibareyi yazanlar bu hususa lütfen dikkat edin.
Jandarma teşkilat yapısını pek tanımadıkları için olsa olsa metoduyla emniyet genel müdürü
istihbarat başkanlarının fiilen yürüttükleri görev ve sorumluluklarına benzer yetki ve

sorumluluklarının olduğunu kabullendikleri anlaşılmaktadır. Çünkü Ankara’daki istihbarat
emniyetin istihbarat başkanının illere uzanan kanalları operasyon timlerine bağlantısı
bulunmaktadır. Bu açıklamalarımın sahte belge üretenlerin bağlantıları hakkında da isteyene bir
ipucu verdiği kanısındayım. Yukarıda içerik yönünden taşıdığı vahim maddi hataları içeren Sayın
Kom. Arz dijital belgesinin orijinalliğini iddia etmenin mümkün olamayacağı açıktır. Diğer bir
belge resim or jpg bir belge evet 15. Kolordu Komutanlığından 25 Aralık 2002 tarihinde
yayınlanan bu emir doğrudan doğruya benim imzamla 1. Ordu Komutanlığınca 29 benim
emrimle 1. Ordu Komutanlığınca 29 Kasım 2002 tarihinde yayınlanan emrin gereğini yerine
getirmek amacıyla yazılmış ve yayınlanmıştır. Emir ve talimatlara uygun olarak hazırlanan 1.
Ordu Komutanlığının 29 Kasım 2002 tarihli emrinin yasal dayanakları bulunmaktadır. Ki bu yasal
dayanaklara bağlı olarak yayınlanan emre bağlı olarak doğal olarak 15. Kolordu tarafından
Kurmay başkanlığına bu resimde geçen resmi alınan emirde yayınlanmıştır. Halen yürürlükte
olup o dönem irticanın demokratik Türkiye Cumhuriyetine 1. öncelikli tehdit olduğunu kabul eden
Milli Güvenlik Siyaset Belgesi bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığının yayınladığı
genelgeler yürürlükteydi. Bu genelgelerde irtica ile mücadele için kurumlara düşen görevler
açıkça belirtilmiştir. Halen yürürlükte olup olmadığını bilmemekle beraber 1. Ordu
Komutanlığınca yayınlanan emrin yayın tarihinde yürürlükte oldukları kesin olan 2 Şubat 1999
tarihle Başbakanlığın genelgesinin ilgili bölümlerini lütfen okuyunuz.”
Sanık Çetin Doğan Müdafi Av. Hüseyin Ersöz:” 1. Madde; Türkiye Cumhuriyetinin temel
niteliklerine karşı yürütülen rejim alehtarı irticai, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerin devletimiz açısından
açık bir tehlike oluşturduğu bilinmektedir. 2. Madde; son yıllardaki rejim aleyhtarı irticai
faaliyetleri nedeniyle bir dizi önlem alınarak uygulanmaya konulmuştur. Bu önlemleri
uygulamaları koordine etmek ve izlemek üzere Başbakanlık uygulamayı takip ve koordinasyon
kurulu oluşturmuş ve bu kurulun alt kol çalışmalarını yürütmek üzere Başbakanlıkta bir merkez
kurulmuştur. Bu nedenle Başbakanlık uygulamayı takip ve koordinasyon kurulu bakanlar
kurulunun 15.01.1999 tarih ve 99/12302 sayılı kararıyla belirlenen yeni kuruluşun görev ve
çalışma usulleriyle işlerine etkin bir şekilde devam edeceklerdir. 3. Madde; rejim aleyhtarı irtica
ile mücadele de ilgi B direktifteki hususların uygulanmasına devam edilecektir. Bu direktif ile
kurulan denetim sistemlerinin daha etkili olabilmeleri için il valileri gerekli tüm önlemleri
alacaklar, denetimle görevli vali yardımcısı ve kaymakamların çalışmalarını özenle takip edecek
ve yönlendireceklerdir. 4. madde ilk cümle; dinin siyasi, ekonomik, ticari, sosyal, nüfus sağlama
ve benzeri şekillerdeki istismarı ile dini siyasallaştırma faaliyetleri kesin suretle önlenecek, bu
konuda merkezde bakanlar, taşrada vali ve kaymakamlar gerekli önlemleri alarak yasal işlemleri
tereddütsüz uygulayacaklardır. 5. madde son cümle; tüm kamu görevlilerinin irticai faaliyetlere
karşı yürütülen mücadelede zafiyet oluşturacak görüntüden kaçınması ve bilhassa kılık kıyafet
yönetmeliğinin uygulanmasında hassasiyet göstermeleri gerekmektedir. 6. Madde; dinin her
türlü istismarı gerçek inanç ve iman sahibi vatandaşlarımıza yapılabilecek en büyük kötülüktür.
Dini istismar edenlerle mücadele, dine ve gerçek inanç sahibi vatandaşlarımıza yapılan kutsal
bir hizmettir. 7. Madde; Türkiye Cumhuriyeti hükümeti başta rejime yönelik irticai faaliyetler ile
bölücü ve yıkıcı faaliyetlerle mücadelede Cumhuriyetin vali, kaymakam ve savcılarıyla diğer tüm
kamu görevlilerinin yanındadır.”
Sanık Çetin Doğan:” 1. Ordu Komutanlığının, 1. Ordu Komutanlığının 29 Kasım 2002
tarihinde imzalayarak yayınladığım emri bu gün görevde olsam yine imzalayarak yayınlardım.
Bu emir yine emanete kaldırılan dosyada dizin 151-300 arasında sayfa numarası da 279 olarak
geçmektedir. İşte iddianamenin 380 ve 381. sayfalarında bir darbe planlamasının bir kanıtı
olarak ileri sürülen 29 Ekim 2000 tarihli emrin kopyası burada görülmektedir. Bu emri şimdi
lütfen okumanızı istiyorum. Emri bir bütün halinde okuyanların art niyetli ve geri zekalı olanlar
dışında başka bir anlam çıkarıp, çıkarılıp çıkarılamayacağını göreceksiniz.”
Sanık Çetin Doğan Müdafi Av. Hüseyin Ersöz:” Kara Kuvvetleri Komutanlığı 1. Ordu
Komutanlığı Selimiye, İstanbul. 29 Kasım 2002. konu laiklik, Cumhuriyet ilkelerine karşı son
zamanlardaki davranışlar, Hareket Kurmay Yar. Başkanlığı Emir Astsubaylığına; 1- Son

zamanlar da bazı çevrelerin anayasal devlet düzenimizin temelini oluşturan laiklik ilkesini kendi
çıkar ve amaçlarına göre yorumlayarak kamu hizmetlerinin yerine getirildiği başta öğretim
kurumları olmak üzere, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında türban ve başörtüsü
kullanılmasında ısrarlı davrandıkları gözlemlenmektedir. Bu yoldaki ısrar masumane bir tercihten
ziyade laik Cumhuriyet ilkelerine karşı dine dayalı bir devlet düzeni kurmaya yönelik din ve
vicdan hürriyetini aşan sistemli çabaların bir parçası olarak değerlendirilmektedir. 2- Kamusal
alanda türban ve başörtüsü kullanılmasının anayasamızın din ve vicdan hürriyeti ile
bağdaşmayacağı Anayasa Mahkemesinin ve Danıştay’ın muhtelif kararları ile tartışmasız bir
şekilde ortaya konmuştur. 3- Diğer taraftan Anayasamızın 24. maddesinde yer alan din ve
vicdan özgürlüğünün yanlış yorumlanmasını ve istismarını önleyici aşağıdaki hükmü çok açıktır.
Kimse devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa din
kurallarına dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne
suretle olursa olsun, dini veya dini duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez
ve kötüye kullanamaz. 4- 1. Ordu bölgesindeki bütün askeri birlik ve kurumlarda din ve vicdan
hürriyetinin istismarına hiçbir suretle geçit verilmeyecek. Ortaöğretim kurumlarına Milli Güvenlik
Bilgisi derslerine giren öğretmenler şimdi kadar verilmiş emirler doğrultusundaki uygulamayı
titizlikle sürdüreceklerdir, sürdürecekler hiçbir bahaneyle asla geri adım atmayacaklardır. Değişik
uygulama çabaları karşılaşılan sorunlar il valileri ve ilçe kaymakamları başkanlığında
düzenlenen emniyet ve asayiş toplantılarında açıkça, açıkça ve belgelendirilerek ortaya konacak
ve aynı zamanda ordu komutanlığına bilgi verilecektir. 5- Her türlü resmi tören, kutlama ve
ziyaretler dahil Türk Silahlı Kuvvetlerini dışındaki kamusal alanlarda Anayasaya aykırı ortaya
çıkabilecek uygulamalara yetkisiz müdahalelerde bulunulmayacak ancak bu uygulamanın bir
parçası olmaktan özenle kaçınılacaktır. 6- Bu emir bölük komutanlığı ve (1 kelime anlaşılamadı
dinleyin) birlik komutanlığı seviyesine kadar yayınlanacak ve ilgili personele tebliğ edilecektir.”
Sanık Çetin Doğan:”Sayın başkan benim imzamı taşıyan yayınlanan bu emir özel dağıtım
planı ile 1. Ordu bölgesindeki bütün garnizon komutanlıklarına hava, kara, deniz tamamına
Jandarma birliklerine yayınlanmıştır. Bu maddenin özellikle bu emrin özellikle 5. maddesine
tekrar dikkatinizi çekmek isterim. Her türlü resim tören, kutlamalar ve ziyaretler dâhil Türk Silahlı
Kuvvetlerini dışındaki kamusal alanlarda Anayasaya aykırı ortaya çıkabilecek uygulamalara
yetkisiz müdahalelerde bulunulmayacak burada biz kendi sınırlarımızı tespit etmişiz. Biz
kimsenin işine karışmıyoruz. Ama yetkisiz uygulamaların bir parçası da olunmayacağı burada
açıkça belirtiliyor. Böyle bir düzenlemede Türk Silahlı Kuvvetleri evet parçası olmak için bu
toplantıyı terk edecektir. Verdiğimin, emrin açıkçası tercümesi budur. Evet, şimdi sahte deniz
harekât Suga Planına bağlantılı dijital belgelerden birkaç örnek vermek istiyorum. 5 numaralı
Hard diskte bulunan belgelere ilişkin donanma komutanlığı askeri savcılığında, savcılığınca
hazırlanmış 14 Ocak 2011 tarihli ayrıntılı bilirkişi raporu olduğunu belirtmiştim. Belirtilen hard
diskteki bulunan belgeler geçmeden önce bu hard disk hakkında bilirkişi raporunda verilen bilgiyi
tekrarlayalım. Benim rapordan anlayabildiğim kadarıyla 5 numaralı hard disk takılı olduğu
donanmaya ait bilgisayardan üzerindeki bilgilerin kopyalanmasından sonra 28 Temmuz 2009
tarihinde 3 numaralı hard disk ile birlikte arşive kaldırılıyor. Arşivden birilerin tarafından aşırılan
bu hard disk daha sonra bir başka bilgisayara takılarak sahte belge üretim çetesi tarafından
üretim için kullanılmaya başlanıyor. Elimizde bu hard diskin arşivinden aşırılması zamanına
ilişkin herhangi bir bilgi yok. Ancak bu hard diskin donanma komutanlığına 2 Mayıs 2008 ile 28
Temmuz 2009 arasında kullanıldığı döneme ait resmi belgenin izleri mak adresi mevcut bu çok
önemli bir nokta. Bu nedenle de 5 nolu hard diskin bağlı olduğu donanmadaki bilgisayarda Ms
Office Programının ürettiği dosyalarda mak adresini bilgisini kaydettiği sonucunu çıkartıyorum.
Demek ki bilgisayarda özel bir program var bu özel programda bu hard disk takıldığı zaman ve
bu bilgisayara ait olduğunu belirttiği bir parmak izi bir mak değeri ortaya çıkıyor. Bunun anlamı
tekrar ediyorum 5 numaralı hard disk mak adres bilgisini kaydetmeyen bilgisayara 28 Temmuz
2009 tarihinden sonra takılarak sahte belgeye, belge üretilmeye başlanıyor. Çünkü belgelerin
hiçbirinde bu şeye ait mak değerleri geçmemiş. Sistem saati değiştirilerek başka bir bilgisayarda

üretilen bu dosyalar bilirkişi raporunda manipülatif dosyalar olarak adlandırılmıştır. Yani delil
olarak ileri sürülen bu belgelerin tamamında imza veya herhangi bir kişiye ait ve donanmadaki
bilgisayara ait bir izde yoktur çünkü donanmadaki bilgisayarlar mevcut bilgisayarlar takılan hard
disklere mak değerlerini iletmektedir, vermektedir. Şimdi Sugada yer alan dijital belgeden ilginç
birkaç örnek verelim. Yasemin Ptt isimli belge; dosya içerisinde İstihbarat Başçavuşu Erdinç
Yıldaz’ın bireysel emeklilik beraat sigortası Temmuz ve Ağustos 2008 aylık ödemesine ait banka
alındı belgesi yer almaktadır. Temmuz, Ağustos 2008 tarihine ait 2 adet alındı belgesi olmasına
rağmen dosyanın oluşturulma ve son kaydetme tarihleri 20 Ağustos 2003 olarak gözükmektedir.
Bu herhalde sehven ile açıklamak mümkün değildir. Tart dokümanı isimli belge. Belgenin
oluşturulma tarihi 13 Şubat 2003 son kaydetme tarihi ise 30 Temmuz 2003 bu dosya içerisinde
ilişiği kesileceklerin listesi var. Bunlardan biri de Türkiye Cumhuriyeti Alanya isimli gemide
görevli Telsiz Üstçavuş Özgür Yar. Ancak bu gemi daha sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinin
envanterine daha o zaman envanterine kayıtlı değil. Bu gemi 2005 yılında deniz kuvvetlerine
katılacak ve 2005 yılında bayrak çekecektir. 5 nolu hard disk içerisinde İkk Cem Gürdeniz isimde
açılmış çok ilginç bir klasör mevcut. Bu klasörde yer alan belgelerin hepsi 2004 tarihi ve sonrası
yıllarına ait klasörde yer alan dosyaların bir bölümü 2008 yılında Atatürkçü Düşünce
Derneğinden el konulan 7 nolu CD’de bulunan dosyalar olduğunu görüyoruz. 5 nolu hard diske
bunların ne için kopyalanıp konduğuna varın lütfen siz karar verin. Hava Harekât Oraj Planında
bağlantılı dijital belgeler, sahte Oraj Hava Harekât Planında insanı güldürecek komik ifadeler
olduğunu planın eklerinin olmamasının iddianamede planın gerçekliğine kanıt olarak
gösterildiğini daha evvel arz etmiştim. Gölcük Donanma Komutanlığı karargâhında çıkan dijital
belgelerle orajın bağlantıları genişletilmeye çalışmış ancak bu dijital belgelerde sahteliğin,
sahteliği üzerlerinden sırıtıyor. İddianamenin 399. sayfasında alıntı yapılan Oraj Hava Harekât,
Hava Harekâtı ikinci bir emre kadar Harp Akademileri Komutanlığı Karargâhından sevk ve idare
edecektir şeklinde saçma sapan ifadeye Gölcükte çıkan hazineden bir kılıf bulunamamış. Sahte
Oraj Planı ve bağlantılı dijital belgeleri hazırlayanlara belli ki Hava Harekâtı konusunda büsbütün
yabancı ve bir hava harekâtının ancak çok özel komuta kontrol imkanlarıyla donatılmış hava
harekatı merkezlerinden özel harekat merkezlerinden sevk ve idare edilebileceğini bilmiyorlar.
Gölcükten Oraj ile bağlantılı belgelerin sahteliğini ortaya çıkan değişik daha doğrusu çok orijinal
bir teknik inceleme yapıldı. Bu incelemenin ayrıntıları havacı silah arkadaşlarım tarafından
ayrıca burada detaylı olarak açıklanacaktır. Ben sadece şu hususu sahte delil üreten çetenin
üyelerine duyurmak istiyorum. Tek bir bilgisayar başına oturup farklı bilgi birlik ve kurumlarda
görevli komutanlar adına sahte dijital belgeler üretmeyi bırakın, hiç olmazsa farklı bilgisayarlar
kullanın foyanızı ortaya çıkartan detaylı teknik bir analiz yapıldı bilmiş olun. Bunu sanıyorum ki
Sayın Cengiz Köylü kendi şeyinde arzı geldiği zaman ortaya koyacak ve bu teknik analizin bir
suretini de sizin dosyanıza konmasını dava dosyasına konmasını talep ediyorum. Bütün belgeler
tek bir dijital tek bir bilgisayardan yapılıyor çünkü bunun sekmeleri var ilgileri var yani ayrı ayrı
belgelerin bu kadar benzeşmesinin teknik olarak olamayacağı çok açık. Gerçekte sahte bütün
dijital belgelerin bu tür analizinin yapılması bizi enteresan sonuçlara ulaşacağından kuşku
duymuyorum. Mahkemeniz tarafından bu hususun üniversitelerin ilgili kurumlarınca
inceletilmesini talep ediyorum. Eminim ki bu sahte balyoz planını üretenler de pek fazla
bilgisayar kullanmış olamazlar. Bir çok belgenin aynı bilgisayardan üretildiğini yine böyle bir
teknik analizde ortaya çıkarma imkanı doğmuştur. Sayın savcılar iddianamelerinde suç unsuru
taşıyan sahte dijital belgelerin gerçek olduğunu ve bu gerçekliğe kanıt olarak da dijital belgelerin
üst verilerinde uyum olduğuna ilişkin TÜBİTAK raporunda yer alan ibareyi kabullendiklerini
biliyoruz. Ancak TÜBİTAK’ın 16 Haziran 2010 tarihli 2. bilirkişi raporunda aşağıdaki ifadenin
bulunması kendilerine yardımcı destekleyici ilave kanıt bulmaya zorladığını görüyoruz ve bunda
dolayı bu Gölcükte belgeler çıkartılmıştır. İkinci bölüme geçmeden evvel kategorideki kanıtlara
geçmeden evvel TÜBİTAK tarafından evet 16 Haziran 2010 tarihli bilirkişi raporundan bir
alıntının okunmasını istiyorum.”

Sanık Çetin Doğan Müdafi Av. Hüseyin Ersöz:” Raporun 5. sayfası cevap 2’nin 2.
paragrafından alınmıştır. Dokümanlar CD ortamına aktarmadan önce ilgili dosyaların son
kullanıcı, dokümanların oluşturulduğu tarih, saat bilgisi, dokümanlar üzerinde işlem yapan son
yazar bilgisi, en son kaydedilme zamanı, kaç işlem yapıldığı gibi üst verilerde değişiklik
yapılması teknik olarak mümkündür. İfade edildiği gibi herhangi bir dokümanın üst veri öz nitelik
bilgileri uygun bir ortam oluşturularak yeniden düzenlenebilir, yeniden oluşturulabilir. Eğer bu
veriler kendi içerisinde tutarlı olarak yönetildiyse ve kötü niyetli olarak sahte doküman üretildiyse
bu durum sadece CD ve içerisindeki dokümanlar teknik olarak incelenerek tespit edilemez.”
Sanık Çetin Doğan:” TÜBİTAK bu ikinci raporunda böyle bir ifade kullanılması bizlerin
defalarca dilekçe vererek, bunun ayrıntılı, ayrıntılı araştırmasını istemimize bağlı olarak nihayet
savcılığın TÜBİTAK’a yazdığı ve çeşitli sorular yönelterek verdiği, TÜBİTAK’ın da bu cevapları
vermek zorunda kaldığı içindir. Ve bu soruların ikincisidir yani sayın savcılığın TÜBİTAK’a da
yönelttiği soruların ikincisine verdiği cevabın alıntısıdır bu. TÜBİTAK kendiliğinden bu raporu
yazmamıştır. Efendim bundan sonraki çarpıtılarak kullanılan gerçek belgelere geçeceği yalnız
bütünlük içerisinde olması için müsaade ederseniz biraz da yoruldum bunu diğer öğleden
sonraki bölüme aktaralım, teşekkür ediyorum.”
Duruşmaya öğle arası verildi.
Duruşmaya kaldığı yerden devam olundu.
Mahkeme Başkanı: ”Evet, duruşmanın öğleden sonraki bölümünü saat 13:19 itibari ile
açıyoruz. Avukat Yahya Koç’un da duruşmaya katıldığı bildirildi. Sanık Çetin Doğan
savunmasına devam ediyor. Evet buyurun.”
Sanık Çetin Doğan:”Sayın başkan kaldığım yerden devam etmeden önce. Yaptığım
konuşma içersinde yer alan bir hususa açıklık getirmek istiyorum. O da bu jpg işte 20 belgesi ile
Gölcük’de bulunan belge ile ilgilidir. Bu belgenin ben ordu komutanı olarak yayınladığım 29
Kasım tarihli emirden alıntılı pasajlar gördüğüm için bu emir onu ilgi göstererek yayınlanmış bir
emir olduğunu sandım. Sonra arkadaşlarımdan bu emri benim dikkatime sunan arkadaşlar oldu.
Orda gördüm ki bu jpg 20 belgesi de sahte bir belge uydurulmuş bir belgedir. Şöyle ki bakın
bunu size teker teker hem emrin üzerinden söyleyeyim. Bizim emrimiz bir kere personel
başkanlığından çıkmıştır. Per diye yazılıdır yani tarih sayısı şeyi ismi filan yazılıdır. Burada
harekât planlarının yazılı olduğu bir kot verilmiştir. Ve harekâttan çıktığı iddia edilmiştir. Ve
konusu da kategorili personel isimleri ve irticai faaliyetlerdir. Hal bu ki metin içeriğinde kategorili
personel isimleri ve irticai faaliyetlerle ilgili herhangi bir iş yoktur. Bundan sonra onun altında
bunun dağıtım yapıldığı komutanlık sözde tespit edilmiştir. Lojistik destek komutanlığı ve İzmit
Merkez Derince Körfez ilçeleri emasya komutanlığı şey bölge tali komutanlıkları diye bir ibare
vardır. Biz barış zamanında yani normal zamanda böyle bir ibare böyle bir şey kullanmayız.
Buda yanlış bir şey sıkıyönetim ilan edilmiş mi ki yani böyle bir tali bölge komutanlığı orda ki bir
komutan herhangi bir şekilde emir versin. Bu da saçma sapan bir şeydir. İlgi gösterildiği emir
benim dikkatimden kaçan emirdi bu 17 Aralıklı 2002 tarihli bir emir. Bu hem ek klasörler de bu
emri bulma imkânımız olmadı. Hem de emanete alınan dosyalar içerisinde olmadı. Bütün bu
yanlışlıklara rağmen içine monta edilmiş olan unsurların bir bölümü doğrudan doğruya şeyden
alınmıştır bizim emrimizden alınmıştır yayınladığım. Ve birinci maddede işte ilgili ile bildirilmiştir
deniliyor. O ilgi ile bildirilen ilgi o ilgi değil. Bizim ilgimiz buradadır. Birebir örtüşmektedir. Yani ilgi
ile bildirilmiştir. Lafı hariç. A alt bendinde yazılı da olan da aynıdır oradan alınmıştır. Evet, bu
ondan sonra bununla ilgili olarak C madde alt işte fıkrasında şu husus yer almaktadır. Ek-A
kontrol formu oraya kadar yine bu emirden alındığını görüyoruz. Kontrol formu çerçevesinde
hazırlayacakları raporları Milli Güvenlik Bilgi Dergisi öğretmen planlaması yapan komutana
bildirecektir diye. Böyle bir ibare var. Bu emrin Ek-A’sı yok bir kere. Böyle bir şey yok bunu
buraya koyarken içeriğinde olan bir şeyin Ek-A’sı olması lazım. Böyle bir şey de yok. Emasya 2.
maddesi tamamen yanlış. Böyle bir şey birleştirecek böyle olacak falan diye böyle bir söz
konusu değildir. Buda o döneme ait dijital belgelerin birleştirilmesine zemin teşkil etmesi
dayanak teşkil etmesi için öyle bir ibare konduğunu görüyoruz. İlgili komutanlıklarca milli

güvenlik dersi öğretmenleri tebliğ edecektir emri nihayet tebliğ. Fakat başındaki konu farklı. Bu
emir tamamen sahte olmakla beraber acemice hazırlanmış. İşin işin ehli olmayan bir emirdir.
Evet, bunun bir en önemli olan tabi tek bir yere dağıtılmış onun için dağıtımı olmayabilir bu. İlgili
komutanlıklarca dediği için ilgili komutanlıklara dağıtılması gerekir. Bir dağıtım bölümü de bunun
içerisinde yok bunu ayrıca belirtmiş olayım. İçinde Ergun’un suç unsuru da olduğu bütün bu
montaja rağmen suç unsuru taşıdığını da göremiyorum yani belki başka bir emirden alıntılar
yapılarak buraya kes kopyala yapıştır usulü ile yapıştırıldığını sanıyorum. Evet, şimdi kaldığımız
yerden geliyorum. Şimdiye kadar iddianameyi irdeleyerek bir hatırlatma yapmak için ifade
ediyorum. Evvela hiçbir dayanağı olmayan konulara açıklık getirdik. Yani dijital belgesi bile
olmayan sayın savcıların kendiliklerinden bir ilham alarak bir yerlerden yazdıkları ithamları
irdeledik. İkinci olarak da dijital belgeleri nasıl kullandıklarını bu dijital belgelerin sahteliğini
ortaya koyduk. Bu kategoride yine iddianamenin irdelenmesine devam ediyoruz. Burada
çarpıtılarak kullanılan gerçek belgeler inceleyecektir. Nedir bu gerçek belgeler? Bu belgelerin
asılını asıllarına bakarak bunlarda bir darbe planlamasının izleri bulunup bulunmadığına
bakalım. İçeriğine bakacağımız bu dokümanlar evet yansıda görülmektedir. Olasılığı en yüksek
tehlikeli senaryo 29 Kasım 2002 tarihinde 1. Ordu Komutanlığından yayınlanan laiklik
cumhuriyet ilkelerine karşı gelişmeler konulu emir, 20 Aralık 2002 tarihinde 1. Ordu
karargâhında yapılan karargâh koordinasyon toplantısında ordu komutanı olarak yaptığım
toplantı sonunda yaptığım konuşma, brifingler verilmiştir. Bunun sonunda da bir konuşma yaptım
bu konuşmadan alıntılar yapılarak da yine çeşitli yerlere monta edilmiş ve suçlamalarda
bulunulmuştur. Seminerde yapılan konuşma ve takdimlerden ses kaydı çözümlerinden yer yer
alıntılar vardır. Emasya protokolü de geçmektedir. Süha Albayın not defteri geçmektedir ve
Almanya’da 1932 seçimleri geçmektedir. Şimdi tek tek bu belgeleri mercek altına alarak
irdeleyelim. Olasılığı en yüksek tehlikeli senaryo ordu egemen harekât planı Yunanistan’ın kara
sularını 6 milin üzerine çıkarması halinde başvurulacak askeri tedbirleri ve gerekirse girişilecek
askeri harekâtı belirleyen bir plandır. Dayanağını Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin ve Türkiye
Büyük Millet Meclisinin 8 Haziran 1995 tarihinde Yunanistan’ın kara sularını 6 milin üzerine
çıkarması halinde bunun harp sebebi kasus beli sayılacağına ilişkin aldığı karardır. Planların
irdelenmesi harp oyunları plan tatbikatları plan semineri ve çalışmaları ile yapılır. Oyts diye
kısaltarak veriyorum bundan sonra olasılığı en yüksek tehlikeli senaryonun jenerik bir
senaryodur. Seminerin icra edildiği gerçek zaman dilimindeki dış ve iç siyasi ve askeri durumu
değil geleceğe ait bir zaman diliminde meydana gelebilecek siyasi ve askeri olayları gerçekmiş
gibi ele alarak irdelenen egemen harekât planının ve bu plana bağlı geri bölge emniyeti için
hazırlanan sıkıyönetim dâhil planların yeterli olup olmadığını saptamak için hazırlanmıştır.
Oyts’nin evet oyts’nin dayanağı 18 Ağustos yani burada ki temel dayanak nereden çıkmıştır
olasılığı en yüksek tehlikeli senaryo diye sorgulayabiliriz. Bunun dayanağı 18 Ağustos 1998
tarihli milli güvenlik siyaset belgesidir. Ve bu belgeye dayanak olarak da 2000 senesinde
Genelkurmay Başkanlığı tarafından yayınlanan TÜMAS Türkiye’nin askeri strateji belgesidir.
Oyts’nin seminerde darbe girişimlerinin zemini mi yoksa ordunun resmi planlarının irdelenmesi
için ele alındığının tespiti için jenerik senaryonun okunmasının gerekli olduğuna inanıyorum.
Sanık Çetin Doğan Müdafi Av. Hüseyin Ersöz:” Olasılığı en yüksek tehlikeli senaryo A
şimdi 5 Mart 2003’dür. B siyasi ve askeri gelişmeler. 1- Olağanüstü halin kaldırılması ve
bölgedeki kara kuvvetleri komutanlığına ait birliklerin esas konuşluğu olduğu bölgelere dönmeleri
üzerine kırsal bölge sorumluluğunu jandarma birlikleri şehir merkezlerindeki emniyet asayiş
görevlerini ise emniyet güçleri devralmıştır. Bölgede ki güç dağılımının değişimi ve yönetim
zafiyetinden istifade eden TİKKO terör örgütü eylemlerini yurt hattında yaygınlaştırma kararı
almıştır. Kuzey Irak’taki gelişmelere paralel olarak KADEK terör örgütü Güneydoğu Anadolu
bölgesinde silahlı eylemelere başlamıştır. Hakkâri Çukurca bölgesinde Kaval Köyü civarında
eğitim yapan birliklere ateş açılması sonucu çıkan çatışmada 2 üsteğmen ve 1 binbaşının şehit
olması nedeni ile boşaltılan başlatılan büyük çaplı operasyon düzenlenmiştir. 2-Kuzey Irak’la
ilgili durumlar; Kuzey Irak yönetimi silah denetçileri ile iş birliği yapmaya karar vermiştir. Ancak

Amerika Birleşik Devletleri yönetimi silah denetçilerinin görevini sağlıklı bir şekilde yerine
getirmediğini bahane ederek Irak’a karşı harekât kararı almıştır. Türkiye ABD ile yapılan
anlaşmada Kuzey Irak’ta Kürt devleti kurulmasında ki hassasiyetine beyan etmiştir. Irak’ın toprak
bütünlüğünün korunmasının Türkiye’nin milli menfaatleri açısından zaruri görüldüğü dile
getirilmiştir. Türkiye’nin bu konularda ki çekincelerine ABD tarafından güvence verilmesi ve
harekât sonrası oluşacak durum için verilen vaatler üzerine Türkiye Amerika Birleşik Devletlerine
destek sözü vermiş ve üslerini kullanıma açmıştır. Kara kuvvetleri stratejik ihtiyaçları bölgeye
intikal ettirilmiştir. ABD tarafından merkezi Irak yönetimine karşı 5 Ocak 2003 tarihinde kuzeyden
ve güneyden aynı anda rejim muhalifleri ile birlikte harekâta başlanmıştır. İlk 2 günü hava
harekâtı müteakip 4 günü kara harekâtı olmak üzere toplam 6 gün toplanan harekât sonrasında
merkezi Irak yönetimi devrilerek yöneticiler ülkeden kaçmış ve yeni Irak yönetimi kurulmuştur.”
Sanık Çetin Doğan:”Bu konuda müsaade ederseniz bir girdi yapayım. Malumları
Amerika’nın böyle bir kıpırdanması vardı ama böyle bir olay yoktu yani ileride böyle bir olaylar
olabileceğini ön görüyoruz. Mesele bundan ibaret.”
Sanık Çetin Doğan Müdafi Av. Hüseyin Ersöz:” Bölgedeki Türkmenler meseleyi kaygı ile
izlemektedir. Ankara ile görüşmek için gelen Türkmen lider can güvenliklerinden endişe
duyduklarını dile getirmiş ve Türkiye’nin yardımını istemiştir. Türkiye gelişmelerden duyduğu
rahatsızlığı Amerika Birleşik Devletlerine ileterek Irak’ın toprak bütünlüğü konusunda kendisine
verilen güvencesinin sağlanmasını aksi takdirde bölgeye müdahaleye zorunlu kalacağını
bildirmiştir. Amerika Birleşik Devletleri bölgede Kürt gruplarının hareketine sessiz kalmış ve
Türkiye’nin itidalli davranmasını tavsiye etmiştir. 3- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Cofi
Annan’ın Kıbrıs konusunda dile getirdiği barış planı Güney Kıbrıs Rum yönetimi tarafından
üzerinde görüşülmek kaydıyla kabul edilmiş. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ise planın bu hali ile
kabulünün mümkün olmadığını açıklamıştır. İngiltere’nin Kıbrıs özel temsilcisi Hannay bölgenin
müzakereye açık olduğunu ifade etmiştir. Güzelyurt’u terk etmek zorunda kalacak olan on
binlerce Kıbrıslı Türkün sorunlarının da aşılamaz olmadığını iddia etmiştir. Kıbrıs Türk tarafının
bu tutumunu devam ettirmesi halinde ABD’nin sadece Rum tarafı üyeliği kabul edeceğini
hatırlatılmıştır. 4- 12 Aralık 2002 tarihinde Kopenhag da yapılan zirvede Güney Kıbrıs Rum
yönetimin Avrupa Birliğine alınmasında bir problem olmadığı. Türkiye ile görüşmelerin Aralık
2004 tarihinde başlayacağı ancak bu görüşmelerin gerçekleşmesi için Kopenhag kriterlerinin
hayat geçirilmesi şartının aranacağı belirtilmiştir. Türkiye’nin AB üyeliği için açık bir tutum
sergilenmemesi Ankara’da tepki ile karşılanmıştır. AB’nin Türkiye’ye vermiş olduğu vaatleri
yerine getirmekte ki isteksizliği ve Papa’nın Hıristiyanlık vizyonunu oluşturulan AB Anayasasında
temel faktör olması gerektiği yönündeki düşünceleri nedeni ile Türkiye’nin Avrupa Birliği ile
ilişkileri kopma noktasına gelmiştir. Bu gelişmeler üzerine sağda ve solda bazı çevreler
tarafından Avrupa Birliği ile ittifakın asla mümkün olmayacağı bu nedenle başka ortamlarda
Avrupa Birliğine alternatif yeni ittifak arayışına girilebileceği yönünde açıklamalar yapılmış.
Medyanın bazı unsurlarınca bu konuda kamuoyu oluşturma çabaları içine girilmiş önemli
miktarda taraftar kazanılmaya başlanılmıştır. 5- Türkiye’nin Kıbrıs’da Birleşmiş Milletler planını
kabul etmeyerek taviz vermemesi ve Avrupa Birliği tarafından Güney Kıbrıs Rum yönetiminin
tam üyeliğini kabulü sonrasında ada da gerginlik artmıştır. Bu gelişmeler üzerine Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasında alınan ekonomik ve dış ilişkiler konularında entegrasyon
kararı yürürlüğe girmiştir. Avrupa Birliği’nin tutumundan destek alan ve Türkiye’nin Irak’a karşı
giriştiği harekâttan kaynaklanan hassasiyeti istismar etmek isteyen Yunanistan kara sularını 12
mile çıkardığını ve Avrupa Birliği deniz hududunun bu hattan geçtiğini açıklamıştır. Bu kararı
kabul etmeyen Türkiye Yunanistan’ın 6 mil olan kara sularının uzantısında ki açık denizde
faaliyetlerinin devam edeceğini bildirmiştir. Rusya Federasyonu Suriye ve Ermenistan
tarafsızlığını korurken bazı batılı ülkeler siyasi alanda Yunanistan’a destek vermektedir. İran ise
Türkiye de ki rejim karşıtı unsurlara örtülü destek vermeyi sürdürmektedir. Yunanistan’ın kara
sularını 12 mile çıkarması ve bu durumun Türkiye tarafından kabul edilmemesi nedeni ile oluşan
belirsizlik Ege Denizinde ve hava sahasında her iki devletin de kendine ait kabul ettiği alanlarda

çatışmalara sebep olmuştur. Bu olaylar sonucunda Yunanistan tarafından bir Türk F-16 uçağı
savaş uçağı Ege Denizi açıkların da düşürülmüş. Sakız adası 8 mil açığında deniz
kuvvetlerimize ait bir hücum bota Yunan savaş uçaklarınca taciz ateşi açılmıştır. Yunanistan
özel kuvvetlerine ait bir TİM Kardak Kayalılarına çıkmıştır. Karaağaç bölgesinde sınırda görevli
bulunan devriye TİM’ine Yunanistan hudut birliklerince açılan taciz ateşi sonucu 2 erimiz şehit
olmuş. Olay üzerine ateşin açıldığı Yunan karakoluna sınır birliklerimizce karşılık verilmiş. Bu
gelişme ile Türk Yunan hududu boyunca gerginlik hat safhaya ulaşmıştır. Bu gelişmeler üzerine
bakanlar kurulu tarafından Milli Güvenlik Kurulunun teklifi üzerine 1. ve 2. Ordu bölgelerini
kapsayacak şekilde 2 Şubat 2003 tarihinden geçerli olmak üzere kısmi seferberlik ilanına karar
verilmiştir. Karar resmi gazetede yayınlanmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından
onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 6- Güneydoğu Anadolu’da terör olaylarının artması Kuzey
Irak’daki belirsizliğin yerini Türk gruplarla gerginliğe bırakması ABD’nin harekât öncesi verdiği
sözleri tutmaması ve bu konudaki isteksizliği ve Kopenhag Zirvesi sonucunda AB ile Türkiye
ilişkilerinin kopma noktasına gelmesi üzerine hükümetin yeni ittifak arayışları içerisine girmesi.
İrticai kesimlerin İslam devleti kurma özlemlerini fiilen harekete geçirmiş ve İstanbul’da rejim
aleyhtarı gösteriler başlamıştır. Özellikle Kocaeli, Adapazarı ve İstanbul da rejim aleyhinde
gösteriler düzenlenmeye başlamıştır. 22 Şubat 2002 tarihinde İzmit’te bir grup ilköğretim okulu
müdürü ve öğretmenleri çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında türban ve başörtüsü yasağını
yasağına yasağını protesto etmeye yönelik kanunsuz bir yürüyüş yapmaya teşebbüs etmiştir.
Başlangıçta yürüyüşün önlemesi için alınan tedbirleri müteakip meydana gelen olaylar giderek
büyümüş emniyet güçlerinin olaylara müdahale etmede gecikmiş olması bazı bölgelerde ise
müdahale etmeyerek pasif destek vermesi nedeni ile pek çok işyeri tahrip edilmiş ve 2 gün
içinde 25 kişi ölmüş yaklaşık 500 kişi de yaralanmıştır. 7- İstanbul Fatih’de 28 Şubat 2002
tarihinde aşırı dinciler tarafından Atatürkçü düşünceyi savunan dernek binalarına yapılan saldırı
sonucunda çıkan çatışmalarda çok sayıda bina ve iş yeri tahrip edilmiş olayların İstanbul
genelinde yayılması sonucu 30’un üzerinde insan ölmüştür. Kentteki pek çok mağaza ve ev
yağmalanmıştır. Can derdine düşen halk orduya ait kışla ve jandarma karakollarına sığınmıştır.
İstanbul’un birçok semtinde sokak çatışmaları her gün vuku bulmaktadır. İstanbul genelinde halk
sokağa çıkamaz hale gelmiştir. İş yerleri ve birçok alışveriş merkezlerinde merkezlerine yönelik
yağmalama olaylarının artış göstermesi nedeni ile esnaf kepenk kapatmak zorunda kalmış ve
birçok zaruri gıda maddesi temininde zorluklar yaşanmaya başlanmıştır. Yetkililer tarafından
İzmit ve Adapazarı’nda da gerilim’in oldukça yükseldiği dile getirilmiştir. 8- Bu olaylar üzerine
bakanlar kurulu milli güvenlik kurulunun tavsiyesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ve karar resmi
gazetede yayınlanarak aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi onayına sunulmuştur. Ancak
Türkiye Büyük Millet Meclisinde üye yeterli sayısına ulaşılamadığı için sıkıyönetim kararı
onaylanamamıştır. 9- Gelişen bu durumlar üzerine kara kuvvetleri komutanlığınca kuvvet
karargâhında ordu komutanlarının katılımıyla bir değerlendirme toplantısı yapılacağı ve öncelikli
gündem maddelerinin Kuzey Irak, Ege’deki durum ve son dönemlerde İstanbul’da meydana
gelen olaylar olacağı bildirilmiştir. Bu toplantıda önümüzdeki günlerde Kuzey Irak’ta bir harekâtın
başlatılabileceği Kıbrıs konusunda uygulanacak muhtemel hal tarzlarının neler olacağı,
Yunanistan’ın geri adım atmasını sağlayacak muhtemel tedbirler ve iç tehdide yönelik
geliştirilecek harekât tarzları gibi konularında dikkate alınacağı bildirilmiştir. Kuvvet karargâhında
yapılacak değerlendirme toplantısında sunulacak ordu görüşünü belirtmek maksadıyla Mart
ayının ilk haftasında ordu karargâhında kolordu ve tugay komutanlarının katılımıyla bir toplantı
icra edilecektir. Bu toplantıda yukarıda belirtilen ana esaslar çerçevesinde; A, dış ve iç tehdide
göre alınacak tedbirler. B, planlarda yapılacak tadilat ile ilgili teklifler. C, iç ve dış tehdide
müdahalede ihtiyaç duyulacak kuvvet miktarı görüşülecektir.”
Sanık Çetin Doğan :“Evet müsaade ederseniz uzun olan bu metnin birkaç cümleyle ana
noktalarını özetlemek isterim. Mart ayında yapılacak toplantı aslında tabi yine bi simile edilecek
bir toplantıdır bu da seminerde yapılacak toplantıya atıfta bulunmaktadır. Seminerin
başlangıcında daha sonra geleceğimiz gibi bu seminerin başlangıç günü olarak bu arz

yapılmıştır konuşma ses kasetlerinde de bu vardır niçin oyts’yi ele aldığımız konusunda yani
olasılığı en yüksek tehlikeli senaryoyu ele aldığımız konusunda da milli güvelik siyaset
belgesinden ve aynı zamanda da bizim Türkiye’nin askeri strateji belgesinden olduğunu
belirtmiştik bu çok önemli. Buradaki çizilen tablonun seminerin hazırlandığı seminer için olasılığı
en yüksek tehlikeli senaryonun hazırlandığı 2 Aralık 2002 tarihiyle gerçek durumla hiçbir ilintisi
olmadığı da açıkça görülmektedir. Ne Irak’a bir müdahale söz konusudur ne de içeride bir
kargaşa vardır ne de AB ile yani Avrupa Birliği ile hasmane bir tutum içerisine girilmiştir. Aksine
yeni hükümetin iş başına geçmesiyle bu konuda hız ve mesafe kazanacağımız umutları
herkeste olumlu bazı görüşler ve düşünceler yayılmıştır. Şimdi bu durumda planı ne için böyle
bir şey de aldığımızı ortaya koyduktan sonra bu planda temel teşkil eden en kötü olasılık şimdiye
kadar hiç irdelenmemiştir. Yani planın dayanaklı egemen harekât planının Türkiye Büyük Millet
Meclisinin aldığı karara istinaden böyle bir olasılık olduğu zaman hazırlanmış olmakla beraber,
bu plan Türkiye’nin en zor şartlarında acaba dayanıklı mıdır? Değimlidir. Hiç tartışılmamıştır. Bu
planın Ek-O’su Ek-O diye belirtileni sıkıyönetim planıdır bu planda irdelenmemiştir. Bu şartlar
içerisinde bu plana ve yaptığımız harekât planına kendi içerisinde irdelenmesi ayrıntılı olarak
yapılmıştır. Bundan ibarettir. Konuya açıklık getirmek için bu konunun özellikle belli başlı
notlarını ifade etmeyi görev saydım bu seminerde meydana gelen münferit bazı olayların da aynı
şekilde balyoz planı içerisinde de yer aldığını görmek çok enteresan gelmektedir. Çünkü uçak
düşürme hadisesi bir kısım noktalarda buradan alıntılar yapılarak planın içerisine girdiği
anlaşılmaktadır. Şimdi yine çarpıtılarak kullanılan istismar edilen başka bir belgeye geçiyorum
bu belge 29 Kasım 2002 tarihli ordu emridir. Laiklik ve Cumhuriyet ilkelerine karşı son
zamanlarda ki davranışlar konulu emir. Bu emir bütün birliklere yayınlanmıştır. Ve Gölcük
Donanma Komutanlığından çıkan 15. kolorduya ait olduğu söylenen emir sebebiyle bu belgeden
tamamen içeriğinden bahsettim. Burada ayrıca uzun uzun anlatmıyorum. İddianamenin 385.
sayfasında 6. ve müteakip paragrafları bu emre atıfta bulunarak emrin bir darbe planlanmasının
kaynağı olarak gösterilmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır. Bu sebeple tekrar gündeme getiriyorum
bu emrin gerçekte ne olduğunun dayanaklarıyla ayrıntılı olarak daha önce aldığım için burada
tekrarlamak istemiyorum. Bu emir 1.ordu sorumluluk sahasındaki bütün garnizon
komutanlıklarına özel dağıtım planıyla dağıtılmıştır bunu da ifade etmiştim. Laiklik ve Cumhuriyet
ilkelerine karşı 2002’de görülen davranışların bugün suç sayılmadığı besbellidir. Bir kamu
kuruluşunun internet sitesinde 3 yıl önce dünya kadınlar günü vesilesiyle yayınlanan fetva
niteliğindeki bildiri bunun en bariz örneğidir ibretlik birkaç örnek veriyorum devletin resmi internet
sitesidir. Kadının yanında mahremi bulunmadan yolculuk etmesi uygun değildir. Kadınların
parfüm sürmesi edepsizliktir. Flört etme zinadır. Kadınlar ciddi ve ağır başlı olarak konuşmalı
süs ve endamlarını yabancılara göstermemelidir. Kadınlar sokağa çıktıklarında güzelce
örtünmelidir. Anlaşılan sayın savcılar bugün yukarıda örneklerini verdiğim fetva türü safsataları
eleştiren yazılarda suç unsuru arıyorlar. Şimdi tekrar farklı bir belge üzerinde çarpılarak
kullanılan sık sık kullanılan başka bir belgeye geçiyorum. 20 Aralık 2002 tarihinde yapılan
karargâh koordinasyon toplantısında sayın ordu komutanının direktifleri adıyla bir belge var. 20
Aralık 2002 tarihinde ordu karargâhına yapılan karargâh koordinasyon toplantısında yaptığım
konuşmanın bant çözümünden alıntılar yaparak bu toplantının sahte balyoz planında yer alan bir
ifade ile ifadelerle bağlantılı olduğu iddiasında bulunulmaktadır. İddianamede yer almakta bu
ifade. Belirtilen planın 3 icra maddesi C koordinasyon alt başlığında atıfta bulunan ifade aynen
aşağıya alınmıştır. İstanbul’da icra edilecek karargâh toplantılarından istifade ile plan için genel
koordinasyon toplantısı yapılacaktır. Evet, bu ifade aynı zamanda polis tespit tutanaklarından
kopyalanarak iddianamenin içerisinde de yer almıştır. 20 Aralık 2002 tarihinde gerçekten
karargâh toplantısı yapılmıştır. Bu tür toplantılar özellikle büyük karargâhlarda aylık olarak
yapılır. 1 ay içerisinde karargâhın farklı birimleri tarafından yapılanların yeni işleme alınan
konuların konuların arzı yapılır. Bu şekilde hem karargâh birimleri arasında doğrudan
koordinasyon sağlanır. Ve hem de komutanın arz edilen konulara ilişkin direktifi alınır.
Komutanın direktifleri bütün karargâh subayları tarafından not alınır. Dönemin genel sekreteri

kurmay Albay Baki Erdoğan konuşmamı banda alarak karargâh işi mütalaa formu ile ordu
karargâhı içinde bant çözümü yayın almıştır. Süha Albay’ın not defterinde de bununla ilişkin belli
başlı notların olduğunu biliyoruz. Karargah koordinasyon brifinginde benden önce ordu
karargahında ki bütün başkanlıklar brifing halinde arzlarını yapmışlardır. Belirtilen tarihte. Bu
arzlar dağınık bir şekilde 2010-693 emanet sırasındaki klasörde yer almakta. Ancak emanet
klasörlerinden 700 sayfanın eksikliğinden veya kaybolunmuşluğundan bu brifingleri bir bütün
halinde derlemek mümkün olmamıştır. Her başkanın brifingi vardır burada. Ancak benim
konuşmalarım bir iki kelimenin çözüm eksikliği dışında doğru kayda geçirilmiştir. Esasen
yaptığım konuşmalar da zaman zaman benim konuşmamdan önce yapılan takdimlere de
atıflarda bulunduğum görülmektedir. Genel sekreterliğin yayınladığı karargâh içi mütalaa
kâğıdına 12 sayfalık bir ek olarak konmuştur. Ordu Karargâhında yapılan aylık karargâh
koordinasyon toplantısının içeriğine bakmadan sahte bir planda yer alan koordinasyon
maddesinin gereği olarak gerçekleştirildiğini iddia ederseniz sadece bir sahtecilik yapmış
olursunuz. Ancak Karargâh koordinasyon toplantısında komutanın verdiği direktifin bütünü
elinizde ise yaptığı uzun konuşmadan sadece birkaç cümleyi tekrar tekrar işaret ederseniz siz
sadece bir sahtekârlığı görmezden gelmiyor yapılan bir hainliğe de ortak oluyorsunuz demektir.
İddianamenin 269, 270, 271, 234, 390, 393, 394. sayfalarına konuşma metinden özenle seçilen
bazı bölümler tekraren yer alması ve suretle bir darbe planının koordinasyonunun bu toplantıda
ele alındığının iddia edilmesi düpedüz bir bühtandır. Zamandan tasarruf etmek için 12 sayfalık
kaset çözümünün tamamını okumayacağım. Sadece bu toplantıda verdiğim direktiflerin konu
başlığını ve bugün için bu başlıklar içerisinde ilginç olan bazı bölümleri okumakla yetineceğim.
Doğal olarak iddianameye alıntı yapılan bütün bölümleri okuyacağım bölümler içerisinde yer
alacaktır. Karargâh koordinasyon toplantısında yaptığım konuşmanın ana başlıkları ve yaptığım
alıntıları lütfen okuyun.”
Sanık Çetin Doğan Müdafi Av. Hüseyin Ersöz:”Karargâh koordinasyon brifinginden
beklentilerim. Karargâh koordinasyon brifinglerini bir süredir ertelemiştik. Yaz ayları içerisinde
yeni eğitim yıl ile beraber tekrar başlıyoruz. Benim bu brifinglerden amacım burada ortaya çıkan
sorunların tartışılması kolorduların bağlı birliklerin bize yazdıkları çizdikleri gönderdikleri
tekliflerde karşılaşılan sorunlar varsa veya cevap vermediğimiz kolorduların yazdıkları herhangi
bir teklife işlem daha hala yapılmamışsa kolordular bazı şeyleri bekliyorsa doğrudan doğruya
iletmelerini sağlamaktır. Burada ciddi sorunların mevcut karargâh koordinasyon brifingleri
içerisinde ele alınmasını istiyorum. Ayrıca yayınladığımız emirleri de burada atıflarda
bulunuyorlar. Ben lüzum gördüklerim üzerinde özellikle hangi amaçla bu emrin yayınlandığı
konusunda kendi düşünce ve fikirlerimi de bu brifinglerde ortaya koymak istiyorum. İstihbarat ve
personel başkanlarına verdiğim direktif.”
Sanık Çetin Doğan:”Bu başkanlarda arzları vardır. Toplantıda ve bu toplantıdan sonra
benim yaptığım konuşmada verdiğim direktif şimdi okuyacaktır.”
Sanık Çetin Doğan Müdafi Av. Hüseyin Ersöz:”İstihbarat başkanlığı ile ilgili bir konunun
üzerinde özelikle sunmak istiyorum. Son dönemde belli çevrelerin cesaret buldukları bazı
yerlerde gösteriler yapmaya başladıkları, özellikle belli gazetelerde çok pervasızca silahlı
kuvvetler personeline saldırdıkları görülmektedir. Arkadaşlar silahlı kuvvetler olarak biz siyasetin
dışındayız.”
Sanık Çetin Doğan:“Evet biz siyasetin dışındayız, günlük siyasetin dışındayız.”
Sanık Çetin Doğan Müdafi Av. Hüseyin Ersöz:”Siyasetin dışında olmak Türkiye
Cumhuriyeti devletinin temel ilkelerinin örselenmesini göz ardı edilmesine göz yumarız anlamına
gelmez. Türk Silahlı Kuvvetlerinin tarihi misyonu kendisine verilen tarihi görevi bu devlet
kurucusu olma tarihi Kemalist çizgisine her zaman muhafaza etmek zorundadır. O nedenle de
hem profesyonel baş personel başkanlığından hem istihbarat başkanlığından yayınlanan emrin
bir paragrafı da aynen girmiştir. Öncelikle kategorili personel ile ilgili düşüncelerimi söyleyelim.
Dışarıda içimizde şimdiye kadar barınmayanlar meclise taşınmıştır maalesef. Bu çok üzücüdür.
Bu bir meydan okumadır. Bu meydan okumaya karşı biz geri adım atmayız ve bundan sonra da

yine içimizde olabilecekler var olanlar takip ettiğimiz insanlar vardır. Hiç kimsenin öncelikle
cesaretinin kırılmasını istemiyorum. Böyle kategorili personelin pervasızca biraz daha
cesaretlenmiş olmaları silahlı kuvvetler içerisinde bunları daha fazla hiç bir suretle yer vermeme
ihtiyaçlarını ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle aralık ayı değerlendirmelerin çok ciddi olarak
yapılmasını, bilgili, belgeli ve önümüzdeki şura toplantısında konu ele alınacaktır. Ancak ağustos
ayı değerlendirmelerimize göre işlem yapıldığı için ağustos ayında tek bir kimse bölücü yıkıcı
faaliyetlere katılana bir kimsenin kesim işlemi için teklif geldi. Başa gelmediği için bu döneme
koymadık. Keşke yüzüne çarpa çarpa bize daha fazla konuşma imkanı olacak şekilde elimizde
kanıtlarıyla adamların olsaydı da bunların gözlerine sokabilseydik. Bunu böyle hayıflanarak
söylüyorum. Yayımladığı emirde de belirttiğimiz gibi biz yetkisiz müdahalelerde bulunmayacağız.
Bölgede ve bazı kurum ve kuruluşlarda faaliyetleri olabilir. Ama bunun da bir parçası
olmayacağız. Bunlarla birlikte görüntü vermeyeceğiz. Birlikte de anılmayacağız. Bunların ne
yaptıkları ve ne yapmak istedikleri belli. Gerektiğinde bir adım geri atmasını biliyorlar ama
ardından iki adım ileri gidiyorlar. Bunu bütün arkadaşlarımız çok iyi takip etmelidir. Gereğini de
yapmalıdır. Emirleri de dikkatle bu anlayış içerisinde okumalıdır.”
Sanık Çetin Doğan:“Evet denetleme ve değerlendirme başkanlığının yaptığı takdimden
sonra bu başkanlıktan özel isteklerimi ihtiva eden ayrıntılı yine bir direktif verilmiştir. Tamamen
askeri içerikli olduğu için bunu da burada konuşmamıza gerek yok. Ve alıntı da yapılmamıştır
iddianameye. Milli güvenlik dersi denetlemeleri bu alıntılar yapılan bir bölümdür.”
Sanık Çetin Doğan Müdafi Av. Hüseyin Ersöz: ”Geçen seneki milli güvenlik dersi
denetlemelerimizde gelen bilgileri il emniyet asayiş toplantısında gündeme getirdik. İlk başta
herkes kulak arkası astı. Sonra resimlerini çektik. Kendi masalarına da koyunca ilgili vali bu
konuda ciddi tedbirler aldı. Şimdi bakıyorum gösteriler falan yeni iktidar nasıl olsa bunları gökten
halledecek diye bir bekleyiş var. Sanıyorum ki nümayiş veya herhangi bir gösteri yapılmıyor ama
yine de çıkabilir. Milli güvenlik dersi denetlemeleri devam edecek birde kendi personelimiz
katılıyor. Emekli personel katılıyor. Bu konu üzerine gidilmesini bu konularda uygulamanın
yakından takibini Cumhurbaşkanımızın dediği gibi kamusal alanda türbanın irticanın mesafe
kazanmasına hiçbir surette izin vermeyeceğiz. Bu konuda yapılacak denetleme sonuçlarını her
zaman görmek istiyorum.”
Sanık Çetin Doğan: “Evet bu görüşmelerden bu direktifimden sonra tek celpli tabur
sistemi yer almıştır. Bu ordu komutanlığınca ilk defa silahlı kuvvetler içerisinde bir örnek
uygulama bir deneme amacı ile yapılmıştır. Bir taburda aynı celpten aynı doğumlu aynı vasıflı
erlerin birlikte eğitim görmeleri birlik içinde ki birlik ruhunun ve dayanışmanın daha iyi
olabileceğini denemek için de yapılmış ve bununla ilgili düşüncelerimi ihtiva eden bölümdür.
Yine buda yapılan takdimlerin içindedir ve benim konuşmalarım da bu metin içerisinde vardır.
Bundan sonraki konu bilgi ve beceri kazandırma kurslarıdır. Biz silahlı kuvvetlerde erlere sadece
askerlik sanatını öğretmeyiz. Askeri bilgi ve beceri dışında sivil hayat atıldıkları zaman
hayatlarını kazandırmak daha iyi imkânlara kavuşmak için mesleki beceri kursları gösteririz ve
bu konuda da halk eğitim merkezlerinden destek alırız. Bununla ilgili yaptığımız faaliyetlerle ilgili
yine bu karargâh koordinasyon direktifinde verdiğim bölüm vardır. Yine bu Baki Erdoğan’ın
yayınladığı karargâh içi mütalaa kâğıdına ek olarak yapılan konuşma metninin içerisinde yer
almaktadır. Yine çoban yıldızı tatbikatı vardır. Çoban yıldızı tatbikatı bir askeri komuta kontrol
tatbikatıdır. Bunun sonuçlarına ilişkindir. Buda yine hiçbir alıntı buradan yapılmamıştır. Ordu plan
semineri. Evet. Bunda geniş çapta alıntılar vardır. Şimdi bu alıntı yapılan bölümü okuyacağız.”
Sanık Çetin Doğan Müdafi Av. Hüseyin Ersöz: “ Önümüzde bir plan semineri var.
Arkadaşlarım bilgi verdi sizlere soruyorum ki senaryosunu gönderdi. Bu senaryo dikkatle
okunursa bizim başımıza gelebilecek mevcut şartlar içerisinde en olumsuz ama dikkate almamız
gereken bir senaryodur. Olabilirliği yüksek olan senaryodur.”
Sanık Çetin Doğan: “Biraz evvel arz edilen senaryodan bahsediyoruz.”
Sanık Çetin Doğan Müdafi Av. Hüseyin Ersöz: “Nedir bu senaryo? Avrupa Birliği ile
bütünleşmek isteyen bir ülke bütün fedakârlıklara rağmen kapının önüne bırakılmıştır. Ve bunun

uğrattığı hayal kırıklığı sebebi ile gerek hükümet çevresinde gerekse halk tarafından başka
arayışlar ortaya çıkabilir. Bazıları bizim kıblemiz güney Müslüman ülkeleridir diye dönebilirler
yollara çıkabilirler. İrtica daha fazla hortlayabilir. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri’nin gözü
her zaman Ortadoğu’da bizim öngördüğümüz tarzda bir senaryo ve problem yaratılabilir.”
Sanık Çetin Doğan: “ Gerçekten de yaratmıştır.”
Sanık Çetin Doğan Müdafi Av. Hüseyin Ersöz: “Bazı birliklerimiz oraya kaymış olabilir.
Stratejik ihtiyaçlarımız olmayabilir.”
Sanık Çetin Doğan: “Hiçbir birliğimiz kaymamıştı bunu yazdığım dikkatinizi çekmek
istediğim nokta hiçbir birliğimiz o tarihte senaryonun yazıldığı 2 Aralık tarihinde güneye
kaydırılmamıştı. Bu olabilir diye ikaz ediyoruz.”
Sanık Çetin Doğan Müdafi Av. Hüseyin Ersöz: “ Bu durumda iç bakımından sıkıntılar
yaşayabiliriz. Hem dışta hem de komşumuzun öteden beri emelleri var. Bazı emrivakiler
yapılabilir yapabilir. Ben bu plan seminerinde öncelikle böyle imkânsızlıklar böyle durumlar
içerisinde yapılabileceklerin ne kadarını yapabileceğimizi evvela dış tehdide yönelik bir plan
çerçevesinde nasıl tadil edeceğimizi gözden geçirelim. En önemlisi de iç tehdide yönelik
olabilecek böyle kalkışmalara karşı elimizde ne kadar kuvvet ayırabileceğiz. Dış tehdide de ve iç
tehditte bunun dengesi nedir. Daha doğrusu ben bir emasya planlarımızın plan seminerinde bu
şartlar altında gözden geçirilmesinin uygun olacağı inancındayım. Böyle bir sebeple senaryoyu
ve plan çalışmasını klasik şeylerin dışına çıkarma ihtiyacı duydum.”
Sanık Çetin Doğan: “Bu klasik şeylerin dışına çıkarma lafı çok sık alınmış ve bunun darbe
planlaması olduğu iddia edilmiştir. Ama burada bütünü aldığınız zaman ne olduğu anlaşılıyor.”
Sanık Çetin Doğan Müdafi Av. Hüseyin Ersöz: “Her şeyi gözden kaçırma amacıyla
brifingde de bahsedilen bir konu var. Atatürk’ün kendi el yazısıyla yazdığı Türk ulusunun
milletinin tarifi var bunun çeşitli kereler her yerde izah ettim hatta ben bunu okullara eğitim
müdürlüğüne buradaki bazı yerlere de gönderdim Türkiye’yi bölmek parçalamak isteyenler hiç
eksik olamadı hala da devam ediyor. Atatürk‘ün milliyetçilik anlayışı budur. Orada iki cümle
vardır. Birinci cümle gerçekten kendi el yazısıyla yazdığı sözdür. Diğeri başka bir zamanda yine
kendi el yazısıyla yazılmıştır. Şifahi olarakta söylenmiştir. Ne mutlu Türküm diyene birinci söz.
Türkiye halkına bakın bazı kitaplarda Türk halkına diyor. Değil Türkiye halkına yani devrim tarihi
kitaplarına baktım bu kurtuluşumuzu sağlayan etnik kökeni ne olursa olsun; Kürt'ü, Arnavut'u,
Boşnak'ı Çerkez'i hepsi Türkmen'i, Özbek'i Türk milletinin parçası bunu diyor. Bunun böyle
yerlere izah edilmesi lazım, bunun böyle erlere izah edilmesi lazım bunun için yazdık.”
Sanık Çetin Doğan: “Evet bundan sonra ele aldığımız konu yine konuşma bandının
çözümünden laiklik anlayışı olduğu görülüyor sırasıyla.”
Sanık Çetin Doğan Müdafi Av. Hüseyin Ersöz: “Laiklik ilkesi maalesef belli kesimler
tarafından gönderdiğim emirde de eksiklik ortaya koyuyor. Laiklik ilkesi sadece ve sadece senin
dinin sana benim dinim bana din ve vicdan özgürlüğü olarak anlaşılıyor. Hayır, laiklik bu değildir.
Bu laikliğin küçük bir bölümüdür. Laiklik doğrudan doğruya devletle din işlerinin ayrılması
anayasanın sanıyorum 24. maddesinde olacak. Hiç kimse dine dayalı devlet düzeni kurma veya
dini düşünceleri istismara ve dine dayalı böyle bir düzeni yaratma gibi bir girişimde bulunamaz.
İşte laiklik ilkesi ikisiyle beraber laiklik oluyor.”
Sanık Çetin Doğan: “Yani bir vicdan özgürlüğü senin dinin sana benim dinim bana bir de
dinin devlet işlerine müdahale olması.”
Sanık Çetin Doğan Müdafi Av. Hüseyin Ersöz: “Bir kısım insanlarımız hadi canım işte
laiklik budur diyorlar bu olmadığını bütün askerlerimize gençlere herkese öğretmemiz lazım
birliği böyle sağlayabiliriz bütünlüğümüzü böyle sağlayabiliriz. Herkesin din anlayışı vicdan Allah
bizim aramızda dinimizde zaten tefeci aracı hiç kimse yoktur. Bu yüzden de bu konunun da
üzerinde duralım. Bunun gereği de yerine getirilsin.”
Sanık Çetin Doğan: “Evet bundan sonra ki konu sırayla konuşma metninde geçen
simülasyon destekli komuta yeri tatbikatı. Bu komuta yeri tatbikatı tabi yine bundan bir alıntı yok
ama bilinmesinde yarar var bu yeni bir uygulamadır ordu içerisinde belli bir mekânda araziye

çıkmadan bilgisayarda yapılan simülasyonlarla birlik komutanlarının yetişmesine emir vermesine
çeşitli taktik durumları karşısında görev tipi emirler vermesine pratiğini yapmak üzere
hazırlanmış bir komuta yeri tatbikatıdır. Karargâhta bunu çeşitli vesilelerle uyguladık. Bunun
içinde özel bir mekân Pınarhisar’da bütün bölük takım seviyesine kadar komutanların
yetiştirilmesi içinde özel bir dershane yaptık bu konu burada gündeme gelmiştir. Bundan sonraki
konu karargâhta İngilizce bilgisayar kursları verilmesi demiştim. Bunu Süha Tanyeri’nin
bilgisayar özürlü çok değerli vasıflarına rağmen böyle bir özrü de bulunduğu belirttiğim vesileyle
bahsetmiştim bu gerçekten yararlı ve faydalı olmuştur 1. ordu karargâhında hem İngilizce
kurslarında hem bilgisayar eğitimden yararlı sonuçlar aldık ve bunda kendi bilgi ve pratiklerini
geliştirdiler. Askerler için hazırlanacak bir broşür yine karargâh içi koordinasyonda söz konusu
edilmiştir. Bunlar askerlerin meslek askerlik dönemlerinde öğreneceği şeylerin içinde olan ne
olduğunun kendisinin bilmesi gerektiği konuların nelerden ibaret olduğunu kendilerine
bildirilmesidir. Bu onlara bir sorumluluk duygusu vereceğini gün boyunca burada hangi
yeteneklerine kavuşacaklarını, fiziki yeteneklerinden tutunda tabi atış ve diğer muharebe
şekillerinde bir avcı eri veyahut bir çavuş çeşitli rütbelerde hangi görevleri ifa edeceklerse o
görevlerle ilgili belli başlı görevler vardır. Bunun çok yine olumlu faydalı, verimli olduğunu benim
meslek hayatımda görmüşümdür. Lojmanların bakım ve onarımları ve lojman tahsisinde ana fikir
vardır burada ilginç bazı düşünceler var ama uzatmamak için bunu kesiyorum yine dediğim gibi
buradan bir alıntı yok. Karargâhta ofis otomasyonu gerçekleşmesi karargâhlarda ofis
otomasyonu o dönemlerde bizim başlattığımız harekettir tabi bugün sanıyorum gerçekleşmiştir.
Bu otomasyonla karargâh içi yazışmaların parafelerin koordinasyonların doğrudan doğruya
bilgisayar üzerinden yapılmasını gerçekleştiren bir projedir. Mehmetçik heykeli hakkında bilgi
istemede şudur; bu bana verilen personel başkanlığının brifinginde tespit ettiğim konu bana hiç
intikal etmemiş bilgi olarak verilmemiş bir konuda doğal olarak olabilir bu fazla önemli
sayılmadığı için bir heykel tipi yaratılmıştır kara kuvvetleri komutanlığı tarafından bunun dağıtımı
ve hangi yerlere yerleştirileceği konusunda bir emir yayınlanmış bu vesileyle doğal olarak böyle
karargâh koordinasyon toplantısında bana bilgi verilmiştir. Bunun üzerine bir iki şeyde
söyleyeyim hatta bu şeyi de göreyim dedim dağıtım şeyinizi de göreyim dedim. Eğitim tazemle
birliği de Türk Silahlı Kuvvetlerde ilk defa yine uygulanan 1. Orduda örnek olarak uyguladığımız
uygulama sistemidir. Bilindiği gibi Mehmetçik tabi askere adımını attığı ve resmi bir kıyafeti
giydiği zaman Mehmetçik olmuyor. Mehmetçik ancak ordunun potasında pişirildiği yetiştirildiği
zaman Mehmetçik oluyor ve gelen celplerin bir kısmında ordumuzda ki şey kendi milletimiz
içerisinde gençlerin bir kısmında olduğu madde bağımlılıklarını biliyoruz. Bunlar geldikleri zaman
kıtalarda sorun oluyor. Onun için bunları özel rehabilitasyonu için yapılan tertipler vardır. Çok
özel bir merkez kurulmuştur. Ve bu merkezde aynı zamanda üniversitelerle iş birliği yapmıştır.
Ve bu personelin eğitimi ve tekrar topluma kazandırılması için yapılan faaliyetler burada ele
alınmıştır. Bununla ilgili direktiflerim yer almıştır. Bundan sonra kıtalarda başarılı olmuş teğmen,
üsteğmen, astsubay ve uzman personelin İstanbul da ki ordu evlerinde aileleri ile birlikte misafir
edilmesi konusu yer alıyor. Bu değişik bir ödüllenme tarzdır. Uygulamayı ilk defa 1.Ordu
Birliklerinde yaptık. Uzmanlar dahil uzmanlar için özel bir misafirhane yaptırdım. Bu Dolmabahçe
Sarayının hemen karşısında olan bir yerdir. Buraya aileleri ile gelmesi yatıp kalkmaları ve
burada aynı zamanda ödül verilmiş olan personelin ağırlanması masrafları ordu
komutanlığından karşılanmak üzere tertip (bir kelime anlaşılamadı). Yine aynı şekilde subayların
astsubayların da bu konuda yararlanmaları yapılmıştır. Evet, burada ilginç bir teklif de
göreceksiniz. Belki çok yadırganacaktır da. 1.Ordu Komutanlığınca Kara Kuvvetlerine yaptığım
bir teklif yer almaktadır. Ordu evlerine sakallı girilmesi için ordu komutanlığınca Kara
Kuvvetlerine yazılan tekliften kara, Kolordu Komutanlıklarına da bilgi verin bunu dağıtmadık.
Bunu bilsinler diye yazılmıştır. Bunun sebebi de anlattığım kadarı ile bu şey içerisinde
belirtilmiştir. Bunu da burada ifade etmek isterim. Kışın zorda kalan yurttaşlara yardım konusu
en son gelen en son kaset çözümünde test çözümünde ortaya konan kısımdır. Bir darbe
planlamasında böyle koordinasyon toplantısı olur mu dedirtmek için bu bölümden birkaç cümle

okuyorum. Eminim ki bu birkaç cümle ileride Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında ön yargısı olanlara
bir ders niteliğinde olacağından eminim. Lütfen okuyun.”
Sanık Çetin Doğan Müdafi Av. Hüseyin Ersöz: “Kış olanca şiddetiyle geliyor. Geçen sene
verdiğim bir emir var. Bu emir hala yürürlükte. Can kurtarmak için, bu can vatandaşın canı
yurttaşın canı. Bu mal Türk Silahlı Kuvvetleri’nin olmayabilir. Bütün imkânlarınızı kullanın. Hiçbir
emir beklemeden. Bu benim emrimdir. Hiçbir emir beklemeden tutanaklara geçirin. Bunlara
hemen el atın. Bu yurttaşımızın kendi malıdır. Onların kurtarılması için hiçbir emir beklemeyin.
Böyle bir durumda zırhlı personel araçları kullanımı da önem kazanıyor. Gerektiğinde tank, zpt,
tırtıllı araç oldukları ve tırtıllı araç oldukları ve kardan etkilenmedikleri için rahatlıkla
kullanabilirsiniz. Bununla ilgili daha öncede emir vermiştim.”
Sanık Çetin Doğan: “Bundan sonrası tamamen askeri içerikli bir seminere verdiğimiz özel
duruma ilişkin olduğundan burada yine açıklama lüzumu görmüyorum. Bunu zaten özel
durumlara ileriki ilerleyen zamanlarda açıklayacağım. Ve bu kış olanca şiddetiyle geliyorun
gereği olarak da Trakya’da birçok birlikler burada arkadaşlarım buradadır. Benim bu emrimi alan
arkadaşlarımda buradadır. Birçok kurtarma harekâtında da bizzat yapmışlardır. Benden ayrıca
bir emir beklemeden bu karargâh koordinasyonunda verdiğim emir yazılı olarak tekrar bütün
birliklere de gönderilmiştir. İşte 20 Aralık 2002 tarihinde 1.Ordu Karargâhında verilen
brifinglerden sonra benim verdiğim brifingi ve ifadenameye tekrar tekrar alıntı yapılan bölümlerin
tamamı ile konuşmamdan verdiğim direktiflerin başlıları bunlardan ibaret. Burada yaptığım
konuşmayı bir darbe planına kanıt olarak sunanlar bir ihanet şebekesinin ortağı değillerse
kimlerdir. Kolaylık olsun diye zaten dava dosyasında var. Ayrıca bu konuyu tekrar biz dava
dosyası ve konuşmanın sonuna ek olarak da koyacağız. Şimdi seminerde bu benim bir karargâh
koordinasyonunda yaptığım konuşmaydı. Seminerde yapılan takdim ve konuşmalardan ses
kasetlerinin konuşmalarına geçeceğim. Evet, 20 Aralık 2002 tarihinde 1. Ordu Karargâhında
düzenlenen aylık karargâh koordinasyon toplantısında yaptığım konuşma nasıl çarpıtılmış ise,
seminer esnasında yapılan takdimler ile katılımcıların irticalen yaptığı konuşmalarda aynı surette
çarpıtılarak parça parça iddianamenin içerisine serpiştirilmiştir. Bir örneği daha evvel kullandık.
Bu Afet AKOM’um kullanılması sıkıyönetim karargahı yapılması şeklindeki ifadenin nerden alıntı
yapıldığını konuşmuştuk. Şuan da dava dosyasında bulunan 10 adet teyp kasetinin 6.’sı
ordunun İstanbul ilinde bir deprem olması halinde meydana gelecek hasar ve zayiat ile ordunun
halka yardım için nelerin yapılması gerektiğine tespit amacına yönelik bir toplantının ses
kanadıdır, buraya nasılsa girmiş. Bu amaçla çeşitli toplantılar düzenlenmiş İstanbul Valiliği
İstanbul Büyük Şehir Belediyesi ve kamu kurum kuruluşları ile ordu komutanlığı görev sürem
içerisinde tatbikatlar düzenlenmiştir. 6. ses kasetin ses kayıtlarında Sayın Profesör Doktor
Ahmet Işıkara’nın konuşması bulunmaktadır. Bu toplantıyı toplantıya İstanbul vali yardımcısının
katıldığı da gene ses kayıtlarından anlaşılmaktadır. Ses kasetlerinin çözümü 9. kaset B yüzü ile
bitmektedir. 10. kasette ne olduğunu kaset çözümü olmadığı için bilmiyoruz. Her kaset 1 buçuk
saat 90 dakika olduğu dikkate alınırsa toplam kayıt süresi 12 saat olmaktadır. Toplantı takdim ve
konuşmaları benim emrim ile kayda alınmıştır. Seminerin tamamı, tamamının ses kaydı
bulunmaktadır. Seminer 2,5 gün sürdüğü dikkate alınırsa 12 saat süren ses kaydının seminerin
tamamını kapsadığı anlaşılır. Seminerin ne için yapıldığı ve varılan sonuç gerçek gerçekte
benim seminerin başlangıcında ve sonunda yaptığım konuşmanın dikkatle dinlenmesi ile
anlaşılacaktır. Müsaade ederseniz bir ara vermek istiyorum.”
Duruşmaya kısa bir ara verildi.
Duruşmaya kaldığı yerden devamla.
Mahkeme Başkanı:“14:41 itibari ile bir kısım sanıkların müdafileri Av. Mehmet Emre Elçi,
Av. Mehmet Tolga Akalın, Av. İbrahim Şahinkaya’nın geldiği bildirildi. Av. Hasan Adil Atabay
geldiğini bildirdi. Av. Ali Ozan Açık geldiğini bildirdi.
Çetin Doğan savunmasına devam ediyor.
Sanık Çetin Doğan:“Sayın başkan seminer ses kayıtlarının çözümüne geçmiştik. Seminer
ses kayıtlarının çözümüne geçmeden önce doğal olarak çözüm metinlerinin doğrumu yapıldığı,

kim tarafından yapıldığı ve ne zaman yapıldığı gibi sorular akla gelmektedir. Bu soruların bir
bölümünün cevabını sadece 28 Haziran 2010 tarihli askeri bilirkişi heyetinin raporunda
bulabildim. 30. ek klasör 409 ve 410’da yer alan ifadeleri okuyorum. Seminerde alınan ses
kayıtlarının çözüm metninin dikkat edin 13–18 Ağustos 2007 tarihinde yazıldığı çözümler 2007
tarihinde 13–17 Ağustos 18 Ağustos tarihinde yapılmış. Ses kayıtlarının DVD’ye geçmiş sonra
ses kayıtlarının elektronik ortama geçirilmesinin ise 25 Ekim 14–15 Kasım 2009 tarihinde
yapıldığı tespit edilmiştir. Doğal olarak bu organize bir iştir. Ve emekli vatansever bir subayın
yaptığını iddia etmek çok gülünç olacaktır. Rastlantıya bakın ki balyoz davasının kurgulanmaya
başlangıç tarihi olarak şimdiye kadar elde ettiğimiz kanıtların gösterdiği tarihle ses kayıtlarının
çözüm metinlerinin yapıldığı tarih sayın savcılarımızın ifadesi ile örtüşüyor. Özellikle bu sayın
savcılarımızın Beşiktaş Adliyesine tayinleriyle de örtüşüyor. Diğer yandan ses kayıtlarının
elektronik ortama geçirilme tarihi de jandarmaya emniyetli cep telefonunun verilme tarihi de
örtüşüyor. Pekâlâ, çözüm metinleri doğru mu? Elimizde ses kayıtları yok, orijinal ses kayıtları.
Benim tespit edebildiğim konuşmalara ilişkin yer yer eksiklikler olsa da şahıslar yer yer
karıştırılmış olsa da pek fana sayılmaz. Hoş, askeri bilirkişi heyeti söz konusu raporun dizin 409.
sayfasında; iyi niyetle yapılmadığı kanaati oluşturan bir noktayı işaret etmiş olsa da tamamen
değiştirilmiş bir noktayı olsa da bunların tartışılmasını detay buluyorum. Çünkü ne kadar
çarpıtılmaya çalışırsa çalışılsın konuşmaların bütününün çözümünü yaptığımızda metinle
oynamanız için ayrı bir metin yazmanız gerekir. Bu nedenle mevcut metinleri kabullenerek
bunların ne olduğunu konuşmamın amacının neye yönelik olduğunu ortaya koymaya çalışalım.
Seminerin açılışında yaptığım konuşma, Birinci kasetin A yüzünde yer alan bu konuşma esas
itibari ile seminere katılanlara teşekkür etmek seminer tartışmalarının nasıl bir çerçevede
cereyan etmesini bildirmek, seminerde herkesin bir beyin fırtınası halinde cereyanı istediğim için
serbestçe fikirlerini ortaya koymaları belirtmek amacı ile yapılmıştır. Herhangi bir metne bağlı
olmadan irticalen yapılmıştır. Bu konuşmadan iddianamenin birçok yerlerinde nakarat halinde
verili bölümler yer almaktadır. İrticalen yapılmıştır çünkü aslında biraz sonra arz edeceğimiz
cereyan tarzı planında benim açış konuşması diye bir konuşmam söz konusu değildir. Kurmay
Başkanının açış konuşması vardır. Konuşmadan Ordu Komutanı olarak 5 Mart 2003 saat onda
yaptığım konuşmanın tam metnini şimdi arkadaşım okuyacak.”
Sanık Çetin Doğan Müdafi Av. Hüseyin Ersöz: “Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan’ın
1.Ordu semineri 2003 açılış konuşması: Hoş geldiniz. Bu plan çalışmalarına harp oyunlarına,
plan tatbikatlarına falan şimdiye kadar çok iştirak etmişsinizdir. Ve bende çok iştirak ettim. Ve bu
çalışmalara iştirak ettiğimiz zamanlar her zaman düşündüğüm nokta şu olmuştur. Evet,
bunlardan yararlanıyoruz. Faydalı oluyor, belli ölçüler içerisinde ama yaptığımız olayın nitelik
itibari ile yani olayların gelişimi çalışmaların yürütülmesi bakımından biraz etik olmayan taraf var
verilme olmayan taraf var. O da ne? Her şeyi birkaç kere önceden provalar yapıyoruz. Yani ordu
seviyesinde düzenlemişsek herkes kendi sorusunu biliyor herkes ona göre bir takdim metni
hazırlıyor. Yansılar eskiden hele böyle bir şey barkot sistemleri falan yoktu. Onlarla ilgili tekrar
yaptığımız şeyi tekrar tekrar aynı şeyleri koyardık. Hâlbuki daha canlı olması için herkesin
konuya girmesi başında ve kendi kendine konu üzerinde çeşitli boyutlarla düşünmesi ve daha
sonra da rahatlıkla böyle bir ortam içerisinde ortak aklı ortak zekâyı ortaya çıkartıcı durumları
enine boyuna hiçbir baskı altında kalmadan doğrudan doğruya tartışılmasının daha yararlı
olacağını hep düşünmüşümdür. Tabi Kolordu Komutanlığım döneminde bunu yapma imkânım
olmadı. Asayiş komutanlığı döneminde de böyle bir durum olmadı. Ama ordu komutanlığı gerek
Ege gerekse burada düzenlemem serbest rahat herkesin dilediği şekilde fikirlerini ortaya koyucu
imkânları yaratmak ve tartışmak şeklinde oldu. Şunu ifade edeyim. Benim anlayışıma göre
doğru bir hal tarzı yoktur. Yani en doğru bir hal tarzı yoktur. Bir çözüm, bir sonuç, bir şey
içerisinde kesin çizgilerle belirtebileceğimiz hele böyle bir plan çalışmasında yüzde yüz
doğrularla söyleyebileceğiniz bazı şeyler yoktur. Ne vardır? Bir hal tarzları vardır. Değişik her
yöne göre savunulacak tarafları vardır. Savunulmayacak tarafları vardır. Aslında yapılan
çalışmada farklı görüşlerin ortaya çıkması o bizim ön gördüğümüz bir hal tarzı varsa o hal

tarzının genişletilmesine ve geliştirilmesine de katkı sağlar. Nasıl sağlar? Diğer karşı görüşte
olan çok ciddi bizim bazı göz ardı ettiğimiz bazı konuları gün ışığına çıkartır. Bizim kararımızı
değiştirmemize etken olmayabilir. Ama planlarla dikkate almamız gereken yeni bir bakış
noktasını ona ait yeniden tertip tedbirler alınmasını gerektiren bir durum yaratılmış olur. Bu
anlayışla bu sene uygulayacağımız çalışmada bir program var ve programa ana hatlarıyla bağlı
kalabiliriz. Düşüncelerini seminer grupları söyleyecekler. Ordu Komutanı durumundaki Sayın
Kolordu Komutanları kendi düşüncelerini Kolordu Komutanı durumunda oynayacak olan Tugay
Komutanları Kolordu Komutanı düşüncelerini söyleyecekler. Bunu da ötesinde yabancılar nasıl
diyor; hard börning quesçıns diyorlar değil mi? Kalbi yakan soruları veya kalbe yakan bir
söylenceleri varsa çok ciddi olarak önerdikleri bazı konular varsa diyecekler ki evet efendim
bunu şey yapın ben söylemek istiyorum. Bunu da burada imkân sağlayacağız. Çünkü
zamanımız var. Bu plan çalışmasında şimdiye kadar olan plan çalışmalarının dışında belki de
Türkiye’de ilk defa ordu çapında yine bizim planlarımız içerisinde yer almakla beraber, ikici plana
yittiğimiz aslında günümüzdeki gelişmeleri dikkate aldığımız zaman 1. öncelikli ele almamız
gereken iç tehdidi bu seminerde öne alıyoruz. İçinde yaşadığımız konuları hepiniz biliyorsunuz.
Koşulları hepiniz biliyorsunuz. Yaşadığımız durumları ve gelişmeleri hepiniz biliyorsunuz. Ve
olası en kötü senaryo derken o kötü senaryodan daha kötü senaryo oluyor aslında. Gelişmeler
bir yönü ile bundan birkaç ay evvel öngördüğümüz senaryodan daha kötüsüne mi gidecek
bilmiyorum.”
Sanık Çetin Doğan:“Çünkü bu konuda bir açıklık kazandırayım bu konuşmada. Bu
olasılığı en tehlikeli senaryo 2 Mart özür dilerim, 2 Aralık tarihinde yazılmış birliklere
gönderilmiştir. 12 Aralıkta gönderilmiştir. Buna karşılık seminer 5–7 Mart arasında oynandığı
içinde o gün ki şartlar içerisinde hakikaten öngördüğümüz olaylarında dışında ciddi tehlikeler
olacağını gösteren bazı gelişmeler vardır. İşte Amerika’nın Irak’a müdahalesi mecliste konuların
görüşülmesi gibi ciddi bir savaşa girme tehlikesi söz konusudur.”
Sanık Çetin Doğan Müdafi Av. Hüseyin Ersöz: “Öyle bazı endişe verici bazı gelişmeler de
var. Bütün gelişmeler içerisinde tabi sağduyulu ve sağlam düşünmek sağlam duruş vaziyetinde
olması lazım silahlı kuvvetlerin. Çünkü haklımızın bütün olumsuz gelişmeler karşı tek dayanağı
yine silahlı kuvvetler. Bu bakımdan da bu olumsuz gelişmeler içte gelişecek olumsuz gelişmelere
karşı hazırlıklı olmak planları gözden geçirmek ve hatta yoksa planlarınız yeni planlar üretmek
durumundayız. Şimdi iç tehdit söz konusu olduğu zaman biz doğrudan doğruya emasya
planlarına el atıyoruz. Emasya planları il idaresi kanununun ön gördüğü tarzda Genelkurmaydan
yapılmıştır. Hasbelkader benim dönemimde emasya planları yenileştirilmiştir. Yeni bir şeye yeni
bir şeye kalmıştır. Ama hazırlanma amacı doğrudan doğruya mevcut mevzuat içerisinde il
valilerinin kuvvet talebi ile ilgili durumlarını yansıtır ve belli bir gücün malum zabıta kuvvetleri ile
yapılamayacak baş edilemeyecek bir durumun ortaya çıkması halinde yapılacak faaliyetleri
ortaya koyar. Ama bizim başımıza gelebilecekler olası planlarımız arasında yer alması gereken
daha geniş kapsamlı hatta yönetimin bir bölümünü de içine alan silahlı kuvvetlere Türkiye’nin
Türkiye Cumhuriyeti’nin laik demokratik yapısını bozma girişimlerinde daha ciddi kalkışmalar
olabileceği olayları da göz ardı etmememiz lazım. Bunu göz ardı etmemek için de evvela her
emasya komutanı kendi bölgesinde kendi sorumlu olduğu alanlardaki gelişmeleri yakından takip
etmesi potansiyel olarak böyle olayları yaratacak insanları bölge içersinde istihbari çalışmayla
bulması gerekmektedir. Biliyorsunuz silahlı kuvvetlere yönelik eylemlerde doğudan doğruya il
idaresi kanununa göre valiliğin kuvvet talebine gerek duyulmadan bunun altını çiziyorum. Yasal
bir isteği söz konusu olmadan da her seviyedeki birlik komutanının reser duruma müdahale
etme hakkını iç hizmet kanunu vermiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı alenen fesat çıkarma,
tahkir ve bizim normal askeri ceza kanununda suçlar kapsamına giren konularla ilgili komutan
doğrudan doğruya müdahale etme ve bu müdahale sonuçlarını bildirme yükümlülüğüne sahiptir
ve böyle yasal bir zemin vardır. Yapılacak faaliyetlerde iç güvenlikle ilgili yapılacak faaliyetlerde
standart şimdiye kadar yaptığımız teçhizatlanma ve eğitimler genel bir kalkışma için yeterli
olmayacaklardır. Coplarla kalkanlarla silahlı kuvvetleri tahkire Türk bayrağını yırtmaya Türkiye

Cumhuriyeti Devletini temelden yıkmaya yapılacak kalkışmalara karşı bir polis gücü gibi
görünüm yapmanın hiçbir anlamı yoktur. Ve böyle olmaz. Dünyanın hiçbir yerinde de bütün
dünyadaki gelişmelere bakın silahlı kuvvetlerin müdahalesinde böyle bir şey yoktur. Silahlı
kuvvetler bu durumda tabi yine dikkatli bir şekilde silah kullanır yapılacak faaliyetlerde efendim.
Bütün sınırlı sayıda emasya için ayırdığımız kuvvet vardır. Buda İstanbul ilindedir. Ankara’da da
aynı şekildedir. Sınırlı bir sayıda da sınırlı sayı polis gücünün sanıyorum ki şöyle böyle yirmide
biri civarında yüzde beşi civarındadır. Bunun güç olarak da fazla bir önemi yoktur. Ama bunun
yanı sıra silahlı kuvvetlerin kendi tankı topu her şeyi buradadır. Yurdu korumak cumhuriyetin
niteliklerini korumak gerektiği zaman bu gücü kullanacaktır. Şimdi sanıyorum kurmay başkanı
program hakkında bilgi verecek. Herkes rahat etsin düşüncelerini hiçbir şeye sansüre tabii
olmadan rahatlıkla burada ortaya koysun. Eksiksizliklerimizi hep birlikte görelim, tartışalım. Tabi
bunun daha sonraki iç tehdit boyutuyla buna paralel olumsuz gelişmelere de karşı mevcut
planlarımızın gözden geçirilmesi açısından müteakip günler içerisinde dış tehdide yönelik de
neler yapacağız neler olabilecek. Bugünkü ortam da bazı komşularımız olumsuz gelişmeleri
Türkiye içindeki durum karmaşıklığını fırsat bilerek yapacağı varidlere karşı nasıl bir strateji
izlememiz gerektiğini de burada tartışacağız.”
Sanık Çetin Doğan:“Bu emir vakiler olacaktı.”
Sanık Çetin Doğan Müdafi Av. Hüseyin Ersöz: “Emrivakilere karşı. Bugünkü ortamda bazı
komşularımız olumsuz gelişmeleri Türkiye içinde ki durum karmaşığı fırsat bilerek yapacağı
emrivakilere karşı nasıl bir strateji izlememiz gerektiğine burada tartışacağız.”
Sanık Çetin Doğan :“Evet, bu konu yalnız karışıklıklar demekle senaryoda bahsediyoruz.
Yani karıştırılmasın. Gerçek durumla ilgili değil. Türkiye’nin içinde o zaman herhangi bir
karışıklık durumu dışarıdan tehlikeler beliriyor. Biz senaryoda öngördüğümüz olasılığı en yüksek
tehlikeli senaryoda öngördüğümüz durumdan bahsediyoruz.”
Sanık Çetin Doğan Müdafi Av. Hüseyin Ersöz: “Tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum.
Arkadaşlar gelen arkadaşlara diyorum. Zaman kazanmak için teker teker ellerinizi sıkacağım
ama arada zaten konuşma görüşme şeyini bulacağız. Bu arada Genelkurmaydan, Kuvvet
Karargâhından gelen özel arkadaşlarımızda var. Uzun mesafelerden gelmişler. Onlara da
geldikleri için teşekkür ediyorum.”
Sanık Çetin Doğan:“Bu açılış konuşmasından sonra seminer cereyan tarzı planı esas
alınarak takdimler yapılmış ve bu takdimler üzerinde bir beyin fırtınası niteliğinde mevcut planlar
irdelenmiştir. 7 Mart 2003 Cuma günü öğle üzeri biten seminer görüşmelerinden sonra kısa bir
arayı takiben tarafımdan seminerde vardığımız sonuçlar ve seminerde dile getirilen hususları
özetleyen kapsamlı bir konuşma yapılmıştır. Bu konuşmadan önce seminer sekreterine gerek
ordu seminerinde ve gerekse daha önce yapılan kolordu, tümen ve tugay plan çalışmalarında
yaptığım konuşmaları üzerinde durduğum konuları içeren bir seminer kapanış konuşmasını
önceden hazırlayarak bana verdiklerini belirteyim. Seminerdeki konuşmam önce hazırlanmış
metin emanet 33. emanet sırasında ki dizin 58–66. sayfalarda bulunmaktadır. Konuşmalarımı
resmi protokol söylevleri ve bugün olduğu gibi tarihe not düşme istemi dışında bir metinden
okumam. Kaldı ki hazırlanan metin de doğal olarak o gün sabahtan beri yaptığımız özel duruma
ilişkin bir değerlendirmeyi de içermiyordu. Bu nedenle kaset çözümü bulunan seminerde
yaptığım konuşma hazırlanan metinde yer alan hususları içermekle beraber daha kapsamlıdır.
Ve son bölümde Kuzey Irak’tan başlayarak seminerde vardığımız özel verdiğimiz özel duruma
ilişkin askeri değerlendirmeleri de içermektedir. Şimdi size önce yazılı metni okuyacak daha
sonra da kaset çözümünde yer alan metni salt askeri konuların yer aldığı bölümüne kadar kıraat
edeceğim. Bunu yapış sebebim seminer sekreterliğinin kendi benim konuşmalarımdan
algıladıkları aldıkları metinlerin doğruluğunu teyit etmek içindir. Kurgulanan bu davanın nasıl
çürük ve yapay bir temele dayandırıldığını bu platformda dile getirmek için bir yıldan fazla
bekledim. Müsaade edin burada söyleyeceklerimi eksiksiz yerine getireyim. Metinleri evvela
okumaya başlayalım. Önce benim için hazırlanan metni lütfen okuyun.”

Sanık Çetin Doğan Müdafi Av. Hüseyin Ersöz: “Değerli arkadaşlarım. Senaryoda belirtilen
durum dikkatle incelendiğinde bugün pek çoğunu yaşadığımızı görüyoruz. Belki senaryoda
belirtilen bütün durumlar aynı anda meydana gelmeyebilir. Biz yinede olabilecek en kötü durumu
göz önünde bulundurmalıyız. İç tehdit mevcutken dışa yönelik harekât hezimetle sonuçlanabilir.
Son zamanlarda ki bazı gelişmeler ciddi olarak bizleri kaygılandırmaktadır. Türkiye
Cumhuriyeti’nin temel niteliklerini yapısını değiştirme gayretleri vardır. Son seçimler sonucunda
cumhuriyetin temel ilkeleri ile bağdaşmayacak bir parti iktidara gelmiştir. İcraatlarından devleti
ele geçirmeyi laik ilkeleri parçalamayı anayasayı kendi idealleri doğrultusunda değiştirmeyi
amaçladıkları açıkça anlaşılmaktadır. Milli Eğitim Müdürlüklerini imamlarla değiştirmeleri bunun
bariz örneklerinden biridir.”
Sanık Çetin Doğan:“Bu konuya açıklık getireyim. Bunun örneği; Ankara İl Emniyet Müdürü
bir kasaba da imam olan bir kimse tabi ilgili tahsili terbiyeyi görmüştür. Ankara İl Emniyet Müdürü
yapılmıştır, iktidarın ilk icraatı budur. İl Milli Eğitim Müdürü.”
Sanık Çetin Doğan Müdafi Av. Hüseyin Ersöz:“Modern çağda dini öne çıkarmak
birleşmeyi değil bölmeyi öne çıkarır. Bu nedenle laiklik ilkesi önemlidir. Senin dinin sana benim
dinim bana anlayışı laiklik değildir. Bu ifade ile laiklik çarpıtılmaya çalışılmaktadır. Laiklik;
kurumların dince kutsal sayılan şeylere endekslenmesini önler. Dini temeller o günkü çağda o
zamanın toplumunu ıslah etmek için konulmuştur. Bugünkü ceza hukukumuz, medeni
hukukumuz İslami esaslardan hiç bir şey almamıştır. Sadece aklın mantığın eseridir. Bütün
bunlara rağmen bazı çevreler bizleri Araplaştırmaya çalışmaktadırlar. Bizde Müslüman demokrat
olmaz. Müslümanlık şeriat düzenidir ve demokrasiyle çelişkilidir. TSK’nın belli bir çizgisi vardır.
Bu çizgide ortak payda Atatürk milliyetçiliğidir. Atatürk’ün, ne mutlu Türküm diyene ifadesi ne
mutlu Kürdüm diyene deme hakkını vermez. Bunu yayınladığımız afişlerde okuyorsunuz. Atatürk
için Türk halkı Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkıdır. Bunun anlamı ulus devletinde
bütünleşir. Bizler bu ulus devletini korumak ve kollamak zorundayız. Her şeyden önce
Türklüğümüzle övünmeliyiz. Bu husus bizlerin Kürt, Arnavut, Çerkez olmamızı engellemez. Biz
bir ulus milletiyiz. Bu husus mikro milliyetçilik anlayışıyla Kürtçülüğü öne çıkarmayı gerektirmez.
Bazı kesimler ümmetçiliği öne çıkarmaya çalışmaktadırlar. Ancak şunu önemle belirtmeliyim. 3
Kasım seçimleri sonucunda AKP’ye verilen yüzde otuz civarındaki oyların tamamının irticai
desteklediği anlamı çıkartılmamalıdır. Bunlardan çoğu daha önceki hükümetlerin icraatlarına
tepki oylarıdır. Yeni dönemde siyasi gelişmeler TSK’nın Türkiye’yi hem içten hem de dıştan
gelebilecek tehditlere karşı daha müteyakkız olmasını gerektirmektedir. Ancak iç tehdit
mevcutken dışa yönelik bir harekât hezimetle sonuçlanabilir. Türkiye Yunanistan’ın karasularını
6 milin üstüne çıkarmasını harp nedeni sayacağını açıklamıştır. Bu nedenle Yunanistan bile bile
bu kararı aldıysa kendisi için en iyi koşulların sağlandığından emindir. Türkiye bu durumda
müdahale ederse başarısız olur. Bu da Türk Silahlı Kuvvetleri için bir felaket olur. Bu nedenle
bizim onların zorlaması ile değil. Kendi insiyatifimizle muharebeye girmemiz gerekir. Savaş
sebebi saydığımız husus zamanı gelince gündeme getirilir. Bu nedenle iç tehdit bertaraf edilmeli
uygun koşullar sağlandıktan sonra dış tehdide yönelik tedbirler alınmalıdır. Ancak günümüzün
şartlarında dış tehdide karşı alınacak tedbirlerde zamanın önemi göz ardı edilmemelidir. Harekât
hiçbir şekilde 3–4 günü geçemez bu süre içinde maksadımız tahakkuk ettirilmelidir. Sorumluluk
bölgemizdeki gelişmeleri çok iyi takip etmeliyiz. 2937 sayılı kanun Garnizon Komutanlıklarına
kendi bölgelerinde görevinin getirdiği istihbaratı oluşturma görevi vermektedir. Bu dönem içinde
önemli olan kendi topraklarımız içinde baskın yememeliyiz. Bunun içinde öncelikle kendi
savunma tedbirlerimizi almak zorundayız. Müteakiben uygulanacak harekat esasları üst
makamlar tarafından emredilecektir. Siyasi karar çok önemlidir. Asker istedi biz evet dedik
durumu yaratılmamalıdır. Geçmişte yaşanan olaylar var. Kardak krizinde zamanın Başbakanı
bizde kayalıklara çıkalım diyordu. Ancak bunun neticelerinin çok iyi tahlil edilmesi gerekir.
Şuanda da benzer olaylar yaşanıyor. Kimse ne yapacağını bilemiyor. Biz Irak’da güvenliğimize
yönelik tedbirler alıyoruz. Temel vazifemiz yurdun birliğini ve bütünlüğünü korumak ve
kollamaktır. Verilen senaryo gereğince bizim öncelikle iç güvenliğimizi sağlamamız gereklidir. İç

tehdit boyutları itibari ile emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik tedbirlerin alınmasını gerekli
kılmaktadır. Bugün İstanbul demek gerek nüfusu gerekse sanayisi nedeni ile neredeyse Türkiye
demektir. Bu nedenle teşkilatımızı çok iyi yapmalıyız. Mevcut emasya planımız barış şartları
içerisinde belirli bölgelerde sınırlı olaylara müdahaleyi kapsar. Yaygın ciddi boyuttaki olaylara
göre değildir. Verilen durum çerçevesinde artık emasya planları yürürlükten kalkmıştır.
Sıkıyönetim planları uygulanmaktadır. Emasya teşkilatları 5442 sayılı kanuna göre
düzenlenmektedir.”
Sanık Çetin Doğan:“Bu noktada bir hususu açıklamak ihtiyacını duyuyorum. Senaryoda
sıkıyönetim ilan edildiği açıkça belirtilmiştir. Bu nedenle emasya planları yürürlükten kaldırılmıştır
anlamında bir cümle sarf edilmiştir. Evet .”
Sanık Çetin Doğan Müdafi Av. Hüseyin Ersöz: “Normal emasya birliklerinde cop, kalkan
gibi teçhizatın kullanılması uygun değildir. TSK’nin böyle bir durumda yeri bellidir. Öncelikle
caydırıcılık vasfını kullanır. Olaylara müdahalesi polis, jandarma gibi cop, kalkan kullanarak
olmaz. Bizim kendi kıyafetimiz ve teçhizatımız vardır. Müdahalemiz cezalandırıcı olmalıdır. Silah
kullanırken öldürücü olmayan silahların kullanılması öncelikli olmalı ancak alınan tedbirler
mutlaka cezalandırıcı olmalıdır. TSK’nin nerde ve nasıl kullanılacağını çok iyi bilmeliyiz. Türk
Silahlı Kuvvetleri açız diyen vatandaşın karşısına çıkmaz. Devletine karşı ayaklananların
karşısına çıkar. Silah kıyım olsun diye değil cezalandırıcı maksada uygun olarak kullanılmalıdır.
Emasya teşkilatları yeniden değerlendirilmelidir. Kara kuvvetlerinde bu konuda çalışma
başlatılabilir. Hazırlayacağımız görüşlerde bu hususların da göz önünde bulundurmamız gerekir.
Sıkıyönetim karargâhının teşkili bilimsel olarak yapılmalıdır. Öncelikle ana görevlerimizi ve görev
fonksiyonlarımızı belirlemeliyiz. Emniyet, asayiş, halkın güvenliği, kaçakçılık, kamu kurum ve
kuruluşlarıyla ilişkiler vb. bu görev fonksiyonlarından birbirine çok yakın olanlar belirli
başkanlıklara bağlanmalı ihtiyaç duyulanlar daha sonra alt bölümlere ayrılmalıdır. Böylece en
uygun teşkilat yapısı bulunmalıdır. Önemli olan her şeyi bizim yapmamızdan ziyade devletin
mevcut teşkilatından istifade edilmesidir. Bu teşkilatlanmada uzman sivil personelden de istifade
etme yoluna gidilmelidir. Sıkıyönetim planlamalarında ise; jandarma ve emniyet güçlerinin
emrimize girdiği bir durumu planlıyoruz. Bu nedenle planlarımız çok ayrıntılı ve somut verilere
dayanmalı daha gerçekçi bir zemine oturtulmalıdır. Toplumsal olaylar kontrol edilemez, hayat
ulaşmadan gerekli tedbirlerin alınabileceği planlar yapılmalıdır. Planlama yaparken doğru ve
gerçekçi istihbarata ihtiyacımız vardır. Polis ve jandarma güçlerini en iyi nasıl kullanabiliriz?
Polisin sevk ve idaresinde ağırlıklı olarak jandarmayı kullanabiliriz. Bu nedenle il jandarma
komutanlıklarının karargâhlarından istifade edebiliriz. Polisle birlikte özel timler oluşturulmalıdır.
Ancak polis mutlaka kontrol altında olmalıdır. Sorumluluk bölgemizin en kritik alanları nerelerdir?
Buraların başlangıcından itibaren tespiti ve kontrol altına alınması gerekir. Bölge halkının
ihtiyaçlarının karşılanması önemlidir. Yaşanacak bu tür sıkıntıların faturası bize çıkacaktır. Bu
durumda halkı karşımıza alırız. Bu husus harekâtın başarısı için çok önemlidir. Böyle bir
durumda halkın bütün beklentisi bizden olacaktır. Bu nedenle doğal afet yardım planlarında
koordine edilmesi gerekir. Kamu kurum ve kuruluşlarının envanteri ile temel biyografik istihbaratı
belirlenmelidir. Potansiyel tehdit teşkil eden unsurların belirlenmesi ve bunların ele geçirilmesi
veya kontrol altına alınması planlanmalıdır. Elimizde ki arşivinde incelenmesi yararlı olacaktır.
Kim, nerelerde, hangi evlerde barınıyor bunların mutlaka başlangıçta planlanması gerekiyor. İç
ve dış tehdidin müştereken olduğu bir ortamda 1.Ordu karargahı İstanbul dışına çıkabilir. Bu
durumda geri bölge emniyeti için 2 kolordu mevcuttur. 3. Kolordu’nun NATO görevi olması
durumunda 15. Kolordu Komutanlığı İstanbul’a gelerek bütün geri bölge emniyetinin emir
komutasını üslenebilir. Planlamalarımızda şunlar yapılacak şeklinde değil yapılacaklar açıkça
planlara ithal edilecektir. Bölgedeki hassas kritik noktalar bunların emniyetleri kimler tarafından
nasıl sağlanacak. Komuta yerleri ve karargâhlar karargâhların kimlerden oluşacağı as birliklere
ne görevler verilecek gibi tanklar sıkıyönetimin bir sembolü haline gelmiştir. Yapılacak
teşkilatlanmalarımıza birliklerin muharip özellikleri ön plana çıkarılmalıdır. Sıkıyönetim icrası
süresince en büyük tehlike fısıltı gazetesidir. Halkın desteğinin kazanılması ve idamesi hayata

öneme haizdir. Bu desteğin kaybolmaması dedikoduların önlenmesi için halka zamanında ve
doğru bilgi verilmesi önemlidir. Halkın güvenini kazanmak çok önemlidir. Halk deniz biz balığız
biz halksız yaşayamayız. Yalana dayalı zafer kazanılamaz. Bu nedenle kötü de olsa iyi niyetle
ve doğru bilgi vermek çok önemlidir. Sıkıyönetimde yerini alacak bildiriler çok önemlidir. Halka
anlamsız eziyet çektirecek tedbirlerden yol aramaları gereksiz sokağa çıkma yasağı gibi
kaçınılmalıdır. Sokağa çıkma yasağı çok sınırlı bir zamana inhisar ettirilmeli ve ancak çok acil
durumlarda uygulanmalıdır. Ateşle müsadere gibi. Gündüz sokağa çıkma yasağı mümkün
olduğunca uygulanmamalıdır. Belirli bölgelerde ihtiyaca göre değişik uygulama yapılabilir.
Uygulama emirleri çok anlaşılır olmalıdır. Uygulamaya yönelik bildiriler faaliyetlerden önce
yayınlanacak bildirilerdir. Bunlar kaide koyucu bildirilerdir. Bilgilendirmeye yönelik bildiriler ise;
kaidelere uymayanlara alınan tedbirleri açıklayan bildirilerdir. Bildirilerin yayınlanması da
önemlidir. Bizde herkesin televizyona çıkmak, bizde herkes televizyona çıkmak ister. Bu konuda
personel özel eğitimli olmalıdır. Genel görünümü uygun olmalıdır. İç tehdidin öncelikli olmadığı
bir durumda ise; geri bölge emniyeti için teşkilatlanmada emniyet ve asayiş tipi gibi bir
tertiplenme uygun değildir. Savaş halinde sıkıyönetim tedbirleri uygulanacaktır. Ancak bu
durumda tehdit değişik olduğundan öncelik daha ziyade hasar onarım faaliyetlerine yönelik
olmalıdır. Doğal afet yardımı, sivil savunma, arama kurtarma gibi. Planlarımız olası tehdide
karşıdır. Egemen harekât planı olası bir dış tehdide karşıdır. İç tehdit de bunun gibi bir tehdittir.
Bu nedenle bunun hazırlıklarını da yapmak zorundayız. Bugünkü ortamda olasılık oranı belki
düşüktür. Ancak; dış tehdit olasılığından daha uzak değil, belki de daha yakındır. Bu nedenle her
türlü olasılığa karşı planlarımızı yapmak ve sürekli geliştirmek durumundayız. Türk Silahlı
Kuvvetleri’nin diğer kurumlardan daha fazla itibar sahibi olması eksiklerimize rağmen en iyi
olmamızın nedeni sürekli olarak kendimizi yenilememizdir. Her komuta kademesi değişiminde
yeni düşünceler ortaya çıkmaktadır. Yüzde yüz başarı güvencesi olmayan bir harekâtın icra
edilmesi sonucunda yaşanabilecek başarısızlık Türkiye Cumhuriyeti’nin dayandığı temel direğin
yıkılmasına neden olabilir. Türk ulusunu ordusuna göz bebeği gibi bakan bir ulustur ve ordusuna
büyük sorumluluk vermiştir. Bu nedenle çok ağır bir sorumluluğumuz vardır. Hepimiz Atatürk’ün
Nutkunu bilirsiniz. Ülkemizin karanlığa gitmesini bizler önleyemezsek bile gençler olarak siz
önlemelisiniz. Atatürk bunu Bursa’daki Nutkunda açıkça ifade etmiştir. Burada ifade edilen
hususların hepsi birer hal tarzıdır. Doğru hal tarzı diye bir şey olamaz. Doğrusu ancak muharebe
alanında anlaşılır. Bu çalışmaya iştirak eden bütün personelin durumu kavradığını yeni arayışlar
içerisinde olduğunu düşüncelerini açıkça ifade ettiklerini müşahede ettim. Bende bunu arzu
ediyordum. Çalışmalarda çok güzel konulara değinildi. Ben çok istifade ettim. Doğru kararın
verilmesi, doğru vazifenin tespiti ile olur. Bu vazifeyi en iyi yerine getirecek harekât tarzı
bulunmalıdır. En iyi harekât tarzı birinci vazifeyi daha az yerine getiren ikinci harekât tarzı
olabilir. Ancak bütün harekât tarzları mutlaka vazifeyi yerine getiren harekât tarzları olmalıdır.
Harekât tarzları zaman, mekân ve kuvvetlerimiz açısından da uygulanabilir olmalıdır. Bundan
sonra yapacağımız en önemli husus icra ettiğimiz plan çalışmalarında ve 3 gündür burada
yaptığımız çalışmalarda ifade edilen görüşler doğrultusunda ufkumuzu daha da genişleterek
mevcut planlarımızı gerçek durumlar üzerine oluşturarak geliştirmek olacaktır. Bu güzel
çalışmalarınızdan dolayı hepinizi kutluyorum.”
Sanık Çetin Doğan:“Şimdi bu konuşmanın ses kaydının çözümünü okuyorum. Gerçek
anlamda bu metinde bu metne tam bağlı kalmadan yapılan konuşmayı. Yalnız şunu ifade
edeyim ki; bu bana verilen konuşma metni tamamen benim seminer içerisinde o gün hariç yani
son günü hariç yaptığım konuşmaların bir adeta bir özeti halindedir. Şimdi gerçek yaptığım
konuşmayı lütfen arz ediniz.”
Sanık Çetin Doğan Müdafi Av. Hüseyin Ersöz: “Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan’ın
1.Ordu seminer 2003 kapanış konuşması.”
Sanık Çetin Doğan:“En çok bu bölgeden bu benim ses kaydıma dayalı bölümlerden alıntı
yapılarak çeşitli yerlere hem iddianameye hem de Balyoz Planına kopyalamalar yapılmıştır.”

Sanık Çetin Doğan Müdafi Av. Hüseyin Ersöz:“Arkadaşlar. Bu plan seminerini plan
çalışmasını kasıtlı olarak belli bir çerçeveye koyduğumuzu günün şartlarına günün konjoktürel
gelişmelerine göre dikkatlerimizi nerelerde yoğunlaştırmamız gerektiğini ortaya koymak için
yaptığım herhalde yaptığıma herhalde hepiniz anlamışsınızdır. Yani burada ki Yunanistan
meselesi bir meseledir. Yunanistan meselesi böyle bir ortam içerisinde zaten olasılığı en uzak
bir senaryodur. Aslında içinde yaşadığımız senaryo bu senaryonun neler getirip neler götüreceği
konusu önem arz etmektedir. Bunun için ben sizlere evvela iç güvenlik ve Kuzey Irak hakkında
son gelişmeler ve burada yapılan çalışmalar sonucunda nelerin üzerinde daha fazla durmamız
gerektiği konusunda ki düşüncelerimi aktaracağım. Gerçekten de şuanda ülkenin içinde
bulunduğu durum bütün yurttaşlarımız tarafından endişe ile takip ediliyor. Bir yanda kontrol
imkânı pek bulamadığımız çok önemli gelişmeler var dışarıda. Kuzey Irak’ta ve Irak’ta. Bunun
ötesinde içeride de belli bir partinin militan kadrosu adım adım irticai örgütlenmeyi bütün yurt
sathında yaymak için bazen geri adım atarak bazen bir adım geri adım atarak fakat fırsat
bulduğu zaman geçit bulduğu zamanda iki adımla bunu telefi ederek mesafe almaktadır. Bu
yüzden de silahlı kuvvetlerimiz çok dikkatli davranmak çok dikkatli adımlar atmak zorundadır.
Söylediğimiz her söz atacağımız her adım evvela laik demokratik Cumhuriyet’in korunması ve
kollanması için olmalıdır. Laik demokratik cumhuriyete daha üstün bundan daha büyük bir
tehlikemiz yoktur mevcut durum içerisinde. Bunun altında bulunduğu tehdidi dışarıdaki bazı
gelişmeler ile mukayese ettiğimiz zaman bundan daha büyük olmadığını ileride anlamış
olacağız. Bugün tam anlayamıyorsak da. Çünkü laik demokratik yapı bozulduğu, daha fazla
demafa edildiği zaman.”
Sanık Çetin Doğan:“Demorfe edildiği zaman.”
Sanık Çetin Doğan Müdafi Av. Hüseyin Ersöz:“ Demorfe edildiği zaman ileride
çocuklarımıza emanet edeceğimiz ülkenin çehresi bir ulus devleti olmaktan çıkacak. Bir ümmet
yapısı içerisinde orta çağ karanlıklarına doğru adım adım gerileyecektir. Sizleri yakın zamanda
çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kazanımlarını mukayeseli olarak erlere öğretmeniz için bir afiş
gönderdim. Sanıyorum ki bütün birlikler almıştır. Bu afişte bir tarafta laik demokratik düzen,
çağdaş Türkiye Atatürk’ün bize ön gördüğü çağdaşlaşma projesinde nasıl yaşam tarzını
özlüyoruz. Giyimde, kuşamda, adalette günlük yaşamda. Diğer taraftan da bugün laik
demokratik cumhuriyet laik demokratik bir yapıya sahip olmayan ülkelerin içinde bulundukları
yaşam görüntülerini, adaletini, kıyafetlerini her şeyini göz önüne serici bir afiş gönderdik.
Bununla amacımız genç insanların tehlikeyi kendi yaşamlarıyla doğrudan bir bağlantı kurarak
doğru algılamalarını sağlamak içindir. Bu nedenle görüşmeler esnasında oturumlar esnasında
belirttiğim gibi Türk Silahlı Kuvvetlerinin sorumluluğu ebedi şefimiz Atatürk’ün çizdiği yolda devlet
kuruculuğu sorumluluğunu taşıyarak Türkiye Cumhuriyeti Devletini anayasada belirtilmiş düzeni
her ne pahasına olursa olsun korumak ve kollamaktır. Ve bunu yapmak içinde bugünden tezi
yok olabilecek bu tür iç tehdit den yönelik olabilecek irticai anlamda tehditlere karşı da gerekli
tertip ve tedbirleri almak ihtiyacındayız. Kuzey Irak’ta olsun Yunanistan’da olsun nerede olursa
olsun dışarıya yönelik hudutlarımız ötesinde meydana gelebilecek tehdit hiçbir zaman içeride
irticanın yaratacağı tehditten irticanın baş kaldırması ayaklanması ile ortaya çıkacak tehlikeden
daha büyük olamaz. Bu tehlikenin bertaraf edilmesi sağlam bir bünyeye Atatürkçü bir yapıya
ordunun Türk ulusunun kavuşması her türlü tehdidi ve engeli karşılamasına yetecektir. Yeter ki
biz evvela Atatürk’ün dediği gibi içeri de sağlam duralım. Atatürk’ün birçok sözü zaten bize
bugün de bugün yapacaklarımız bugün atacağımız her adımda her işte yine rehber olmaya
devam edecektir. Bunu asla unutmayalım. İstanbul bölgesi ki bu bölge tabi yakın mücavir
bölgede ki hassas bölgeler olarak Sakarya ve Kocaeli bölgesi çok önemlidir. Ve burada adeta
kurtarılmış bölgeler vardır. Nasıl doğuda bölücü tehdidin çok büyük olduğu dönemlerde
kurtarılmış bölgeler varsa orta çağ karanlığı içinde bir yaşam tekkeler, zaviyeler, gece toplantıları
gündüz toplantıları, kıraat etmeler devam etmektedir. Ve bunlar çığ gibi büyümektedir. Fakat ne
yazık ki ne yazık ki bunlar çağ dışı fikirlerini bizlerin elinde bilimin, fennin çağdaş düşüncesinin,
Atatürkçü düşüncenin, aydınlıkçı düşüncenin bütün imkânları olduğu halde biz gençleri bunlara

kaptırmaktayız. Bunu anlamakta da biraz güçlük çekiyorum. Bizim askeri okullarımızda da
mesela zaman zaman ne oluyor. Ordudan atılmalar oluyor. Zaman zaman ordudan atılıyor
çünkü irticaya bulaşmış oluyorlar. Nasıl oluyor ki modern çağdaş bir kurum içerisinde bulunan
insanlar bunların fetvalarına kanarak bunların efsanelerine kanarak aydınlık çağdaş yoldan
çıkıyorlar ama bir gerçek bu. O halde evvela silahlı kuvvetler içindeki bünyesel sağlamlığını
korumak durumundadır. İrticaya bulaşmış insanların uslanması ve fikir değiştirmesi olanağının
olmadığı birçok örnekleriyle sabittir. Ve o yüzden de bunların defterleri mutlaka evvela ilk adım
olarak dürülmeli ordu bünyesi sağlam bir hale getirilmelidir. Bunun ötesinde böyle bir olay olduğu
zaman çünkü içimizden çıkacak çatlakların tereddütlerin maliyeti çok çok daha büyük olacaktır.
Kendi içimizde kendimizle savaşmak zorunda kalacağız. Bunun önlenilmesi için evvela ordu
bünyesinin sağlamlaştırılması lazım. Bunun ötesinde dediğim gibi bir tehdit oluştuğu zaman da
dış tehditleri gayet tabi ülkenin bütünlüğünü korumak zorunda olan ülkeye bir tecavüzü önleme
sorumluluğu bulunan ordunun sınırlarının kutsallığını düşünerek yeterli kuvvetlerle burayı
savunmak durumundadır zorundadır. Ama bunun ötesinde bir harekâta girişmek ve bu harekâtın
sonucunda mağlubiyete uğramak bütünü ile mağlubiyet olmasa bile belli yerler de hezimete
uğramak içeride de çökmemize neden olacağı için kesinlikle dışarıya yönelik atacağımız
adımlarda bunlardan kaçınmamız gerektiğine inanıyorum. İç bünyeyi sağlamlaştırmadan dışarı
da atacağımız adımların gayret birliğini sıklet merkezini sağlamayacağı için varacağımız
sonuçların hüsranla sonuçlanmasının ötesinde iç bünyemizde de sarsıntılar meydana
getireceğini Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yapı taşı olan silahlı kuvvetlerin aşındırılması ve
temellerinin yıkılmasına sebep olacağı asla unutmayalım. Bu yüzden de biz istihbaratımız,
Garnizon Komutanlıkları, Tali Bölge Komutanlıkları, Emasya Komutanları kendi bölgelerinde ki iç
gelişme ile ilgili bilgileri, belgeleri toparlamaya devam edecektir. Bunda elimize devlet bunda
elimize devlet burada ki yerel yönetimleri tanımı için yerel yönetimleri ve daha yakından bunları
anlamak ve sorumluluğun üslenilmesi durumunda halkın yaşamını bütün sorumluluklarını günlük
yaşamını yürütme erkinde silahlı kuvvetlerin üsleneceği için şuan da doğal afetler koordinasyon
merkezleri ve yaptığımız tatbikatların büyük yararı olacağına inanıyorum. Karşımızda ki çalışan
insanları daha iyi yakından tanıyacağız ve herhangi bir durumda da bunlarla iş birliği kimlerle
yapabiliriz, kimleri tavsiye etmemiz gerektiğini anlayacağız. İçeride yapacağımız güvenlik
harekâtı klasik bir emasya harekâtı olmayacağını bütün arkadaşlarımın burada yaptıkları
takdimlerle ortaya koydurlar. Klasik emasya anlayışından mutlaka çıkacak ama bunun anlamı
halka gereksiz yere kuvvet kullanma o halkın yaşantısını daha da bozma olmayacak halkı kendi
etrafımızda toparlayarak daha evvel söylediğim gibi sivil toplum kuruluşlarını, üniversiteleri, Türk
Silahlı Kuvvetleri ile bütünleştirerek bunun üstesinden gelmek zorundayız. Yönetimi bu tarzla bu
şekilde yerel yönetime tamamen halkın ihtiyaçları ve günlük yaşantısını sağlama, aksaklıkları
önlemekle yükümlüyüz. Burada yapacağımız faaliyetler içinde en önemli noktalardan bir tanesi
de yetki dağılımında küçük birimlere, küçük türbelere, rütbesizlere, er, erbaşlara, uzmanlara
verdiğimiz yetkilerin çok defa yanlış kullanabileceğini onları serbest inisiyatif sahibi kendi
kendilerini halka müdahalelerini önleyici tedbir almak zorundayız. Aksi halde Bekçi Murtaza
filmini izleyenler ve yahut da tiyatro oyununu izleyenler vardır. Maalesef halkımızın
insanlarımızın kültür seviyesi ve gelişmişliği öyle bir haldedir ki en yakınını bile bir hiç uğruna
böyle yetki sahibi kıldığımız insanların boğazladığı cana kıydığı mala kıydığı kötü muamele ettiği
bilinmektedir.”
Sanık Çetin Doğan:“Bu benim doğrudan doğruya askerlik hayatım boyunca yaşadığım
bütün sıkıyönetimlerde yaşadığım münferit olayları görmemden dolayıdır. Böyle bir olayın bu
tatbikat vesilesi ile halk denizdir biz balığız o yüzden de halksız yaşayamayız. Halka iyi muamele
edilmesinin gereğini bütün açıklığı ile ortaya koydum. Malumları bu söz Mao’ya aittir. Mao kendi
döneminde kendi ihtilalini gerçekleştirmek için bu sözü ifade etmiştir ama biz silahlı kuvvetler
açısından bu bu sözün kendimiz için çok doğru bir söz olduğunu istiyoruz. Evet devam
edebilirsiniz.”

Sanık Çetin Doğan Müdafi Av. Hüseyin Ersöz:“O yüzden İstanbul nüfusunun bu aşamaya
yani nerdeyse diyeyim 10 milyonun üzerinde artık bu rakama göre 13 milyon, 100 bin adet
burada İstanbul şehrinde İranlı var. 100 bini sayılmıyor. 100 bin giriş var çıkış yok 100 bin. Kim
bilir bir o kadar daha başka sayısı olmayan diğer ülkelerden var. Bakıyorsunuz Meriç’i geçmek
isteyen Bulgar sınırından geçmek isteyenler her gün yakalanıyor. Bir sürü insan bunlar burada
yaşıyorlar. İstanbul’da yaşıyorlar. Başka bir yerde değil. O yüzden bu bölgenin bu kadar
büyümüş bir metropolün teker teker ev ev aranması mümkün değildir. Eskiden yaptığımız
uygulamalarda da elle tutulur, gerçek anlamda bir sonuçta alınamamıştır. Mao’nun dediği gibi;
Halk denizdir biz balığız demiştir. Komünist rejimi yerleştirmek için. Biz ama laik demokratik
cumhuriyetin sahipleri ve bekçileri aynı düşünceyi halkın deniz olduğunu laik demokratik
cumhuriyetinin bekçilerinin de balık olduğunu ve bu deniz içerisinde bu su içerisinde yaşama
koşulunun halkımızın desteğine mutlaka sahip olmamız gerektiğini de asla unutmayacağız. Ve
şuanda halkımızın desteği çok yüksektir. Ve bu dereceyi asla düşürmeyecek ve bu desteği
yıpratacak adımlar atılmasına içimizden başka türlü sesler çıkmasına mani olacağız. Onun
içinde bölgedeki sıkıyönetim planlamalarını yeni baştan, daha belki radikal tertip ve tedbirlerle
ama yeterli gücü bölgede bulundurarak bundan amaç şu; bütün güçleri kullanmak değil,
varlığıyla caydırıcılık esastır. Kuvvetlerin illa kullanılması gerekmiyor. Kara Kuvvetlerine ben
geçen sene teklif ettim. Kuvvetlerimiz buraya gönderiliyor. Sakın göndermeyin. Evet, terör bitti
öyle görünüyor. Kontrol ediyorsunuz ama oradaki gücün işte Orta Doğunun gelişmesi böyle.
Kuzey Iraktaki varlığımızı takviye edin. Tabi vardığımız sonuç şu bu mülahazalarla maliyeti
herhalde pahalı olduğu için belli ölçülerde azaltmalar yapılmıştır.”
Sanık Çetin Doğan:“Bu konuda benim ordu komutanı olarak doğrudan doğruya Kara
Kuvvetleri komutanına tekliflerim vardır. Evet.”
Sanık Çetin Doğan Müdafi Av. Hüseyin Ersöz:“Şimdi konuyu bu sözle Kuzey Irak’a
geçiriyorum.”
Sanık Çetin Doğan:“Evet bunu niçin söylüyorum darbe yapmak isteyen bir komutan
kuvvetlerinin kendi bölgesinde değil güneye kaydırılmasını istiyor. Evet, bundan sonra tamamen
askeri içerikli seminerde vardığımız üçüncü günü vardığımız sonuçları içeren konuşma yer
alıyor. İlerleyen bölümlerde burada ortaya konan 3. özel durumun ne olduğu konusunda bilgiler
yer alacaktır. Bu yüzden bunu.”
Mahkeme Başkanı: “Talep var herhalde pardon. Çetin bey bir dakika durun.
Anlayamadım. İzzet.”
Sanık Çetin Doğan:“Şimdi bu. Evet evet.”
Mahkeme Başkanı:“Sesi duyamıyorsunuz.”
Sanık Çetin Doğan:“Evet evet ben şöyle daha iyi konuşuyorum.”
Mahkeme Başkanı:“Tamam nasıl rahat ediyorsanız.”
Sanık Çetin Doğan:“Evet, bundan sonraki konuşmanın kaset çözümleri tamamen askeri
içerikli 3. özel durumda yapılan konuşmalara aittir. 3. özel durum bu bölümden herhangi bir alıntı
yapılmamıştır. Fakat daha sonra seminerin gerçek yüzünü anlattığımız zaman buradaki yapılan
takdimleri ve 3. özel durumun ne olduğunu göreceksiniz. Yani burada bir darbe planının
görüşülüp görüşülmediği konusunda açık seçik sizlere bu seminerde yapılan takdimleri vermek
suretiyle bu özel durumu vermek suretiyle görmüş olacaksınız. Açılış ve kapanış konuşmalarının
kaset çözümlerine bağlı olarak yapılan konuşmalarda nasıl oluyor da bu darbe planlamasının
provası yapıldığını iddia ediliyor. Bu sefil düşünceye sahip olanlar elbette bir gün kurguladıkları
komplonun hesabını vereceklerdir. Bu tamamen örgütlü bir suçtur. Ve sonuçları itibari ile sadece
bize ve Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı değil ülkeye karşı işlenmiş bir ihanet suçudur. Şimdi
gerçek belgelerden emasya emasya protokolüne değineceğim. Çünkü bunda da atıflar
yapılmaktadır. Özellikle bu yandaş basında çok fazla yer almıştır. Anlaşılması için bu konunun
da getirilmesi ve açıklanması gerektiğine inanıyorum. Benim Silivri Cezaevinden buradan
yaptığım yazdığım ikinci mektupta bu konu detaylı olarak da ayrıca açıklanmıştır. İddianamenin
223, 229, 268, 414 ve 430. sayfalarında emasya ve emasya protokolüne atıfta bulunduğu

görülmektedir. Seminer ses kayıtlarının çözümlerinden yapılan alıntılarla alıntılarda 430.
sayfanın dışında kayda değer bir yorum bulunmamaktadır diğerleri aynen almışlar yok.
Seminerde yaptığım konuşmalardan özellikle aşağıda ki metne atıfta bulunarak ancak; pembe
pantere de benzeşen bir dedektifin varabileceği gülünç bir yargıya ulaşılmaktadır. Bunu
okuyorum: İddianamenin 430. sayfada yer alan içeride yapacağımız güvenlik harekâtı klasik bir
emasya harekâtı olmayacağını bütün arkadaşlarım burada yaptıkları takdimlerde ortaya
koydular. Sayın savcılarım bu alıntıdan hareketle vardıkları sonuç iddianamenin 430. sayfa 2.
paragrafının son cümlesi olarak şu şekilde ifade edilmiştir. Bahse konuşma esnasında şüpheli
Çetin Doğan’ın aslarından Balyoz Harekâtı Planı kapsamında istihbarat toplamalarını kimlerle iş
birliği yapıp kimleri tasfiye edeceğini belirlemelerini istediği ayrıca yapacakları güvenlik
harekâtının emasya harekâtı olmayacağını belirttiği ve Balyoz Güvenlik Harekâtı ibaresini
kullandığı tespit edilmiştir. Dikkat edin güvenlik harekâtı Balyozda bu şekilde yer alıyor hayret
hoppala. Demek benim cümlede kullandığım güvenlik harekâtı ibaresini sayın savcılar sözde
balyoz planı olacak şekilde kullandığım sonucuna varmışlar. Sayın savcıların seminerde hiç
balyoz kelimesinin geçmemesini sehven unutulmuş bir ayrıntı olarak gördükleri anlaşılıyor.
İddianamenin 430. sayfasındaki sözlerim 9. kasetin B yüzünde kayıtlı seminer kapanış
konuşmasından alınmıştır. Yukarı da bu konuşmanın tamamını arkadaşım okuduğu için söz
konusu cümlenin hangi çerçevede söylendiğini ortaya koymak için tekrarına lüzum görmüyorum.
İddianamenin 430. sayfası dışında emasya ve emasya protokolü konusunda 233, 229, 268 ve
414. sayfalarında yapılan alıntılara ilişkin savcılarımızın kayda değer bir yorumlarının olmadığını
daha evvel belirtmiştim. Pekala, niçin alıntı yapmamışlar. Emasya ve emasya protokolünün
yandaş medya da konuya ilişkin yaptığı haber ve yorumlar ziyadesiyle yeterli. Sayın savcılara
düşen görev bu haber ve yorumları hatırlatıcı cümleleri kaset çözümlerinden cımbızla çıkartıp
teşvik etmek için teşhir etmek için olmuş. Emasya protokolünün konusunda yandaş medyada
çıkan çirkin asılsız haber ve yorumlara 29 Mart 2010 tarihinde mektup 2 olarak emasya
protokolünde indirilen balyozun arkasında ki gerçekler adıyla açıklamalarda bulundum. Evet, bu
açıklama konuşmamın sonuna ek olarak konulacaktır. Bu mektup aynı zamanda Ateşi ve İhaneti
Gördük adlı kitabımın 297. sayfasında da bulunmaktadır. Yandaş medya da emasya
protokolüne karşı bilgi sahibi olmadan ön yargılı fikir sahibi olanların çirkin kampanyalarından
sonra konunun özüne ilişkin açıklamalarda bulunacağım. Bu protokolü Genelkurmay Başkanlığı
adına imzaladığım ve bu nedenle itham edildiğim için bu açıklamayı burada gerekli görüyorum.
Yandaş basından evet inciler; Ali Bayramoğlu emasya fiili bir darbedir buyurmuş. Star gazetesi;
demokrasinin üzerinde ki karanlık gölge emasya diye başlık atmış. Protokol için Türkiye’yi
askerleştirdi iddiasını ciddi ciddi ortaya atmış. Hakkında suç duyurusunda bulunduğumuz
mahşerin dört Atlısından yandaş basın bu yandaş basının seyisi Baransu kitabının 371.
sayfasında ise aynen şunları yazdığını görüyoruz. Her şey apaçık ortadaydı emasya protokolü
güvenlik tedbirleri altında bütün toplu şüpheli sıfatıyla toplumu şüpheli sıfatıyla gözetleme
fişleme hakkını Türk Silahlı Kuvvetlerine veriyordu. Bilindiği gibi bu kampanya sonucunda
emasya protokolü iptal edilmiştir. Şimdi protokolün 13 yıl sonra iptalindeki gerçek niyetin
demokrasimizin üzerinde asılı demokrasin kılıcını kınına sokmak mı? Yoksa vaat edilen açılıma
bir hayat öpücüğü vermek mi sorusuna yanıt arayalım. Bunun bunu tespit için önce protokolün
başlığını yasal dayanağını ve içeriğini doğru okumak gerekir. Protokol Genelkurmay Başkanlığı
ile İçişleri Bakanlığı arasında 5442 sayılı İl İdaresi’nin 11-d maddesi gereğince alınması gereken
müşterek tedbirlere ilişkin protokol başlığını taşımaktadır. Söz konusu protokol internet sitesinde
de bunun verdiğim sitede de yerinde görülmektedir. Protokolün yasal dayanağı olan 5442 sayılı
kanunun 11-d maddesinde yer alan hükmü evet okuyoruz.”
Sanık Çetin Doğan Müdafi Av. Hüseyin Ersöz:“Birden fazla ili içine alan olaylarda ilgili
valilerin isteği üzerine aynı veya farklı askeri birlik komutanlıklarından, kuvvet tahsis edilmesi
durumunda iller veya kuvvetler arasında iş birliği, koordinasyon, kuvvet kaydırması, emir komuta
ilişkileri ve gerekli görülen diğer hususlar yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde
Genelkurmay Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek esaslara göre yürütülür.”

Sanık Çetin Doğan:“Demek ki Genelkurmay Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasındaki bu
protokolün hazırlanması bir yasanın emredici hükmü gereğidir. Protokolün içeriğine baktığımızda
hakkındaki iddialara dayanak olabilecek bir şeyler bulmanız olanaksızdır. Protokolün askerlere
mülki amirin talebine gerek kalmadan doğrudan müdahale etme arama denetim baskın ve
operasyon izni veriyor iddiası ise 9. maddesine dayandırılmaya çalışmaktadır. Maddeni bütünü
ile okuyoruz.”
Sanık Çetin Doğan Müdafi Av. Hüseyin Ersöz: “Madde 9; toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi
toplumsal olayların şekil değiştirerek birçok bölgede geniş halk kitlelerine yaygınlaşması şiddete
katliama veya anayasal düzeni bozmaya yönelmesi durumunda il ilçe güvenlik koordinasyon
komisyonu olağanüstü ve ivedilikle toplanır. Bu gibi durumlarda emasya komutanlıkları bölge ve
tali olayları yakinen takip eder ve birliklerin hazırlıklarını tamamlar. Olaylara müdahale
edebilecek toplanma bölgelerinde birlikleri hazır bulundurur. Olayların gelişmesini değerlendirir.
Başta mülki amirler olmak üzere ilgili kademelere bilgi verir ve gecikmenin yaratacağı mahsurları
ortadan kaldırmak için olaylara müdahale eder. Bu ve benzeri durumlarda olayların
yaygınlaşmasını önlemek ve olayları bastırmak esas alınır.”
Sanık Çetin Doğan:“Çok iyi anımsadığım kadarı ile Kahramanmaraş da Sivas da
Madımak oteline yaşanan yüz karası olayı insanlarımızı derinden sarsan vahşeti Türk
toplumunun bir daha yaşamaması için özellikle koyulan bu maddeyi askeri darbenin kılıfı olarak
gören ve göstermeye çalışanlarda hiçbir insaf ve izan olmadığı gibi vicdanlarının da iyiden iyiye
kararmış ve nasırlanmış olması gerekir. Görüldüğü gibi bu madde de yine mülki amire bilgi
veriliyor, mülki amir aynı zamanda koordinasyon kurulunun başkanı. Ve tali bölge komutanı
bölge komutanı bu durumda garnizon komutanı doğrudan doğruya müdahale edebilecek bir
duruma konuma getiriyor. Ve olay toplu bir katliama dönüştüğü zaman aynı Kahramanmaraş’ta
olduğu gibi aynı Madımak otelinde olduğu gibi müdahaleyi doğrudan yapıyor ve yine mülki amire
bilgi veriyor. Bunlar yapılmadığı böyle bir iş birliği protokolü olmadığı için maalesef hem Sivas’ta
hem Kahramanmaraş’ta daha önce çok acılar yaşamıştır. Bundan daha önemli bir konuyu bu
bununla beraber terörle mücadele de bu koordinasyon kurullarının oluşturulması nedenini de
açıklamak istedim. Terör örgütü bu mihetle kendi üs bölgelerini birkaç ilin konuşlandığı
sınırlarının olduğu yerde üs bölgeler olarak tespit etmektedir. Bu üs bölgeleri ana üs bölgeleridir.
Ve protokol gereğince iller arasında koordinasyonun nasıl yapılacağı istihbaratı nasıl
paylaşacağı ilgili komutanların nasıl harekete geçirileceği bu protokol içinde çok detaylı bir
şekilde ortaya konmuştur. Şimdi mevcut durum içersinde bu protokol ortadan kalkmıştır. Örnek
vereyim; yaşadığım için asayiş komutanı olarak görev yaptığım için örnek vereyim. Şırnak, Siirt,
Hakkâri ve aynı zamanda Van sınırları içerisinde bulunan bölgeler vardır. Teröristlerin en fazla
bugünde kullandıkları alan Besler Dereler bölgesi ve Faraşin Yaylasıdır. Bu üslerde şimdi hangi
vali 5442 sayılı şeye göre karara göre istihbaratı nereden temin edecek? Ve birlikleri kim
harekete geçirecek? Başka illerden bu kuvvet kaydırması nasıl yapılacak. Bu açık değil. İşte bu
nedenle acaba bu açılıma bir hayat öpücüğü mü anlamında gelen bir cümleyi kullanmak
zorunda kaldım. Evet, şimdi başka bir yine gerçek belgeye çarpıtılarak kullanılan gerçek bir
belgeye geçiyorum. Ara verelim mi?”
Mahkeme Başkanı:” Kaç sayfaya kadar devam ediyor, yazılı savunmanız kaç sayfaya
kadar devam ediyor.”
Sanık Çetin Doğan:“Ben tabi ben şöyle deyim. Bir 107’ye kadar bitireyim bir bölüm ayrı bir
bölüm başlayacak çünkü. Oraya kadar bitireyim müsaadenizle.”
Mahkeme Başkanı:”Toplam kaç sayfa yazılı savunmanız.”
Sanık Çetin Doğan:“Benim şuanda işte şöyle böyle konuşacağım dört.”
Salonda söz almadan konuşan oldu söyledikleri anlaşılamadı.
Sanık Çetin Doğan:“Yok benim daha şey var bölüm bölüm. Okuyacağım bölüm benim 3
sayfa falan bir şey tutar en fazla, öğleden sonra ara vereceğim.”
Salonda söz almadan konuşanlar oldu, söylenenler anlaşılamadı.

Sanık Çetin Doğan:”Pekâlâ, o zaman efendim şimdi bir arkadaşların da dinlemekten
galiba ilgileri dağıldı.”
Mahkeme Başkanı:"Beşe kadar devam edeceğiz. Buyurun Avukat Hanım:”
Müdahil Av. Şule Nazlıoğlu Erol:”Saat beş erken bir saat artık havada kararmıyor
mümkünse saat yediye kadar devam edebilir miyiz? Yani en azından Özden Bey de.”
Mahkeme Başkanı:“Ya yargılama biliyorsunuz hani kolektif bir faaliyet. Yani yargılama
makamı hâkimler, iddia makamı, savunma makamı, müdahiller ve sanıkları da ilgilendiren bir
konu. Adliyeler mesai konusunda valiliğin belirlediği saatlere uymak zorundalar. Bizim yasal
olarak duruşma yapma zorunluluğumuz şuan da 16:30’a kadar. Biz bunu biraz daha aşarak yani
yol almak amacıyla 17:00 olarak düşündük. Sizin talebinizi de değerlendirelim.”
Müdafi Avukat(isim belirtilmedi) :“Başkanım bu tamamen sanıkların.”
Mahkeme Başkanı:“Ama o konuda da bir fikir birliği olmadığı anlaşılıyor.”
Salonda söz almadan konuşanlar oldu, söyledikleri anlaşılamadı.
Müdafi Avukat(isim belirtilmedi) :”Şimdi sayın başkanım.(bir kelime anlaşılamadı)
İstanbul’dan çıktık sizdi herhalde dokuz buçukta bu dava başladı. Ve şu saate kadar sürüyor.
Sayın Çetin Doğan keserek savunmasını sürdürüyor. Biz mesai saatleri dışında kati surette
bulunmak istemiyoruz ama bulunmak isteyen.”
Duruşmaya kısa bir ara verildi.
Duruşmaya kaldığı yerden devam olundu.
Sanık Çetin Doğan: “Sayın başkan devam etmeden önce bir konuda yanlış anlaşılma var
sanıyorum. Onu ben açıklamak istiyorum. Seminerin başlangıcın şeyin konuşmalarımın başında
kolay takibi için hangi bölümleri ihtiva etiğini söylemiştim halen ben iddianameyi iddianamede
dayanak yapılan suçlamaları irdeliyorum. Şimdi en son bölümde de gerçek belgeleri yapıyorum.
Bu gerçek belgelerin bitirilmesine birkaç sayfa kaldı. Aslında bundan sonra 2 bölüme geçerek
seminerin gerçek yüzünü anlatmaya çalışacağım. Gerçek yüzünü seminerin anlattıktan sonra bu
bilirkişi raporlarını indireceğim 3. bölümde hem polis tespit tutanaklarını daha sonra da bu
seminerle ilgili bilirkişi raporlarını izledikten sonra bütün anlattıklarımın kopuk kopuk olmuş
olabilir zihinler diye toplu kısa çok kısa özel bi takdim sunum yaparak özetini anlatacağım. Bu 4.
bölüm olacak ondan sonra 5. bölümde sonuç ve değerlendirmeyi anlatacağım. 6. bölüm olarak
yaptığımı avukat arkadaşlarımızla birlikte onlardan konuştuktan sonra tayin edeceğiz. Bende var
hazırladığım metin. Fakat maalesef burada bilgisayar kullanma imkânımız olmadığı için hep bu
yazdıklarımı bin bir güçlükle elle yazıyorum ve bunları tekrar devamlı da yanımda olmadıkları
için İstanbul’a gidip geldikleri için daktilo ettikleri getirdikleri içinde bir kısmı daktilo edilmiş oluyor
bir kısmı olmuyor ellerinde bulunmuyor öyle bir güçlük içinde olduğumuzu da ayrıca belirtiyorum.
Uygun görürseniz şimdi okuyacağım bölümden sonra yani 1. bölüm iddianamenin tamamen
irdelenmesi bitmiş olacak. 2. bölümde ara vermek istiyorum. Hem bütün arkadaşların yorgunluğu
hem kendi sağlığım açısından ondan sonra ne zaman?“
Mahkeme Başkanı :“Perşembe günü.“
Sanık Çetin Doğan :“Perşembe günü sabah 2. bölümden ordu plan seminerinin gerçek
yüzünü bunla ilgili ne yayınladık ne yaptık faaliyetlerimiz ne seminerdeki durumlar ne bi kısmı
gerçek belgeler iddianamede çarpıtılarak kullanıldığı için bahsettim açılış konuşması kapanış
konuşması tekrarlamadan atıflarda bulunarak geçek yüzünü ilgili emirlerle belgelerle anlatmaya
çalışacağım, şimdi.” “
Mahkeme Başkanı:“Tahmini bu savunmanız ve müdafiinizdeki savunmanız kaç
günümüzü alır bu.“
Sanık Çetin Doğan:“Bizim sanıyorum bu savunmamız Perşembe günü avukatlarımın
savunmasıyla beraber biter. Bana öyle geliyor. Eğer akşama kadar biter öyle sanıyorum.“
Mahkeme Başkanı :“Duruşmadaki bi hızımız belli oldu sizin ne kadar konuşabiliriz ne
kadar zamanda ara verdiğimiz bi zaman olarak belli oldu.“
Sanık Çetin Doğan: “Benim tahminime göre bugün ve Perşembe günü akşama.”
Salonda söz almadan konuşan oldu, söyledikleri anlaşılamadı.

Mahkeme Başkanı:”Tabi çapraz sorguda herkesin bi soru sorma hakkı var onu
engelleyemeyiz dosya kapsamında kalmak şartıyla.“
Sanık Çetin Doğan Müdafi Av. Celal Ülgen:“Çetin Doğan Paşanın ifadesinin alınmasından
sonra doğrudan doğruya çapraz sorguya geçerseniz bizim savunmamıza avukatlar savunmasını
ona göre bir süre olacak ki öyle yapacaksınız sanıyorum. O bakımdan. “
Mahkeme Başkanı :“Çetin Doğan’ın savunması bittikten sonra işte sıra nüfus adli sicil
kayıtları emniyet savcılık ve hakimlik ifadelerinin değerlendirilmesi o konuda da ben sizin bir
fikrinizi almak istiyorum. Şimdi 213. madde diyor ki; okunabilir diyor şimdi orda ki şunu
diyebilirisiniz müvekkilimin ya da sanıklar benim savcılık emniyet ve sorgu hâkimlerine ne
dediğim tam olarak burada tam olarak aleni okunsun.“
Sanık Çetin Doğan:“Kabul etmediğimiz kısım varsa onu söyleriz efendim. Onun
haricindekini çabuk bitmesi açısından.“
Mahkeme Başkanı :“Siz diyebilirsiniz ki her şeyin burada okunmasını ortaya konmasını
istiyoruz diyebilirsiniz ya da sadece şu şu kısımların açıklığa kavuşturulmasını istiyoruz
diyebilirsiniz biz oraları okuruz. Bu yasal bir zorunluluk değil. 213. maddenin lafzından ve
ruhundan anlaşılan konu bu. Siz sadece yani çelişik ya da anlaşılmayan kısımları tartışalım
derseniz biz o kısımları okuruz neresiyse. Daha sonra çapraz sorguya geçeriz ve en sonda
sanık müdafileri Bu kısma ilişkin savunmalarını yapar ve 2. aşamaya yani diğer sanığa geçeriz. “
Sanık Çetin Doğan Müdafi Av. Celal Ülgen:“Bu gösteriyor ki eğer çapraz sorguda soru
sayısı fazla olmazsa Perşembe günü bitme ihtimali olabilir. Ama fazla olursa ki biz olmasından
yanayız her şey aydınlığa çıksın ortaya çıksın maddi gerçeğe ulaşalım diye ona göre artık
Cumaya taşarsa Cuma günü yapacağız.“
Mahkeme Başkanı :“Peki, buyurun. “
Sanık Çetin Doğan: “Sayın Başkan bu çapraz sorgulama ile ilgili bi hususu belirtmek
istiyorum. Müdahil olarak bu salonda gelmek üzere başlangıç 1. oturumda gelenle ve bilahare
burayı terk edenler ve şimdi görüyorum ki bana çapraz soru soramazlar. Neden soramazlar
benim çünkü onlara çok muhtemeldir ki soruları soruların yanıtları benim ifadelerimde vardır. Bu
yüzden kendilerine burada hem benim akıl sağlığımı hem ruh sağlığımı eğer korumak
istiyorsanız bunları bana tekrar ettirtmeyin yani bunları hedef alarak. Maalesef siz bi dijital
belgede isimleri geçti diye bunları müdahil olarak tayin etiniz. Aslında o dijital belgenin
olmadığını var sayılmaması gerektiğini anlattım. Çünkü üzerindeki verilerle bunun bir delil de
sayılamayacağını anlattım. O zaman buraya hükümet üyelerinin de gelmesi gerekirdi. Evet, arza
başlıyorum. Süha Albayın not defteri. İddianamenin 275, 277, 279, 531, 532, 543, 544, 545 ve
953 sayfalarında bu not defterinden alıntılar yapılarak sahte Balyoz Planının içeriği ile bağlantılar
kurulmaktadır. Bu suretle planın ordu harekât başkanı tarafından hazırlandığı iddiasına gerçeklik
kazandırılmaya çalışılmaktadır. Daha önce sahte planın birebir nerelerden kopyalandığını arz
etmiştim. Oysa bütün yazışmalarda daha sonra bunu izah edeceğim askeri savcılık önünde
yaptığı açıklamada verdiği ifadeler de var. Bu arada sanık sıfatıyla bulunmayan hakkında
soruşturmaya gerek duyulmayan bir arkadaşımız iki arkadaşımız daha doğrusu bütün bu şeyleri
planları emirleri bu konudaki yazışmaları yapanlardır. Belgelerin üzerinde kendi isimleri vardır.
Ve onlar bunları harekât başkanına sunmuşlardır. Sıralı komutanlar olarak sıralı emir komuta
silsile içerisinde balyoz planı değil ben gerçek planlardan bahsediyorum. Onları gerçek planları
hep şey olarak algılandığı için bunların hepsi bir hazırlık kapsamında sayıldığı için ondan dolayı
söylüyorum. Evet. Not defterinde kısa kısa benim gerek ordu seminerinde ve gerekse kolordu
tümen ve tugay seminerinde yaptığım konuşmalardan Sayın Tanyeri’nin aldığı notlar
bulunmaktadır. Bu kısa kısa notlardan sahte belge üretim çetesi esneterek plana dâhil
edebilecekleri ibareleri üretmişlerdir. Albay Süha Tanyeri benimle ordu birliklerinin icra ettiği
seminerlere katılmış ordu seminerlerinin hazırlık planlama icra safhasında bilgi arzında
bulunmuş ve benden aldığı direktifleri elbette not defterine kaydetmiştir. Bu not defterini sahte
belge üretim organize suç örgütü tarafından balyoz davasının ucu açık bir dava haline getirmek
başka soruşturma ve kovuşturmalara bağlantı kurmak amacıyla kullanmaya cüret etikleri de

tespit edilmiştir. Esasen sayın savcılarımızın da bunu gerçekleştirme yolunda maalesef adım
attıkları görülmektedir. Konuya ilişkin evet bir açıklık getirelim. Bu konuyu daha evvel gündeme
getirdim ama hayati bir konu olduğu için burada tekrarlamakta lüzum görüyorum. Savcılığın 24
Mayıs 2010 tarih ve soruşturma 317 sayılı yazısında Emniyet Genel Müdürlüğünün 31 Mayıs
2010 tarihli cevabında balyoz harekât planının ortaya çıkması öncesinde sonrasında balyoz
harekât planıyla ilgili intikal etmiş herhangi bir ihbar bilgi ve belgeye rastlanmadığı şeklindeki
ibareyi alıntı olarak okumuştum. Gerçekte savcılığın referans olduğu olarak verdiği soruşturma
dosyaları numarasından anlaşılacağı üzere yazının ana amacının El-Kaide örgütünün kasım
2003’de İstanbul’daki 2 sinagoga alçakça yapılan saldırı ile bir bağ kurma arayışına yönelik
olduğu anlaşılmaktadır. Bu bağın kurulması için çete tarafından belirttiğimiz not defterinin bir
sayfasına en altına gökkuşağı ve deterjan kelimeleri el yazısıyla ilave edilmiştir. Not defterine
yazılan bu kelimelerin daha ilk bakışta farklı bir kalemle farklı bir mürekkeple yazıldığı uzman
olmayanlarca da kolaylıkla fark edilmektedir. Sayın Süha Tanyeri’nin not defterine ilave edilen
bu kelimeler nedeniyle aynı zamanda 2004 senesinin 317 sayılı soruşturma kapsamında
sorguya alınmıştır. Yukarıda emniyet genel müdürlüğünün 31 Mayıs 2010 tarihli cevabı yazısının
hemen altında günümüze kadar balyoz harekat planının ortaya çıkması öncesi sonrasında 15–
20 Kasım 2003 eylemlerini gerçekleştirenlerle azmettirenlerle veya teşvik edenlerle yahut yardım
edenlerle ilgili doğruluğu tespit edilen herhangi bir ihbar bilgi ve belgeye rastlanmadığı ibaresi
bulunmaktadır. Not defterinde yer alan gökkuşağı deterjan kelimeleri aslında sahte evrak üreten
organize suç örgütü elemanlarının parmak izleridir bu izin üzerine gidilmemesi neye bağlanabilir
kararını siz verin. Süha Albayın not defterinin benim verdiğim emir ve talimatların kendince takip
ve hatırlanması için tutulduğunun çarpıcı örneklerinden birisi üzerinde durmak istiyorum. Not
defterinde afiş kelimesi yazılıdır. Biraz evvel okuduğumuz benim seminer kapanış
konuşmasında da bir afiş sözcüğü geçmiştir ve bu birçok yerlerde geçmektedir. Bu kelime
seminerin kapanış konuşmasında başlarında şu şekilde yer almaktadır. Sizlere yakın zamanda
çağdaş Türkiye Cumhuriyetinin kazanımlarını mukayese olarak erlere öğretmemiz için bir afiş
gönderdim. Sanıyorum ki bütün birlikler almıştır. Bu afişte bir tarafta laik demokratik düzen
çağdaş Türkiye Atatürk’ün bize öngördüğü çağdaşlaşma projesinde nasıl yaşam tarzı özlüyoruz
giyimde, kuşamda, adalette, günlük yaşamda diğer taraftan da bugün laik, demokratik
cumhuriyet laik demokratik bir yapıya sahip olmayan ülkelerin içinde bulundukları yaşam
görüntülerini adaletini kıyafetini her şeyini gözle önüne serici bir afiş gönderdik. Bununla
amacımız genç insanların tehlikeyi kendi yaşamları ile doğrudan bağlantı kurarak doğru
algılamalarını sağlamak içindir. İşte afiş buradadır bütün yapıyla adaletini yaşam tarzında bir
ülkenin bir İslami cumhuriyetten örnekler alarak gerçek resimler alarak burada erlere gösterilmek
üzere yaptığımız bir afiştir. Bütün askerlik hayatım boyunca Mehmetçiğe askerlik sanatını
öğretmek dışında bir yurttaş olmanın bilincini, Atatürk devrimlerinin ülkemiz ve insanların için
taşıdığı önemi öğretmeyi de kendime her zaman bir görev saymışımdır. Diğer alıntı yapılan konu
Almanya’da 1932 seçimleri. İddianamenin 386 ve 388. sayfalarında Almanya’da 1932 seçimleri
başlıklı belgenin 1. Ordunun özel kalem müdürünün faks numarası ile Tuncay Opçin’e
fakslandığı belirtilerek belgeden alıntılar yağıldığı görülmektedir. İddianamenin 388. sayfasında
da yine bu belgenin çeşitli komutanlıklara yayınlandığına ilişkin ifadeler yer almaktadır. Anlaşılan
sayın savcılar bu belgenin mahrecinin 1. ordu komutanlığı özel kalem müdürlüğü olduğuna karar
vermişler. 388 sayfanın son paragrafında yer alan değerlendirmeyi lütfen okuyunuz.“
Sanık Çetin Doğan Müdafi Av. Hüseyin Ersöz: “Ayrıca 1. ordu komutanlığı özel kalem
müdürlüğüne ait bir numaradan farklı birimlere çekilen bir faks metni içerisinde iktidar partisinin
Alman Nazi partisi ile benzerliğinin kurulmaya çalışılması ve bu faks metninin seçimlerin adından
henüz 3 ay bile geçmemiş iken gönderilmiş olması ayrıca şahsa ulaşan belgelerin farklı haber
kaynakları tarafından getirilmiş olması da dikkat çeken hususlardır.“
Sanık Çetin Doğan: “Sayın savcıların yaptıkları değerlendirme ile ilişkin birkaç sorum var.
Almanya‘da 1932 seçimleri belgesinde bir suç unsuru var mı? Bu belgeyi kimin kaleme aldığını
biliyor musunuz? Bu belgeye sağa sola benim faksladığım konusunda bir kanıtınız var mı? AKP

ile Nazi Partisi arasında bir bağ kurduğumu nereden çıkardınız? Konuya ilişkin bildiklerimi ve
düşüncelerimi açıkça belirteyim. Bu belgeyi kaleme alan Profesör Doktor Sayın Vulku Vural
Ülkü’dür. Bu belgeye ulaşmak için aşağıda adresini verdiğim siteyi tıklayabilirsiniz. Bu doğrudan
doğruya Mersin’deki üniversitenin sitesidir. Ve bu siteden bu yazıyı yazanın yazısına da buradan
ulaşılmaktadır. Bu o dönemde hatırladığım kadarıyla internette en fazla kullanıcılar tarafından
birbirine fakslanan bir belgedir. 1987 senesinden beri profesyonelce olmasa da iletilerimi faksla
değil kendim internet aracılığıyla gönderirim. Belgenin kaleme alındığı dönemde ülkemizdeki
gelişmelerle 1900’lülerin Almanya’sının şartlarını benzeştirmek aşırı bir kötümserlik olarak
görülebilir. Ancak bugün ülkemizin dünyadaki demokratik yönetim sıralamasında 89. sıraya
düşmesi bir bakıma Sayın Vural Ülkü’nün ileri görüşlülüğünün bir kanıtı olarak da
değerlendirilebilir. Belgenin bir kopyasını konuşma metni ile birlikte dava dosyasına konmak
üzere mahkemenize vereceğiz. Burada uzun uzun bunu ifade etmek istemiyorum çünkü
konumuzla hiç bir ilgisi yoktur. Evet, sayın başkan burada o seminerden alıntıları okuyabilecek
misiniz o belgeden bir iki alıntıyı okuyabilecek misiniz? Sadece onu okuyalım. Çünkü bundan
sonra plan seminerinin gerçek yüzü ile çok farklı bir platforma geçeceğiz. Ve bağ kurmakta da
güçlük çekilebileceği için uygun görürseniz bunu birkaç metni okuduktan sonra buradan birkaç
paragraftan alıntılar yapmak can alıcı alıntılar yapmak suretiyle bu sunuma son vermek
istiyorum, eğer.”
Sanık Çetin Doğan müdafi Av. Celal Ülgen:”Metin varsa o metinden okuyalım.”
Sanık Çetin Doğan:”Yok, ben var şimdi çıkarıp da lüzumsuz yere okumaya kalkmayalım.
Yansıda yoksa okumaya lüzum.”
Sanık Çetin Doğan müdafi Av. Celal Ülgen:”Var yansıda.”
Sanık Doğan Çetin:”Yansı olarak okuyabilir misin?“
Sanık Çetin Doğan Müdafi Av. Hüseyin Ersöz:“Sadece başlangıç ve son bölümlerini
okuyacağız.“
Sanık Çetin Doğan:”Evet, Son başlangıç ve son bölümlerini okuyun sadece.“
Sanık Çetin Doğan Müdafi Av. Hüseyin Ersöz: “Tamam, Almanya’da 1932 seçimleri
Profesör Doktor Vural Ülkü Mersin Üniversitesi. 2 numaralı Nazi lideri Göring savaş suçlusu
olarak yargılanacağını anlayınca şöyle der; biz halka gerçeği söylemiştik. Sadece iktidara gelene
kadar demokratik yollara başvuracaktık. Bundan 70 yıl önce 1932 yılında Almanya’da 2 seçim
yapıldı. Hem de 31 Temmuz da ve 9 Kasımda olmak üzere. Yaklaşık 3 ay arayla. 6 Kasımda
olmak üzere yaklaşık 3 ay arayla. Aslında daha 14 Eylül 1930 da halk sandığa çağrılmış ve yeni
parlamento seçilmişti. Fakat seçimler çözüm getirmemişti. Ülke bunalımlar içindeydi. Versay
Barış Anlaşmasının kanlı bir iç savaşın tarihte eşi görülmemiş bir enflasyonun sarsıntıları daha
geçmeden 1929 büyük bunalımı krizi ekonomiyi vurmuş orta sınıf erimiş işsiz sayısı milyonu
bulmuştu.“
Sanık Çetin Doğan: “Sayın başkan dediğim gibi apayrı bir bölüm ve farklı bir yapıda arz
edilecektir. O nedenle müsaade ederseniz ben konuşmamı burada bitirmek istiyorum.
Müteakiben Perşembe günü devam eden kısmında şey yaparız. Bu ana kadar benim ortaya
koyduğum gerçekler karşısında eğer soru varsa ben daha aydınlığa kavuşmak için şifahi olarak
da burda onlara da cevap vermeye hazır olduğumu belirtmek isterim. “
Mahkeme Başkanı:”Evet, sanık savunmasının bütünlüğünün bozulmaması açısından
yarım saat süre içerisinde bu bütünlük bozulacağı düşüncesi ile Perşembe, duruşmayı
bırakacağız Perşembe sabahı savunmasına devam etmek istiyor. Şuana kadar açıkladığı
kısımlar ile ilgili soru sormak isteyen var mı, hazır bulunan sanık müdafilerinden ve sanıklardan?
Yok. Mahkememizce de sanığın talebi uygun görüldüğünden duruşmanın 17 Mart 2011
Perşembe sabahı 09.30’a bırakılmasına karar verilmiştir.“ 15.03.2011
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