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2010/283 Esas sayılı kamu davasının oturumu Silivri Ceza infaz kurumları kampusu
bitişiğinde müstakil girişi bulunan salonda Mahkeme Başkanı Ömer Diken, Üye Hakimler Ali
Efendi Peksak ve Murat Üründü’den oluşan Mahkeme Heyeti tarafından zabıt katibi Adem
Ceylan da hazır olduğu halde CMK’nın 219/1 147/1-h maddeleri gereğince sesli ve görüntülü
kayıt yapılmak suretiyle açıldı. Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş hazır. 02.05.2011 günü saat
09:40 itibari ile duruşmaya başlandı.
Mahkeme Başkanı:” Hazır bulunan Tutuklu sanıkların isimlerinin okunmasına geçildi.”
Tutuklu sanıklar Çetin Doğan, Özden Örnek, Halil İbrahim Fırtına, Nejat Bek, Mustafa
Korkut Özarslan, Engin Alan, Şükrü Sarıışık, Ayhan Taş, Ramazan Cem Gürdeniz, İzzet Ocak,
Süha Tanyeri, Bülent Tunçay, Mehmet Kemal Gönüldaş, Halil Yıldız, Refik Hakan Tufan, Orkun
Gökalp, Erhan Kuraner, Yunus Nadi Erkut, Nuri Ali Karababa, Mustafa Kemal Tutkun, Gürbüz
Kaya, Mustafa Çalış, Nurettin Işık, Hasan Basri Aslan, Ali Rıza Sözen, İlkay Nerat, Veli Murat
Tulga, Behzat Balta, Halil Kalkanlı, Tuncay Çakan, Hasan Fehmi Canan, Salim Erkal Bektaş,
Ahmet Yavuz, Ahmet Küçükşahin, Recai Elmaz, Erdal Akyazan, Ahmet Şentürk, Mümtaz Can,
Ahmet Topdağı, Cemal Candan, Gökhan Murat Üstündağ, Fatih Altun, Faruk Oktay Memioğlu,
Mehmet Kaya Varol, Recep Yıldız, Bekir Memiş, Ali İhsan Çuhadaroğlu, Harun Özdemir,
Mehmet Yoleri, Namık Koç, Fuat Pakdil, Behcet Alper Güney, Metin Yavuz Yalçın, Yurdaer
Olcan, İhsan Balabanlı, Emin Küçükkılıç, Kasım Erdem, Kemal Dinçer, Hakan Akkoç, İkrami
Özturan, Burhan Gögce, Mustafa Erdal Hamzaoğulları, Mehmet Alper Şengezer, Doğan Fatih
Küçük, Dursun Tolga Kaplama, Doğan Temel, Hayri Güner, Recep Rıfkı Durusoy, Mehmet Fikri
Karadağ, Hamdi Poyraz, Hasan Hakan Dereli, Gökhan Gökay, Fatih Musa Çınar, Zafer Karataş,
Aytekin Candemir, Nihat Özkan, Hasan Nurgören, Sırrı Yılmaz, Barboros Kasar, Murat Ataç,
Bahtiyar Ersay, Nedim Ulusan, Mustafa Yuvanç, Soydan Görgülü, İsmet Kışla, Abdullah Dalay,
Lütfü Sancar, Ahmet Feyyaz Öğütcü, Engin Baykal, Özer Karabulut, Mehmet Otuzbiroğlu,
Hasan Hoşgit, Hüseyin Hoşgit, Kadir Sağdıç, Ali Deniz Kutluk, Mustafa Aydın Gürül, Turgay
Erdağ, Taylan Çakır, Ayhan Gedik, Ahmet Türkmen, Mehmet Fatih İlğar, Cem Aziz Çakmak,
Muharrem Nuri Alacalı, Ali Semih Çetin, Şafak Duruer, Utku Arslan, Mehmet Ferhat Çolpan,
Ümit Özcan, Fatih Uluç Yeğin, Levent Erkek, Levent Çehreli, Hakan İsmail Çelikcan, Ahmet
Necdet Doluel, Dursun Çiçek, Ertuğrul Uçar, Ali Türkşen, Tayfun Duman, Nihat Altunbulak,
Ercan İrençin, Mustafa Karasabun, Bora Serdar, Levent Görgeç, İbrahim Koray Özyurt, Dora
Sungunay, Soner Polat, Meftun Hıraca, Yaşar Barbaros Büyüksağnak, Hasan Gülkaya, Faruk
Doğan, Mücahit Erakyol, Ergün Balaban, Cemalettin Bozdağ, Taner Balkış, Abdullah

Gavremoğlu, Kıvanç Kırmacı, Yusuf Ziya Toker, Cengiz Köylü, Hanifi Yıldırım, Cemal Temizöz,
Bulut Ömer Mimiroğlu, Hakan Sargın, Hüseyin Özçoban, Mustafa Koç, Ali Demir, Kahraman
Dikmen, Yusuf Kelleli, Hüseyin Polatsoy, Hüseyin Topuz, Murat Özçelik, Mustafa Önsel, Ali
Aydın, Erdinç Atik, Abdurrahman Başbuğ, Ahmet Tuncer, Gökhan Çiloğlu, Halil Helvacıoğlu,
Kubilay Aktaş, Mehmet Ulutaş, Memiş Yüksel Yalçın, Suat Aytın, Yüksel Gürcan, Taner Gül.
Mahkeme Başkanı:”Tutuksuz sanıklar.”
Sanıklar Ahmet Yanaral, Mustafa Aydın, Musa Farız, Fikret Coşkun, Hüseyin Bakır,
Abdullah Zafer Arısoy, Mutlu Kılıçlı, Timuçin Eraslan, Ahmet Çetin, Altan Dikmen, Duran Ayhan,
Uğur Üstek, Selahattin Gözmen, Hakan Öktem, Rifat Gürçam, İsmail Karaoğlan, Abdil Akça, Arif
Bıyıklı, Osman Çetin, Hakan Yıldırım.
Mahkeme Başkanı:”Hazır bulunan Sanık müdafilerinin isimlerinin tespitine geçildi.”
Sanıklar İzzet Ocak ve Suat Aytın müdafii Av. Mehmet Sarıal.
Sanıklar Çetin Doğan, Süha Tanyeri, Mehmet Fatih İlğar, Kadir Sağdıç, Nedim Ulusan ve
Dursun Çiçek müdafii Av. Hüseyin Ersöz.
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, Cemal Candan ve yetki belgesine istinaden Fuat Pakdil müdafii Av.
Ramazan Bulut.
Sanık Taylan Çakır müdafii Av. Orkun Atabay.
Sanıklar Suat Aytın ve İzzet Ocak müdafii Av. Muammer Küçük
Sanıklar Çetin Doğan, Süha Tanyeri, Kadir Sağdıç, Mehmet Fatih İlğar, Dursun Çiçek ve
Nedim Ulusan müdafii Av. Celal Ülgen.
Sanıklar Gürbüz Kaya, Abdullah Dalay, Hasan Fehmi Canan, Mehmet Kaya Varol, Hamdi
Poyraz, Soydan Görgülü, Doğan Fatih Küçük ve yetki belgesine istinaden Erhan Kuraner
müdafii Av. Ahmet Koç.
Sanıklar Behzat Balta, Tuncay Çakan, Metin Yavuz Yalçın müdafii Av. Salim Şen.
Sanık Engin Alan müdafii Av. Ayhan Nacak.
Sanıklar Ergin Saygun, Kasım Erdem, Gökhan Gökay, Fatih Musa Çınar müdafii Av.
Sedat Küçükyılmaz.
Sanıklar Yurdaer Olcan, Halil Yıldız müdafii Av. Şener Atılgan.
Sanıklar Levent Görgeç, Ümit Özcan, Ali İhsan Çuhadaroğlu, Nihat Altunbulak, Turgay
Erdağ, Mücahit Erakyol, Ergün Balaban, Cemalettin Bozdağ, Levent Çehreli, Ramazan Cem
Gürdeniz, Ali Semih Çetin, Bora Serdar, Cem Aziz Çakmak, Ercan İrençin, Fatih Uluç Yeğin,
Hasan Gülkaya, Kıvanç Kırmacı, Soner Polat, Taner Gül, Yaşar Barbaros Büyüksağnak, Faruk
Doğan, Utku Arslan, Mustafa Karasabun, Mustafa Yuvanç, Harun Özdemir müdafii Av. Kemal
Yener Saraçoğlu.
Sanık Recep Yıldız müdafii Av. Murat Bayram.
Sanıklar Ali Deniz Kutluk ve Aydın Gürül müdafii Av. Ayşe Gül Hanyaloğlu.
Sanıklar Hüseyin Özçoban, Yusuf Kelleli, Hakan Sargın, Hüseyin Topuz, Ali Rıza Sözen,
Erdinç Atik, Abdil Akça, Mutlu Kılıçlı, Mustafa Kelleci, İmdat Solak, Kahraman Dikmen, Ali Demir,
Murat Özçelik, Gökhan Murat Üstündağ ve Hakan Yıldırım müdafii Av. Ali Ozan Açıkalın.
Sanıklar Ayhan Taş, Nejat Bek, Salim Erkal Bektaş, Nurettin Işık, Memiş Yüksel Yalçın,
Hasan Nurgören, Behçet Alper Güney müdafii Av. İlkay Sezer.
Sanıklar Veli Murat Tulga, Burhan Gögce, Fatih Altun, Nihat Özkan, Sırrı Yılmaz,
Mustafa Erdal Hamzaoğulları, Gökhan Çiloğlu, Ahmet Yanaral ve İhsan Çevik müdafii Av.
Kürşad Veli Eren.
Sanık Erdal Akyazan müdafii Av. Selda Uğur Akyazan.
Sanıklar Ahmet Topdağ ve Recai Elmaz müdafii Av. Haluk Demirkılıç.
Sanık Ahmet Şentürk müdafii Av. Zeki Arslan.

Sanıklar Ayhan Gedik, Şafak Duruer, Mehmet Ferhat Çolpan, Hakan İsmail Çelikcan,
Ahmet Necdet Doluel, müdafii Av. Hakan Tunçkol.
Sanıklar Lütfü Sancar, Taner Balkış yetki belgesine istinaden Şükrü Sarıışık müdafii Av.
Yakup Akyüz.
Sanıklar Faruk Oktay Memioğlu, Mehmet Yoleri müdafii Av. Eyyup Sabri Gürsoy.
Sanık Bülent Tunçay müdafii Av. Cengiz Erdoğan.
Sanık Bülent Tunçay müdafii Av. Cengiz Erdoğan:”Sayın Başkan Mahkemece 11 Nisan
2011 tarihinde dosya üzerinde verilen tutukluluğun devamında verilen karara karşı CMK 268
uyarınca sunduğumuz yazılı itirazlarımızı da arz ettik. Zapta geçmesi açısından arz ediyoruz.”
Sanık Ahmet Yavuz müdafii Av. Selim Yavuz
Sanık Ahmet Yavuz müdafii Av. Selim Yavuz:”Aynı tutuk incelemesinin devamına ilişkin
karara yazılı itirazımızı sunuyoruz.”
Sanık Ahmet Yavuz müdafii Av. Duygun Yarsuvat.
Sanık Ahmet Yavuz müdafii Av. Nurcan Çöl.
Sanık Mehmet Otuzbiroğlu müdafii Av. Metin Aslan.
Sanık Abdullah Zafer Arısoy müdafii Av. Metehan Arısoy.
Sanık Nuri Ali Karababa müdafii Av. Hatice Özgün Duman.
Sanık Barboros Kasar müdafii Av. Metin Çetinbaş.
Sanıklar Halil Kalkanlı, Emin Küçükkılıç müdafii Av. Deniz Çil.
Aynı sanıklar müdafii Av. Ali Kamburoğlu.
Mahkeme Başkanı:”Cuma günü sanık Süha Tanyeri’nin savunmasını tamamladığı ve
müdafilerinin bugün savunma yapacaklarını biliyorum. Ne konuda söz almak istiyorsunuz?”
Sanık Çetin Doğan:”Ben usul hakkında bir söz almak istiyorum.“
Mahkeme Başkanı:”Kısaca buyurun, kısaca dinleyelim.”
Sanık Çetin Doğan:”Geçen hafta 163 sanık adına çoğunun imzaladığı bir dilekçe sunduk.
Bu dilekçenin amacı ön savunmaların süratle tamamlanarak doğrudan doğruya delillerin
değerlendirilmesine geçme safhasıydı. Bu amaçla haftanın Çarşamba günü öğleden sonra açık
görüşümüz var. Öğleye kadar duruşmanın devamını, bilahare Cuma günü de 2 saat içerisinde
163 sanık için aramızda belirlediğimiz belli sayıdaki avukatın 2 saat içerisinde savunmalarını
yapma yolunda bir karar aldık. Bunun süratle sonuçlandırılmasını istiyoruz. Esasen verdiğiniz
kararlar klişe tipi kararlardır ve bu klişe kararlarda her sanığın durumu ile ilgili ayrı ayrı olmadığı
için bizde buna göre ceza yargılama usulüne göre huzurunuzdaki sanıklar belirleyecekleri size
bilahare vereceğimiz avukatlar aracılığı ile 2 saat içerisinde Cuma günü kendi tahliye taleplerini
ve buna ilaveten olabilecek tahliyeleri taleplerini ileteceklerdir. Bunun süratle sonuçlandırılmasını
arz ediyorum.
Mahkeme Başkanı:”Peki Mahkememiz talebinizi değerlendirecektir. Buyurun Süha
Tanyeri müdafii Avukat Celal Ülgen savunmasını yapacak.”
Sanık Süha Tanyeri müdafii Av. Celal Ülgen:"Sayın Mahkeme Heyeti ve Sayın Başkan.
Geldiğimiz bu aşamada çok afedersiniz ışıkları biraz karartma olanağımız var mı Sayın Başkan?
Geçen hafta sonu kararmıştık gayet iyi olmuştu. Evet, geldiğimiz bu aşamada savunmanın
bugüne kadar söylemiş olduğu, belirtmiş olduğu, ileri sürmüş olduğu argümanların, itirazların
yeterince değerlendirilmemiş olduğu kanısındayız. Örneğin; Aralık ayında duruşması başlayan
bu mahkemede inatla ve ısrarla CD’lerin kopyalarının ve CD’lerin fotoğraflarının tarafımıza
verilmesini istemiştik. Ancak 6 ay sonraki bir süreçte tarafımıza yeni verildi. Şimdi ekranda
gördüğünüz 11 nolu CD, bu 11 nolu CD’nin üzerinde dikkat ederseniz C 11 diye bir yazı var,
Sayın Başkan ve 3 tanede imza var. Bu 3 imza CD’nin teslimi sırasında sanıyorum güvenlik
güçlerinin ya da savcılık sırasındaki kişilerin imzaları olması gerekir. Bir sonrakine geçebilir
miyiz? 17 nolu CD. Evet dikkat ederseniz burada da 1, 2 ve 3 imza ve C 17 yazısı var, birde bu
komutana özel yazısı var. Kişiye özel ya da komutana özel diye algılıyoruz ne olduğunu tam

olarak bilmiyoruz. Şimdi bir alta inelim. Evet, Zaman gazetesi evet biraz yukarı çıkabilirsek.
Şimdi gördüğünüz gibi aynı CD, fakat size göstermiş olduğum hem imzalar yok, hem de CD
numarası yok. Güvenlik güçleri tarafından verilmiş, yok. Bu ne demektir? Bu bugüne değin bize
verilmeyen fotoğrafların daha emniyete, Savcılığa teslim edilmeden dahi bazı gazetelere
gönderildiği demektir, açık ve net. Ben bu konunun acaba photoshop ile silinmiş olabileceği
konusunu da düşündüm. Gazete photoshop ile silerek mi, bu görüntüleri yayınlamış diye. Hayır,
biraz sonra göstereceğimiz, bir alta inelim tekrar bir başka evet, grafolog doğru. Evet bakın
burada da gazete ve bir yazar bir grafoloji uzmanı çağırıyor ve CD’lerdeki yazılarla çantada
bulunan yani gazeteci Baransu’nun çantasında bulunan ve müvekkilimiz Süha Tanyeri’nin plan
semineri sırasında tuttuğu notlardan, bakın şurası 1503. sayfa bu da 1502. sayfa olması gerekir.
Hayır, bu değişik bir sayfa bu 1503 bu sayfalardaki yazılara benzerliğini iddia ediyor. İlginçtir
buradaki K harfi, K harfine benziyor. Or harfi, Or harfine benziyor, K harfi tekrar K harfine
benziyor. Fakat 17 nolu CD, şimdi bu gördüğünüz 17 nolu CD de ise, şuradaki N harfi pardon
şuradaki Z harfi birebir aynı benzemiyor birebir aynı. Şuradaki Ö harfi tek noktalı birebir aynı ve
şuradaki EL sözcüğü de burada birebir aynı. Yani büyüklüğü de aynı. Şimdi hem grafologlar
hem de adli tıp bunu çok iyi bilir ki, bir kimse 1 milyon kez bir harfi yazmış olsa, 2’si üst üste
çakışamaz, yani aynı olamaz. Aynı ise eğer o şey kopyadır. Şimdi buradan bir şeyi daha gördük.
Dikkat ederseniz CD’lerin üzerinde burada da herhangi bir yazı yok. Şimdi geçelim 7. videoya.
Evet, bunu dinleyelim. Biraz sesini açabilirsek çok kısa 2 dakika sürüyor. Biraz daha açabilir
miyiz? Tamam, (video izletilmeye başlandı.) Tamam, şimdi dikkat ederseniz son kaydeden
Süha Tanyeri ise müvekkilimiz ise, CD’lerin üzerini Süha Tanyeri’nin yazması son derece akla
mantığa uygun geliyor. İşte bu tertibi yapanlar, bu kurguyu yapanlar hem sizin, Mahkemenin,
hem kamuoyunun, hem gazetecilerin bu konuya emin olmasını istiyor. Evet, son kaydeden Süha
Tanyeri ve CD’lerin üzerindeki yazılar da Süha Tanyeri’nin. Açık ve net bu bunu söylemek
istiyorlar. Bizim bunu algılamanızı istiyorlar, sizin bunu algılamanızı istiyorlar. Şimdi geçiyoruz,
video 11 nolu CD. Baransu’nun bavulu evet, devam edelim sesi biraz kısabiliriz burada. Evet bir
dakika burada bize fotoğraflar verilmediği için, biz bu CD’nin fotoğrafını gazeteden aldık. Yani şu
aşamada fotoğraflar bize verildi ama biz zaten bu konuda bir hazırlık yapmıştık. Çok geç kaldı
fotoğraflar, çok geç kaldı bize verilmekte. Evet, şimdi devam edelim. Bakın bu da bavuldan çıkan
ve Süha Tanyeri’nin üstte yazısı bulunan ki bunu polis tutanaklara geçirirken antet ya da başlık
demiyor. Üzerinde Süha Tanyeri ibaresi olan diye her seferinde tekrarlıyor. Bu yazılar, işte birisi
1510. sayfa göreceğiz. Şimdi şuradaki OR sözcüğüne dikkat edelim efendim, şuradaki OR. 1502
olması lazım. Evet şimdi bakın buradaki OR sözcüğü nasıl geliyor, nasıl yerleştiriliyor onu
göreceğiz. Evet, evet OR noktası ile beraber ve K yanındaki nokta dediğimiz çizgisi ile beraber.
Burada da N ve A harfi N ve yanında da A harfi işaretleniyor, optik okuyucuyla okunuyor. Evet
şimdi nakletme işlemine başlayacağız. Evet OR gidiyor, OR nokta evet gidiyor görüyorsunuz.
Evet şimdilik aşağıda dursun. Şimdi K’yı götürelim. Evet K’da gidiyor o da aşağıda dursun. Şimdi
öbür tarafta öbür sayfadan N ve A harflerini alacağız. Evet N harfi evet N harfi de aşağıda şimdi
A harfini götürüyoruz. Evet bu yöntem, yöntemlerin birisi. Bir başka yöntem de aynen yine optik
okuyucu ile okuduktan sonra CNC makinesi dediğimiz makinesi ile fiziksel olarak optiği çıkarıp
yerine kalem takıp keçeli kalem bu harfleri teker teker yazdırabiliyoruz, bu da bir başka yöntem.
Şimdi birebir çakışmayı göreceğiz. Birazcık eğim farkı var 7-8 derecelik bir eğim farkını
düzelttikten sonra evet OR tam oturtacağız, çok az 1 derece eğim farkı var o da düzeldi. Şimdi K
harfi. Orada da bir 2–3 derecelik bir eğim farkı o da düzelecek. Bakın yanındaki çizgisiyle
beraber, çizgisiyle harf arasındaki mesafeyle beraber diye götürülüyor. Şimdi N harfine
geçiyoruz. Evet, N harfi gidiyor, tam A harfi tam. Şimdi hepsini birden denetleyelim.
Çakıştırdığımız harfleri aşağı indirelim. Evet alttan çıktı, tekrar çakıştırıyoruz. Evet, şimdi böyle
bir işi son kaydeden Süha Tanyeri olsaydı bu kadar zahmet neden yapsındı kendi el yazısını
vermek istiyorsa. Neden başka yazılarından alsındı? Demek ki bu işte bir sahtecilik var. Bunu

Mahkemenin baştan sorgulaması lazım. Şimdi, şu anda sorgulaması gerekir. Çünkü bu kadar
kişi tutuklu. Evet 2. videoya geçelim. 17 nolu evet. Yine Baransu’nun valizi ve bu kez dikkat
ederseniz 11 nolu CD’nin köşesi var. Çünkü CD Fotoğrafları yok elimizde gazetelerden
kesiyoruz. 11 nolu CD ile üst üste konduğu için. Evet buradaki harfler şuradaki K harfine dikkat
edelim şu. Şimdi gelecek. Biz size başlangıçta sunduğumuz buna benzer bir görselde K harfini
tam olarak bulmamıştık, bulamamıştık başka bir K harfi göstermiştik şimdi gerçek bir K harfi
yerine oturuyor. Evet, K harfi bu. K harfini yerinden aldık bu aşağıda yazan klasör 66, dizin 48 bu
el yazısı belgenin ek klasörlerde bulunduğu klasör ve dizin numarasını göstermektedir. Evet, K
harfi aşağıda kalsın. Şimdi çok ilginç Ö harfi ile Z ve EL yazılarının bulunduğu yere geçiyoruz.
Bakın Ö harfi tek noktalı Ö harfi, Z harfi evet Ö ve Z. Fazla zaman almayacak 2 dakika içerisinde
bitecek. Görüntümü durdu? Evet, Ö harfi geldi. Şimdi Z harfi geliyor, Z harfi de geldi. Şimdi E ve
L harfleri ayrılmadığı için birbirinden ikisi beraber alınmış EL harfi de geldi burada. Şimdi
sağlamasını yapalım. Evet çok azcık bir şeyi var, oynaması var onu da yapıyoruz. Evet, üst üste
oturtuyoruz K harfi. Kişiye ya da komutana denen sözcük, harf. Z harfini de yerleştiriyoruz.
Kasten büyük olarak alıyoruz ki nasıl yerleştiğini tam olarak görebilelim. Küçükte ayrıntıyı
kaçırabiliriz ve EL harfini de yerleştirdikten sonra bakın EL’in çıkıntılarına bakın yerleşecek harfin
büyütüldüğü zamanki çıkıntılarına. Evet şimdi sağlamasını yapalım. Evet, aşağı aldık tekrar
yukarı alıyoruz. Evet, 17 nolu CD’de bu şekilde harfler yine Süha Tanyeri’nin notları içerisinden
tek tek alınarak CD üzerine taşınmış, kapatabiliriz burayı da. Şimdi bir konuyu da Eskişehir’de
bulunan belgelerle ilgili açıklamak istiyorum. Bilgi notunu açabilir miyiz? Dün Manisa’dan bir bilgi
notu geldi bize. Şimdi bu bilgi notunu da, Sayın Mahkemeye sunacağız. Burada yeniden
yapılandırma için İstanbul Savcıları toplantısı diyor 21 Şubat 2003’te hazırlanmış Özden Örnek
Oramiral Donanma Komutanının imzasına açılmış her zamanki gibi imzası yok. Diyor ki; 1.)
sıkıyönetim öncesi yapılan planlamalar ve hazırlık çalışmaları kapsamında Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı sorumluluğuna verilen Adalet Personeli bünyesinde aşağıda belirtilen çalışma
grubu oluşturulmuştur. Demek ki şeyi açabilir miyiz bilgi notunu? Evet bakın işte elinizdeki
belgelerden farksız bir belge. Sizin tarihlerde her şeyi aynı uyuyor ve bunun bir CD’sini
hazırlayacağız, bu CD’si de size yazılı olarak bu savunmayı verdiğimiz zaman gelecek ve onun
da hazırlandığı tarih, 21 Şubat veya 22 Şubat olacak 2003 olacak. Evet şimdi onu gösterelim üst
bilgilerini. Evet bakın o belgenin üst bilgisine işte 23 Şubat 2003 Pazar mı? Pazar 14:35’te
değiştirme, 23 Şubat 2003 Pazar efendim 11:59’da. Yani sizdeki benzerlere benzer şekilde
değiştirme tarihi oluşturma tarihinin önüne geçmiş. Böyle şeyler olur. Evet şimdi bunu
kapayabiliriz, tekrar metni açalım. Bakın metinde ne diyor? Söz konusu çalışma grubu
tarafından, müzahir personelden sıkıyönetimin ilanın müteakip ülke sathında kamu görevlerini
devralacak personel listesinin oluşturulması. Bir takım görevler veriyor Mahkemelerden ilişiği
kesilecek ve görev yeri değiştirilecek Adli Personelin tespit edilmesi ülke genelinde sıkıyönetim
içinde çalışacak olanların listesinin hazırlanması faaliyetlerine, devam edilmektedir deniliyor.
Aşağıda da çalışma grubunu kurmuş. Cumhuriyet Savcısı Zekiye Sözbir, 99. Ağır Ceza
Mahkemesi Başkanı Hanyalı Mehmet, 74. Ağır Ceza Mahkemesi Kıdemli Üyesi Kontörlü Ahmet.
Bunu neden böyle yazdık? E korkuyoruz. Hüseyin Ersöz arkadaşımız gerçek isimler koyduğu
için hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Ben yaşlı bir avukatım, korkak bir avukatım gerçek
isimler kullanamam ki o yüzden böyle yazmak zorunda kalıyorum. Şimdi bu belge ne kadar ciddi
ise Eskişehir’de bulunan belgelerde o kadar ciddidir. Bu belge ne kadar ciddi ise Gölcük
Donanma Komutanlığında bulunan belgeler o kadar ciddidir. Biraz önce gösterdiğimiz CD’lerdeki
yazılardan sonra geriye ne kaldı Sayın Mahkeme, Sayın Başkan. Ne kaldı başka neyi
kanıtlamamızı, neyi ispatlamamızı bekliyorsunuz? 11 nolu CD’yi, olayının içeriklerini Çetin
Doğan’ın savunması sırasında anlattık. Oradaki içerik çelişkilerini gösterdik. Şimdi de fiziki
çelişkileri gösterdik. Daha ne anlata biliriz biz, daha ne söyleyebiliriz biz. Savunmanın burada
kesilerek bu CD’lerle ilgili bir bilirkişi raporu, bu saydığımız iddia ettiğimiz konularla ilgili ivedi

olarak bir bilirkişi raporu alınıp sonra savunmalara devam edilmesi gerekir. Belki de hiç
savunmaları gerekmeyecek. Kocaman bir sahtekar, kocaman bir sahtekarlık çetesi sizi ve bizi
oyalıyor. Sayın Mahkemeye sormak istediğim birtakım sorular var onları sorarak bitireceğim. İzin
verirseniz bilgisayarımdan okumak istiyorum. Soru 1. Dünyanın neresinde olursa olsun özellikle
uygar ve gelişmiş ülkelerde ve de demokratik ve insan haklarının hukukun beşiği sayılan
ülkelerde, tek başına dijital veriler kanıt olarak kabul edilmez ve salt dijital verilere dayanılarak
bir tek kişinin bile özgürlüğü kısıtlanmazken, ülkemizde 11, 16 ve 17 numaralı CD’ler üstelik
sanıkların üzerlerinde ya da iş yerlerinde ele geçmemişken meçhul bir kişinin bavulu olarak yola
çıkarak kendiliğinden Cumhuriyet Başsavcılığına gelmiş iken, içindeki verilere dayanılarak 163
kişinin tutuklanmasını hukuk devleti ilkesi ile bağdaştırıyor musunuz? Soru 2. Temel Ceza
Kanunları ülkemizde yeni değişmiş ve bir takım kavramlar hukukumuza girmiş iken, CMK’nın
170/5. maddesinde düzenlenen ve Cumhuriyet Savcılarına soruşturma aşamasında sanık lehine
kanıtları da toplama yetki ve yükümlülüğünü getirmiş iken bu emredici yasa hükmüne karşın
Mahkemenizdeki davada sanık lehine kanıtların inatla ve ısrarla toplanmamış olmasını, sanık
lehine sayılacak kanıtların ise ayrı klasörlere alınarak emanette bekletilmesini ve bu durumu bir
mahkemenin es geçmesini ve yasal 15 günlük sürede yeterli irdeleme ve inceleme olanağı bile
yok iken, iddianamenin kabulü yönünde karar vermesini, hukukun üstünlüğü ilkesiyle
bağdaştırıyor musunuz? Soru 3. Soruşturma Savcıları iddianamesini ve ek klasörleri hazırlarken
doküman tespit tutanaklarını, dijital inceleme raporlarını, bilirkişi raporlarını ayrı ayrı ve bütün
olarak tek bir klasöre koymak yerine parça parça ve değişik klasörlere koymuşlardır. Ayrıca
soruşturma Savcıları 19 adet CD’nin içindeki verileri, CD’lere göre ayrı ayrı değil de birbirine
karıştırarak çeşitle ek klasörlere koyarak kolay aranmasını ve bulunmasını güçleştirmişlerdir.
Genelkurmay Başkanlığının, bu yıl yaptığı seminerlerde dahi görüntülü kayıt yapılmamasına
karşın, 2003 yılında yapılan plan seminerlerinde görüntülü kayıt arayan ve görüntülü kayıt
yapılmamış olduğunu sorgulayan Sayın Yargıçlar, ek klasörlerde kavram ve kelime ile arama
yapabilme olanağı tanıyan sistemin kullanılmamış olmasını, savunma hakkına saygı ilkesi ile
bağdaştırıyor musunuz? Soru 4. Soruşturma aşamasında özel yetkiyle donatılmış Cumhuriyet
Savcılarının bir konuda araştırma yaparken çeşitli kuruluş ve kamu kurumlarına yazdığı yazılara
gelen cevapları gizleyerek iddianamelerinde sanki bu cevaplar gelmemiş gibi davranmasını, bir
kısım cevapların ise gelen cevabın tam aksi yönünde çarpıtılarak, iddianamede sanıklar
aleyhinde değerlendirmesini adil ve eşit bir yargılama ilkesiyle bağdaştırıyor musunuz? Soru 5.
Mahkemece iddianamenin kabul edilmesinden ve tensiple ilk duruşma gününün
belirlenmesinden sonra, savunma avukatları tarafından ısrarla suç konusu sayılan dijital
kanıtların, özellikle CD’lerin renkli fotoğraflarının ve CD’lerin imajlarının talep edilmesine karşın
üst üste bu taleplerin reddedilmesini, yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma hakkı kapsamındaki
silahların denkliği ilkesiyle bağdaştırıyor musunuz? Soru 6. Yukarıdaki soruda sözü edilen CD
fotoğraflarının ısrarla Savunma Makamına verilmemesine karşın Savunma Makamı ile alay
edilircesine bu fotoğrafların yandaş adı verilen bazı gazetelerde çarşaf çarşaf yayınlanmasını,
hatta bu CD’ler üzerinde yazılar konusunda grafolojik incelenmeler yapılarak yalan yanlış
bilgilerle yargının ve kamuoyunun yanıltılmasını, adil yargılamayı etkileme suçunu oluşturduğu
açık iken Bu konuda Mahkemenin ve görevli Cumhuriyet Savcılarının sessiz kalmasını tarafsızlık
ve objektiflik ilkesi ile bağdaştırıyor musunuz? Soru 7. Bir mahkemenin dava dosyası içine girmiş
kanıtların bir bölümünü, özellikle CD’lerin renkli fotoğraflarını davanın açılmasından yaklaşık 6
ay geçmesine karşın savunmaya ısrarla vermemesinin, mantıklı ve makul nedenlerini ya da bir
başka deyişle hukuka uygun gerekçesini söyleyebilir misiniz? Soru 8 Soruşturma Savcılarının
daha soruşturma aşamasından başlayarak kendilerini sanki bir darbe planı varmış gibi
koşullandırmalarını, bu koşullandırmanın etkisi ile darbe için başlıca kanıt olarak gösterdikleri 11,
16 ve 17 nolu CD’lerin içinde yer alan zaman çelişkilerini, bu CD’lerin 2003 Mart ayında yazılmış
olmasını olanaksızlaştırdığı halde bu gerçeği irdelememesini, bu çelişkileri yok saymasını, buna

karşın inatla ve ısrarla bu CD’lerin 2003 yılı Mart ayının 5. günü üretilmiş olduğunu, değişmez bir
gerçek olarak görmeleri, iddianamelerini bu yönde tanzim etmelerini, Mahkemeniz Başkan ve
Üye Yargıçların ise savunmalar sırasında bu konuların görsel olarak işlenmesine karşılık hala bu
çelişkilerin giderilmesi için ifadelerin alınması sürecinin tamamlanmasını beklemesini ve bunu
beklerken de açık kuşkuyu aşan gerçeğe dönüşen sahteciliğe karşın 163 muvazzaf ve emekli
askerin tutukluluk durumunun sürdürülmesini hukuk devleti içinde olağan bir yargılama faaliyeti
olarak görüyor musunuz? Son soru. Bu davanın soruşturma aşamasındaki tahliye dilekçelerine
karşı, mahkemelerce ret kararı verilmesi sırasında tahliye yönünde muhalefet şerhi veren
yargıçlarla tahliye kararları veren yargıçların bugün nerede ve hangi konumda bulunduklarını, en
son mahkemenizin kararlarına karşı itiraz merci olan, 11. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanının
muhalefet şerhini hiç sorguladınız mı? Bir yargıcın salt çevresine, devletin resmi görüşüne karşı
değil kendi düşüncesine, kendi görüşüne de karşı tarafsız olması gerektiğini hiç sorguladınız
mı? Susturulmuş ve kuşatılmış bir yargının, bağımsız karar verebilme yetkisi alınmış bir yargının
salt yargı bağımsızlığı ilkesiyle değil Anayasanın, kuvvetler ayrılığı ilkesi ile de çeliştiğini
düşünmüyor musunuz? Yukarıdaki 9 soru sadece Sayın Mahkemenizin değil tüm hukuk
kurumlarının, Üniversitelerinin ve hatta HSYK’nın da yanıtlamak zorunda olduğu sorulardır.
Sayın Mahkemenizden yukarıdaki sorularıma bir yanıt ışığı alıncaya değin, savunma görevini
şimdilik askıyı aldığımı saygı ile bildiriyorum.’’
Mahkeme Başkanı:”Siz yapacak mısınız Hüseyin Bey savunma?’’
(Konuşulanlar anlaşılamadı.)
Mahkeme Başkanı:”Yapmayacaksınız. İzzet Ocak savunmasını yapacak. Hüseyin Bey
yapmayacakmış peki. Süha Tanyeri’nin çapraz sorgusu yapılmamış Cuma günü onu şey yaptık.
Evet Süha Tanyeri’ye soru sormak isteyen varsa alalım.’’
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:’’Ben soru sorabilir miyim? Başkanım.’’
Mahkeme Başkanı:”Tabi buyurun. Mahkememiz Üyesi Hakim Ali Efendi Peksak soru
soracak.’’
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:’’Savunmanızda, Savcılık savunmanızda ki savunmanızın
bir bölümünü okuyorum. Plan seminerinin konusu gizli olmakla birlikte söylemekte bir beis
görmüyorum. Egemen harekat planı üzerine kapsam itibari ile dış tehdide yönelik bir plandı. Her
ne kadar seminer dış tehdide yönelik olsada geri bölge emniyeti planı ve sıkıyönetim planı eki
bakımından iç tehdide bakan yönleri veçheleri olmaktadır. Buna ilişkin konuşmalar yapıldı.
OEYTS oynandı. Her ne kadar sizinde söylediğiniz gibi Kara Kuvvetleri Komutanlığında 1.
Orduya 2003 yılı için plan seminerinde OEYTS oynanmamasına ilişkin bir talimat gelmişse de,
Sayın Komutan Çetin Doğan bizlere ben meramımı anlatamamışım bu işin birde Irak boyutu var.
Bunun yanında geri bölge boyutu dolayısı ile iç tehdit boyutu var. Buralara kuvvet ayırmam
gerekir, bu şekilde bu planı nasıl uygularım. Şeklinde sözler söyleyerek biz bunu bu şekilde
oynayacağız dedi. Normal şartlar altında Üst Komutanlığın talimatlarına aykırı davranması
askeri hiyerarşiye uygun değildir. Ancak komutanın kendi kişiliği ve takdiri bu konuda karar
almasına neden olmuş olabilir. Bunu ben bilmem bilemem. Bunu ben bilemem düzeltiyorum.
Plan seminerinde ben kimin ne konuşacağını bilemem. Ancak normal şartlar altında özel kişi ve
yer isimleri kullanılmaz o plan seminerinde o tip şeylerin kullanıp kullanılmadığını
hatırlayamıyorum. O tarihte seminer salonu haricinde ben herhangi bir özel grubun düzenlediği
bir toplantıya iştirak etmedim, böyle bir şeyin olduğuna da iştirak etmedim. Seminer öncesinde
Kurmay Yar. Başkanı M. Korkut Özarslan, Kara Kuvvetlerinin OEYTS oynamayacaksınız
mealindeki emri ile ilgili olarak bunu ben bunu bu şekilde yazarsak Kuvvet Komutanı ile Ordu
Komutanının arası açılabilir o yüzden bizde ast birliklere OEYTS’nin oynanacağına dair bir yazı
yazalım. Kara Kuvvetlerine ise bunu belirtmeyen bir cereyan tarzı planı gönderelim dedi. Ben bu
konuda itirazlarımı söyledim. Ancak Ordu Komutanına yine iki ayrı yazıyı arz ettik fakat Ordu

Komutanı bunu kabul etmedi ve tüm birliklere aynı cereyan tarzı planı gönderildi. Bu konuyu
biraz açar mısınız? Burada ki savunmanızdaki okuduğum bölümü.’’
Sanık Süha Tanyeri:’’Yani bana açmamı istediğiniz net bir şeyi sorarsanız açayım. Ama
konu bence yeteri kadar açık.’’
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:’’Şimdi daha sonrasında özellikle Çetin Doğan savunmaları
sırasında mesaj emri ile ilgili olarak ikinci bir emrin geldiğini ya da mesaj emrinin paraflandığını
komutanla görüşülmek sureti ile düzeltildiği şeklinde bir açıklama yaptı. Şimdi o açıklama ile
sizin yapmış olduğunuz Savcılıktaki savunmanızda bir çelişki var mı?’’
Sanık Süha Tanyeri:’’Şimdi benim bildiğim gelen bir tane emir var.’’
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:’’Evet.’’
Sanık Süha Tanyeri:”O emirde de işte normal planlandığı şekilde yapın OEYTS’yi daha
sonraki bir tarihe planlayın o zaman uygulayın. Mealen söylüyorum kelimesi kelimesine aklımda
değil. Şimdi dolayısı ile bu emir geldikten sonra orada da açıkladığım gibi komutanımıza arz ettik
komutanımız dedi ki biz bunu oynayacağız. Yani gerekçeleri de benim tam yazdığım şeklinde
ifade etmemiş olabilir, dikkat ederseniz orada da mealen söylüyorum yani.’’
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:’’Evet.’’
Sanık Süha Tanyeri:”Ama kendisi karar verdi bizde bunu oynadık, planladık, gönderdik.
Yayınladığımız tek bir emir var. O emirde de 31 Ocak tarihli emirdir. O emirde de olasılığı en
yüksek tehlikeli senaryo oynanacaktır. Yani onun bazında oynanacaktır. Bunu da Kara
Kuvvetlerine de Genelkurmaya da her tarafa yayınlandı. Yani onun için diyorum bunda
açıklanacak şeyi bana net sorarsanız açıklayayım diye.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Tamam sorunuzu, zaten sorduğum soruya kendinizce
cevap verdiniz.”
Sanık Süha Tanyeri:”Evet.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Aldım. Teşekkür ederim Başkanım”
Sanık Süha Tanyeri:”Yani burada ifade ettiğim bir şey var. Az önce okuduğunuz yerde bir
yanlışlık olmasın, hani ben başka hiçbir toplantıya katılmadım. Yanlış anlaşılmasın başka yerde
toplantı yapıldı da ben ona, katılmadım anlamında söylemedim. Benim söylediğim biz bir tek
seminere katıldık o çalışmayı yaptık, başka bir toplantının yapılıp yapılmadığını bilmiyorum. Yani
öyle bir şey bildiğim çerçevede yapılmadı onu da vurgulayım evet.”
Mahkeme Başkanı:”Savcı Bey, Hakim Bey sorsun ondan sonra.’’
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:”Pardon.”
Mahkeme Başkanı:”Buyurun.”
Üye Hakim Murat Üründü:”Şimdi sizinle ilgili olarak işte 1. Ordu plan semineri ile ilgili işte
belgeler var iddianamede yani iddia edilen belgeler arasında. Bir kısım belgelerinde işte balyoz
güvenlik harekatı ile ilgili olduğu iddia ediliyor bir kısım belgelerin, yani bunlarla
ilişkilendiriliyorsunuz. Şimdi incelemişsinizdir belgeleri. Yani en azından işte bazısını son defa
kaydettiğiniz iddia ediliyor. Bazı plan bu semineri ile ilgili belgelerde işte altında o dönemde
Harekat Başkanıydınız değil mi?”
Sanık Süha Tanyeri:”Evet.”
Üye Hakim Murat Üründü:”Evet o şekilde isminizin yer aldığı belirtiliyor. Şimdi plan
semineri ile ilgili olarak o belirtilen belgeler doğru mu? Yani sizinle ilgili olarak. İncelediniz mi o
belgeleri.”
Sanık Süha Tanyeri:”Şimdi ben anlamadım sorunuzu teker teker gidelim isterseniz.”
Üye Hakim Murat Üründü:”Şimdi şöyle.”
Sanık Süha Tanyeri:”Ya bana ne sormak istediğinizi anlayamadım.”
Üye Hakim Murat Üründü:”İddianamede mesela 1. Ordu plan semineri 2003 ile ilgili bir
kısım belgeler belirtilmiş. İşte bu örnek.’’

Sanık Süha Tanyeri:”Ben açayım isterseniz. Sayfa iddianamemin 507 ile ya 509 ile 527.
sayfaları arasında.”
Üye Hakim Murat Üründü:”Evet.”
Sanık Süha Tanyeri:”Seminer ile ilgili yapılan evraklar var yani yazmışız, efendim seminer
şu tarihte uygulanacak.’’
Üye Hakim Murat Üründü:”Evet evet onları soruyorum.”
Sanık Süha Tanyeri:”Şu birlikler uygulayacak, efendime söyleyeyim 12 Aralık tarihinde
yazı yayınlamışız şu senaryo uygulanacak 31 Ocak’ta yazmışız icra esasları bunlardır.”
Üye Hakim Murat Üründü:”Doğru.”
Sanık Süha Tanyeri:”İmzam varsa şu ana kadar sahte birkaç yani sahte imzada
görmedim. İmzam varsa o evrakların benim olduğunu söyleyebilirim.”
Üye Hakim Murat Üründü:”Bu bilgisayar çıktılarında imzanızın olmadığı ancak işte
Harekat Başkanı Kurmay Albay Süha Tanyeri olarak isminizin yer aldığı belgeler var.”
Sanık Süha Tanyeri:”Bakın dijital evrakların hiçbir tanesinde benimle aidiyeti yoktur. Az
önce söylediniz anlamadım dedim tekrar söyleyeyim. Diyelim ki ben Süha Tanyeri isimli
bilgisayarda son kaydeden benim.”
Üye Hakim Murat Üründü:”Mesela plan semineri ile ilgili mesela.”
Sanık Süha Tanyeri:”Evet.”
Üye Hakim Murat Üründü:”Evet.”
Sanık Süha Tanyeri:”Yani atıyorum, örneği de verdim 4x4 araçlar çizelgesi. Son
kaydeden benim, öyle mi? Ben 2006 yılında Süha Tanyeri isimli bir bilgisayarda 4x4 araçlar
listesini nasıl kaydedebilirim? Ben o tarihte Tunceli’de, hangi dağın tepesindeyim bilmiyorum.”
Üye Hakim Murat Üründü:”Şimdi savunmalarınızda zaten plan semineri dışındaki o
konuları kesinlikle kabul etmediğinizi söylediniz zaten.”
Sanık Süha Tanyeri:”Evet.”
Üye Hakim Murat Üründü:”Sadece benim sorduğum bu plan semineri ile ilgili olan
belgeler var. Yani bunlar doğru mu diyorum. İncelediniz mi bunları kabul ediyor musunuz?”
Sanık Süha Tanyeri:”Hangisini soruyorsunuz, ama şimdi bana hepsini sorarsanız içinden
sahte imzalı bir tane çıkarsa onu da evet mi diyeceğim. Bana şimdi teker teker sorun şu evrak
sizin mi o evrak benim diyeyim, şu evrak sizin mi o evrak benim diyeyim.”
Üye Hakim Murat Üründü:”O zaman şöyle yapalım.”
Sanık Süha Tanyeri:”Ama genelleme yapmayayım.”
Üye Hakim Murat Üründü:”Tamam sizinle ilgili yani bağlantılı olduğu iddia edilen birçok
belge var. Onu deliller bölümünde o zaman ayrıca soralım. O şekilde yapalım, tekrar sizde
bakarsınız.”
Sanık Süha Tanyeri:”Nasıl arzu ederseniz.”
Üye Hakim Murat Üründü:”Yani benim sorduğum soru oydu. Yoksa.”
Sanık Süha Tanyeri:”Bana derseniz ki, şu evrak sizin mi diye ben size onunla ilgili
cevabımı vereyim.”
Üye Hakim Murat Üründü:”Mesela benim önümde açmış olduğum bir tane bir evrak var
mesela. Türkiye Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 1. Ordu Komutanlığı Selimiye
İstanbul. Konu 1. Ordu plan semineri 2003, işte 14 Ocak 2003 tarihli bir belge var. Bununla ilgili
olarak evet girişte genel 1. Ordu plan semineri 4–6 Mart 2003 tarihlerini müteakip maddelerde
belirtilen esaslar dahilinde icra edilecektir. Maksat plan seminerinin maksadı şeklinde bir.”
Sanık Süha Tanyeri:”Parafım var mı evrak üzerinde veya imzam var mı?”
Üye Hakim Murat Üründü:”En altta Ordu Komutanı namına olarak işte Plan Harekat Şube
Müdürü Kurmay Albay B. Tunçay, Harekat Şube Kurmay Albay Süha Tanyeri var mesela.”
Sanık Süha Tanyeri:”Parafın tarihi kaç?”

Üye Hakim Murat Üründü:”İmza yok. 14 Ocak 2003 tarihli mesela. Plan semineri 14 Ocak
2003.”
Sanık Süha Tanyeri:”Hayır hayır parafım var mı? İmzam.”
Üye Hakim Murat Üründü:”Yok hayır.”
Sanık Süha Tanyeri:”Yoksa zaten benim olduğunu iddia edemezsiniz. Yani bende kabul
etmiyorum.”
Üye Hakim Murat Üründü:”Tamam Başkanım.”
Mahkeme Başkanı:”Buyurun.”
Avukat Celal Ülgen:”Şimdi iddianamede girerken 49. ve 50. sayfalarda Soruşturma
Savcıları aynen şunu söylemişler. 19 tane CD var. Bu 19 CD’den 11, 16 ve 17 nolu CD’ler
dışında kalanlar gerçek plan seminerine ilişkin CD’lerdir ve bu evraklar, bu CD’lerin içerisindeki
bulunan evraklar askeri plan seminerine ilişkin oldukları ve gizlilik içeriği taşıdıkları için bunlar
kesinlikle dosyaya konmamış, adli emanette ayrı bir klasörde tutulmuştur. Ancak diyorlar, ancak
birtakım suçlar ile ilgisi görülen evraklar yeri geldiği zaman şeyde iddianamede ve ek klasörlerde
yer verilmiştir diyorlar. Şimdi buradan yola çıkarak Sayın Yargıcımız eğer hakikaten somut
olarak şu evrak deyip gösterse belki gerçektir. Şimdi müvekkilimiz hayır diyor veya bizde hayır
diyoruz, ama bunları biraz önce Sayın Yargıçta söyledi. Delillerin tartışması aşamasında
bunların hepsini teker teker açıklayacağız ve konuşacağız. Bu arada bir parantez açıyorum,
Sayın Yargıç diyorum ismini söylemiyorum. Çok tuhaf halbuki Sayın Üründü demem lazım. Ama
alınganlık gösterdiğiniz için böyle Sayın Yargıç filan demek durumunda kalıyoruz. Teşekkür
ediyorum.”
Mahkeme Başkanı:”Buyurun Savcı Bey.”
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:”Siz bir asker olarak, askerlik hayatınız boyunca
konusu hukuka veya kanuna aykırı olmayan, suç teşkil etmeyen bir emri ben bu emri
beğenmedim yerine getirmiyorum, benim kafama uymuyor dediğiniz oldu mu?”
Sanık Süha Tanyeri:”Hayır olmaz.”
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:”Olmadı. Yani uzunca bir süre askerlik yaptınız ve hala
emeklisiniz, olmadı diyorsunuz. Peki, Kara Kuvvetleri Komutanlığının OEYTS oynanmaması
emrine rağmen Çetin Doğan Paşanın ben bunu uygulayacağım demesini bir asker olarak nasıl
karşılıyorsunuz? Net bir soru.”
Sanık Süha Tanyeri:”Herhalde bu soruyu, bu soruyu herhalde Çetin Doğan Paşaya
soruyorsunuz değil mi?”
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:”Ben size soruyorum. Siz cevap verin.”
Sanık Süha Tanyeri:”Ben Çetin Doğan Paşa adına cevap veremem size. Benim
yapmadığım şey varsa onu sorun.”
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:”Ya ben sizin, siz çünkü burada sizde sıkıntıya
düşmüşsünüz. Kendi beyanlarınız var Savcılık aşamasında verdiğiniz. Korkut Paşa ile
aranızdaki diyalogu anlatmışsınız yani.”
Sanık Süha Tanyeri:”Evet.”
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:”Orada sıkıntıya düştüğünüz belli. Yani böyle bir
şeyden dolayı. Bir sıkıntı yaşamışsınız.”
Sanık Süha Tanyeri:”Onun içinde alternatifli hazırlığımızı komutana arz ettik. Bakın ben
kendimle ilgili sorumluyum. Kara Kuvvetleri Komutanı bana emir vermedi. Kara Kuvvetleri
Komutanı 1. Orduya emir verdi, 1. Ordu Karargahında bir personel olarak da biz komutana
alternatifleri sunduk komutanın kararıdır.”
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:”Ama neticede şöyle sizi ilgilendiriyor. Şimdi bir emir
var bunu uygulamayın deniyor. Komutanınız bunu uygulayacağım diyor ve sizde dolayısı ile
bunu bildiğiniz halde, netice olarak uyguluyorsunuz siz de uyguluyorsunuz.”
Sanık Süha Tanyeri:”Ben komutanımdan aldığım emri yaparım.”

Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:”Sizi ilgilendiren konu burada. Yani siz daha üst bir
komutanın Kara Kuvvetleri Komutanın bunun uygulanmaması gerektiğini, siz direk emir alan
olmasanız bile neticede uygulayıcı olarak biliyorsunuz.”
Sanık Süha Tanyeri:”Yani neyi ben şimdi şöyle şey yapayım.”
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:”Yani üst komutanın emrine aykırılık var. Siz de bunu
biliyorsunuz ve uygulama içerisine giriyorsunuz. Yani bunu nasıl karşılıyorsunuz?”
Sanık Süha Tanyeri:”Yani şöyle karşılıyım o zaman şöyle söyleyeyim. O zaman
komutanların her verdiği emri sorgulayacağız. Komutan bana şimdi ben diyelim ki tabur
komutanıyım. Alay komutanı geldi bana dedi ki şurada bir tatbikat yapacağız. Ben şimdi ona
soracak mıyım peki tugay komutanı bu konuda size ne emir verdi.”
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:”Hayır tabiki sormayacaksınız, tabiki sormayacaksınız,
ama ama.”
Sanık Süha Tanyeri:”Yani o zaman benim sorgulama şeyim yok.”
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:”Ama siz Üst Komutanının daha Üst Komutanın bunu
yapmayın dediğini biliyorsunuz, yani her defasında ya bu Üst Komutan ne diyor diye sormanız
gerekmiyor ama burada ki durumda.”
(Salonda söz almadan konuşanlar oldu, söyledikleri anlaşılamadı.)
Mahkeme Başkanı:”Müvekkiliniz soruyu cevaplıyor Avukat Bey lütfen.”
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:”Bitirelim lütfen bitirelim. Sonra yani biz siz konuşurken
yani hiç konuşmuyoruz. Lütfen yani niye bu kadar şey yapıyorsunuz. Siz devam edeceksiniz
Avukat Bey. Yani istediğinizi söylersiniz, ben siz söylerken gıkımı çıkarmıyorum. Yani bunda ne
var bu kadar.”
Mahkeme Başkanı:”Savcı Bey, Savcı Bey soruya devam edin.”
Mikrofona konuşulmadığı için söylenenler anlaşılamadı.
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:”Ama yani o zaman hiç konuşmayalım.”
Mikrofona konuşulmadığı için söylenenler anlaşılamadı.
Savcısı Savaş Kırbaş:”Ya. Avukat Bey.”
Mahkeme Başkanı:'' Avukat Bey.”
Savcısı Savaş Kırbaş:”Bir saniye Avukat Bey.”
Mahkeme Başkanı:”Avukat Bey lütfen oturun söz hakkı Savcı Beyde.”
Savcısı Savaş Kırbaş:”Sizin mikrofonunuz açıkken de benimki kapalı.”
Mahkeme Başkanı:”Ve müvekkiliniz de soruyu cevaplıyor. Müvekkiliniz soruyu
cevaplıyor.”
Mikrofona konuşulmadığı için söylenenler anlaşılamadı.
Savcısı Savaş Kırbaş:”Avukat Bey yani.”
Mikrofona konuşulmadığı için söylenenler anlaşılamadı.
Savcısı Savaş Kırbaş:”Avukat Bey lütfen bakın sizin.”
Mikrofona konuşulmadığı için söylenenler anlaşılamadı.
Mahkeme Başkanı:”Savcı Bey soruyu net olarak bitirsin itirazınız konusunda da
değerlendirme yapılacak buyurun.”
Savcısı Savaş Kırbaş:”Avukat Bey bakın.”
Mahkeme Başkanı:”Buyurun Savcı Bey soruyu bitirsin.”
Savcısı Savaş Kırbaş:”Avukat Bey. Pardon eşitsizlik var diyorsunuz da sizin mikrofonunuz
açıkken de benimki kapalı. Yani bunun neresi eşitsizlik, yani bunu niye tartışıyoruz.”
Salonda söz almadan konuşanlar oldu, söyledikleri anlaşılamadı.
Savcısı Savaş Kırbaş:”Efendim.”
Salonda söz almadan konuşanlar oldu, söyledikleri anlaşılamadı.
Savcısı Savaş Kırbaş:”Ya siz söz almadınız Avukat Bey sizde Mahkemeden söz
almadınız. Siz oturduğunuz yerden konuşuyorsunuz. Yani bu şekilde olmaz ki. Siz bakın

Mahkeme size söz verdiğinde istediğiniz kadar konuşuyorsunuz. Mahkeme sizin sözünüze hiçbir
zaman şey yapmıyor ama biz iki kelime söylediğimiz zaman herkes ayağa kalkıyor. Bu nasıl iştir
anlamıyorum yani.”
Salonda söz almadan konuşanlar oldu, söyledikleri anlaşılamadı.
Savcısı Savaş Kırbaş:”Ya böyle bir yargılama mı var? Usulden bahsediyorsunuz,
defalarca usulden bahsediyorsunuz, yani bir Savcı konuşurken herkes ayağa kalkıyor. Böyle bir
şey yani ne yaptık basit bir soru sorduk. Ne sorayım yani ne sorayım.”
Mahkeme Başkanı:”Tamam Savcı Bey.”
Savcısı Savaş Kırbaş:”Basit bir soru sorduk.”
Mahkeme Başkanı:”Savcı Bey.”
Savcısı Savaş Kırbaş:”Yani ne dedik.”
Mahkeme Başkanı:”Savcı Bey.”
Savcısı Savaş Kırbaş:”Yani hiç konuşmayalım burada o zaman. Biz terk edip gidelim
madem. Bizde susuyoruz o zaman.”
Salonda söz almadan konuşanlar oldu, söyledikleri anlaşılamadı.
Savcısı Savaş Kırbaş:”Bizde siz savunmadan vazgeçtiniz bizde Savcılıktan vazgeçelim
oturalım tamam. Sorumu sormuyorum. Bende soru sorma hakkımdan vazgeçiyorum.”
Sanık Süha Tanyeri:”Ben sorulmuş olan soruya cevap veriyorum.”
Mahkeme Başkanı:”Tabi buyurun. Verin cevabınızı.”
Sanık Süha Tanyeri:”Bakın şimdi gelen mesajı lütfen iyi okuyalım. Gelen mesajda olasılığı
en yüksek tehlikeli senaryoyu uygulamayın, oynamayın demiyor. Ne diyor? Daha sonraki bir
tarihte oynayın diyor. Daha sonraki tarih aynı tarih olabilir. Bakın tekrar söylüyorum sorduğu soru
buysa bunun cevabı bu. Ha komutanın bana verdiği emri ben o komutanımın verdiği bana
verdiği emri sorgulamam.”
Mahkeme Başkanı:”Savcı Bey’in sorusundan benim anladığım şu. Tabi ki siz bir üst yani
bağlı olduğunuz Üst Komutan 1. Ordu Komutanıdır. Onun emrini yani yasalara uygun olmak
kaydı ile sorgulayamazsınız yasaya aykırı emir olmadıktan sonra. Savcı Bey diyor ki siz Kara
Kuvvetleri Komutanının emrini biliyorsunuz sıralı amirlerde. Ondan bir altta bulunan Ordu
Komutanının bu emre muhalif bir emir vermesi durumunda sizin konumunuz ne olmalıdır? Bunu
uygulamanız mı gerekir? Ben soruyu böyle anladım. Siz buna direnebilir misiniz? Nedir
konumunuz? Askerlik mevzuatında ya da askerlik ilişkilerinde bu durum nedir?
Sanık Süha Tanyeri:”Evet evet.”
Mahkeme Başkanı:”Alay Komutanı size o bölgeye gitmeyin diyor ama tabur komutanı
gidin diyor. Siz burada hangi şey Tugay Komutanı gidin diyor siz burada hangisini
uygulayacaksınız. O anlamda az önce sizin verdiğiniz örnekten gidersek burada da Kara
Kuvvetleri Komutanı o senaryo.”
Sanık Süha Tanyeri:”Oynamayın demiyor, oynamayın demiyor.”
Mahkeme Başkanı:”Oynanmasın diyor. Olasılığı en yüksek tehlikeli senaryo oynanmasın
diyor, siz bu emri duyduğunuzu söylüyorsunuz.”
Sanık Süha Tanyeri:”Oynanmasın, oynanmasın yok.”
Mahkeme Başkanı:”İleri ki bir tarihte oynansın o senaryo diyor. Siz bu emri biliyorsunuz 1.
Ordu Komutanı da hayır şimdi bunu biz meramımızı tam anlatamamışız biz bu seminerde bu
senaryoyu oynayalım diyor. Siz iki emri de biliyorsunuz bu durumda konumunuz ne olmalıdır.
Savcı Bey’in sormak istediği zannediyorum bu olsa gerek. Evet.”
Sanık Süha Tanyeri:”Tamam ben de cevabımı verdim zaten.”
Mahkeme Başkanı:”Evet. Peki başka soru sormak isteyen var mı?”
(Salonda söz almadan konuşanlar oldu, söyledikleri anlaşılamadı.)

Mahkeme Başkanı:” Avukat Beyler de bitirsin size de söz hakkı vereceğim. Hayır Çetin
Doğan siz sonra. Avukat Beyler bittikten sonra sanıklara çapraz soru hakkı verilecek. Buyurun
Avukat Bey siz sorun.”
Avukat Şener Atılgan:”Değerli Başkanım ben bir soru sormak istemiyorum. Sadece biraz
önce Kara Kuvvetlerinin emri,1. Ordunun emri hangisini yerine getireceksiniz şeklinde bir
tartışma yaşandı. İç Hizmet Kanununun 14. maddesi aynen şöyle diyor; Ast muayyen olan
vazifeleri aldığı emri vaktinde yapar ve değiştiremez, haddini aşamaz. İcradan doğacak
mesuliyetler emri verene aittir. Yine Askeri Ceza Kanunun 41. maddesi de aynı hükme haizdir.
Burada Sayın 1. Ordu Komutanı Harekat Başkanına bir emir verdiyse Harekat Başkanı artık o 1.
Ordu Komutanının verdiği emri bu kanunlar mevcudiyetinde uygulamak zorundadır. Eğer bu
emir bir suç teşkil ediyorsa doğaldır ki yine bu kanunlar çerçevesinde emri veren 1. Ordu
Komutanı mesuldür bu eylemden, işlemden dolayı. Bu şekilde bir açıklamada bulunmak istedim.
Teşekkür ediyorum.”
Sanık Süha Tanyeri:”Bu arada ben bir konuyu ifade etmek istiyorum. Yani sanki Çetin
Doğan emri direk bana vermişte biz kendi aramızda beraber bunu planlıyoruz, konuşuyoruz
diye. Çetin Doğan Komutanım zaten direk bana emir vermez. Çetin Doğan Paşanın emri bana
gelinceye kadar daha arada iki kani kademe var. Kurmay Başkanı, Yar. Başkanı var. Dolayısı ile
yani Sayın Savcı bilmiyorum bu konuda da belki endişe veyahut da tam bilgi sahibi olmayabilir.
Ne emir direk bana verildi, nede ben direk Ordu Komutanına gidip onun bu konuda emrini aldım.
Yani bunun bu emrin uygulanıp uygulamayacağına karar verecek hani çok afedersiniz zurnanın
belki son deliği durumunda olabiliriz.”
Mahkeme Başkanı:”Peki.”
Sanık Süha Tanyeri:”Onu da belirtmek istiyorum.”
Sanık Çetin Doğan:’’Evet bu konuyu bu konuda.”
Mahkeme Başkanı:”Müdafilerin soruları bittikten sonra size söz hakkı vereceğim.”
Sanık Çetin Doğan:’’Soru soracağım Hakim Bey.”
Mahkeme Başkanı:”Müdafilerin soruları bitsin. Sıra ile gideceğiz bundan sonra. Buyurun
müdafilerden soru sormak isteyen var mı?”
Avukat Kürşad Veli Eren:’’Sayın Başkanım biz bir sıkıntıya giriyoruz. Biz savunma olarak
suçun nerede olduğunu anlayamıyoruz. Bu bizim için çok ciddi bir problem. Plan semineri midir?
Suç unsuru nerdedir? Plan seminerinde midir? Plan seminerinin içinde ki olasılığı en yüksek
tehlikeli senaryoda mıdır? CD içindeki listelerde midir? Yoksa başka bir yerde midir? Biz bize
önce suçun nere olduğu açıklanmalıdır. Şimdi siz plan seminerini ya da olasılığı en yüksek
tehlikeli senaryoyu atılı suçun bir unsuru kabul ederseniz o zaman Ordu Komutanının Kara
Kuvvetleri Komutanına geri dönüp de ben meramımı anlatamamışım demesini de açıklamakta
zorlanırsınız. Yani Ordu Komutanı Kara Kuvvetleri Komutanına ya ben meramımı
anlatamamışım darbe yapacaktım anlayamamıştır mı demek istemiştir? Ya böyle bir şey olamaz
ki. Yani siz diyorsanız, İddia Makamı ben bu iddianameden suçu anlayamıyorum, ben bu
iddianameden eylemi anlayamıyorum, hangi eylemin suç teşkil ettiğini anlayamıyorum. Bunu
bize açıklamanız gerekiyor. Eğer plan semineri suç ise diyorum ki 114 tane plan semineri
katılanı nerede? Yok burada. 48’i var 114’ü yok. Neden ayırdınız suç ise. Orada prova
yapıldıysa neden burada yoklar. Biz katılmayanlar niye burada, seminere katılmayanlar. Bize bir
kriter gösterin yani bir suç kriteri gösterin ki biz savunalım. Biz içinden çıkılmaz bir dava ile karşı
karşıya kaldık.”
Mahkeme Başkanı:”Peki soru soracak mısınız?”
Avukat Kürşad Veli Eren:’’Sorumuz şudur. Biz diyoruz ki savunma olarak bundan sonra
kime ne sorabileceğimizi öğrenmek için ve değerlendirebilmek için öncelikle bize İddia
Makamından hangi eylemin suç olarak nitelendirdiğini belirterek ona göre soru sormasını
istiyoruz. Soruyu sorarken.”

Mahkeme Başkanı:”Sanığa sanığa sorunuz var mı? İddia Makamına değil.”
Avukat Kürşad Veli Eren:’’Biz ama sanığa soru soramıyoruz Sayın Başkan.”
Mahkeme Başkanı:”Evet.”
Avukat Kürşad Veli Eren:’’Soramıyoruz çünkü.”
Mahkeme Başkanı:”Sorabilirsiniz hakkınızdır.”
Avukat Kürşad Veli Eren:’’Hangi eylemi soracağız. Yani nedir suç olan nedir? Suç olarak
algılanan, değerlendirilen, yorumlanan, iddianameye aktarılan iddianameye aktarılanlarda bir
çelişkiler yumağı. Bir sayfada başka şey söylüyor, öte sayfada başka şey söylüyor yani.”
Mahkeme Başkanı:”Peki.”
Avukat Kürşad Veli Eren:’’Bu netleşmeden biz çok zorlanıyoruz bu işte.”
Mahkeme Başkanı:”Anladık Avukat Bey.”
Avukat Kürşad Veli Eren:’’Ve tutuklu yargılanıyoruz.”
Mahkeme Başkanı:”Soru sorma hakkını kullanmak isteyen var mı sanık müdafilerinden.
Buyurun.”
Sanık Barboros Kasar müdafii Av. Metin Çetinbaş:”Sayın Başkanım usule ilişkin bir şey
söyleyeyim sorularda ona göre olsun. Sorulan sorular yönlendirici sorular oluyor. Çapraz
sorguda yönlendirici soru olmaz. Maalesef meslektaşlarımız, Savcı Beyler, Hakim Beyler de fark
etmiyor soruların içeriğine baktığınız zaman bunu yaptınız mı gibi yönlendirici soruluyor. Bu
çapraz sorgu tekniğine aykırı. İkinci husus, ikinci husus tekrar Mahkemenize 206, 217, 230, 289.
maddeleri hatırlatmak isterim. Burada bir kısım belgeler okunuyor duruşmada tartışılıyor. Sayın
Mahkemenizin öncelikle hangi delillerin hukuka uygun olduğuna karar vermesi lazım.
Duruşmada ancak hukuka uygun elde edilmiş deliller tartışılabilir. Burada tartışma konusu
yapılan, suçlama konusu yapılan birçok delilin hukuka açıkça aykırı olduğu, hatta suç teşkil ettiği
ortaya konmuşken Mahkemeniz bir karar vermeli. Bu deliller hukuka uygundur ya da değildir
diye. Onlar üzerinden duruşmanın yürütülmesinin de hukuka uygun olacağı kanaatindeyim.
Yoksa ne karar verirseniz verin o davanız sonunda vereceğiniz karar bozulacaktır. Ben sadece
usul bakımından uyarıda bulunmak istedim Sayın Mahkemenize.”
Mahkeme Başkanı:”Buyurun Avukat Bey”
Bir kısım sanılar müdafii Av. Ramazan Bulut:”Sayın Başkan burada bir tartışmayı sona
erdirmek gerekiyor. Geçen haftadan beri sorgu değil de soru değil de İddia Makamının sürekli
sanıklarla bir tartışmasına şahit oluyoruz. Yani burada bir olayın içselleştirilmesi söz konusu.
Yargının üçayağı var. Biz savunma olarak bu olayı içselleştirmememiz gerekiyor doğrudur. İddia
Makamınında ve Sayın Yargıçlarında yapmaması gerekiyor. Biz bir an evvel delillerin
değerlendirilmesi aşamasına geçmek istiyoruz. Ama tabi burada sanılarda haklı, hepimiz
haklıyız. Şimdi Eskişehir’den belgeler geliyor ve bu belgelerin ele geçtiği sanık daha
sorgulanmadan Üye Hakimlerimiz sanıklara bununla ilgili soru soruldu. Öte yandan biz belge
asıllarını Sayın Mahkemeye veya Savcılık soruşturma aşamasında sunduk. Sayın Mahkeme
veya Savcılık bu belgelerle yetinmesi aslını Genelkurmaydan istedi. Bakın dosyada mübrez
bunlar. Bizim istediğimiz belgelerin aslını sunuyoruz buna güvenilmiyor. Ama Eskişehir’den
neidüğü belirsiz bir e-mail atılıyor, oradan bir dijital veri ele geçiyor ve daha sanık
sorgulanmadan geçen hafta sanıklara bu konuda, soru soruluyor. Sorgu aşamasında sorular
soruldu. Bütün olay bu aslında. Duruşmanın inzibatı konusunda bir problem var. Dolayısı ile
burada ben herkesi sağduyuya davet ediyorum. Biz bir an evvel sorguları yapalım bir an evvel
delil değerlendirmesini yapalım. Dolayısı ile soruların çok daha mantıklı ve içselleştirilmeden
sorulmasını talep ediyorum. Teşekkür ediyorum.”
Mahkeme Başkanı:”Buyurun Avukat Bey.”
Avukat Ahmet Koç:”Sayın Başkanım iddianamenin temelini oluşturan hususlardan bir
tanesi Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman’ın emrine muhalefet edildiği, şeklindeki bir
değerlendirme. Oysaki Sedat Ergin Kara Kuvvetleri Komutanına sorduğu soruya yanıt veriyor.

Geçenlerde Sayın Şükrü Sarıışık da açıkladılar, aynen şunu ifade ediyor. Bilgim dahilinde olan
her hususa açık ve net emirler vermişimdir. Verdiğim emirleri de daima takip etmişimdir. Hizmet
anlayışımda yapılan her güzel faaliyet mükafatlandırılır. Yapılan her yanlış da cezalandırılır.
Yaşanan bu olayları da bu çerçeve içerisinde görmek gerekir. Bu olayda gereken yapılmıştır
diye bir açıklama getiriyor. Yani burada darbe ile ilgili en ufak bir imada dahi bulunmuyor. Kaldı
ki 7 tane gözlemci göndermek sureti ile bunu da onaylıyor ve sonuç raporu da kendisine tebliğ
ediliyor. O zaman burada şu soruyu sormak gerekir. Peki iddianamenin temelini oluşturan Kara
Kuvvetleri Komutanının darbeyi engellediği hususundaki gerekçeye peki Sayın Savcılar neden
Kara Kuvvetleri Komutanının ifadesini almadılar Sayın Başkanım? Şayet Kara Kuvvetleri
Komutanının ifadesini almış olsalardı, zannediyorum ki CMK’nın 174. maddesi gereğince bir
değerlendirme yapmak durumunda kalacaklardı ve Mahkeme de tensip zaptında, 102 kişi
hakkında tutuklama kararı çıkaracağına, iddianameyi reddetmek durumunda kalacaklardı, Sayın
Başkanım. İkincisi askeri terminolojiyi tam bilmemiş olmaktan kaynaklanan birtakım sorularla
karşı karşıya kalıyoruz. Örneğin ben bunu talep noktasında arz edecektim. Türk Silahlı
Kuvvetlerde Silahlı Kuvvetler İstihbarata Karşı Koyma Koruyucu Güvenlik ve İş Birliği Yönergesi
MY 114/1, Türkiye’nin Milli Askeri Strateji Belgesi, Milli Güvenlik Siyaset Belgesi, Sıkıyönetim
Uygulamaları Yönergesi ve yine Genelkurmay ve Bakanlar Kurulu arasında yapılan EMASYA
Protokolü var ki bu 2010 yılında kaldırıldı. Bunların istenmek sureti ile dosya içerisine konulup bir
bilirkişi marifeti ile incelenmesi halinde bu konunun son derece aydınlığa kavuşacağını
düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.”
Mahkeme Başkanı:”Peki buyurun Çetin Doğan.”
Sanık Çetin Doğan:”Sayın Savcının buradaki savunmaları yahut konuşmaları ki ben bunu
bir iddianame diye burada okudum. İşte benim kitap haline gelmiştir. Sanıyorum bunları
dinlememişe benziyor hiç, buna çok üzüldüm. Çünkü ben bu konuyu çok açıklıkla hiçbir
tereddüte meydan bırakmayacak şekilde ortaya koymuştum. İşte dava dosyasında var. Demek
ki Sayın Savcı bunu dinlememiş ve tekrar okumamış.”
Mahkeme Başkanı:”Savcı Bey soru sorma hakkını kullanmıştır bu konuda eleştiri
yapmayın.’’
Sanık Çetin Doğan:”Ama söylüyorum.”
Mahkeme Başkanı:”Sizin ben bunlara ne cevap verdiğinizi hatırlıyorum.”
Sanık Çetin Doğan:”Buna ben.”
Mahkeme Başkanı:”Savcı Bey’de hatırlıyordur muhakkak.”
Sanık Çetin Doğan:”Evet.”
Mahkeme Başkanı:”Ama birde Süha Tanyeri’nin yönünden soruya ne cevap verilecek
onun değerlendirmesini almak istemiştir muhtemelen.”
Sanık Çetin Doğan:”Çok net açık. Ben bu konuda çok açık söylediğim için soruya mahal
kalacak bir tarafı yok bunun belgeli çünkü. Ortada belgeli içinde her şeyi ile belgeli.”
Mahkeme Başkanı:”Siz soru soracak mısınız?”
Sanık Çetin Doğan:”Bakın evet ben hem soruyu soracağım, hem buradan da aynı şeyi
okuyacağım. İşte diyoruz ki bu buradaki konuşmamda bu durumda Kara Kuvvetleri
Komutanlığının 3 Ocak tarihli emrinin niçin uygulanmadığı doğal olarak akla gelmektedir. Bu
hususu açıklığa kavuşturalım diye ayrıntılı bilgi vermiş. Ocak 2003 ayında gönderilmesi ön
görülen kuvvet yapısı çalışması kuvvet 2010, 3 Ocak’ta bize diyor ki Ocak sonuna kadar size
belge göndereceğiz bunu ben biliyorum. Bunu arkadaşlarım da biliyor. Biliyorsunuz bu emir var.
Kuvvet yapısı, yeni kuvvet yapısı ile ilgili emir. Bu emir geldi mi bize? Gelmedi. Buradaki bilgiye
göre. Bu gelmediği için artık yeni kuvvet yapısına ışık tutacak tarzda ayrıca bir plan semineri
yapmaya ihtiyaç var mı? Tatprog Genel Kurmay Başkanlığı tarafından yayınlanır. Tatprog’a
dışında ayrıca bütün birlikleri toplayacak bir plan semineri yapılmaz. Bu yüzden de gelmediği için
tekrar ilgili yerde, ilgili kuvvete yahut Genelkurmay Başkanlığından tekrar müsaade almaya

gerek yok bu konuyu burada bağlayalım. Çünkü şöyle bir algılama olmuş ki, sanki biz burada da
belirttiğim gibi sanki biz sadece iç güvenlikle ilgili konuları tartışacak algılaması yapılmış. Bunun
olmadığını açık net cereyan tarzı planı da gönderelim, dedik ve ayrıntılı olarak OEYTS’yi de
gönderdik. Bir konu var iki ayrı emir yayınlandığı yahut geldi diye arkadaşımız sorgulandı.
Aslında iki ayrı emir aynı anda geldi farklı farklı zamanda değil. Benim huzuruma getirdikleri emir
31 Ocak tarihli Sayın Kurmay Başkanı Komutanın arzı müteakiplediği, emir ile benim ilk orijinal
olarak emrettiğim emir aynı anda geldi bende dedim ki nasıl olur? Bu emri göndereceğiz ve
ayrıntılı olarak cereyan tarzı planı da göndereceğiz. Şimdi bütün bunları bırakalım ben Kara
Kuvvetleri Komutanını farzı mahal her şey dediği gibi olursa olsun bu bir darbe planlamanın
işareti midir? Bu askeri bir suçtur, en fazla bir kabahattir yahut. Sayın Kara Kuvvetleri Komutanı
da bu aradan geçen zaman içerisinde kendilerine soru sorulmuştur, bu dışarıdan gazetecilerde
her zaman da bu konuda herhangi bir suç unsuru olmadığını da en son ifadesiyle belirtmiştir.
Ama ne yazık ki bu soruları siz çağırıp kendisinin ifadesini almanız yerine, burada onunla ilgili
spekülatif sorular durumunda kalıyorsunuz. Teşekkür ederim.”
Mahkeme Başkanı:”Buyurun sorun. Açalım önce yeşil ışığı evet. İsminizi.”
Avukat Kürşad Veli Eren:’’Sayın Tanyeri bir plan seminerinde plan seminerinin resmi
programı dışında, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ya da Genelkurmay Başkanlığına bildirilen
bölümünün dışında illegal bir plan hazırlayıp bunu ifşa olmayacak şekilde görüşmek mümkün
müdür?”
Sanık Süha Tanyeri:”Hayır.”
Avukat Kürşad Veli Eren:”Bunu açmanızı istiyorum.”
Sanık Süha Tanyeri:”Yani nesini açayım? Yani hayır.”
Avukat Kürşad Veli Eren:”Yani hayır. Bir plan seminerinde bir başka planı, bir başka planı
ifşa olmayacak şekilde görüşebilmek mümkün müdür? Fiilen mümkün müdür?”
Sanık Süha Tanyeri:”Şimdi ya bir plan semineri düzenleniyorsa, bu plan seminerinin ya
inceleneceği bir plan vardır ki ben şunu da söyleyeyim, yani plan semineri illa bir plana yönelik
de olmaz yani eğitim semineri de vardır, efendime söyleyeyim lojistik seminerde vardır. Diyelim
ki biz plan semineri diyoruz. Plan seminerini özür dilerim, bir plan seminerini inceleyeceksek ve
bunda da inceleyeceğimiz plan belli ise zaten o plan üzerinde çalışma yapılır o plan vardır başka
bir plan hazırlanmaz. Ha bu planın nelerini inceleyeceğiz, hangi açıdan inceleyeceğiz bunu
belirtmek için de bir senaryo hazırlanır, o da olasılığı en yüksek tehlikeli senaryo şeklinde
hazırlanmıştır. Yani olasılığı en yüksek tehlikeli senaryo derken de artık resmi bir evraktan
korkmaya başladık. Olasılığı en yüksek tehlikeli senaryo, Milli Güvenlik Siyaset Belgesinin ve
TÜMAS’ın dillendirilmiş şeklidir. Onda da Irak vardır, onda da Irak vardır. Onda Kıbrıs vardır
ikisinde de Kıbrıs vardır, ikisinde de Yunanistan vardır, ikisinde iç tehdit vardır. Yani dolayısı ile
efendim, yani özetle yani bir plan seminerinde hangi plan incelenecekse o plan üzerinde
görüşülür. O plan üzerinde sorunlu sahalar varsa onlar üzerinde soru hazırlatılır. Yani bizde
seminerde bana müsaade eder misiniz?”
Mahkeme Başkanı:”Müdahale etmeyin.”
Sanık Süha Tanyeri:”Bizde seminerde egemen harekat planını inceleyeceğimizi baştan
beri söylemişiz. Bunu hangi şartlar altında inceleyeceğimizi de baştan emrini vermişiz. Ne bu
emirlerin dışına çıkılmış, ne de bu emirlerin dışına çıkıldığına dair hiçbir emare şey yok üretilen
sahte belgeler haricinde. Bilmiyorum açabildim mi?”
Mahkeme Başkanı:”Peki.”
Avukat Kürşad Veli Eren:”Ben ben size bunu askeri bilirkişi raporundan sormuştum. Yani
Ahmet Erdoğan’ın bilirkişi raporunda ifşa olmayacak şekilde görüşülmüş olabileceği diyordu.
Ben böyle bir görüşmenin o seminerde fiilen mümkün olup olamadığını sormuştum yani.”
Sanık Süha Tanyeri:”Kesinlikle böyle bir şey olamaz. Zaten seminerde toplu halde yapılan
bir faaliyettir.”

Mahkeme Başkanı:”Şimdi soruları sanık müdafileri doğrudan sorar, cevaplayan da
Mahkeme Heyetine karşı cevaplar yani.”
Sanık Süha Tanyeri:”Pardon.”
Mahkeme Başkanı:”Usul budur yasada.”
Sanık Süha Tanyeri:”Tabi ilk defa.”
Mahkeme Başkanı:''201. madde de geçen bu onu hatırlatma babından söylüyorum.
Sorusu evet çapraz sorguyu bitirip ara vermek istedik ama.”
Sanık Namık Koç:”Sayın Başkanım tarafınızdan sanığa şu soruyu tevcih eder misiniz?
Süha Tanyeri Harekat Başkanı olarak görev ve fonksiyonu kapsamında sıralı amirlerinden aldığı
bir emri bu seminere katılanlardan hangi seviyeye kadar iletir.”
Mahkeme Başkanı:”Evet soruyu duydunuz. Süha Bey cevaplar mısınız?”
Sanık Süha Tanyeri:”Şimdi Ordu Komutanından aldığım bir emri benim ileteceğim yer
Kurmay Başkanıdır, Harekat Yar. Başkanıdır. Ben Ast Birliklere Ordu Komutanının emrini iletme
yetkisine sahip değilim. Dolayısı ile Ordu Komutanı bana bir emir verirse, ben bunu sadece
Kurmay Başkanına veya hatta çıkışta hemen prosedürü de söyleyeyim çıkışta Kurmay
Başkanına giderim. Derim ki; Ordu Komutanından çıktım, bana şu emirleri verdi. O ne
yapılacağını söyler veya tamam der. Yok hemen çıkışta yine Kurmay Başkanına söylesem dahi
Kurmay Yar Başkanına da giderim ona da derim ki Ordu Komutanı böyle böyle bir emir verdi
dolayısı ile benim Ast Birliklere herhangi bir emir iletme yetkim yoktur.”
Mahkeme Başkanı:”Yetkiniz yoktur peki. Dursun Çiçek bir soru sormak istiyordu herhalde.
Mikronu ilettiniz mi?”
Sanık Dursun Çiçek:”Yaklaşık 15–16 aydır önce soruşturma, sonra da kovuşturma
safhasında, yasal yollarla ele geçirilmiş hukuki deliller dikkate alındığında hala ne ile
suçlandığınızı tespit edebildiniz mi? Teşekkür ederim.”
Sanık Süha Tanyeri:”Hayır henüz yani ne ile suçlandığımı bende pek anlamış değilim.
Yani şu anda ki sorularda seminer ile ilgili ama iddianamede dahil seminerin suç olmadığı
belirtiliyor. Zaten seminere katılanlardan da, yanlış söyleyebilirim ama 162 kişiden 48 kişisi
burada.”
Mahkeme Başkanı:”Peki.”
Sanık Süha Tanyeri:”Bilmiyorum evet.”
Mahkeme Başkanı:”CMK’nın 201.”
Sanık Süha Tanyeri:”Ben bir şey ilave edeceğim. Müsaade ederseniz.”
Mahkeme Başkanı:”Buyurun.”
Sanık Süha Tanyeri:”İki konuda ilavem var. Birincisi Mahkeme düzeni ilk defa
Mahkemeye çıkıyorum, düzenini fonksiyonlarını bilmiyorum. Tabi cevap vermeyeceğinizi de,
bilerek sadece şeyi sormak istiyorum. Sayın Savcının burada ki görevini merak ediyorum, merak
ettiğim konu şu. Efendim 2 tane hazırlanmış 4 kişi tarafından hazırlanmış, 4 Savcı tarafından
hazırlanmış bir iddianamemiz var. Bu iddianamede bizim lehimize olan hiçbir konu yok, ama
yani o Savcılar böyle bir böyle uygun görmüşler. Böyle bir iddianameyi yazıp göndermişler.
Sayın Heyet de bunu kabul etmiş. Şimdi benim merak ettiğim konu Sayın Savcı, bu iddianameyi
hazırlayan 4 kişinin vekili mi değil mi? Bilemiyorum sormuyorum da zaten.”
Mahkeme Başkanı:”Peki.”
Sanık Süha Tanyeri:”Pardon efendim. Pardon vekili mi, değil mi? Bunu bilmiyorum. Vekili
ise onun yapacak bir şeyi yok. Sonuna kadar bu evrakları savunmak zorunda. Ama yok bu
Mahkemenin Savcısı ise bu iddianame yayınlandıktan sonra ortaya çıkan bazı şeyler var. Yani
burada saklanıp da sonradan ortaya çıkan bazı belgeler var. Bu Mahkemenin Savcısı ise acaba,
yani suçlamak için söylemiyorum, hâşâ yani kimseyi suçlamam. Ama yani bu Mahkemenin
Savcısı ise o zaman bilmiyorum sizi ikaz etmesi gerekiyor mu? Ya Sayın Heyet, afedersiniz ya
Sayın Heyet bu iddianameden sonra saklanmış bazı belgeler çıktı. Bu belgeler bu iddianameyi

biraz çürütüyor gibi diye bilmiyorum böyle bir şey söylemesi gerekir mi gerekmez mi? İkinci konu
da savunmamda taleplerimi yapmıştım. Müsaade ederseniz, uygunsa bir talep daha ilave etmek
istiyorum o da şu: Şimdi üst yazı plan çalışması 2003 dosyası içerisinde yer alan Aralık 2002
tarihli bir belge var. Söz konusu bu belgenin de ekleri olduğu ifade edilen EK-A ve EK-B
belgeleri var. Belgelerin dijital yolları, yani ne zaman kimin tarafından hazırlandığı ve de başta
her iki belgenin yani üst yazı ile ekleri her iki belge olarak diyorum. Üst yazının konusu ile eklerin
konuları mukayese edilerek bu belgelerin yani bu eklerin hakikaten bu üst yazının eki midir, değil
midir? Konusunun Mahkeme tarafından yetkili bir merciye inceletilerek karar verilmesini talep
ediyorum. Çünkü üst yazının, üst yazı evrakın konusu 1. Ordu plan semineri 2003. Bahsettiğim
EK-A ve EK-B’deki belgeler ise plan çalışması 2003 konulu bir yazının eki olduğunu söylüyor.
Başkada üst yazı ile ekler arasında irtibat kurabilecek bir done yok. Dolayısı ile tarih yok, dağıtım
yani evrak numaraları bilmem neleri yok. Dolayısı ile bir tek irtibatı buradan kurabiliyorsunuz.
Ama buna da bakıyorsunuz birisinin konusu Ahmet öbürünün ki Mehmet. Bunun teyit edilmesini
talep ediyorum. Arz ederim.”
Mahkeme Başkanı:”CMK’nın 201. maddesi gereğince sanık Süha Tanyeri’nin çapraz
sorgusu da bitmek sureti ile tüm savunma aşaması şimdi bitti. İleride tabi delillerin tartışılması
aşamasında söz alabilir ya da talepler konusunda da söz alabilir. İzzet Ocak savunmasına
geçecek. Bir 45 dakika zaman ayırabiliriz 10 dakika ara verelim sonra 45 dakika savunmasını
alıp öğle arası vereceğiz.”
Duruşmaya 10 dakika ara verildi.
Duruşmaya kaldığı yerden devam olundu
Mahkeme Başkanı:”İzzet Ocak savunmasını yapacak. Daha önceki duruşmalarda
savunma almaya başladığımızda CMK’nın 147 ve 191. maddesindeki hakları hatırlatmıştık.
Onları biliyorsunuz. Müdafiiniz hazır. Sizde hatırlattığımız duruşmada hazırdınız. Savunmanızı
yapınızın buyurun.”
Sanık İzzet Ocak:”Soruşturma aşamasında, soruşturma aşamasında şüpheli kovuşturma
aşamasında sanık denmesinden duyduğum ızdırabı ve öfkeyi belirterek konuşmama
başlıyorum. Bu salonda, bu salonda rahat nefes alamıyorum. Boğulacak gibi oluyorum. Sanık
sandalyesinde oturamıyorum. Çünkü sanık sandalyesinde oturmayı hak edecek bir şey
yapmadık. Bu salonda bulunduğum her an kahroluyorum. Bizleri bu salonda sanık
sandalyesinde oturmak zorunda bırakan sözde silah arkadaşları ile bu davayı düzenleyenlere,
destekleyenlere, bizlere cehennem hayatı yaşatanlara buradan Silivri’den selam olsun. Büyük
Atatürk:“Askerler mert olur. Türk askeri ise mertlerden daha mert pek civanmert olur.” demişti.
Biz kimseden mertlik beklemiyoruz. Sadece bu olay ile ilgili kim ne biliyorsa adam gibi gelsin
anlatsın onu bekliyoruz. Şimdi arka bölümde oturan arayan ve soran gözlerle bize bakan,
bizlerden tecrit edilen, İstanbul Silivri arasında adeta mekik dokumak zorunda bırakılan, hafta da
bir gün soğuk cam duvarın arkasında yüzlerini gördüğümüz ve seslerini duyduğumuz
çocuklarımıza, eşlerimize, ailelerimize ve dostlarımıza sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Bu
ülke için sizler bedel ödüyorsunuz. Sizlere yardımcı olmak bizim içinde onurdur diyebilen
yurtsever avukatlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Son olarak yüksek platformun üstünde
oturan, istemedikleri halde hakkımızda sürekli tutuklama, yakalama ve tutukluluğun devamına
kararı vermek zorunda bırakılan, ancak makul süreyi bizce çoktan aşan Mahkeme Heyetine de
bir kül olarak merhaba diyorum. Sayın Başkan yanlış bir bilgi almadıksa, geçen hafta içinde bir
yakınınızın vefat ettiğini duyduk. Size de başsağlığı diliyorum. Sayın Mahkeme savunmam 3
bölümden oluşmaktadır. 1. bölümde 22 Şubat 2010 tarihinde gözaltına alınmamdan itibaren,
hakkımda 3 kez tutuklama, 1 kez yakalama ve 2 kez tahliye kararı verilmiştir.
Sanık İzzet Ocak:”Daha sonra Murat Bey. Bugün itibariyle 6 ay 21 gün olan tutukluluk
süresi içinde yaşadıklarımı ana hatları ile ifade edeceğim. 2. bölümde ise bu bölümde hakkımda
iddia edilen dijital çeşitli yazı, liste ve çizelgenin her birini iddia 1, iddia 2 şeklinde ayrı ayrı

cevaplandıracağım. 3. ve son bölümde 2. bölümün dışında kalan, iddianamenin çeşitli yerlerinde
geçen ve beni ilgilendirdiğini düşündüğüm iddialara cevaplarım bulunmaktadır. Sayın Mahkeme,
ben iddianamedeki ve koltuk numarası 11 nolu sanık İzzet Ocak’ım. 1969–2009 yılları arasında
40 yıl süreyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin şerefli üniformasını giydim. 34 yıllık fiili hizmetimin 17 yılı
Kıta Komutanlıklarıyla geçmiştir. Tuğgeneral rütbesi ile sırasıyla Ağrı, Kahramanmaraş, Silopi,
Cizre’de Mekanize ve Zırhlı Tugay Komutanlıkları yaptım. Güzel yurdumuzun 18 ayrı yerinde
görev yapmaya müteakip, 2009 yılı Ağustos ayında emekli oldum. Onurumla ve şerefimle
görevimi tamamladım ve emekli oldum. Rahat bir nefes alacağım ailemle, eşimle, çocuğumla
ilgilenme imkanı bulacağım diye sevinir, bir dönemi yaşamaya başlamıştım. Ama ne mümkün.
Bunlar benim iyi temennilerim olarak kaldı. 22 Şubat 2010 Pazartesi sabahı evimin kapısı
çalındı. O saatte kimseyi beklemiyordum. Haftanın ilk günü günün o saatinde de misafir gelmez
zaten. Kapıyı açtığımda, biri bayan 11 polisin merdivenlerde askeri tabirle birer kolla
sıralandığını görünce inanının abartmıyorum beynimden vurulmuşa döndüm. Sokakta köşe
başları polis tarafından tutulmuş. Dışarıdan bakanların herhalde bu evden terörist başını
alacaklar zannedeceği bir manzara. Tablo aynen böyle abartmıyorum. Çok değil daha, 1 sene
önce Cudi ve Gabar dağlarının güneyinde, Silopi ve Cizre ilçeleri dahil Siyah Kaya Habur Ova
köy dahil bir kısım unsurları da, Irak’ın Kuzeyinde bulunan Türkiye Irak Suriye sınırında, hassas
bir bölgede 172. Zırhlı Tugay Komutanı olarak görev yapıyordum. Ve ne yapıyordum biliyor
musunuz? Terörle mücadele ediyordum. Kapıdaki polislerin yeleklerinde büyük harflerle TEM
yazdığını gördüm. Bu TEM’ler terörle mücadele için teşkil edilmemişler miydi? Ben mi yanlış
biliyorum? Türkiye’nin geldiği noktaya bakın. Yıllarca en güç koşullarda hizmet ederek
köşelerine çekilmiş emekli general, amiral, subay, astsubaylar TEM polisleriyle evlerinden
toplanıyor. Ne de olsa ileri demokraside yaşıyoruz değil mi? Evim 4,5 saat süreyle didik didik
arandı. Dava konusu ile ilgili tek bir şey yok tabi ki. Böyle bir şeyin olması mümkün mü? Asla
mümkün değildir. Bilahare Vatan Caddesinde Emniyet Müdürlüğünde hiçbir şey yapılmadan
boşu boşuna 3 gün 3 gece geçirmek ya da beklemek işkence değil mi? Sabahın abartmıyorum,
saat 04:30’unda tekrarlıyorum sabah 04:30’unda parmak izi ve fotoğraf çektirme işlemi işkence
değil mi? Vatan Caddesinden Beşiktaş Adliyesine geldik. Adliyede tam anlamıyla keşmekeş bir
ortam. Kimin ne yaptığı ya da ne yapacağı belli olmayan bir atmosfer. Biz şaşkın, avukatlarımız
şaşkın. Savcılıkta verdiğim ifadem, iddianamenin 505 ve 506. sayfalarında yazılı bulunmaktadır.
İfademi burada tekrarlamayacağım. İfademin sonunda görevli Savcıya seminerle ilgili merak
ettiği, öğrenmek istediği bir şey varsa anlatayım diye söyledim. Cevaben Savcı Bey bana
esasen size soracak fazla bir şey yok diyerek ifade verme işlemini tamamladı. Bende herhalde
ifadem yeterli, adliyeden çıkıp evime gideceğim beklentisi içinde koridorda avukatlarımla
beklemeye başladım. Uzun süren, sinir bozucu bekleyişten sonra tutuklanma istemiyle nöbetçi
mahkemeye sevk edildiğimi öğrendim. Bu arada adliye binasının alt katında bulunan
yemekhanede, ilkel bir ortamda ses örneklerimiz alındı. İnsan merak eder ya ses kaydından
sonra kaydedilen sesimizi dinlemek istediğimizde, bunu beceremeyen bir görevli bulduk
karşımızda. Yine saatler süren bekleyiş ve nihayet gece yarısı 00:15 gibi nöbetçi hakimin
karşısındayım. Savcılıkta verdiğim ifademin bazı bölümlerini Hakim Beye biraz daha
genişleterek ifademi verdim. Bu ifadem esnasında nöbetçi hakim bana sadece ve sadece bir
soru sordu. O soru neydi biliyor musunuz? O soru Profesör Doktor Türkan Saylan ile
tanışıklığımın nereden geldiği oldu? Sözde balyoz güvenlik harekat planı ile ilgili olarak gözaltına
alınıyorum ve tutuklanmak istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk ediliyorum ve bana sorulan
soruya bakar mısınız? Şimdi burada merhum Profesör Doktor Türkan Saylan ile nereden
tanıştığımızı kısaca izah edeceğim. Yıllar önce Hakkari’de Dağ ve Komando Tugayında Kurmay
Başkanı olarak görev yapıyordum. Kendisi ile o dönemde Hakkari’de tanıştık. Hani peş peşe
helikopterlerin düşürdüğü yıllar ile her gün 10–15 şehit verdiğimiz günler. Şehit Jandarma
Yarbay Mesut Kurular’ın, şehit Kurmay Kıdemli Binbaşı Recep Güngör’lerin, şehit Kurmay

Binbaşı Hüseyin Güvercin’in, şehit Topçu Yüzbaşı Nazmi Elmas’ın hepsinin tek tek saymayayım
son askerimiz son evladımız Piyade Er Siirt Baykan’lı Şakir Baştuğ. Bunlar beynimde kazınmış
duruyor. Bunları silip atmam mümkün değil. O yüzden zaman zaman duygusal ifadelerde,
duygusal patlamalar yaşarsam, lütfen anlayışla karşılayın. Hem bölgede terörle mücadele
ediyorduk hem de bölge insanına hizmet götürmeye çalışıyorduk. Kimin aklına gelirdi bu
mücadeleyi sürdüren insanlar yıllar sonra bir terör suçlusu gibi Silivri’de bu salonda
yargılanacaklar. Türkan Saylan ile tanışıklığımız Ağrı’da Tugay Komutanı olarak görev yaptığım
dönemde ve merhumenin ölümüne kadar devam etti. Kendileri bizim açtığımız Mehmetçik
dershanelerinde başarılı olan ancak maddi durumu elverişli olmayan çocukların öğrenimleri için
burs, yurt ve benzeri imkanlar temin etmeye çalışıyorlardı. Ağrı’da Tugay Komutanı olarak görev
yaptığım dönemde Milliyet gazetesinin de desteğini sağlayarak orada bir kız öğrenci yurdu
yaptılar. Ben bu çalışmalara olabildiğince yardımcı olmaya çalıştım. Keşke imkanım olsaydı
daha fazlasını yapsaydım ya da yapabilseydim. Bizim yaptığımız bu çalışmalara ilişkin ulusal ve
yerel basında çıkan haberler, 166. klasör sayfa 326 ve devamında yer almaktadır. Merak
edenler için söylüyorum. Bu bölümde yer almaktadır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da
yaptığımız bu çalışmalarda bize böylesine destek sağlayan Profesör Doktor Türkan Saylan ile
tanışıyor olmaktan onur duyuyorum. Burada kendilerini rahmetle anıyorum. Profesör Türkan
Saylan’ın yıllardır kanser hastalığı ile mücadele ettiğini biliyordum. Yapılmasına önayak
olduğumuz kız yurdunun açılışı için Ağrı’ya geldiklerinde bu hastalığının hayli ilerlemiş olduğunu
gördüm. 2009 yılı Nisan ayında sağlık durumunu sormak için cep telefonumla kendisini
aramama rağmen, kendileri ile görüşemedim. Hastalığı ilerlemişti. Tanımadığım bir bayan
telefonu açtı ve onunla konuştum. Konuştuğum bayana Türkan Saylan’ın, sağlık durumunu
merak ettiğimi ve iyi dileklerimi kendisine iletmesini rica ettim. Bu telefon konuşmasını bile benim
için hazırlanan, 166. Klasör sayfa 394’e koymuşlar. Bu konuşma yetmemiş, daha sonra Profesör
Türkan Saylan ile benim tanımadığım başka bir bayan arasındaki konuşmayı da buraya
eklemişler. Bunlar kuş beyinlilerin konuyu karmaşık hale getirmek için gösterdikleri beyhude
çabalardır. İnsanlık ve insani davranışlar bu kadar ucuz mu? Yazıklar olsun bunu yazanlara.
Profesör Türkan Saylan kendilerini telefonla aramamdan, 1 ay sonra da vefat ettiler. 25 Şubat
2010 gece saat 02:20’de tekrarlıyorum, gece saat 02:20’de adil yargılanmanın en hızlı ve en
güzel örneği sergilenerek, benim de aralarında bulunduğum, 34 kişinin 33’ü tutuklandı. Bir
arkadaşımız rahatsızlığı nedeni ile hastaneye kaldırıldığı için 34 sayısı tamamlanmadı
tamamlanamadı 33’te kaldı. Böylesine bir tablo ile ne kadar iftihar edilse azdır herhalde. Sabaha
karşı saat 05:00 gibi Metris Cezaevine geldik. Metris Cezaevinden, hemen onun karşısında Baş
Tabya Kışlası bulunuyor. Baş Tabya Kışlasına doğru baktım. 1976–1978 yılları arasında
askerlerime eğitim yaptırdığım araziye ve oraya diktiğimiz ağaçlara baktım. Biz oraya çam
ağaçları dikmiştik. Şimdi birileri balyoz adı altında, bizim ocağımıza incir ağacı dikmeye çalışıyor.
Ne hazin bir çelişki değil mi? Sayın Mahkeme her şey aklıma gelirdi ama bir gün cezaevine
gireceğim ve boşu boşuna konuşmamın başında söyledim, bu gün 6 ay 21 gün oldu boşu
boşuna cezaevinde yatacağım, aklıma hiç gelmezdi. Tarihin mi, yoksa talihin garip bir cilvesi mi
bilmiyorum doğrusu. Bildiğim bir şey var tabi. Ben ettiğim yemine sonuna kadar sadık kalarak bu
millete bu ülkeye, sıdkı sadakatle hizmet etmeyi şereflerin en büyüğü saydım. Mithat Paşa gibi
bende cenabı Hakk’a şükrediyorum. Bu mahkemeye hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet ve benzeri bir
suçla gelmedim. Buraya gelişimin nedeni milletime ve vatanıma olan sevgimdir. Ne olursa olsun
ben kızımı, eşimi, ailemi sevdiğim gibi emeklilik dönemimde de milletimi ve vatanımı sevmeye
devam edeceğim. Buna da hiç kimse mani olamaz. Ama o günden itibaren özgürlüğümün
elimden alındığı, 22 Şubat 2010 tarihinden itibaren tutuklu kaldığım her gün bana aileme ve
arkadaşlarıma bu üzüntüyü yaşatanlara lanet okuyorum. Bu iğrenç komployu kuranlara ve
destek olanlara da, lanet okumaya devam edeceğim. 26 Şubat 2010, 5 numaralı Silivri Ceza
İnfaz Kurumuna geldim. Son 5 yılımı, demin ifade etmiştim ama son 5 yılımı Ağrı,

Kahramanmaraş, Silopi, Cizre ve Afyonkarahisar’da geçirdikten sonra emekli olmuştum. Emekli
olalı daha 5 ay olmuştu ve ben 55 yaşında 5 numaralı Silivri Ceza İnfaz Kurumunda tutukluyum.
Bu 5 rakamı bana herhalde çok uğurlu geldi. Diğer arkadaşlarım gibi suçumun ne olduğunu
daha doğrusu ne ile suçlandığımı anlamaya çalışıyordum. Ama buna olanak yoktu. Cezaevinde
ne araştırabilirsiniz? Kiminle konuşabilir? Kime ne sorabilirsiniz? Oysa adı malum bazı gazete ve
televizyonlar kendilerine, altın tepsi içinde özel olarak servis edilen yalan yanlış yazılarla
yayınlarını sürdürüyorlardı. Ve bizde bunları cezaevinde televizyondan izliyoruz, gazetelerden
okuyoruz. Daha önce adına sanına rastlanmayan, belli bir mevki ve mevki ve akademik seviyesi
olmayan insanlar televizyondan, televizyonda boy göstermeye başladılar. Bize olan nefretliklerini
kustuklarını izliyoruz. Ancak tutuklu olduğumuz için bunlara cevap veremiyoruz. Sayın Başkan
bu neye benzer biliyor musunuz? Birileri sizi tutuyor diğerleri de fırsat bu fırsat vuruyor. Bu
tutmaların ve vurmaların hiçbir ahlaki tarafı yoktur. Esasen bunlardan ahlaki davranış beklemek
de hayaldi. 1 Nisan şakası gibi 1 Nisan 2010 Perşembe günü tahliye oldum. O günlerde 3 Nisan
2010 Cumartesi günü eşimle beraber Cumartesi günüydü, kızımı görmeye yurt dışına
gidecektik. O dönemdeki avukatım aman efendim gitmeyin bunlar arkanızdan gene atar tutarlar,
konuşurlar dediği için ben 3 Mart afedersiniz 3 Nisan Cumartesi günü eşimi havaalanından yurt
dışına uğurladım. Ben evime kös kös döndüm ve 4 Nisan 2010 Pazar günü hakkımızda, 2. kez
tutuklama kararı verildi. 2–3 günlük evci iznimizi kullandıktan sonra akşamda emniyete telefon
ettim. Benim evime bir daha polis gelmesin ben Pazartesi günü kendim adliyeye gidip kendileri
ile bu tutukluluk hakkında kararı bekleyeceğimi söyledim ve öyle yaptım. 5 Nisan 2010 Pazartesi
sabahı mesaiye gider gibi Beşiktaş Adliyesine gittim. Beşiktaş, Metris, Silivri güzergahını takip
ederek 2. kez olduğu için alıştık bu güzergaha adeta 2. adresimiz olan Silivri sefer görev yerinde
hapis hayatına kaldığım yerden devam etmeye başladım. 30 Nisan 2010 tarihinde dosya
üzerindeki yasağın kısmi olarak kaldırılması kararı verilmişti. Böylece 19 Şubat 2010 TÜBİTAK
raporu ve 22 Şubat 2010 tarihli kurmay binbaşının raporu ile hiç hak etmediğimiz halde
sırtımızdan hançerlendiğimizi öğrendik. Tekrarlıyorum hiç hak etmediğimiz halde sırtımızdan
hançerlendiğimizi öğrendik. Neredeyiz? Silivri 5 nolu Ceza İnfaz Kurumundayız. TÜBİTAK
raporu bir dönemin güzide kurumunun tarihinde kara bir leke olarak kalacaktır. Bu raporu
hazırlayan sözde uzmanları da er geç bunun hesabını hukuk önünde vermek zorunda
kalacaklardır. Buna inanıyoruz ve güveniyoruz. Gelelim kurmay binbaşının raporuna. Kurmay
binbaşının raporu tek kelime ile rezalettir. Tekrarlıyorum tek kelime ile rezalettir. 2003 yılındaki 1.
Ordu plan semineri 2003’te, 2003’te egemen harekat planı incelenmişti. Ancak bu binbaşı bu
planı incelemeden nasıl bilirkişi raporu hazırlar anlamak mümkün değildir. Anılan şahıs tırnak
içinde bana verilen balyoz güvenlik planı gerçek ise tekrarlıyorum. Bana verilen balyoz güvenlik
planı gerçek ise faraziyesini temeline dayanarak raporu hazırlamaya başlıyor. Burada temel
konu tekrarlıyorum, bu bilirkişi raporunun hazırlanmasında temel olması gereken konu bizatihi
sözde balyoz güvenlik planının gerçek olup olmadığının tespit edilmesi olmalı idi. Bu tespit
yapılmamış, yanlış bir yol izlenmiştir. Bilirkişi raporundaki üslup ve kullanılan kelimelerinde bir
binbaşının yaşı, bilgisi ve tecrübesi ile uyumlu olmadığını düşünüyorum. Bu nedenle anılan
binbaşının tanık olarak buraya çağrılmasını ve bu raporu nasıl hazırladığını burada bizlere
anlatmasını istirham ediyorum Sayın Başkanım, Sayın Heyet. Çünkü hançer sırtımızda hala
duruyor. Bu bizim sırtımızda siz bunu anlayamazsınız. 1. Ordu plan semineri 2003’ün cereyan
tarzı planı incelendiğinde ki bu dosya kapsamında var, genelde albay ve daha üst rütbeli
personelin takdimler yaptığı, söz aldığı görülecektir. Orada isim isim, rütbe rütbe, saat saat,
dakika dakika, gün gün kim, neyi, ne kadar süreyle anlattı yazılı. Lütfen açın bakın. Albay ve
daha üst rütbelilerin takdim yaptığı böyle bir semineri inceleyerek bilirkişi raporunu hazırlama
görevinin daha akademiden mezun olalı, 1 ya da 2 sene net olarak bilmiyorum tecrübesiz bir
kurmay binbaşıya verilmesini doğrusu ben iyi niyetle karşılamıyorum. İyi niyetle tekrarlıyorum
karşılamıyorum. Bu kapsamda bu kurmay binbaşıyı bilirkişi olarak görevlendirenlerin de şimdi

sıralıyorum bunlar kim? 1. Ordu Askeri Savcısı Hakim Albay Bülent Münger, 1. Ordu Kurmay
Başkanı Tümgeneral Muharrem Yavaş, Dönemin 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hasan
Iğsız, 3. Kolordu Kurmay Başkanı Tümgeneral İsmail Serdar Savaş ve 3. Kolordu Komutanı
Korgeneral Hulusi Akar’ında buraya çağrılıp bu bilirkişi raporu nasıl yazıldı, hangi safahatlardan
geçti, nereye ulaşıldı burada bize anlatmasını tekrar sizlerden istirham ediyorum. Anılan kurmay
binbaşının raporu ile birlikte Jandarma Muhabere Yüzbaşı A. Hakan Erdoğan’ın bir bilirkişi
raporu hazırladığını da geçen hafta içinde öğrendik. Ancak bu Jandarma Muhabere Yüzbaşı A.
Hakan Erdoğan’ın teknik bilirkişi raporu yeni öğrendiğimize göre söylüyorum daha önce bu
bilgiye haiz değildik. 1. Ordu Askeri Savcısı tarafından 24 Şubat, 24 Şubat 2010 tarihli bir üst
yazı ile Beşiktaş Adliyesine gönderildiğini de yeni öğrendik. Efendim rapor burada. 24 Şubat
2010 imzalayan, 1. Ordu Askeri Savcısı Bülent Münger, Hakim Albay 1. Ordu Askeri Savcısı
imza bloğunu nota mat okumak için tekrarladım bu cümleyi. Yüzbaşı Hakan Erdoğan’ın, teknik
bilirkişi raporunun da Beşiktaş raporunun, ne hikmetse tekrarlıyorum ne hikmetse Beşiktaş
Adliyesinde buharlaşarak yok olduğunu da bu vesile ile öğrendik. Kurmay binbaşının bilirkişi
raporu ekleri ile beraber tamı tamamına 32 sayfa ve bir CD’den oluşmakta. Şimdi size
gösterdiğim Jandarma Muhabere Yüzbaşı A. Hakan Erdoğan’ın, teknik bilirkişi raporu ise ekleri
ile birlikte üşenmedim saydım 278 sayfa ve 1 CD’den oluşmakta. Hani 5–10 sayfa olsa bir
yerlere düşmüştür çekmeceye, masa arkasına falan gitmiştir denebilir ve makul, mantıklı da
karşılanabilir. Masumiyetine de inanılabilir. 278 sayfalık bir rapor Sayın Başkan. Ve kurmay
binbaşının 32 sayfalık raporuna bir şey olmuyor ve bu rapor ile sırtımızdan hançerleniyoruz,
hançerleniyoruz. Bu hançer hala sırtımızda duruyor. Jandarma Muhabere Yüzbaşı Hakan
Erdoğan’ın bizlerin masum olduğunu belgeleyen 278 sayfalık adeta bir kitap kalınlığındaki
raporu yok ediliyor. Olacak şey mi?”
Mahkeme Başkanı:”Burada savunmanızı kesme anlamında şey. Şimdi geçen duruşmada
bu Yüzbaşı Hakan Erdoğan’ın raporu konusunda itirazlar olmuştu. Ben onu inceledim, Heyetimiz
onu inceledi. Klasör 48, dizi 483’te CD var. Bu az önce sizinde gösterdiğiniz yazının altına
eklenmiş halde CD var. CD’yi açtım, CD’de yani ben bizzat da inceledim, şeyin Ahmet
Erdoğan’ın CD ortamında raporunu gördüm. Şeyin de bu Hakan Erdoğan’ın raporunu da
Heyetimiz ara kararında da vardır. Aslına uygun onaylı örneğini 1. Ordu Komutanlığı Askeri
Savcılığından istedi. Daha önceki duruşmalarda bu CD nerede diye savunma sormuştu. CD
dosyada rapor aslıda istendi bilginiz olsun.”
Sanık İzzet Ocak:”Sayın Başkanım sizin masumiyetinize ya da samimiyetine inanıyoruz.
Ama ben burada iyi niyet olduğunu kabul etmiyorum ki hiçbir arkadaşım da kabul etmiyor. Bakın
efendim. Bakın efendim. Yazı bu bakın. Ve Askeri Savcıyı da bu yüzden istiyorum buraya. Bakın
2. maddeye lütfen bakın öyle bir yazılmış ki bu madde içinde 2 rapor var aslında. Bir kurmay
binbaşının raporu ve CD’si ve Jandarma Muhabere Yüzbaşı Hakan Erdoğan’ın raporu ve CD’si
aynı cümle içinde geçiyor. Ama dikkatle okumadığınızda bunu fark etmeniz mümkün değil ve
askeri yazışma gereği bu yazının ekinde ne varsa ne varsa yazının altında zoom kamera ile
göstermek mümkün mü, biraz daha rica etsem yaklaşır mısınız? Murat Bey. Bir dakika okunacak
bir şey yok bekleyin be acele etmeyin efendim anladım. Efendim bizim askeri yazışmalarda
askeri yazışmalarda sizde öyle yapıyorsunuz. Yazının ekinde hangi ekler varsa yazının sol
altında ekler diye büyük harflerle yazılır. Altı uzunlamasına çizilir, iki nokta üst üste konur ve 2.
madde de burada geçtiği gibi EK-A iki nokta üst üste aç parantez Kurmay Binbaşı Ahmet
Erdoğan’ın 32 ekleriyle beraber 32 sayfalık raporu ve bunun CD’si denir. Devamında EK-B
olarak çünkü aynı madde içinde 2 rapor var. EK-B olarak da EK-B iki nokta üst üste aç parantez
Jandarma Muhabere Yüzbaşı A. Hakan Erdoğan’ın ekleriyle beraber 278 sayfalık teknik bilirkişi
raporu ve 2 CD. Yani bunun ekinde 2 rapor var ve 2 CD var Sayın Başkan. Tek CD yok efendim.
Tek CD yok. Velev ki öyle oldu bir yanlışlık oldu. Bu 2 ciltlik iddianameyi hazırlayan Sayın
Savcılar bunu incelemediler mi? Madem diyelim oldu ya çok aksi bir durum oldu çıkmadı. Açıp

Askeri Savcıya bunu soramazlar mıydı? Üstelik bu Savcılarımızın da çok başarılı olduğunu
biliyoruz. Muhtemelen geçmişleri de çok başarılı. Artı bu iddianame de çok başarılı olmuş ki bu
2, 4 Savcımızdan 2’si de Yargıtay’a üye seçildiler. Dimi efendim?
Mahkeme Başkanı:”1. bölüme devam edeceksiniz değil mi?”
Sanık İzzet Ocak:”Evet efendim.”
Mahkeme Başkanı:”Onu bitirin ara verelim.”
Sanık İzzet Ocak:”Öyle yapacağım efendim. Şurada 1,5 sayfa 2 sayfa bir şey var. Çoğu
yerleri atladım efendim. Çoğu yerini de atladım. Aslında.”
Mahkeme Başkanı:”(mikrofon kapalı olduğundan anlaşılamadı)”
Sanık İzzet Ocak:”Aslında çok şey varda burada kendimizi tutmaya, sinirlerimize,
öfkemize, ızdırabımıza, hakim olmaya çalışıyoruz. Balyozun kan kaybederek çekice döndüğü,
hatta toz olduğu bir safhada Gölcük’te çöp torbasından çıkan, esasen oraya içerideki işbirlikçiler
tarafından konduğu belli olan, 40 kuruşluk bir CD ile bu davaya bir iki ünite kan verilmeye
çalışılmıştır. Bu sanal ve dijital dava için bir iki ünitenin kanın yeterli olmayacağını, tutuksuz
yargılandığımız dönemde biliyorum arka tarafta, salonun giriş bölümünde çay ocağında görevli
mahkumlar bile anlamıştır diye düşünüyorum. 11 Şubat 2010 tarihinde bizi 3. kez tutuklayarak
eski, sözde yeni belge ve delilleri engellemeye, delilleri incelememizi engellemeye çalıştığınızı
ve bunda da başarılı olduğunuzu söylersem, Mahkeme olarak buna ne cevap verirsiniz? Maruz
kaldığımız dijital teröre karşı kendimi, kendimizi savunmamız için cezaevinde şahsi
bilgisayarlarımızı da kullanmamıza müsaade etmediniz. Bu durumu silahların eşitliği kuralı ile
izah etmek için mutlaka bir gerekçeniz vardır. Ben 5–7 Mart 2003 tarihlerinde icra edilen 1. Ordu
plan semineri 2003’e katıldım. O dönemde kurmay albaydım. Ve istihbarat başkanı olarak görev
yapıyordum. Seminerler Türk Silahlı Kuvvetlerinde tugay, kolordu, ordu seviyesinde yapılan rutin
çalışmalardır. Bunların planlanması, ayrıntısına girmeyeceğim. Genelkurmay Başkanlığı ve Kara
Kuvvetleri Komutanlığı tarafından emir komuta zinciri içinde yapılır. Ve bu plan seminerleri ile
efendim şunun yarısı kadar bir kitapçık. Kara Kuvvetleri Tatbikatlar Programı kitabı, kitapçık
hazırlandı her yıl. Bunun ara bölümleri olur, ast birliklere göre 1. Ordu, 2. Ordu, 3. Ordu şeklinde
gider bütün birlikler ve her birliğin sayfasının arkasında da o birliğin o bir yıllık periyotta yapacağı
bütün tatbikatların her türlü özelliği yazar. Katılma şekli maksadı, gayesi ve bu tatbikat hakkında
bir basın açıklaması ve izleyici çağrılıp çağrılmadığı dahil her şey var. Yani bu bir ya da 3 sayfa
halindedir bu tatbikatın dışında bu katılımın dışında başka bir şey de olması söz konusu değildir.
Bunu anlamanız için tekrar tekrar bunu vurgulama gereği duydum. Zaman zaman o yüzden
metinden uzaklaşıyorum. Sağolun. Bu 1. Ordu plan semineri 2003 ile ilgili efendim 3 sayfalık bir
açıklama var. Bu Gölcük gömülerinden çıkan 16. klasör, dizi 1-150 sayfa 110 ve devamında bu
3 sayfalık açıklama var. Esasen Sayın Çetin Doğan’ın savunmasında Avukat Hüseyin Bey
tarafından bu yansı olarak da perdeye sunulmuştu. Ben sadece bir daha hatırlatmak istedim.
Efendim istihbarat istihbarat deniyor efendim istihbaratçılar ne yapar? Onu da size çok kısa
anlatacağım efendim. Ayrıntılar dosyada var. Ordu İstihbarat Başkanlıkları ile ast birliklerin
istihbarat şube ve kısım amirleri de sadece ve sadece kendi birliklerini ilgilendiren düşman, hava
ve arazi ile ilgili konuları takip ederler. Tekrarlıyorum düşman, hava ve arazi ile ilgili konuları
takip ederler. Ayrıca yine birliklerine yönelik olarak istihbarata karşı koyma ve güvenlik konularını
yürütürler. Bunun dışında istihbarat başkanlıkları ya da istihbarat şube müdürlükleri tahmin
edildiğini düşünerek söylüyorum bunu. Çarşı pazarda siyah gözlüklerini takarak herhangi bir
haber peşinde koşmazlar böyle bir şey yok zaten. İddianamenin 500 ile 507. sayfaları benim
hakkımdaki delil ve değerlendirmelere ayrılmıştır. Bu 7 sayfada çeşitli isimlerle anılan 17 adet
yazı, liste ve çizelgenin altında ismimin yer aldığı iddia edilmektedir. 17 adet yazı, liste ve
çizelgenin her birini ayrı ayrı olarak cevaplandırdım. Burada savunmamın akışı içinde bazılarını
detaylı olarak, bazılarını genel hatları ile anlatacağım. Bu konuları açıklamaya başlamadan önce
Sayın İddia Makamından bir hususun açıklanmasını talep ediyorum. O konu şudur:

İddianamenin 500. sayfasında bana atfedilen bölümde, 2. ve 3. satırlarda yazılı bulanan ifadeyi
okuyorum. Balyoz güvenlik harekat planı kapsamında kendilerine kişiye özel olarak görev tevdi
edilen ve bu onurlu görevi kabul eden personel parantez içinde EK-A, harekatın kendi
sorumluluk bölgelerinde planlama, hazırlık, koordinasyon ve icrasından, balyoz komutanlığına
karşı sorumludurlar şeklide bu cümle devam etmektedir. Ben cevaben size şunu söylüyorum.
Bakın o dönemde ki Sayın Komutanım en sağda, 1 numaralı sandalyede oturuyor. Sayın Ordu
Kurmay Başkanım hemen sağımda, Sayın Harekat Kurmay Yar Başkanım arkamda oturuyorlar.
Kendileri o zaman benim 3 sicil amirim idiler. Bana hiç ama hiç kimse kişiye özel olarak bir görev
tevdi etmedi. Tekrarlıyorum bana hiç ama hiç kimse kişiye özel olarak bir görev tevdi etmedi.
Bırakın kişiye özel, özel, hizmete özel, gizli, çok gizli de yok. Dolayısıyla tevdi edilmeyen bu
sözde onurlu görevi kabul etmem diye bir şey söz konusu olamaz. Bana hangi görev tevdi
edildi? Sayın İddia Makamından bunu kabul ettiğime dair benim imzamı taşıyan tebellüğ
belgesini göstermesini talep ediyorum. Sayın İddia Makamı her zaman olduğu gibi kafası önde
yine bunu gösteremeyecektir. Çünkü böyle bir şey yoktur. Tekrarlıyorum böyle bir şey yoktur.
Olmayan bir şeyi de kendisini tenzih ediyorum şahsı ile ilgili bir şey söylemiyorum. Hangi Savcı
oraya oturursa otursun o da gösteremeyecektir. O Yargıtay üyeliğine seçilen iki Savcıyı da
çağırın onlarda gösteremezler. Yok, böyle bir şey. Peki, o zaman bu ifadeleri iddianameye kim
ve nasıl yazabildi? Son yarım sayfaya geldim Sayın Başkan. Bunu yazanlar için söylenecek çok
şey var. Ama ben kendimi tutmaya çalışayım. Hissiyatıma yenik düşüp söylenmesi gerekenleri
sesli olarak ifade etmeyeyim. Esasen bu noktada başka bir şey söylemeden savunmamı
sonlandırmam gerekir. Ancak ben tarihe ışık tutmak ve bizlere, ailelerimize yaşatılmak istenen
ahlaksız dijital terörü açığa çıkarmak için, savunmama devam edeceğim. Şimdi 2.bölüme
geçiyorum. Müsaade ederseniz burada ara verelim efendim.”
Mahkeme Başkanı:”Peki, 1 saat öğle arası veriyoruz.”
Duruşmaya öğle arası verildi.
Duruşmaya kaldığı yerden devam olundu
Mahkeme Başkanı:”13:31 itibari ile öğleden sonraki oturumu açıyorum. Bir kısım sanıklar
müdafileri Av. Yılmaz Yazıcıoğlu, Av. Ülkü Armay Keskin, Av. Esra Uzunkaya, Av. Atakay Bala,
Av. Hakan Coşkuner’in duruşmaya katıldığı bildirildi. Sanık İzzet Ocak savunmasına devam
ediyor. Buyurun.”
Sanık Özden Örnek müdafii Av.Dinçer Eskiyerli:”Sayın Başkanım bende yeni geldim.”
Mahkeme Başkanı:”Burada ismi okunmayanlar var ise onlar isimlerini söylesinler Avukat
Beylerden.”
Sanık Özden Örnek müdafii Av. Dinçer Eskiyerli:”Ben varım efendim. Av. Dinçer
Eskiyerli.”
Mahkeme Başkanı:”Evet.”
Avukat Çetin Kökdemir efendim.
Mahkeme Başkanı:”Avukat Bey siz. Buyurun.”
Sanık İzzet Ocak müdafii Muammer Küçük:”Sayın Başkan öğleden önceki oturumda bu
Hakan Erdoğan raporu ile ilgili savunmaya kısa bir ara verip bir açıklamada bulunmuştunuz. Ben
arada 48. klasörden söz ettiniz orada Hakan Erdoğan raporunun olduğunu belirtmiştiniz. Biz bu
arada inceledik. Bize verilen flash bellekte 48. klasörde Yavuz Fildişi’in 22 Şubat 2010 tarihli
raporunda Hakan Erdoğan’ın ve Ahmet Erdoğan’ın raporundan yararlanıldığından söz ediliyor.
Ancak Hakan Erdoğan’ın Jandarma Muhabere Yüzbaşı Hakan Erdoğan’ın raporu yok. Hakan
Erdoğan’ın raporu yok. Ahmet Erdoğan’ın raporunun bir kısmı var. İmzasına da orada baktım
fotokopi üzerinde. Ben yalnızca bu konuya açıklık getirmek istedim. Bu sonradan daha sonradan
da zaten deliller tartışılırken şeye gelir.”
Mahkeme Başkanı:”Raporu var demedim o konu yanlış anlaşıldı. Daha önceki
duruşmalarda bir CD’nin az önce de İzzet Ocak’ın belirttiği bir üst yazı okunarak.”

Sanık İzzet Ocak müdafii Muammer Küçük:”Evet.”
Mahkeme Başkanı:”Burada polis memurlarını bir CD teslim edilmiş. Bu CD nerede
kayboldu, dosyada yok demişti. Ben CD’nin klasör 48, dizi 483’te olduğunu söyledim. İçeriğinde
de ben raporu göremedim. İçeriğinde Ahmet Erdoğan’ın raporu var. Ama onu uzman bir kişiye
açtırabiliriz. Ben belki açmasını bilememişimdir. Birkaç noktayı denedim Ahmet Erdoğan’ın
raporunu açtım, fakat Hakan Erdoğan’ın raporunu açamadım. Açsak da aslını nasıl olsa Askeri
Savcıdan isteriz diye çok da üzerinde durmadan ara kararını aldık arkadaşlarla bu konuyu. Ara
kararında Askeri Savcılığa yazdık. Cevabı bekliyoruz.”
Sanık İzzet Ocak müdafii Muammer Küçük:”İşte bu şey şunun için gündeme geldi, Sayın
Başkan. Burada Savcılık aşamasında soruşturma aşamasında sanki bir şeyler gizlenmiş. Zaten
bu daha sonra sunulan emanete alınan klasörlerde de aynı durum söz konusu. Bunu açıklığa
kavuşturmak, vurgulamak açısından zaten bunu savunmasında, gündeme getiriyor belirtiyor.”
Mahkeme Başkanı:”Peki, devam edelim savunmaya.”
Sanık İzzet Ocak:”Sayın Başkanım, bu raporlar ile ilgi son bir şey söyleyeyim ve ondan
sonra 2. bölüme geçeceğim. Efendim burada 2 kişinin raporu var. 2 kişiden biri Kara Pilot
Kurmay Binbaşı Ahmet Erdoğan. Tekrarlıyorum Kara Pilot Kurmay Binbaşı Ahmet Erdoğan. 2.
şahıs kuvveti de farklı sınıfı da farklı. Jandarma Muhabere Yüzbaşı A. Hakan Erdoğan. A’sını
atalım karışıyor çünkü. Soyadlar da aynı, biri Ahmet biri Hakan. Kurmay olan Ahmet, Jandarma
Muhabere olan Hakan ve bu dosya kapsamında tek CD değil Sayın Başkanım. 2 CD
gönderildiği görülüyor. 2 CD.”
Mahkeme Başkanı:”CD’ler dosya içerisinde klasör 48, dizi 483 yanlış hatırlamıyorsam.
Buraya not aldım. Orada var o CD’ler.”
Sanık İzzet Ocak:”Peki.”
Mahkeme Başkanı:”Ama taranırken tabi bunu görmeniz mümkün değil. O evrak orada
atlanmış oluyor.”
Sanık İzzet Ocak:”Peki, Sayın Başkanım hep aleyhimize olan şeyler mi kullanıldı bu
iddianame hazırlanırken?”
Mahkeme Başkanı:”O konular bizim açıklayacağımız konular değil.”
Sanık İzzet Ocak:”O yüzden.”
Mahkeme Başkanı:”Siz bir CD’nin olmadığı konusunu savunmanızda gündeme getirince
bizde bunun yerini size söylüyoruz.”
Sanık İzzet Ocak:”O yüzden.”
Mahkeme Başkanı:”CD’nin kopyasını da alabilirsiniz. İleriki aşamalarda yerini de
söyledim.”
Sanık İzzet Ocak:”O yüzden bu iddianame bağışlayın iddianame değil, iftiraname
durumundadır. Efendim şimdi 2. bölüme geçiyorum. Bu bölümde hem yazılı cevaplarım var hem
de söz konusu dijital yazı, liste ve çizelgelerin örnekleri bulunmaktadır. 2. bölümü bilgisayar
desteği ile söz konusu dijital yazı, liste ve çizelgeleri perdeye yansıtarak konunun daha iyi
anlaşmasını, anlaşılmasını sağlamaya çalışacağım. Teknik bir hata olmaz ise 2 ayrı dosyadan
perdeye yansıtmalar yapacağız. Murat Beyden ben rica ettim. Her bir konunun önce
iddianamede iddia olarak ne yazıyor, 1. maddesi, takiben 2. maddesinde de iddianame ve ek
klasörlerinde bu iddianın yer aldığı maddeleri sizlere klasörleri sunacağım. Müteakiben 2.
aşamada yine Murat Bey 2. dosyayı açacak. Bu defa anlatımımın paralelinde yansıda 1’den
başlamak suretiyle söz konusu dijital yazı, liste ve çizelgeler perdeye aktarılacak efendim. Şimdi
17 yazı, çizelge ve listenin her birini anlatmaya başlıyorum. 1. üst yazı plan çalışması. Üst yazı
plan çalışmasının metin bölümünü görüyorsunuz. 1. madde ben maddeyi ilk olduğu için
okuyorum. Bilahare özetleyerek geçeceğim efendim. İddia 1, iddianamenin 501. sayfasında
yazılı. Ne diyor burada efendim. Üst yazı plan çalışması isimli, Aralık 2000 tarihli 1. Ordu plan
semineri 2003 konulu belgenin balyoz harekat planı kapsamında görevlendirmede yetkili

personele yönelik planda yer alan kategorilere uygun olarak görevli personeli belirleme. Hassas
tesisler listesinin güncellenmesi ve buralarda görevlendirilecek personelin belirlenmesi
emirlerinin içerildiği, içerdiği görülmekle birlikte belgenin paraf bölümünde İstihbarat Başkanı
Kurmay Albay İzzet Ocak şeklinde, şüphelinin isminin yer aldığı iddia edilmektedir. Nerede bu
efendim 501. sayfada aynen bu şekilde. Şimdi bu çalışmam esnasında şöyle bir yol izledim
efendim. 1000 sayfalık iddianame ve yaklaşık 184 ek klasörün toplamı 44 bin. Ben bunu 40 bin
ortalama sayfa diyorum. 3 ay boyunca bunları okudum ben. 3 ay boyunca. Hatırlarsanız
başlangıçta burada 1000 sayfalık iddianameyi, TRT’nin iki spikeri 10 günde zor okudu. Şimdi 40
bin sayfa, 40 bin sayfayı kaç günde bu süreçte okuyabiliriz efendim. Spikerlerin okuduğu tarzda
400 gün ediyor efendim, 400 gün bakın. Cumartesi Pazarları atın 2 seneye yakın bir süreyi alır
bu. Üstelik sizler Sivil Savcı ve Hakim olmanız hasebiyle çoğu terime, çoğu ifadeye de
yabancısınız bu da doğal. Varın bu sürenin nasıl uzayacağını düşünün. Ve bu iddianame sizlere,
mahkemenize, mahkemenize siz o zaman yoktunuz şüphesiz. 6 Temmuz’da Savcılık tarafından
sunuldu. Düşünün 1000 bin sayfa, 2. cilt iddianame, 184 ek klasör, 40 bin sayfa. Sayın 10.
Mahkeme Üyeleri 6 Temmuz’da bu iddianameyi ek klasörünü aldılar ve 19 Temmuz’da kabul
ettiler. Kaç gün? 13 gün. Demin gerçek olması gereken süreyi sizlere söyledim. Bu süre zarfında
bu iddianame nasıl okundu? Nasıl kabul edildi? Bağışlayın anlamak mümkün değil. İddianameye
sadece iddianameyi okusanız yetmez ama siz Hakimsiniz karar vereceksiniz. 184 ek klasöre de
şöyle bir baksanız herhalde 12–13 günde bitiremezsiniz. Ben 3 ayda bitirdiğime göre sizin
bitirmeniz mümkün değil. Şimdi efendim iddianame ve ek klasörlerinde bu iddianın yer aldığı
bölümler yansıda da görüldüğü gibi geçmeyin Murat Bey, bir geri gelin lütfen. Bakın
iddianamenin 156, 457, 501 ve 955. sayfaları. 30. klasörün 44 ve 345. sayfalarında, 33. klasörün
167. sayfasında, 40. klasörün 132. sayfasında bir çizelge var. Orada 625. sıra noda 51. klasörde
15. sayfada, 58. klasörde sayfa 239’da ve nihayet 70. klasörde 59. sayfada bu üst yazı plan
çalışması 2003 konu ediliyor. Şimdi efendim bununla ilgili cevaplarım bölümüne geçiyorum.
Murat Bey yansı 1’i lütfen perdeye aktarıyorsunuz. Şimdi bu yazı nasıl bir yazı. Perde de
görüldüğü gibi bir yazı. Okuyorum efendim. 1. madde. Güvenlik harekat planının uygulanması
kapsamında görevlendirilecek personel isimlerinin tespit edilerek 1. Ordu Komutanlığına
gönderilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Böyle bir ihtiyaç duyulmuş. 2. Planın uygulanması
maksadıyla EK-A’daki yetkili personel tarafından, EK-B’deki kategorileri ve çizelgeye uygun
olarak belirlenecek personel isimleri, B, daha önce tespit edilen hassas tesislerin listesi
güncellenerek bu tesislere görevlendirilmesi düşünülen personelin isimlerinin gönderileceği
belirtilmektedir. Ve ekine bakıyorsunuz geçmeyin Murat Bey beni bekleyin lütfen. Bakıyor paraf
bölümüne bakıyoruz, koordine bölümüne bakıyoruz. Bizlerin isimleri var, yar başkan ismi var,
harekat başkanının ismi var. Sağ tarafta da kurmay başkanının ismi var. Ekine bakıyorsunuz 2
tane güzel, altına bakıyorsunuz A planı. Tabi ben 1. Ordudan ayrılalı 7-8 sene oldu. Ama A planı
ilk plan. Ve ilk plan genelde bütün birliklerde ana ast birlikleri kapsar. Tekrarlıyorum A, B, C, D, E
diye planlar var dağıtım planları var. O A sayfasını açtığınız da bu evrak A planında hangi
adreslere gidecek tek tek yazılı orada. Yalnız isim değil coğrafi yer olarak da yazılı. Ve genelde
demin ifade ettiğim gibi A planı ana ast birlikleri kapsar. 1. Ordu ana ast birliği kimler efendim. 2.
Kolordu, 3. Kolordu, 5. Kolordu ve 15. Kolordu. Bunun dışında başka bir birlik kapsamaz. Bu
yazı da dosya sureti. Şimdi dosya suretine bakıyorsunuz. Neler görüyoruz hata olarak. Sol
yukarıda efendim Murat Bey yukarı istihbarat 7130 numarasının verildiğini görüyorsunuz.
Tekrarlıyorum istihbarattan 7130 ve İstihbarat Başkanlığının bir altı olan Plan ve Eğitim Şubeden
bu yazının hazırlandığını görüyorsunuz. Halbuki plan semineri ve benzeri çalışmalarda dosya
numarasının 1700 olması gerektiği iddianame kapsamındaki evraklarda görülüyor bu. Ben yeni
bir şey söylemiyorum. Nerede görüldüğünü de biraz sonra sizlere sunacağım efendim. Yansı 3,
yansı 3, 7130 değil 1700 yansı 3 bir sonraki yansı Murat Bey. Tabi bu yansılar efendim bundan
5 ay önce Aralık ayında tutuklanmadan önce hazırladığımız için cezaevi koşullarında bunları

güncelleme, öne, arkaya alma imkanımız olmadı kusura bakmayın yani. Şimdi bakıyorsunuz
efendim 1700 aşağı doğru iniyorsunuz. Evet, evet bakın şimdi bu hangi dokümanda yazıyor
efendim. Bizim Silahlı Kuvvetler dosyalama talimatı bakın dosyalama talimatı 181/1. Bu 1982
basımlı Genelkurmay Başkanlığının bir talimatı. Demin bütün yazışmalar, plan semineri ile ilgili
çalışmalar, yazışmalar 1700 evrakı ile 1700 numarası ile yapıldığını söylüyorum. Nerede yazıyor
bu efendim. 1. Klasör sayfa 236 ve devamı sayfalarda Kasım 2000 ayından Mart 2003 ayına
kadar 1. Ordu Komutanlığı tarafından plan semineri kapsamında yapılan 16 yazışmayı
görürsünüz. 16 yazışma var orada, bu dosyada bu klasörde. Ve hepsinin harekat
başkanlığından harekat koduyla ve 1700 numarası ile yapıldığını görürsünüz. Şimdi bu 7130 ne
meret numaradır, nereden çıktı. Onunla ilgili bilgi arz edeyim sizlere. Yansı 5, yansı 5 bir sonraki
yansı. Bakın efendim 7100 önce 7000 sayısını söyleyeyim 7000 sayısı askeri kaza ve hukuk
hizmetlerinde kullanılıyor. 7100 Askeri Kanunlar için kullanılıyor. 7130 Sıkıyönetim işleri için
kullanılıyor. Yani 7130 rakamının normal bir plan semineri ile ilgili eğitimle, tatbikatla, hiçbir şeyle
ilgisi olmayan bir numara. Devam ediyorum 1 numaralı yansıya tekrar Murat Bey. Yok bunu düz
yazının evet bu yazı. Şimdi efendim yazıda bakıyorsunuz yazıda hiçbir ilgi bulunmamaktadır.
İlginin ne olduğunu sizlere izah etmeme gerek var mı? Sizlerde biliyorsunuz. Sizlerde
kullanıyorsunuz. Böyle bir yazıda böyle bir yazıda asgari şunların ilgi olarak yazılması gerekirdi.
A- Bu seminer Kara Kuvvetleri Tatbikatlar Programı kitabına göre uygulanarak yapıldığı için
birinci sırada ilgi olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığının 2003 yılı tatbikatlar programının buraya
ilgi olarak yazılması lazımdı. Nereye? Şuraya efendim ilgi A. Bitmedi yetmiyor. 1. Ordu
Komutanlığı bu plan semineri için hazırlık babında 14 Kasım tarihinde harekat başkanlığı
tarafından bir mesaj yayınlanmıştı. İlgi B olarak da onun yazılması lazımdı, bakıyorsunuz o da
yok. İlgi C olarak bir şey daha yazılması lazım. Niye? Metin bölümünde bazı listelerin tespit
edilerek gönderilmesi diyor. Nedir bunlar? Metin bölümünde 2. madde b fıkrasında geçen daha
önce tespit edilen hassas tesisleri güncelleyerek ne yapın bildirin bunları, gönderin diyor. Peki,
bu hassas tesislerin ana ast birlik bu evrakı aldığında hangi planın hangi ekinde hangi hassas
tesisler var. İlgi C olarak da bu ekin ve Lahikanın buraya mutlaka yazılması lazımdı. Çünkü ana
ast birliklerde bunun gibi onlarca plan var. Onlarca yüzlerce ek belki binlerce Lahika var. Yazının
konusu olarak 1. Ordu plan semineri yazıyor. Yazının metin bölümüne bakıldığında plan
semineri ile hiçbir ilgisi olmayan, neidüğü belirsiz güvenlik harekatının planlaması uygulamasına
yönelik personel görevlendirmesi diye ifade kullanılıyor. Böylesine bir hatayı askeri personel
yapmış olamaz diye düşünüyorum. Ekler bölümünde, EK-A görevlendirmede yetkili personel
listesi, EK-B görevlendirmeye kategorileri ve çizelgesi ifadesi yer almakta görüyorsunuz. Ben
Silahlı Kuvvetlerde 19 yıl Kurmay Subay, 5 yılda General olmak üzere 24 yıl gibi uzunca bir süre
hiçbir dış görevim yoktur. Genelkurmay ile Kara Kuvvetleri ile çalışmadım. Hep bu tip şeylerle
uğraştım ve hep plan semineri, plan hazırlama, tatbikat, kıta gibi hizmetlerde bulundum. İlk defa
böyle bir şey görüyorum. Yine planlarda personelin adı, soyadı yazılarak asla ismen personel
görevlendirilmesi yapılmaz. Niye yapılmaz? Personel kurs, tayin, terfi ve benzeri nedenlerle sık
sık tayin ve yer değiştirir. Bu askerlik mesleğinin olağan bir durumudur. Bu nedenle planlarda
birliklere görev verilir. Personele ismen görev verilmez. Personel görevlendirmesi çok özel
istisnai durumlarda bile söz konusu olsa ne olabilir bu. Hava Kuvvetlerinden eskiden ileri hava
kontrolörü geliyordu bize. Deniz Kıyısında bir harekat yapıyorsak, Deniz Kuvvetlerinden Deniz
Topçu İleri Gözetleyicisi geliyordu. Onların bile ismi yazılmaz sadece kadrosu yazılır. 3 tane ileri
hava kontrolörü, 1 tane hava irtibat subayı, 2 tane deniz topçu ileri gözetleyicisi yazar. Asla isim
yazmaz. Bu tip görevlendirmeleri yine istihbarat başkanlığı değil, harekat başkanlığı yapar. 2
maddelik, 6 satırlık bu yazıdaki mantık ve teknik hatalar saymakla bitmeyecek kadar çoktur.
Konuyu fazla uzatmadan tekrar Murat Bey aynı o düz yazıya geliyoruz. Şimdi bu yazı bir üste
biraz yukarı kaydırabilir misiniz? İstihbarat başkanlığında plan eğitim şube müdürü yani benim
bir altımda görev yapan şube müdürlerinden biri hazırlıyor dimi efendim. Plan ve eğitim şube

müdürü. Peki, bunu plan eğitim şube müdürü hazırlarda, arz safhasına çıkarken kendi ismini
buraya yazıp benden önce parafını atıp ondan sonra istihbarat başkanı olarak bana getirmesi
gerekmez mi? Ya da bu evrak geldiğinde hemşerim senin ismin, rütben, parafın nerede diye ben
sormaz mıyım? Çok basit bakın ya çok basit. Bunun için asker, hakim, avukat filan olmaya gerek
yok. Dışarıdan bir personeli getirelim ona izah edeyim o da anlayacak. Evrakın dosya sureti
olduğu görülmektedir. Dosya suretini istihbarat başkanı, harekat başkanı ve yar başkanı
hiçbirinin paraf imzaları bulunmamaktadır. Aynı şekilde sağ tarafta kurmay başkanının da parafı
yok. Peki, bu evrak nasıl yazıldı? Nasıl gönderildi? Tabi hiçbir yere gönderilmedi, gittiği bir yer
yok. Efendim üst yazı plan çalışması ile ilgili yine sizlerin bize verdiği dosya kapsamında
inceleme yaptım. Şimdi teknik analizlerde şöyle var. Muhtelif bilirkişi raporları var onlardan
istifade ettim. Cezaevinde tabi ben yeni bir bilirkişi teşkil edecek ondan istifade edecek durumda
değilim. Üst yazı plan çalışması yansı 2 bir sonraki yansı, Murat Bey. Evet burada lütfen biraz
daha yukarıya kaldıralım onu evet. Şimdi üst yazı plan çalışması 2003 yazısının yazarı kim?
Harekat başkanı, bakın harekat başkanı. Yaratılma tarihi, 3 Mart 2003 saat 16:07. Son
kaydeden kim? Süha Tanyeri. Son kaydetme tarihi 3 Mart 2003 saat 18:24. Yani yazı
hazırlandıktan 2 saat 17 dakika sonra son kez kaydediliyor. Çıktı alınma ya da bir diğer ifade ile
son yazdırılma tarihi burada görünmüyor o bir başka klasörde var. Hangi klasör 40. klasör sayfa
132’de var. Orada da Aralık ayında yazıldığı görülen ancak yaratılma tarihi 3 Mart görünen
evrakın, çıktı alınma ya da son yazdırılma tarihini de bu tarihten 5 ay önce yani 9 Ekim 2002
tarihinde saat 17:21’de görülüyor.”
Sanık Süha Tanyeri:”Ben burada bir şeyi düzeltmek istiyorum müsaade ederseniz. Benim
adımla ilgili olarak.”
Mahkeme Başkanı:”Savunmadan sonra onu ilave edersiniz.”
Sanık Süha Tanyeri:”Hayır, burada şey yapmam lazım. Kaydeden Süha Tanyeri diye bir
ifade geçiyor. Son kaydeden Süha Tanyeri kullanıcı isimli bilgisayar.”
Sanık İzzet Ocak:”Doğru.”
Mahkeme Başkanı:”Evet.”
Sanık Süha Tanyeri:”Şahsım değil.”
Mahkeme Başkanı:”Onu mikrofonla düzeltin verin şeyi.”
Sanık İzzet Ocak:”Efendim ben düzelteyim tamam.”
Sanık Süha Tanyeri:”Efendim kayda alınsın diye söylüyorum. Son kaydeden Süha
Tanyeri diye ifade edildi. Son kaydeden Süha Tanyeri isimli bir bilgisayardır, şahıs değildir. Onu
düzeltmek istedim. Teşekkür ederim.”
Sanık İzzet Ocak:”Arkadaşımın söylediği doğru bu kullanıcı isimleri. Yoksa bizzat Süha
Tanyeri’yi kastetmedim. Kendisi de biliyordur şüphesiz. Bu kaydeden, yazan kişilerin kullanıcı
isimleri efendim. Üst yazı plan çalışması adlı yazının kullanıcı dosya adlarına bakıyorsunuz.
Yansı 2 hemen altında bakın. Kullanıcı dosya yolları. Burada da yazıyı yazan harekat başkanı
isimli kullanıcı. Son kaydedenin Süha Tanyeri isimli kullanıcı olduğu, son 10 kullanıcının 8’i
harekat başkanı isimli kullanıcı, 2’sinin Süha Tanyeri isimli kullanıcı olduğu görülmektedir. Böyle
bir garabet. Ben kimim? Ben istihbarat başkanıyım. Biri Kadıköy tarafındaki kulenin dibinde
konuşlu ya da mekanı bulunan istihbarat başkanlığı diğeri, Çiçekçi tarafındaki kulenin tarihi
Selimiye Kışla Kulesinin altındaki harekat başkanı. İkisi tamamı ile birbirinden ayrılmış 2
başkanlık. Benim yazım harekat başkanlığında yazılmış görünüyor ya da harekat başkanı isimli
kullanıcı görülüyor. Böyle yazılar için tabi çok söylenecek şeyler var ama bu kadarla yetineyim.
Efendim şimdi EK-A ile ilgili 2. hususu arz ediyorum. EK-A görevlendirmede yetkili personel. EKA iddia 2’nin sayfasını iddia 2. İddia 2 Murat Bey evet, iddia 2. Evet, EK-A görevlendirmede
yetkili personel. İddianamenin yine 500. sayfası 501. sayfasında, detayı okumuyorum. EK-A
görevlendirmede yetkili personel 4. satırdan başlıyorum, isimli ve balyoz harekat planı
kapsamında 1. Ordu, 2. Kolordu, 3. Kolordu metin bölümünde yan yana bunlar. 5. Kolordu, 15.

Kolordu, Harp Akademileri Komutanlığında görevli, 97 kişinin ad, soyad, rütbe ve görev yeri
bilgilerinin yer aldığı belgenin imza kısmında istihbarat başkanı Kurmay Albay İzzet Ocak
şeklinde şüphelinin isminin bulunduğu. Ayrıca belgenin 1. Ordu Komutanlığı başlığı biraz sonra
gelecek bu başlığı altında 4. sırada yine Kurmay Albay İzzet Ocak 1. Ordu İstihbarat Başkanı
şeklinde şüphelinin isminin yer aldığı iddia edilmektedir. İddianame sayfa 501’de. İddianame ve
ek klasörlerinde bu iddianın yer aldığı bölümler sadece iddianamenin sayfalarını söyleyeceğim.
Diğerlerinin toplamını söyleyeceğim. İddianamenin 71, 156, 164, 452. ve 501. sayfalarında
bunlar yazıyor. Ayrıca 30, 33, 40, 51, 52, 58 ve 70. klasörlerde de bununla ilgili bilgiler var. Sayfa
numaralarını ben zaman açısından söylemiyorum efendim. Murat Bey lütfen yansı 1’i açar
mısınız? Yansı 8, yansı 8. Bunlardan sonra gelecek. Evet devam ediyorsunuz. Devam devam
evet yok üst tarafı da görülsün ekte tamam yok evet EK-A görülsün sağ üst köşede altta da
benim ismim görülsün lütfen teşekkür ediyorum. EK-A görevlendirmede yetkili personel isimli
belge gizli ve EK-A ibareli. 1. Ordu Komutanlığının Aralık 2002 istihbarat 7130 diğerlerini
okumuyorum şeklinde sayı verilmiş. Konu plan çalışması 2003 şeklinde yazılı burada plan
çalışması 2003. Bu çizelge A1 sayfasından A6’ya kadar devam ediyor. 1. Ordu Komutanlığı
listesini burada görüyoruz. Bir sonraki sayfada 2. Kolordu Komutanlığı listesini görüyoruz. 1.
Ordu da demin söylemeyi unuttum efendim 12 kişi vardı. 2. Kolordu da 13 kişinin ismi var, 5.
Kolordu başlığı altında 20 kişinin ismi yazılmış, 15. Kolordu Komutanlığı başlığı altında 11 kişinin
ismi ve nihayet Harp Akademileri Komutanlığı başlığı altında 25 kişi olmak üzere, atladığım mı
oldu acaba. 3 afedersiniz 3. Kolordu Komutanlığı başlığı altında 16, Harp Akademileri
Komutanlığında 25 olmak üzere toplam 97 kişiden oluşan farklı rütbelerde subay personele ait
rütbesi, adı, soyadı, görev yerinin yazılı olduğu görülmektedir. Murat Bey yansı 8’e tekrar döner
misiniz? 1. Orduya. Ve her sayfada, bakın her sayfada İzzet Ocak Kurmay Albay İstihbarat
Başkanı şeklinde imzaya açılmış. Hiçbir sayfada paraf veya imza bulunmamaktadır. Sayfalara
birbirinin devamı şeklinde A1, A2 altını bir gösterir misiniz Murat Bey sayfaların altını görelim,
biraz yukarı kaldırırsanız. Evet, bakın A1, A2 şeklinde numara vurulmuş ve 1. Ordu listesine
bakıyorsunuz 1. Ordu listesinde 4. sırada Kurmay Albay İzzet Ocak 1. Ordu İstihbarat Başkanı
yazılı olduğu görülmektedir. Üst yazıda da ifade etmiştim burada tekrar ifade ediyorum. Türk
Silahlı Kuvvetlerinde hazırlanan planlarda ismen personel görevlendirilmesi asla, tekrarlıyorum
asla yapılmaz. Sadece kadro görev yerleri yazılır. Tekrar söylüyorum personelin adı, soyadı,
rütbesi hiçbir şekilde yazılmaz. Görevlendirmede yetkili personel ifadesinin de kullanıldığına hiç
şahit olmadım. Tekrarlıyorum, görevlendirmede yetkili personel ifadesinin kullanıldığına da hiç
şahit olmadım. Bu ifade içi boş bir ifadedir. Şöyle ki personel görevlendirmelerini birlik
komutanlıkları yapar. Birlik komutanlıklarının dışında o birlikten bir personele yetki verilmesi ve
yetki verilen personel tarafından görevlendirme yapılması gibi bir uygulama milattan önce 209’da
kurulduğu kabul edilen Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığında herhalde bugüne kadar vaki
olmamıştır. Olsa olsa böyle bir uygulama kabile devletlerinde, cemaatlerde, belki tarikatlarda
görülebilir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bütün de bütün planların EK-A’sının ismi görev bölümüdür.
Tekrarlıyorum görevlendirmede yetkili personel diye bir ifade yoktur, bizde görev bölümüdür.
Görev bölümünde o görevi yapacak birlikler ile bu birliklerin emrine veya desteğine tahsis edilen
birlik ve unsurlar yazılır. Tekrar söylüyorum asla personel ismi yazılarak görevlendirme
yapılmaz. Yukarıda ifade ettiğim gibi görev bölümü istihbarat başkanlığı tarafından değil, harekat
başkanlıkları tarafından hazırlanır ve imza bloğunda da harekat başkanının adı ve rütbesi yazılı
olur. Harekat planlarının EK-A görev bölümünde hiçbir şekilde istihbarat başkanının imza bloğu
olmaz. Bu uygulama Türk Silahlı Kuvvetlerinin her birliğinde hazırlanan planlarda da böyle
yapılır. Nitekim iddianamenin 610. sayfasında, 4 Mayıs 2010 tarihinde Beşiktaş’ta Cumhuriyet
Başsavcılığında ifade veren dönemin Kara Akademisi Komutanı Tümgeneral Sayın Ahmet
Yavuz ile yine iddianamenin 423. sayfasında, Tuğgeneral Sayın Gökhan Gökay’ın beyanlarında
da görüleceği üzere bir planın görev bölümü harekat başkanı tarafından imzalanır. İstihbarat

başkanı tarafından değil. Burada bir yanlışlık var. Bu bir çelişkidir şeklinde bu arkadaşlarımızın
beyanı var. Bundan yaklaşık 1 sene önce. Kurmay eğitimi görmüş kime sorulursa sorulsun
bunun böyle olduğunu ifade edecektir. Bu tıpkı alfabenin ilk harfinin A olması gibi net, açık ve
doğrudur. Bu ekin üst yazısı olarak hazırlanan üst yazı plan çalışması isimli yazıda konu olarak
1. Ordu plan semineri 2003 yazılı iken buraya bakıyorsunuz plan semineri 2003 gitmiş plan
çalışması 2003 yazıyor. Efendim bunlar askeri yazışma usul ve tekniklerini bilen bir personelin
bu hatayı yapması mümkün değildir. Neden? Bir yazının üst yazısında ne varsa konu olarak
bütün eklerinde aynı konu yazılır. Yazının her sayfasında İzzet Ocak Kurmay Albay İstihbarat
Başkanı şekline imza bloğu açılmıştır. Burada olduğu gibi A1, A2, A6 şeklinde bir şeklinde her
bir sayfanın altına imza bloğu açılmaz. Sadece son sayfaya, yani burada doğrusunu söylüyorum
umarım Eskişehir’den sonra başka bir yerde çıkacak gömüde de bu hatalar giderilmiş olarak
tekrar bu evraklar karşımıza çıkmaz. Tekrarlıyorum, sadece son sayfa yani A1’den A6’ya kadar
olan sayfalarda sadece son sayfada isim, imza bloğu açılır. Birbirinin devamı ise ve orası
imzalanır. A6 sayfası Murat Bey. Çok önemli değil, A6 sayfası evet. Efendim böyle bir hatayı
bizde 3 aylık bir yazıcı bile yapmaz. A6 sayfasında Harp Akademileri Komutanlığı yazılı bir
çizelge yer almaktadır. Öyle kalsın Murat Bey. Harp Akademileri Komutanlığı 1. Ordu
Komutanlığına bağlı değildir. Doğrudan doğruya Genelkurmay Başkanlığına bağlıdır. 1. Ordu
Komutanlığının Harp Akademileri Komutanlığına doğrudan emir verme yetkisine sahip değildir.
Askeri yazışma usul ve kurallarına göre Harp Akademilerine diyelim ki ivediliğinden bir evrakın
çok acil gitmesi lazım. Depremde benzeri sel felaket, Allah korusun çok acil gitmesi lazım. O
zaman da bu yazının Genelkurmay Başkanlığına bilgi olarak gitmesi lazım. Lütfen tekrar 8’e gelir
misiniz Mustafa Bey? Murat Bey kalktı herhalde. Yazıya düz yazıya geliyorsunuz. Hayır bundan
sonraki bundan sonraki. Yansı 1 diyeyim, yansı 1 en baştaki açtığımız yansı. 1. Ordu plan
semineri 2003 diye yine düz yazı yansı. 1. Yukarıda yukarıda yukarıda yukarıda devam
ediyorsunuz evet, evet, evet, evet buradan izah edeyim tamam. Bakın şimdi burada A planının
1. Ordunun ana ast birlikleri 4 Kolordusu olduğunu demin arz etmiştim sizlere. Şimdi bu yazı
Harp Akademilerine nasıl gider? Şöyle gider. A planı, altına Harp Akademileri Komutanlığına
parantez içine ivediliğinden, ivediliğinden. Geri hizasında sağ tara bilgi, altına düz bir çizgi, altına
da Genelkurmay Başkanlığına yazarsınız. Neden? Bakın sizin bir ast birliğiniz olan Harp
Akademileri Komutanlığına ben ivediliğinden sel, deprem ve benzeri bir şey çok acil bir durum
var, direkt bir yazı yazdım. Ey Genelkurmay Başkanlığı, bundan haberiniz olsun buna
söyleyeceğiniz bir şey varsa müdahale edin. Olur ya Genelkurmay Başkanlığı 1. Ordunun Harp
Akademilerine gönderdiği bu yazıda yapılmasını istemediği, gönderilmesini istemediği, icrasını
istemediği bir şey vardır belki o zaman da döner Genelkurmay efendim, Harp Akademileri
Komutanlığına böyle bir ney yapmayın yazı göndermeyin. Oradan bir şey talep etmeyin demesi
için. Yazışma aynen böyle.”
Salonda söz almadan konuşan oldu, anlaşılamadı.
Sanık İzzet Ocak:”Nasıl efendim. Evet, bravo. O zamanda şu yazı ordu komutanlığının ile
olmaz. Emriyle bölümü sadece A planındaki 4 tane kolordu için geçerli olur. Harp Akademilerine
gidecek olana ordu komutanı namına, yani ben size emir vermiyorum. Ordu komutanı adına bu
bilgiyi iletiyorum. Kim diyor bunu? Nejat Bek. Kim adına? Ordu Komutanı Sayın Çetin Doğan
adına. Bilmem arz edebildim mi efendim. Efendim bu yazının teknik analizlerinde de şöyle bir
karmaşık bir tablo var. Yansı 14’e gelir misiniz yansı 14. Devam ediyorsunuz 14 aşağı doğru.
Kusura bakmayın bunlara yansı numarası veremedim. Bunda Aralık ayında bundan 6 ay önce
Beşiktaş’ta bunları dizayn etmiştim. Dolayısıyla Y1, Y2 şeklinde yazmadım. Evet, bu listeden
hemen sonra gelecek. Devam ediyorsunuz 15. Kolordudan sonra evet. Şimdi bakın lütfen EK-A
görevlendirmede yetkili personel. Yazarı kim? Nazlı isimli kullanıcı. Son kaydeden kim? Harekat
başkanı. Yaratılma tarihi 13 Kasım 2002 saat 16:58. Saatler aslında 2-3 tane rapor var saatler
aslında 1 saatlik zaman dilimi farkı var, sizleri yanıltmasın. Bir başka klasördeki EK-A

incelemesinde bu saatin 1 saat farklı olduğunu görebilirsiniz. Çıktı alınma tarihi 13 Kasım 2002
saat 17:04. Peki bunun altında kullanıcı dosya yolları incelendiğinde nasıl bir tablo görülüyor.
Yazıyı yazan Nazlı isimli kullanıcı, son kaydeden harekat başkanı isimli kullanıcı, son 10
kullanıcının tamamı harekat başkanı isimli kullanıcı. Ben kimdim bir daha hatırlatıyorum. Ben
İstihbarat Başkanıyım. Şimdi 1. Ordu çizelgesini Mustafa Bey getirir misiniz? Şimdi isim bazında
yanlışlıkları bunlar sehven filan değil, bunlar sehven değil çok açık yanlışlıklar. 6. sıradan
itibaren bakıyorsunuz 12. sıraya kadar 4’ü muhabere subayı, 3’ü personel subayı olmak üzere 7
subayın ismi yazılmıştır. Tekrarlıyorum 4’ü muhabere, 3’ü personel subayı olmak üzere 7
subayın ismi yazılmıştır. 7 subayın mesleki başarıları ve görev bilinci şüphesiz üst seviyededir.
Ancak kurmaylık eğitimi görmemişlerdir. Hal böyle olunca bu listeye neden yazıldıklarını izah
etmek mümkün değildir. Bu personelin yerine bu listeye yazılabilecek harekat plan ve eklerini
hazırlamada daha ehil olan o dönem ordu karargahında görevli 7 kurmay albay, 2 kurmay
yarbay, 1 kurmay yüzbaşı olmak üzere toplam 10 kurmay subay bulunmaktaydı. O kurmay
subaylar buraya yazılmadı. Bu kurmay 10 kurmay subay varken bir kısmını biraz sonra
anlatacağım. Bir kısmının ciddi sağlık sorunları bulunan bu subayların bu listeye yazılmış olması
olsa olsa cehalet eseridir. Eğer cehalet eseri değilse hainlik eseridir. 6. sırada bulunan
Muhabere Albay Kemal Gönültaş’ın görev yeri, 1. Ordu Mebs Başkanlığı Muhabere Plan ve
Harekat Şube Müdürü olarak yazılmıştır. Oysa bu arkadaşımız, 1. Ordu Komutanlığının 24
Haziran 2002 ve per devamını okumayayım, zaman kazanalım istiyorum. Görevlendirme konulu
yazısı ile 1. Ordu Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına görevlendirilmiştir. Özetle bu
personelin görev yeri yanlıştır. Bu listelerin Kara Kuvvetleri ya da tayin dairesinden ya da tayin
emirlerinden bir yerden alınmış. Ama daha sonra bu personele ordu içinde yapılmadan, yapılan
görev yeri değişikliklerinden haberi olmadığı için bu kuş beyinliler, buraya olduğu gibi böyle
yazmışlardır. Özetle personelin görev yeri yanlıştır bunu açıklayan Kara Kuvvetleri
Komutanlığının belgesi dosya muhteviyatında EK- E olarak sizlere sunulacaktır. 7. Sırada
bulunan Halil Yıldız, 1974 yılından Kara Harp Okulundan Topçu Subayı olarak mezun olmuştur.
1989 yılında yüzbaşı rütbesinde iken sağlık sorunları nedeni ile personel sınıfına geçmiştir. Yani
muharip sınıf subaylığından yardımcı sınıf subaylığına geçmiştir. Personel Albay, Halil Yıldız’ın
görev yeri 1. Ordu Mebs Komutanlığı Harekat Eğitim Subayı olarak yazılmıştır. Bu görev yeri
yanlıştır. Albay Halil Yıldız yine 29 Haziran 2001 tarihinde, 1. Ordu Komutanlığının kendi içindeki
görevlendirme emri ile 1. Ordu Denetleme Başkanlığına gönderilmiştir. Orda görev yapmıştır ve
Albay Yıldız emekli olduğu 2005 yılına kadar 4 yıl süre ile burada görev yapmıştır. 8. sırada, 8.
sırada Muhabere Binbaşı Refik Hakan Tufan, 1984 yılında Kara Harp Okulundan Muhabere
Subayı olarak mezun olmuştur. Herhangi bir rahatsızlığı yok. 2002 yılında da muhabere binbaşı
rütbesiyle 1. Ordu Mebs Komutanı olarak görev yapmakta idi. Şimdi buradaki çapraşık tabloyu
bu 2 arkadaşımızın lütfen ayağa kalkarak herkes tarafından görülmelerini ve şahıs bazında
sizlere izah etmek istiyorum. Başka türlü anlaşılması zor olabilir. Personel Albay Halil Yıldız
lütfen ayağa kalkar mısınız? Siz Muhabere Binbaşı Hakan Tufan lütfen ayağa kalkar mısınız?
1974 mezunu personel albay 74 mezunu personel albay, kendisinden 10 devre küçük 1984
mezunu muhabere binbaşının emrinde, harekat eğitim subayı olarak görünüyor. Üstelik sınıfı da
personel. Yetmiyor, yetmiyor Orkun Binbaşım sizde kalkar mısınız? Bu birliğin bir S3’ü daha var.
Bir harekat eğitim subayı daha var. 1986 mezunu. Bili komutanı kaç? 84’lü. Birinci S3’ü diyelim
74’lü, ikinci S3’ü 86’lı ve Amerikan Ordusunda bile böyle bir şey yoktur yani. Ne muhteşem
binbaşıymış ne muhteşem tabur komutanıymış. Kurmay olsa 3 sene kıdem alır. 2 sene yüksek
lisans yapsa 5 alır. 10 yıllık farkı kapatması mümkün değil. Üstelik Halil Albayım Topçu Yüzbaşı
olarak görev yaparken, Hakan Tufan Binbaşı, Harp Okulunda herhalde tüfek as, tüfek çıkar ya
da ne bilim benzeri eğitimler yapıyordu. Böylesine bir şey garabet olabilir mi efendim? Böylesine
vahim bir şey olabilir mi? Bunlarla ilgili sizlere başka, Sayın İddia Makamı sizlere başka ne
söyleyelim. Ne söyleyelim artık bu oyunu bu tiyatroyu bu komediyi bitirelim. Bundan daha komik

bir şey olabilir mi? Yazık yani bize yazık, sizlere yazık, Türk adalet sistemine tarihine yazık. Kara
bir leke olarak girecek bunlar. 74 mezunu albay, 84 mezunu kendisinden 10 yaş küçük
muhabere binbaşının emrinde. Pes be doğrusu be pes. Başka söyleyecek çok şey var tabi de
söylemeyelim biz gene. Teşekkür ediyorum. 9. sıra Orkun Gökalp görünüyor. Demin 2. diye
yardımcısı diye söylediğim arkadaşım. Burada görev yeri Mebs Başkanlığı Muhabere İşletme
Emniyet Şube olarak görünmektedir. Bu görev yeri Selimiye’de yani ordu karargahının
bulunduğu yerde efendim. Oysa 2002 yılında anılan personelin görev yeri, 1. Ordu Mebs
Komutanlığı Harekat ve Eğitim Subaylığıdır. Yani Hakan Binbaşının asıl S3’ü yardımcısı harekat
eğitim subayı Orkun Binbaşıdır. Ve bu birliğin yeri de Avrupa yakasında Yarımburgaz’dadır
efendim. Küçükçekmece ilçesi içinde. Selimiye ile Yarımburgaz arasında da 70 kilometre
mesafe var. Hani böyle bir oda ötede olsa iki bina ötede olsa belki makul filan görülürü bir izah
tarzı olur. Ya da birbirine yakın 2-3 kilometre bir birlik olsa. Ne bilim büyük bir tel çitle çevrilmiş
olup olan alan içinde 2 birlik olsa belki böyle bir komediyi mağdur görebilirsiniz. Ama biri
Selimiye biri Yarımburgaz. Üstelik Orkun Gökalp enteresandır 2002 yılında Diyarbakır’da 16.
Zırhlı Tugaydan, 1. Ordu Mebs Komutanlığına yani Binbaşı Hakan Tufan’ın yanına, tayin oluyor.
1 Ağustos 18 Kasım 2000 tarihleri arasında, 2,5 ay süreyle bu birlikte çalışıyor. Daha sonra bu
arkadaşımız 27 Kasım, 27 Mayıs 2003 tarihleri arasında 6 ay süre ile Bosna’da. Tekrarlıyorum
27 Kasım 2002, 27 Mayıs 2003 tarihleri arasında, nerede görevli Bosna’da görevli Bosna’da.
Hadi bu binbaşı gitti efendim, binbaşısı yok. Yerine albay verelim. Böyle bir şey yok Türk
Ordusunda. Böyle bir garabet olmaz bizde. Efendim çok yanlışlık var, 2-3 tanesini atlıyorum. 2-3
tanesini atlıyorum. Başka bir şey söyleyeceğim efendim size. Yine bu listede ismi olmayan
ancak o dönemde ordu karargahında görevli bir Tuğgeneralimiz daha vardı. Bu Tuğgeneralimiz
liste dışında tutulmuş. Kim gibi? 10 Kurmay Subay gibi. Yani ordu karargahında 10 tane Kurmay
Subay var artı 1 Tuğgeneral var. Bunlar kenarda tutuluyor. 11 kişi, 11 kişi, 6’dan 12’ye kadar
ciddi sağlık sorunları ya da kurmaylık eğitimi almamış arkadaşları EK-A’ya yazıyorsun. Kusura
bakmayın ben öyle geri zekalı bir adam değilim. Ben akıllı bir adamım. Ben bu orduda istihbarat
başkanlığı da, yaptım harekat başkanlığı da yaptım öncesinde komuta kontrol şube müdürlüğü
de yaptım bu orduda, eğitim şube müdürlüğü de yaptım. Bu benim aklımla zekamla, alay
etmektir, buna asla müsaade edemem ben. O yüzden bu şekilde biraz ses tonumu
yükseltiyorum, zaman zaman, beni lütfen mazur görün, lütfen mazur görün. Efendim bu
Tuğgeneralimiz daha sonra terfi ediyor Tümgeneral oluyor. Bu personel sözde balyoz davasında
burada aramızda. 90 numaralı sanık. Benim sınıf devre arkadaşım. Tümgeneral Sayın Abdullah
Dalay’da burada. Şimdi ben devre arkadaşımı yazmayacağım Harp Okulunda işte bizim bölük
kıdemliği yaparken, bende takım kıdemlisiydim yani çok yakındık. Şimdi ben Abdullah Dalay
yazmayacağım, bunları yazacağım. Yok böyle bir şey ya yok böyle bir şey ya. Efendim atlayarak
gidiyorum özetle 12 kişinin ismi var burada. Bu listede kişi bazında demin saydığım ve
saymadıklarım ikisinin toplamı 12 adet mantık ve maddi hatanın yapılması bu listenin
gerçeklerden uzak, yalan, yanlış, iftiralarla dolu bir liste olduğu ve bu listenin iftira üretim merkezi
tarafından üretildiğini, açıkça göstermektedir. Eğer bu liste ile ilgili ikna olmadıysanız ben 2.
Kolordudan devam edeyim, Sayın Başkanım. Efendim 2. Kolorduda, hepsini söylemeyeceğim
1–2 şey söyleyeceğim. 2. Kolordu listesi lütfen. Sayın Engin Alan burada. Kolordu
komutanlığında görüyorsunuz, birkaç tugay komutanımız var. 4. sırada 8. Mekanize Tugay
Komutanı Tuğgeneral Uğur Uzal var. Tuğgeneral Uğur Uzal 5–7 Mart 2003 tarihlerinde yapılan
plan seminerine katılmıştır. Esasen tugay komutanlarının plan seminerine katılması da rutin bir
uygulamadır. Katılmaması anormal bir uygulama olurdu. Tuğgeneral Uğur Uzal iddianame
kapsamında burada bulunmamaktadır. Ben ya da bizler buradayız. Diğer iddianame dışında
tutulan bazı arkadaşlarımız burada yok, diye biz mutluluk duyuyoruz. Bunların bulunmasını
burada olmasını arzu ettiğimiz için söyleyemeyiz. Böyle bir şey asla mevzubahis olmaz. Sadece
ve sadece nedenini bilmek istiyoruz. Bunu hazırlayana İddia Makamı, hangi nedenlerle bu

listeye itibar ediyor. Şimdi 8. Mekanize Tugay malumları olduğu üzere İstanbul’dan sonra,
Trakya’nın en büyük şehri olan Tekirdağ’da konuşlu bulunmaktadır. Şimdi bu tugayın tugay
komutanı yok. Bakıyorsunuz listede yok. Tugay komutan yardımcısı yok. Tugay kurmay başkanı
yok. Peki, sözde darbe planını, Tekirdağ’da nasıl uygulanacak doğrusu çok merak ediyorum ya.
Böyle bir uygulama dünyanın başka hiçbir yerinde görülmemiştir diye düşünüyorum. O dönemde
1. Ordunun 13 tugayı vardı.13 tugay komutanından, 12’si sanık olarak burada, sadece 8.
Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Uğur Uzal’ın ayrı tutulmasının umarım özel bir nedeni
yoktur. Bu nedenle kendisinin burada tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum. Olur ya 196 kişi
biz anlatıyoruz darbe filan görüşülmedi bu seminerdi, olur ya belki tahmin etmiyorum öyle bir şey
olacağını ama belki bu seminerle ilgili kendisinin söyleyeceği başka bir şey olabilir. Ama ben
böyle bir şeyin asla olmayacağını düşünüyorum. Sadece nedenini soruyorum efendim. Bir başka
şey yine bu tugayda, A2 sayfasında 10. sırasında İlkay Nerat var. Genelkurmay Başkanının emri
ile Irak-Kuveyt’e konuşlu Birleşmiş Milletler Irak kuvvet gözlemci misyonuna bu arkadaşımız
gözlemci subay olarak görevlendiriliyor. İlkay Nerat. Görev süresi de 5 Mayıs 2002, 5 Mayıs
2003 tarihleri arasında olacak şekilde 1 yıl süreli olarak planlanmış. Ve İlkay Nerat 5 Mayıs 2002
tarihinde 8. Mekanize Tugayından ayrılarak bu göreve gitmiştir. Bu göreve giden arkadaşların
hepsi genel bir uygulamadır. Bunların şahsi dosyaları ve sicil kayıtları otomatikman,
Genelkurmay Başkanlığına gönderilir. Genelkurmay Başkanlığı tek merkezden bunları kolaylıkla
takip edebilsin diye, güzel. İlkay Nerat yurt dışında bu görevde iken Irak Savaşı çıkıyor ve bu
nedenle kendisi ile birlikte görev yapan 4-5 Türk subayı ile birlikte 22 Mart 2003 tarihinde
Türkiye’ye geri dönüyor. Seminer ne zamandı 5-7 Mart bu arkadaşımız 22 Mart’ta Türkiye’ye
dönüyor güzel. Tugayda kurmay subayların kadro görevi kendisinin o göreve gitmesi nedeniyle
dolu olduğu için, tugayda kendisine aktif bir görev verilmiyor. Şimdi deminki tabloya bir de bunu
ilave edelim. Tugay komutanı yok. Tugayın harekat eğitim şube müdürü yok. Görev safahatını
anlattım. İlkay Nerat neden burada, olduğunu kim izah edebilir doğrusu çok merak ediyorum.
Eminim kendisi de merak ediyordur. Bu arkada hemen arkadaşımız. Efendim 5. Kolordu
listesine geliyoruz. Bu liste ile ilgili Sayın Şükrü Sarıışık yeterli açıklama yapmıştı ben sadece 1
kişiyi vurgulama vurgulamak istiyorum bu televizyonlarda da basına da konu olmuştu. Liste 12.
sırada Kurmay Albay Ahmet Şentürk bulunuyor. 55. Mekanize Tugayın Kurmay Başkanı. Bu
personel Ağustos 2001 ile 28 Şubat 2003 tarihleri arasında Süloğlu’nda bulunan 55. Mekanize
Tugayın Kurmay Başkanı olarak görev yapıyor ve bilahare bilahare 28 Şubat 2003 tarihinde
kendi isteği ile emekli oluyor. Peki, bu arkadaş seminere katılmadı. Balyoz, keser, sap, kazma,
kürek, çekiçte yok. Peki, bizim bilmediğimiz başka bir liste mi var ki, ona göre bu tutuklamalar
yapıldı. Bunu bilen birisin lütfen bize izah etsin. Efendim 15. Kolordu listesine bakacağız. 15.
Kolordu listesindekilerin tamamını Sayın Ayhan Taş burada ifade ettiler. O yüzden ben sadece
hastanede tedavi gören Mehmet Yoleri’ye şifalar dileyerek 15. Kolordu listesini komple geçmek
istiyorum. Efendim 3. Kolordu Komutanı burada değiller, hastanede yatıyorlar. Sayın Ergin
Saygun’a da rahatsız olmaları nedeni ile de yine kendilerine buradan şifalar diliyorum. 2. sırada
görüyorsunuz 52. Tümen Komutanımız var. 52. Zırhlı Tümen Komutanı listede yazılı ancak koca
zırhlı tümenden bir tane karargah subayı bu listede yok. 52. Zırhlı Tümen Kurmay Başkanı
benimde çok sevdiğim, saydığım halef selef olduğumuz Azerbaycan’da Harp Okulu Komutanlığı
görevini kendilerinden teslim almıştım. Kurmay Albay Suat Aytın ismi, bu listede yok. Şimdi ben
Suat Aytın Albay’a, nasıl söyleyeceğim ya ben sizin isminizi unuttum bu listeye yazmadım
pardon mu diyeceğim. Suat Albayın ismi listede yok. Ama kendisi burada. Şimdi İddia Makamı
bunu nasıl izah edecek, kendisi burada 191 nolu sanık. Bu tümenin 2 Zırhlı Tugayı ve 1 Motorlu
Alayı var. 2 Zırhlı Tugay Komutanı 1 ve 66. Zırhlı Tugay Komutanlarının ismi listede yazılı.
Kendileri de burada sanık durumunda. Listede ismi var kendileri tutuklu. Bu tutarlı bir durum
değil mi efendim. Liste kendi içinde tutarlı kendileri de burada tutuklu güzel. Peki, 6. Motorlu
Piyade Alay Komutanı Kurmay Albay Beşler Güzel’in listede ismi yok ve serbest, serbest e bu

da kendi içinde tutarlı. Listede ismi yok serbest tutarlı. Peki, o zaman alay komutanı listede yok.
Alay komutanı malum albay niye o zaman alay komutanını astı olan yarbay ya da binbaşı
rütbesinde değişiyor ki burada Kurmay Yarbay İkrami Özturan’ın ismi listeye niye yazılmış.
Şayet bu listeyi bir asker kişi hazırlamış olsa idi tabur komutanın bulunduğu listede mutlaka alay
komutanının ismi yazılı bulunması lazımdı. Öteki türlü eşyanın tabiatına aykırı bir durum olurdu.
Yani alayı alay komutanı değil tabur komutanı mı sevk ve idare edecek. Böyle bir şey olabilir mi?
Peki, bu alay komutanının yine İddia Makamının bildiği ancak benim ya da bizlerin bilmediği özel
bir durumu mu var acaba? Şayet bu özel durumu İddia Makamı açıklayamayacaksa dönemin 6.
Motorlu Piyade Alay Komutanını da tanık olarak buraya çağrılıp bu soruyu ona sormamız lazım.
Listesinin son sırasında diğer detaya girmeyeceğim efendim. Listenin son sırasında 16. sırada
Hava, Savunma Üsteğmen Tolga Kaplama’nın görev yeri olarak 3. Ordu Hava Savunma Topçu
Taburu olarak yazılmış. Çok enteresan. Üsteğmenin ismi 3. Kolordu listesinde görülüyor. 3.
Kolordu nerede? Ayazağa’da İstanbul’da. Üsteğmen nerede görevli? 3. Ordu Hava Savunma
Topçu Taburunda görevli. Peki, 3. Ordu nerede? Efendim 3. Ordu Erzincan’da. Tekrarlıyorum
Erzincan’da. Peki, bir kişi aynı anda 2 ayrı birlikte görev yapabilir mi? Diyelim ki bu üsteğmen
genç, güçlüklere dayanır cevval. Peki, İstanbul Erzincan arası kara yolu ile ne kadar biliyor
musunuz? 1037 kilometre. Silahlı Kuvvetlerine kıta görevlerini part time yarım mesai şekli yok.
Ancak böyle bir mesai olsaydı üsteğmen öğleye kadar, Ayazağa İstanbul’da öğleden sonra da
listede sağ tarafta görülen görev yeri Erzincan’da çalışabilir miydi? Bu tek bir şartla mümkün
olabilirdi. Üsteğmenin emrine özel bir uçak tahsis edildiği takdirde bu mümkün olabilirdi. Peki,
üsteğmene bu maksatla uçak tahsis edilebilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Şüphesiz olamaz
tabi. Efendim Harp Akademileri listesine bakıyoruz. Ben bu savunmayı hazırlarken şöyle
yazmıştım efendim. Harp Akademileri Komutanlığı, 1. Ordu Komutanlığının organik kuruluşunda
olmadığı için bir tahlilde bulunmayacağım demiştim. Ama şimdi bulunacağım efendim. Neden?
Ancak bu dediğim gibi daha önce yazmıştım. Esasen sadece orada polise değil size, bize,
devlet otoritesine tokat atılan bölgede yani Silopi’de terörle mücadele ettiğim dönemde, Kurmay
Başkanlığımı yapan cefakar ve vefakar kardeşim Sayın Hasan Nurgören’in ismini zikretmeden
burada geçemem. Bu listede birbirinden değerli, 25 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu
bulunmaktadır. Bunlardan 3’ü general, 9’u kurmay subaydır. Ayrıca 6’sı birinci sınıf, 7’si ikinci
sınıf olmak üzere 13’ü de akademi öğrencisidir. Daha kurmaylık nosyonunu
tamamlamamışlardır. Kurmaylık eğitimi sonuçlanmamıştır. Daha öncede ifade ettim. Sadece
ordu karargahında listede olmayan bir general ve 10 kurmay subay varken bu öğrenci
subayların bu listeye yazılması, bütünüyle Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli arasında nifak
sokmak gayretlerine yöneliktir. Nitekim bundan 1 ay önce, bu listede ismi olan ancak benim
hiçbir yerde görmediğim tanımadığım genç bir personelin avukatı, ne yazık ki bizler hakkında
suç duyurusunda bulunmuştur. Demek ki bu şer odaklara çok cüzi de olsa maksatlarının bir
bölümünü tahakkuk ettirmişlerdir. Efendim bu 2. iddianın, sonuç bölümünde şöyle bağlayayım.
Gene bir bölüm geçiyorum. Yukarıda sıraladığım mantık ve teknik hatalarla dolu bu yazının
resmi askeri bir belge olmadığını, art niyetli ve maksatlı olarak hazırlanmış olduğunu ve herhangi
bir adrese yayınlanmadığını düşünüyorum. Bu kadar çok hatanın bulunduğu bir yazıya evrak
denemeyeceğinden hareketle ben evrak veya belge ifadesi yerine yazı ifadesini kullandım. O
şekilde kullanmaya da devam edeceğim ama alışkanlık zaman zaman evraka döneceğim.
Efendim iddia 3’e geçiyorum. Gene komple cümle atlayarak giriyorum 4. satırdan başlıyorum. Bu
iddianamenin 501. sayfasında yazılı. EK-B parantez içerisinde 1. Ordu diye yazıyor. EK-B 1.
Ordu isimli belgenin imza kısmında, İstihbarat Başkanı Kurmay Albay İzzet Ocak şeklinde
şüphelinin isminin bulunduğu, belge içeriğinde, bu bir sona da gelecek o yüzden bu bölümde bu
isimleri tekrarlayacağım. Bir sonraki Ek ve Lahika 1’de bu isimleri tekrarlamayacağım. O yüzden
sabrınızı istiyorum. Arkadaşlarımın sabrını istiyorum daha doğrusu. Özel operasyon ve
sorgulama timlerine görevlendirilecek personel. Özel görevli toplama timlerinde görevlendirilecek

personel şeklinde alt başlıklarla görevlendirmelerin yapıldığı, özel operasyon ve sorgulama
timlerinde 22, özel görevli toplama timlerinde 4, sıkıyönetim mahkemelerinde 1, darbe harekat
timlerinde 11, gözaltı timlerinde 73, hasar tespit timlerinde 47, kamu kurumlarında 34, özel
hastane ve ilaç depolarında 21, gümrük, depolar, ambarlarda 45, alışveriş merkezlerine 27 kişi
olmak üzere 1. Ordu Komutanlığında görevli toplam 285 personelin belirlendiği. Bu personelden
7’sinin şüphelinin, yani benim başkanlığını yaptığım istihbarat başkanlığı bünyesinde görevli
oldukları EK-B 1. Ordu isimli belge yer alan EK-A Lahika 1 isimli listede de yer aldığı iddia
edilmektedir. Kim ediyor bunu? İddia Makamı. Peki, bununla ilgili nerede bilgiler var. İddianame
ve ek klasörlerinde bununla ilgili bilgilerin yer aldığı bölümlerde bakın, A, B, C, D şeklinde
gidiyor. İddianamenin 166, 167, 457, 501. sayfalarında, 30, 33, 40, 51, 52, 58 ve 70. klasörlerin
hizalarında görülen sayfa ya da çizelgelerin de bununla ilgili bilgiler var. Bunları zaman
kazanmak için geçiyorum. Peki, buna ilişkin yanıtlarım ne olacak. Buna ilişkin yanıtlarımda şöyle
efendim. EK-B isimli belge yansı Mustafa Bey 16, bundan sonraki 16. B1 evet devam
ediyorsunuz devam ben size söyleyeceğim. Evet, evet, evet burada. Gizli EK-B ibareli. Evet,
gizliyi görüyorsunuz sol yukarıda. Sağ üst köşede EK-B ibaresini görüyorsunuz. B1’den B28’e
kadar 28 sayfadan ibaret. Sayfalar birbirinin devamı şeklinde yazılmış ve 28. sayfasına yine
İzzet Ocak Kurmay Albay İstihbarat Başkanı, şeklinde ismim yazılmış, 28. Altında B-28 yazan
liste. Hızlı gidebilirsiniz Mustafa Bey. 28 diye göreceksiniz altında. 28, 28 B13 burası da 28. Yok
çok gittiniz biraz geriye gelin, biraz geriye gelin. Evet, evet, evet biraz yukarı çıkın lütfen biraz
yukarı, biraz yukarı. Yok yukarı derken yansı perdenin üstüne doğru. Bakın efendim İzzet Ocak
Kurmay Albay İstihbarat Başkanı, altına biraz daha yukarı çıkarsanız B-28 sayfasının da
göreceksiniz. Efendim bu isimleri yazılı görevlendirme yerleri atlıyorum bir bölümünü atladım.
Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde mevcut olmayan ve hazırlanan plan ve eklerinde yer almayan
görev yerleridir. Bu 10 çizelgenin başlığını taşıyan, tekrarlıyorum isimler bizde yeri yok. Burada
EK-B olarak adlandırılan yazının muhteviyatında bulunan bilgiler ile balyoz güvenlik harekat
planının 11. sayfasında yer alan eklere baktığımızda balyoz güvenlik harekat planının EKB’sinde ne yazması lazımdı, bu timlerle ilgili bir şey yazması lazım değil. Eklerin başında onun
ismi var. Bakıyoruz balyoz güvenlik harekat planının 11. sayfasının eklerinin EK- B’sine EK-B
parantez içinde yüksek danışma kurulu ve koordinasyon makamları. Tekrarlıyorum EK-B yüksek
danışma kurulu ve koordinasyon makamları. Planın ekinde böyle yazarsa, planının kendisinde
böyle yazarsa ekinin başında da böyle yazması lazım değil mi? Ne alaka yok tabi hiçbir alaka
yok. B1 sayfasına geliyoruz Murat Bey. Efendim istihbarat başkanlığından 7 personelin
görevlendirildiği ifade edilmektedir. Ben böyle bir liste hazırlamadım. Bu maksatla kimseyi
görevlendirmedim. Yine bu maksatla kimseden emir almadım. Bu çizelgelerin listeleme mantığı
ile doldurulduğunu bir başka örnek ile açıklayacağım. B1 sayfası evet şeyi görelim lütfen, aşağı
doğru, evet ismi göreyim evet. Şimdi bakıyorsunuz bakın efendim istihbarat başkanlığından 1.
sırada kim İstihbarat Albay Süleyman Gökkaya. Kim İKK ve Güvenlik Şube Müdürü. Kimin?
Benim şube müdürüm. Yerimiz neresi 1. Ordu karargahı. Neredeyiz? Selimiye’de. 2. sıraya
bakıyorsunuz İstihbarat Albay Şevket Sayar. İstihbarat Başkanlığı İKK Güvenlik Şube Sansür ve
Psikolojik Harp Subay. Geçmişte böyle bir ifade tanımlama yapılmış. 1. sıradaki albayımızın
Harp Okulundan mezuniyeti 1972, 2. sıradakine bakıyorsunuz Albay Şevket Sayar 1973
mezunu. Aralarında 1 sene var. Biri şubenin 1. adamı diğeri 2. adamı. Şimdi biz bir
görevlendirme yaparken bölükte bile bölükte on başı, çavuş, asteğmen, astsubay rütbesinde
seviyesinde bile görevlendirme yaparken kıdeme dikkat ederiz. Aynı birimde 1. kıdemliyi bir yere
gönderirsek 2. kıdemliyi ne yapmayız o göreve göndermeyiz. Öteki türlü şube müdürlüğüne
vekalet edecek kimse kalmaz da ondan. Başka 3. sıraya bakıyorsunuz, Kurmay Kıdemli Albay
Necdet Belen, 1. Ordu Komutanının emrinde Sayın Çetin Doğan’ın özel kalem müdürü. Şimdi
Çetin Doğan’ın özel kalem müdürünü Kurmay Albay İzzet Ocak alacak, bilmem bir timde
görevlendirecek. Böyle bir şey olur mu? Yani orduda başka personel mi yok. Böyle bir planlama

yok tabi de sadece planlama tekniği olarak söylüyorum. Başka Necdet Belen Kurmay Albay,
73’lü 3 sene kıdemi var buradakinin en kıdeminin de en başın en baştakinden de 2 sene daha
kıdemli. Yani böyle aptallıklar, komiklikler ne derseniz deyin böyle komik listeler ya. Bizde
bununla uğraşıyoruz. Bu komik listelere karşı savunma hazırlıyoruz. Burada kan ter içinde
kalıyoruz. Arkada eşlerimiz, çoluk çocuğumuz ızdırap içinde kıvranıyor. Böyle bir şey olur mu?
İddia Makamı isnat ettiği şeyi kendisi ispatlayacak. Ben suçsuzluğumu ispat etmek durumunda
değilim ki. Böyle dijital sahte bir belgeyi efendim bana ait değil nasıl anlatırımın ızdırabını
çekiyorum. Böyle bir şey olabilir mi ya. Sayın Başkan, Sayın Heyet lütfen bunları dikkate alın.
Sizde tarihe geçeceksiniz bu dava ile ilgili. Sizde tarihe geçeceksiniz lütfen dikkat edin buna.
Biliyorsunuz 1918 yılında Ermeni Tehcir nedeni ile Boğazlıyan Kaymakamını yargıladılar. 1918
yılında yargılayan Nemrut Mustafa Paşa Divan-ı Harbi bilirsiniz ve astılar. Nerede astılar? Şu
andaki İstanbul Üniversitesinin önünde ve akşam saat 5’te, babası geldi oğlunun cesedini aldı.
Kadıköy’e Kuşdiline götürdü ve mezarı orada. Fenerbahçe stadına giderken sağ tarafta küçük
bir parselin içinde. Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey ve Mustafa Kemal’in Türkiye’si, 1921
yılında bu asılan vatan evladını Ermeni Tehcirine neden olduğu gerekçesiyle asılan vatan
evladını 1921’inde milli şehit ilan etmek suretiyle iadeyi itibar etti. Ama neye yaradı efendim.
Boğazlıyan Kaymakamı asıldı. Orada ve küçük bir çocuğu vardı ondan önce ölmüştü. Babasını
da 35 yaşın da o zaman Boğazlıyan Kaymakamını babasını da çocuğun yanına gömdüler.
1921’de de milli şehit ilan ettik. Boğazlıyan Kaymakamını herkes hatırlıyor. Ama Nemrut Mustafa
Paşa Divanını ancak böyle kötü olaylar nedeniyle hatırlıyoruz. Öyle değil mi efendim? O yüzden
lütfen dikkat edin. Lütfen bunlara itibar edin. Lütfen kimsenin telkinine efendim talimatına maruz
kalmak gibi istemem söylemek istemem ama kalmayın lütfen.”
Mahkeme Başkanı:”(Söylenenler anlaşılamadı.)”
Sanık İzzet Ocak:”Peki, Başkanım. Efendim EK-B 1. Ordu isimli yazının 44’e gideceğiz.
Mustafa Bey, devamında evet bu dosyanın 44’ü olacak. İddia birleşince sayı artıyor. Altta da
rakam numarasından ulaşabilirsiniz zannediyorum. Biraz hızlı giderseniz arkadaşların sabrını
zorlamayalım. O, 28’den hemen sonra gelecek herhalde. Evet, evet, 12’desiniz daha devam
ediyorsunuz Mustafa Bey evet. Evet lütfen orada durur musunuz? Lütfen evet teşekkür
ediyorum. EK-B parantez içinde, 1. Ordu isimli yazının yazarı harekat başkanı isimli kullanıcı.
Son kaydedeni harekat başkanı isimli kullanıcı. Ben kimim efendim? Ben İstihbarat
Başkanıydım. İddianamede de ifadesi alınan herkese de beni tanıyıp tanımadıkları soruldu. Bir
daha söylüyorum. Ben İstihbarat Başkanı Kurmay Albay İzzet Ocak. Sadece ayrım yapmak için
söylüyorum bunu bir harekat başkanı, bir şey vurgulamak için söylemiyorum. Bu da yanlış
anlaşılmasın lütfen. Peki, bu yazının kullanıcı dosya yollarına bakalım. Son 10 kullanıcının
tamamı harekat başkanı diyorum ama aslında yanlış söylüyorum HRK. BSK. isimli kullanıcı bu
tekrarlıyorum HRK. BSK. isimli kullanıcı olduğu görülmekte. Bu bölümün sonucunda şunu
söylüyorum size. EK-B 1. Ordu isimli yazıyı ben hazırlamadım. Bu maksatla kimseyi
görevlendirmedim. Kimse de bana emir vermedi. Benim bilgim olmadan da benim
başkanlığımda kimse benim haberim olmadan bir liste hazırlayamaz. Ön sayfalarda isimlerini
söylediğim 10 ayrı grup vardı biliyorsunuz. Görevlendirme yerleri hani alışveriş merkezleri,
marketler, ilaç depoları gibi bu görev yerleri Türk Silahlı Kuvvetlerinde hazırlanan plan ve
eklerinde bulunmayan görev yerleridir. Bu çizelgelerin personel isimlerini bulan birileri tarafından
rahatlıkla hazırlanabilir. Çizelgeleri yukarıda sıraladığım hatalara dikkate alındığında bunların
planlanma mantığından ziyade listeleme mantığı ile hazırlandığı görülmektedir. Yine bu listede
demin geçtim efendim. Hızlı zamanı daha ekonomik kullanayım derken atladım efendim. Kuleli
Askeri Lisesi, Işıklar Askeri Lisesi ve Çok Programlı Astsubay Meslek Okulu var, hazırlama
okulu var efendim. Bu benim yansı 21’inde ya da 6, 7 sayfalarında bunlar bu okulların 1. Ordu ile
hiçbir ilgisi yok. Onları hızlı geçtim söylemedim. Bunlara 1. Ordunun emir vermesi söz konusu
değildir. Böyle bir şey söz konusu değil, üstelik bunlar okul. Böyle bir şey bir an için böyle bir şey

olduğunu düşünelim, böyle bir şey yok. Planlaması olmadı böyle bir şey yok. Bu okulların
öğrenimi öğretmenlerle yapılacak. Şimdi ben geçtim, hızlı geçtim listelere baktığımızda diyelim
depolarla ilgili liste yapmış akılları sıra. Üste 2-3 tane levazım subayını yazmış, başka levazım
subay yok. Ne yapalım öğretmen sınıfındaki subaylarla listeyi dolduralım, doldurmuşlar. Var
şeyde var listede var. Ondan sonra başka ne yapmışlar. Diyelim maliye sınıfını ilgilendiren para
ile ilgili diyelim listeler var. 2-3 tane maliyeci var tabi çok maliyeci subay yok. 2-3 tane maliyeciyi
yazmışlar ama liste kabarık olması lazım. Kaç kişi? 40–50 kişi 30 kişi neyse 2 tane maliyeci
bulmuşlar. Geri kalan 38’i, 38’inin Kuleliden, Işıklardan, Çok Programlı Ast Subay Hazırlama
Okulu, Balıkesir’deki öğretmen yakalı subay isimleri ile doldur. Aynen böyle Başkanım. Aynen
böyle, aynen böyle. Hiç abartmıyorum isterseniz geriye doğru rica ederim Mustafa Beyden
gösterelim sizlere. İstiyor musunuz efendim? Yansı 20, yansı 20. Kuleli yazan yer görüyor
musunuz? Evet. Efendim bakın bakın Kuleli Kuleli Kuleli 1. Orduda da hiç uzaktan yakından
ilgisi yok. Bu okullar Işıklar Askeri Lisesi yeni Hava Kuvvetlerine devredildi birkaç sene önce. O
dönemde direk Kara Kuvvetleri Harekat Başkanlığı Eğitim ve Okullar Daire Başkanı
Tuğgeneralin emrinde olan okullar. Bir biraz daha devam eder misiniz liste üzerinden göreyim,
biraz daha. Devam edin lütfen, devam edin. O öğretmenler öğretmen yakalıları gördüğümüzde
duracağız da çok komik bir şey ya. Yok yok devam edin devam edin. Peki, tamam bir sonraki
bölümde var orada izah ederim efendim. Tekrarlıyorum 1. Ordu Komutanlığına bağlı olmayan
okulların personel isimlerinin buraya yazılış olması yazılmış olması garabettir. Tekrarlıyorum bu
okullara 1. Ordu Komutanının emir vermesi söz konusu değildir. Yazının son 10 kullanıcısına
bakıyorsunuz istihbarat başkanı ile uzaktan yakından ilgisi yok. Burada HRK.BSK yazıyor
harekat başkanlığı mı, hazırladı onu demek istemiyorum. Tekrar söylüyorum HRK.BSK yazıyor
diye harekat başkanlığı tarafından hazırlandı diye bir şey algılamayın lütfen. İddia Makamı size
de söylüyorum. Evet efendim 4. konuya geçiyoruz, iddia 4, Efendim burada da bu 1. Ordunun
285 personeline ilave olarak diğerleri ile beraber ek ve Lahika 1 birleştirilmiş bir liste yapmışlar,
285 kişilik liste 1400’e çıkmış ve polisin fezlekesine bakıyorsunuz. Emniyet Müdürlüğünün
fezlekesine bakıyorsunuz, çok komik yani komik be. Efendim 1401 kişilik, tekrarlıyorum 1401
kişilik liste, çok iyi incelenmiş elimine edilmiş ve 1004 kişilik, 1400 kişilik liste hazırlanmış. Aynen
ifade bu, merak ediliyorsa 1. klasörde 516 sayfalık emniyetin hazırladığı fezleke mi diyorsunuz
bilemiyorum orada görürsünüz. Bu listenin de kayıtlı olduğu yerler iddianamede görülüyor
efendim. Bu liste M1, 1’den M1, 133’e kadar 133 sayfadan oluşuyor. Aklı erenler demin
anlattığım EK-B parantez içinde 1. Ordu yani 28 sayfalık listeyi bu listenin başına koymuşlar.
Yani M1, 1’den M1, 27’ye ya da 28’e kadar deminki liste 285 onlar, devamını doldurmuşlar.
Nereye kadar 133’e kadar ve 133. sayfada da yine benim ismim yazılı. Evet devam ediyorsunuz.
Devam devam, tamam şimdi şeye geçiyorsunuz. Evet bakın lütfen burada durur musunuz?
Bakın demin isimlerini söylemiştim hatırlayacaksınız Sayın Başkan. Bakın Süleyman Albay,
Şevket Albay ve Kurmay Albay Ordu Komutan Özel Kalem Müdürü. Sayfa numarasını aşağı
doğru gösterir misiniz Mustafa Bey? Bakın demin bu neydi efendim B1’di, bakın ne oldu burada
M1 1, 1 M1 1. Oradaki 28 sayfayı buraya yapıştırmışlar. Buraya yapıştırmışlar ve B1’in ilk
sayfasıyla M1 1’in hatta 28 sayfası birebir aynı. Birebir aynı. Bunun en son sayfasına gider
misiniz? M1-133’e kadar. M1-133 yazılacak öyle daha kolay bulursunuz. Listelerin altında sayfa
numarasını görüyorsunuz değil mi? M1-133. Devam. Bakın evet, görüyorsunuz burada da
bunun son sayfası. M1-133 toplam 1400 kişinin ismi böyle doldurulmuş. Alt alta doldurulmuş.
Altına yine benim imza bloğumu açmışlar. Bir sonraki yansıyı gösterir misiniz? Bakın yazan kim?
Gene HRK.BSK isimli kullanıcı. Son kaydeden kim? Gene HRK.BSK isimli kullanıcı. Ben kimim?
Ben İstihbarat Başkanıyım, İzzet Ocak’ım. Son 10 kullanıcıya bakıyorsunuz ki kullanıcı yanlış
görmüyorum değil mi efendim. Notu da bıraktım çünkü. Hepsi HRK.BSK Devam ediyorsunuz.
Yavaş yavaş giderseniz. Evet burada durur musunuz lütfen? Efendim bizim yani muvazzafken,
tabi o ocağın ekmeği ile büyüdüğümüz için hala bizim diyorum. Muvazzaf değilim ben emekliyim.

Ama bizim ocak Peygamber ocağı. Efendim Kara Kuvvetleri Komutanlığı harekat plan eklerinin
hazırlanması, onaylanması ve yayınlanması yönergesi var. KK, YY 191–9 1994 basımlı 1994
basımlı böyle bir yönerge var planların ekleri Lahikaları buna göre hazırladı. Şimdi sol tarafa
lütfen bakar mısınız? Ne diyor kademe altında Kara Kuvvetleri, ordu, kolordu, tümen, tabura
kadar gidiyor. Sağ tarafında ek var, Lahika var, cetvel var, ilişik var, şema var. Efendim bu plan
metnini burası plan metni olsun ki öyle. Plan metnini bir ağacın gövdesi olarak kabul edin. Plan
metni bir ağacın nesi olsun gövdesi. Eki dalları olur, Lahikası küçük açan ne diyelim tomurcuk
sapları olsun. Cetveli de tomurcuğun ucundaki kahverengi nesne olsun. İlişiği de herhalde renkli
kısmının kökü olsun. Şemada herhalde bizzat kendisi olur. Yani bütün bunlar plan metnini
eklerle, eki Lahikalarla, Lahikayı cetvellerle, cetveli ilişiklerle, ilişiği şemalarla biraz daha ayrıntılı
hale getiririz. Bu anlaşıldı mı efendim? Bu önemli. Üstümdeki ceketten örnek vereyim. Bu ceket
plan metni olsun efendim solda. Efendim kollarımda ekleri olsun kollarım. Lahikası manşeti ya
da cebi böyle gidiyor efendim. Mantık bu mantık. Şimdi buraya bakıyoruz. Deminkiler neydi
Lahikaydı değil mi efendim? EK-M Lahika 1, M1 1 öyle EK- B’nin Lahika 1’i. Peki, plan metnini
kim imzalıyor? Efendim plan metnini komutanlık imzalar. Bizzat komutanın kendisi yani 1. Ordu
planının altında plan metnin altında ordu komutanının ismi olur imzası olur. Ekini de kim olur?
Ekinde başkanlar olur. 1. Orduda da personel, istihbarat, harekat, lojistik başka var oğlu var 10
tane başkan var böyle. Peki, Lahikayı kim hazırlayacak? Lahikayı başkanın bir altındaki şube
müdürü imzalayacak. Peki, bakıyorsunuz yukarıya M1-133 sayfası Lahika, Lahika da benim
şube müdürün ismi olması lazım öyle değil mi efendim, bakın şube müdürü. Benim ismime
açılmış. Bu anlaşıldı mı acaba İddia Makamı anlaşıldı mı acaba efendim? Peki, efendim peki.
Efendim bununla ilgili de söyleyeceklerim var arada da geri gelmem lazım bilgisayarda zaman
kaybettim geri gelmeyeyim efendim. Hani demin arz ettiğim Kuleli Askeri Lisesi, Işıklar, Kara
Harp Akademileri gibi ayrıntılar vardı onları geçiyorum efendim. Efendim iddia 5, İddia 5.
efendim.”
Salonda söz almadan konuşanlar oldu, söyledikleri anlaşılamadı.
Sanık İzzet Ocak:”Efendim iddia 5.”
Mahkeme Başkanı:”Ara vermeyi düşünüyoruz isterseniz 5–10 dakika buna devam
edecekseniz devam etmenize müsaade ederiz.”
Sanık İzzet Ocak:”Efendim bunda güzel şeyler var.”
Mahkeme Başkanı:”Tamam bunu bitirelim ara verelim.”
Sanık İzzet Ocak:”Bunda güzel şeyler var bunları söyleyeceğim.”
Mahkeme Başkanı:”Peki, yok savunmanızı kesmiyorum. Şimdi ara verelim yoruldunuz
mu?”
Sanık İzzet Ocak:”Şimdi ara verelim yani bütünlük açısından diyorum.”
Mahkeme Başkanı:”Tamam.”
Sanık İzzet Ocak:”Şimdi ara verelim.”
Mahkeme Başkanı:”15 dakika ara verelim.”
Sanık İzzet Ocak:”Sağolun teşekkürler.”
Duruşmaya kısa bir ara verildi
Duruşmaya kaldığı yerden devam olundu
Mahkeme Başkanı:”Tutuklu sanıklardan sabah olmadığı bildirilen Hasan Hoşgit’in
sonradan duruşmaya katıldığı bildirildi evet savunmaya devam ediyorsunuz buyurun.”
Sanık İzzet Ocak:”Sayın Başkanım demin öğretmen ve maliye sınıfından subayların altına
çeşitli okullardan öğretmen yakalı, öğretmen sınıfından subayların doldurulduğunu söylemiştim
sizlere tabi Mustafa Beyle yansı koordinasyonunda bir aksilik yaşadık arkadaştan rica ettim.
Şimdi o konuyu sizlere izah edeceğim, bilahare diğer konuya geçeceğiz efendim bakın burada
ordonatım albay, ordonatım albay albay, ordonatım albay albay, ordonatım albay albay yetmedi
tabi bitti kimi dolduracaklar öğretmen albay, öğretmen albay, öğretmen, öğretmen öyle gidiyor

efendim. Nasıl? Tabi yüzbaşıda var ben sınıf olarak söyledim rütbeleri kastetmedim evet. Peki
bir başka örnek vereceğim size yansı 41 bakın burada maliye sınıfından birisini bulmuşlar hani
levazım maliye alışveriş merkezleri gıda filan var ya biraz bir uyum ahenk var tamam iki kişiyi
bulmuşlar ondan sonra bitmiş öğretmen yüzbaşı, yüzbaşı, öğretmen, öğret. Devam ediyor
efendim. Olabilir bayan öğretmen olabilir efendim ne olacak biz Subay yaptıktan sonra öğretmen
olmuş çok. Şimdi bakıyorsunuz muhtelif okullardan değişik yerlerden var ama başlangıçta ben
EK-A çizelgeyi sizlere anlatmıştım. EK-A çizelgeden 1. Ordu, 4 Kolordu, 5 etti, Harp Akademileri
6 etti A 1’den A 6’ya kadar 6 sayfa hatırlıyorsunuz 97 kişinin ismi vardı. Şimdi bu 97 yine
iddianamenin 165.sayfasında 21. satırda EK-B’deki personeli, bakın bu EK-B’de ki personeli kim
seçiyor, EK-A’daki personel seçiyor. EK-A’ya bakıyorsunuz Kuleli Askeri lisesinden kimse yok.
Işıklar Askeri Lisesinden kimse yok. Çok Programlı Ast Subay Hazırlık Okulundan kimse yok, o
zaman bu okullardaki arkadaşları personeli kim seçti yok tabi, yani kendi içinde bir mantığı da
yok, yani liste içinde hatalar dolusu şey var, artı bir mantığı da yok efendim. Efendim geliyoruz
iddia 5 Hassas Tesisler. Bu Hassas Tesisleri de akılları sıra balyoz harekat planı ile bağlantı
yapmaya çalışıyorlar. Okuyorum efendim aynen bu defa satır atlamayacağım. İddia 5
iddianamenin 502. sayfasında balyoz harekat planında, devlet otoritesi hakim kılınıncaya kadar
kamu görevlerinin ifası için asker ve sivil şahıslar atanacaktır. Bu maksatla bütün kilit görevleri,
askeri personel devralacaktır ve üst yazı plan çalışması 2003, bu üst yazı plan çalışması
2003’tür önemliydi arz ettim detaylarını, daha sonra iddianamenin 950. sayfalarına doğru bu
nasıl bir yazı ise ne becerikli bir yazı ise, bununla da icra hareketlerini başlatılmış oluyor. Ya ben
hukukçu değilim ama bu üst yazıyı da icra hareketleri de başlatılıyor e pes doğrusu yani, pes
doğrusu. Daha önce tespit edilen hassas tesislerin listesi güncellenecek ve bu tesislere
görevlendirilmesi düşünülen personelin isimleri görevlendirilecektir. Bunlarda LAHİKA 1 hassas
tesislerde görevlendirilecek kilit personel isimli belgenin imza kısmında yine benim imza bloğum
var tabi imza yok, detayına girmiyorum efendim, detayına girmiyorum. Aşağıya doğru devam
eder misiniz? Evet, hangi klasörlerde ne var ise bununla ilgili onlar da yukarıda yazılı efendim
bazı bölümleri geçeceğim o yüzden duraladım Sayın Başkanım. Türk Silahlı Kuvvetlerinde
harekat planı harekat emrinin EK-L’si geri bölge emniyeti ve kritik noktaların savunması ekidir.
Geri bölge emniyet planları KKT 214/1, geri bölge harekatı talinamesi 1995 basımlı, esaslarına
göre hazırlanmaktadır. Bu kapsamda geri bölgedeki kritik tesisler tespit edilir ve bu tesislerin
korunması için her kritik tesisi öncelik derecesine göre birlik ve kuvvet tahsis edilir, yansı 179
gelin. Tekrarlıyorum her kritik tesise personel görevlendirilmesi yapılıyor. Şimdi yansı 191’e gelir
misiniz? 191, 191. EK-A listenin içeriğine bakıldığında yapılan hataları görmek için kurmay
subay, subay olmak gerekmemektedir. 96 ve 169. sırada kayıtlı bulunan kurmay yarbay bakın
şurada, Kırklareli Barajı, kurmay yarbay açık ismi de var. Gölcük definesinde açık isimleri de
elimizin altında var. Kamuran Apaydın bakın nerede görevli Kırklareli Barajında bu arkadaşımız,
Mustafa Bey yansı 200’e gelir misiniz? Bu arkadaşımız bakın 169. sırada bu defa nerede
Doğalgaz Kombine Çevrim Elektrik Santralinde de görevli bakın Kurmay Yarbay K ve A emin
barajda görevliydi. Birde burada görevli e bunlar bölgeyi bilenler biliyor zaten birbirinden 6
kilometre uzaklıkta iki ayrı tesis, bir yarbayın tek başına iki tesiste ne yapacağının takdirlerini
size bırakıyorum. Yani hem o tesisi koruyor, arkadaşımız hem bu tesisi biraz önce bir şey
söyledim belki dikkatlerden kaçmıştır. Efendim kritik tesislere hiçbir şekilde personel
görevlendirilmesi yapılmaz. Birlik görevlendirir manga, takım, bölük, tabur asla kurmay yarbay,
kurmay albay, başçavuş, Ahmet, Mehmet gibi personel isimlendirilmesi yapılmaz ve tek kişi
görevlendirilmesi yapılmaz, sizler de çok iyi biliyorsunuz en basit bir kurumda bile özel güvenlik
şirketleri nöbet tutuyor değil mi efendim? Özel güvenlik şirketleri bunların güvenlik elemanları
bile 8 saatte bir değişiyor, yani her tesise ya da her kapıya en az 3 kişi planlanması lazım
burada bakıyorsunuz birbirinden 6 kilometre mesafede, iki ayrı tesise mutlaka çok becerikli bir
arkadaşımız kardeşimizdir. Aynı kurmay yarbay görevlendirilmiş. Şimdi 180’e bakıyorsunuz

yansı 180, 4. sıra A 1 sayfası evet. Tamam, bakın 04 Atatürk Hava Limanı neresi burası
efendim, Yeşilköy biliyorsunuz. Yeşilköy Hava Limanın da kim var? Personel Yarbay M. E.
nereden görevlendirilmiş, Harp Akademilerinden görevlendirilmiş, personel yarbay nerede?
Hava limanında, Hava alanında görevli. E peki tabi yani şu kadar zeka yok tabi şu kadar zeka
yok, halbuki hava alanın hemen yakınında kim var efendim? Hava Harp Okulu var. Hava Harp
Okulu var havacı uçuş işi, uçuş değilse yer hizmetini bilir, burada ne yapılacak yer hizmetleri
yapılacak e personel yarbay ne yapacak yer hizmetlerinde personel yarbayın da ne olduğunu
mutlaka biliyorsunuz, askerliğinizi yapmışsınızdır. Personel yarbay asker alma, şubeler,
personel hizmetleri, Sicil vb. kayıtlarla ilgili eğitim almış arkadaşlar yani bir hava alanı ile bir
personel yarbayı bağdaştırmanın hiçbir anlamı yok. E hani anlaşmışlardı Çetin Doğan Sayın
Çetin Doğan, Sayın Özden Örnek, Sayın Halil İbrahim Fırtına, Sayın Çetin Doğan, Sayın İbrahim
Fırtına’dan ya şu hava alanına bir havacı arkadaş verelim dememiş midir? ya da deseydi
veremez miydi? Efendim A-6 sayfasında, 41. sırada yansı numarası 185, kaçıncı sırada
demiştim 41’e bakıyorsunuz arkadaşlar, Çanakkale Limanı Kurmay Albay Sırrı Özbek nerede
görevli? Sayın Engin Alan’ın Lojistik Şube Müdürü, e peki bu arkadaşımız boşta mı? Hani
kurmay albay becerikli benimde sınıf arkadaşım şansa Komando Kursunda da bu arkadaşımız
ile beraberdik cidden çok yetenekli bir arkadaşımız, ama 2. Kolordu çevre ülkelerde bir yere
gidecek, çevre ülkelerde bir yere gidecek, bu kolordunun mühimmat, erzak, akaryakıt,
namütenahi ihtiyacı var ve bununda sorumluluğu kime ait? Lojistik Şube Müdürüne efendim.
Şimdi Çanakkale Limanında Piyade Kurmay Albay Sırrı Özbek’i hangi bağışlayın beni geri zekalı
görevlendirilir. Yani Sayın Özden Örnek amiralim buraya, Çanakkale yakınındaki boğaz
komutanlığından bir tane personeli veremez miydi? Efendim 140. sıraya geliyoruz yansı 196,
140. sırada Pendik Tersanesi var buraya da yine personelci yüzbaşıyı vermişiz Pendik
Tersanesi ne yapıldığını tahmin ediyorsunuz. Gemilerin bakım onarımı, overol dediğimiz, havuza
alma, bakım işleri yapılıyor şimdi personel yarbay arkadaşım ne yapsın o limanda, o tersanede
hemen yakınında kim var efendim? Tuzla var Sayın Özden amiralim herhalde Deniz Harp
Okulunda ya da bilmiyorum başka civarda bakım üniteleri nerede var, oradan bir denizci verilirdi
canım. Tersane Komutanlığı varmış, bakın personel yüzbaşıyı veriyoruz. Üstelik Tuzla Askerlik
Şubesinden veriyoruz bu arkadaşımızı bakın. Artı sağolun artı arkadan sesleniyorlar. Yetkimiz
yok, haklılar. Personel askerlik şubeleri malum nereye bağlı efendim? Asker alma dairesi Milli
Savunma Bakanlığında 1. Ordunun Milli Savunma Bakanlığına emir verme yetkisi var mı? Yok.
Milli Savunma Bakanı kimin Hükümetin bir elemanı icra organı olan Hükümetin bir bakanı 159.
sıra yansı 196, 159 geldik mi? 159. yansı 199 sıra numarası 159 nerede hayır hayır yukarıda
bakın nerede göremedim ben biraz aşağı indirir misiniz? Tafiks, Tafiks bakın efendim Bursa
Tafiks Düğüm noktası, Bursa Tafiks Düğüm noktası bu fiber optik ile haberleşmede kontrol
noktalarından biri normal barışta bunun başında bir üsteğmen, bir teğmen ya da bir yüzbaşı
görmedim ben hep üsteğmen, teğmen gördüm. Yanında 3-5 tane astsubay, 3-5 tanede asker
var toplam bu kadar ufacık bir tesis kimi veriyoruz buraya efendim Kurmay Albay Ö.P Ömer Paç
bu arkadaş kim? Işıklar Askeri Lise Komutanı pes be, pes be. Işıklar Askeri Lisesi Komutanını
bir teğmen, üsteğmenin barış zamanında görev yaptığı Tafiks Düğüm Noktasında
görevlendiriyoruz. Evet, şimdi Tümgeneral arkadaşımız düğüm noktası faydalı olmuş herhalde,
gayet tabi 165. sırada yansı aynı 199, 165 İstanbul Liman işletmesi, Karaköy buraya yine bir
kurmay albay karacı nereden? Akademiden. E peki böylesine önemli bir limana İstanbul’da
biliyorsunuz herkes biliyor herhalde bunu Kasımpaşa’da bizim bir Kuzey Deniz Saha
Komutanlığımız var. Kuzey Deniz Saha Komutanı burada e bir kişi veremezler miydi? Buraya.
Verirlerdi şüphesiz pardon affedersiniz atladım yanlış söyledim pardon evet karşısında
affedersiniz doğru Hakan Yüncü bu arkadaşın ismi bağışlayın yanlış ifade ettim düzeltiyorum.
Kara Harp Akademisi Komutanlığı emrinde ama aç parantez nerede görevli efendim?
Azerbaycan Kara Harp Okulu Komutan yardımcısı nerede? Bakü’de Bakü’nün 18 kilometre

dışında, Zığ Kasabasında, Azerbaycan Harp Okulunda Komutanlık yapıyor. Bu arkadaşımız
tanıyorum bu arkadaşımızı da bizde burada görev yaptık efendim. Azerbaycan’da e İstanbul
Limanı nerede? Karaköy’de arada her halde 2500 kilometre mesafe var yani bu kadar komik bu
kadar ne söylesek azdır. Efendim şurayı gösterelim biraz yukarı kaldırır mısınız? Bakın şurada
ne var? Kırklareli merkez yerini tarif ediyor 41 derece 30 dakika 55 saniye kuzey 27 derece 12
dakika 20 derece doğu boylamı coğrafi koordinatlar neyi tarif ediyor? Kombine Çevrim Elektrik
Santralinin yerini efendim. Biz karacılar karacılar grid koordinatı kullanırız. Tekrarlıyorum grid
koordinatını kullanırız. Bunu hava kuvvetleri kullanır yani Hava Kuvvetlerinde de bir uçak bir
hedefe gönderildiği zaman hedef yeri coğrafi koordinatla tarif edilir ve pilot uçakla bu noktaya
gider. Bizde böyle bir koordinat kullanımı yok, bunun gibi, hani sehven yapılsa bir tane iki tane
değil 50 tane tesisin yeri böyle yazılmış 50 tane. Efendim yansı 205’e gelelim lütfen yansı 205
bu yazarı, kaydedeni, yaratılma tarihi, çıktı alınma tarihine bakıyorsun hiçbirinin İstihbarat
Başkanlığı ile bir ilgisi yok. Melek Üçtepe Harekat Başkanlığında görevli bir yazıcı. Son
kaydeden gene HRK.BSK isimli kullanıcı. Şimdi hani benim böyle yarım sayfalık olur ya 300
satırlık bir yazım olsa, ben de komuta katında oralarda bir yerdeyim Sayın Kurmay Başkanı,
Sayın Ordu Komutanı bana ya İzzet şunu 2 dakika yazıver filan dese, benim başkanlık çok
uzakta değil ama daha yakın diyelim Harekat Başkanına gitsem 2-3 satırlık bir mesajı basit çok
basit bir mesajı belki yazabilir hani bu 280 kaç 285 tesis var böyle 285 tesiste hepsinde ad,
soyad, coğrafi koordinatlar, görevlendirilen kişi var, açıklamalar var, bunu niye Melek Üçtepe
isimli bayan yazsın? Neden benim için yazsın? Ki o sırada Harekat Başkanlığında daha sonra
ben orada Harekat Başkanlığı yaptım biliyorum. O sırada Harekat Başkanlığında 5–6 kurmay
subay var. İstihbarat Başkanlığında tek kurmay subay benim benim, 2. kurmay subayımı komuta
kademesi Harekat Başkanlığı faaliyetleri yoğun diye her sene Harekat Başkanlığında
görevlendirir, hep bu olay gelmiştir. Tekrarlıyorum bakın Harekat Başkanlığından 5–6 kurmay
subay var 2 tane bayan yazıcı var plan ve benzeri şeyleri yazan, biri iddianame kapsamında
sizlerde biliyorsunuz Melek Üçtepe diğeri Sevilay Erkani Bulut iki yazıcı ben İstihbarat
Başkanlığında tek kurmayım, benim üç tane yazıcım var. Böyle gariplikler yeri bir yer. Son
kullanıcılara bakıyorsunuz 7’si Melek Üçtepe bakın Melek Üçtepe biri 79964008 isimli kullanıcı,
biri nihayet burada istihbaratı buraya sokabilme başarısını göstermişler, bir tanesi de istihbarat
isimli kullanıcı sonuncusu gene HRK.BSK geçen de Sayın İbrahim Fırtına avukatı Kazım Akalın
izah etmişti burada aynı tablo burada da var. İlk 9 kullanıcının, bunu EMASYA birliklerinin
teşkilatın ve personel durumu olarak kayıt ettiğini görüyoruz orada yazıyor efendim bakın
EMASYA birliklerinin, teşkilatın ve personel durumu 10. ve son kullanıcı birden bire bunu lahika
1 Hassas Tesislerde Görevlendirecek Kilit Personel ismi ile kayıt etmiş ben anlamadım. Anlayan
birisi varsa lütfen bana da izah etsin. Son olarak bir şey daha söylüyorum bu çizelgeyle ilgili bu
çizelge 25 sayfa idi. Bunun hiçbir sayfasında istihbarat başkanı olarak imzam ve parafım
bulunmadığı dikkate alındığında bu yazının da yine maksatlı şer odakları tarafından hazırlandığı
konusunda benim şahsen hiçbir tereddütüm yok, umarım size de bir parça tereddüt hasıl
olmuştur bu kadar anlatımlarımdan sonra. Efendim geliyorum EK-C İlişiği Kesilmesi Gereken
Personel Listesi yine sırtımıza, bırakın sırtımıza kalbimize bir hançer gibi sokulmaya çalışan bir
çizelge daha 840 kişinin ismi var bu çizelgede, bunda hiç kısaltma yapmayacağım
arkadaşlarımda kusura bakmasınlar. Yine iddia bölümünde kısaltma yapacağım yine diğer
bölümden de kısaltma yapmayacağım. İlişiği Kesilmesi Teklif Edilen Personelin imza kısmında
İstihbarat Başkanı Kurmay Albay İzzet Ocak şeklinde şüphelinin isminin bulunduğu, belge
içerisinde 2. paragrafta efendim takip edenler için söylüyorum 2. paragrafta, 840 askeri
personele ait ad, soyad, görevle ilgili bilgilerin yer aldığı ve şahıslarla ilgili ayrıca açıklama
kısmanda düşünceleri belirtilir fişleme bilgilerinin bulunduğu, hani fişleme fişleme 1.Ordu
bölgesinde İlişiği Kesilmesi Teklif Edilen Personel başlığı altında şüphelinin istihbarat başkanı
olarak görev yaptığı 1. Ordu Komutanlığı karargahından 108 kişinin ad, soyad, rütbe ve görev

yeri bilgilerinin olduğu, yanlarında irticai eğilimleri mevcuttur. Siyasal islami görüşleri benimser
ve destekler mesai saatlerinde Allah kabul etsin, namaz kılar. Takipte, bölücü örgütlerle irtibatı
vardır. Zaman gazetesi okur şeklinde açıklamaların bulunduğu, ilişiği kesilmek üzere tespit
edilen personelin yer aldığı belgenin bilirkişiler dijital kullanıcı yolları incelendiğinde, belgenin 77
sayfalık bir belge 840 kişi var ilave açıklama yapıyorum sizlere efendim. Yine Harekat
Başkanlığında görevli sivil memur Melek Üçtepe’ye, ait Melek Üçtepe isimli kullanıcı tarafından
yazıldığı, istihbarat isimli kullanıcı tarafından da EK-C ilişiği kesilmesi teklif edilen personel ismi
ile kaydedildiği, en son ise Süha Tanyeri’ye ait HRK.BSK isimli kullanıcı tarafından EK-C
parantez içinde İlişiği Kesilmesi Teklif Edilen Personel ismi ile kaydedildiği iddia edilmektedir.
İddianame ek ve klasörlerinde bu iddianın yer aldığı bölümlerde, bölümler şunlardır efendim.
İddianamenin 155, 273, 275, 276, 458, 503. sayfaları 22. klasör 183. sayfa, 30 klasör 52. sayfa,
38 klasörde 8’e 1, 38’e 41 sayfaları arasında 4 sayfalık inceleme 51. klasör 16. sayfa, 52. klasör
okumuyorum artık sayfasını 58. klasör ve en son Gölcük definesinde, Gölcük definesinde 30
nolu klasör dizi 1–150, sayfa 1-144 ve devamında daha önce bunların adları ve soyadları açık
değildi, burada ad ve soyadları açık açık yazılmış efendim İlişiği Kesilecek Personel Listesi 78.
sayfada olduğunu ifade etmiştim yansı 206 yansı 276 affedersiniz 206, 206 evet bu tabi bundan
6 ay önce bunları hazırladığım için o zaman elimde isimler açık açık yoktu sadece rütbeler var
ad, soyadları baş harfleri ile yazılı. Listelerin üzerinde hangi yazının, hangi eki veya hangi
lahikası olduğunu gösteren bir ibare yoktur. Sadece bir EK-C var EK-C’nin üzerinde eğer bir plan
ve ekse bunun mutlaka tarihi saati dosya numarası olur bakın öyle de bir şey yok. Listeler biraz
aşağı indirirseniz C-1’den başlıyor, sanki birbirinin devamı şeklinde 77’ye kadar devam ediyor.
Ancak içindeki sıra numaraları kolordular, kolordular da 1’den başlıyor her biri 1’den başlıyor.
Efendim böyle bir yazım tekniği Silahlı Kuvvetlerde yoktur ben çok fazla olmadı emekli olalı 2009
Ağustos’unda emekli oldum. 2009 Ağustos’undan zaten 5 ay sonra gözaltına alındım. O sırada
da herhalde bunlar değişmemiştir. Ha bu arada da tabi yaklaşık 1 senedir girip çıkıyoruz bu
dönemde bir şey odlumu onu da bilmiyorum muvazzaf arkadaşlar var sohbette bir iki kez
sordum, acaba bir değişiklik yaptınız mı, yapıldı mı bizden sonra? Yok, efendim dediler aynı.
Listenin teknik analizi yansı 283, 283 efendim bakıyorsunuz buraya Melek Üçtepe var, son
kaydeden Harekat Başkanı var efendim son 10 kullanıcının 9’una bakıyorsunuz istihbaratı
sokmuşlar nihayet muvaffak olmuşlar, muvaffak olmuşlar. Son kullanıcı yine HRK.BSK isimli
kullanıcı buyurun. Efendim tekrar 206 lütfen, efendim ben 2002–2003 yılları arasında 1. Ordu
Karargahında İstihbarat Başkanı olarak görev yaptım benim yaptığım görev yaptığım dönemde
istihbarat başkanlığı bünyesinde böyle ya da buna benzer bir liste hazırlanmamıştır. Söz konusu
listeyi 10 Şubat 2010 tarihinde, 1. Ordu Savcılığından tutuklanmadan ya da gözaltına alınmadan
12 gün önce 1.Ordu Askeri Savcılığında, tanık olarak ifade verdiğim esnada gördüm bu listeyi
daha sonra cezaevinde bol zamanımız oldu. Benimle beraber yatan arkadaşlar komutanlarım
hatırlarlar. 77 sayfalık listeyi başından sonuna kadar inceledim. Baştan sona kadar hatalarla
dolu olduğunu gördüm. Çok basit terminoloji olarak, Türkçe olarak 1. Ordu bölgesinde ilişiği
kesilmesi teklif edilen personel listesi ifadesi kullanıldıktan sonra artık 2. Kolordu, 5. Kolordu, 3.
Kolordu, 15 filan diye bir şey kullanılmaz başlık, 1. Ordu bölgesi coğrafi bir sahayı yani araziyi
gösterir. Sakarya’dan Edirne’ye kadar dolayısı ile bir başlığı Murat Bey gösterebilir miyiz? Bir
tanesinin başlığı bakın, 1. Ordu Bölgesi, Bölgesi ifadesi bu bölgede yapılacak faaliyetleri gösterir
örnek mi istiyorsunuz? Bir tane örnek vereyim ikisini saklayayım sonra belki lazım olur? 1. Ordu
Bölgesinde yapılan muharebeler akşama kadar şöyle şöyle cereyan etmiştir. Ya da 1. Ordu
Bölgesinde hudut karakolları eskimiştir, yenilenmeye başlamıştır. 1. Ordu Bölgesinde personel
filan gibi bir Türkçe ya da askeri ifade asla ve asla kullanılmaz. Yansı 276, burada da
bakıyorsunuz efendim Harp Akademileri, Kuleli Askeri Lisesi görüyor musunuz? Işıklar Askeri
Lisesi ve Çok Programlı Astsubay Hazırlama Okulu 2 yansı sonra bakın demin erken söyledim
Işıklar Askeri Lisesi, Kuleli Askeri Lisesi, Çok Programlı Astsubay Hazırlama Okulu Balıkesir

bulunmaktadır. Daha önce söyledim bir kez daha söylüyorum. Bu kurumlar, bu okullar 1. Ordu
Komutanlığının kuruluşunda değildir, organik kuruluşunda değildir. Yine bu kurumlar ile 1. Ordu
Komutanlığı arasında bir emir komuta bağlantısı yoktur. Harp Akademilerinin doğrudan
Genelkurmay Başkanlığına bağlı olduğunu söylemiştim, geçiyorum efendim. Bu emir komuta
yapısı içinde bu kurumlara ait personel listelerinin 1. Ordu Komutanlığında bulunması eşyanın
tabiatına aykırıdır. Bu bariz yanlışlıklar açıkça şunu göstermektedir. Bu listeler 1. Ordu
Komutanlığının kuruluşunu, emir komuta yapısını bilmeyen Türk Silahlı Kuvvetleri dışında birileri
tarafından hazırlandığını göstermektedir. Askeri personel, Türk Silahlı Kuvvetlerinden yan
mahkeme kararı ile ya da Yüksek Askeri Şura kararı ile ihraç edildiği herkes tarafından bilinen
bir keyfiyettir. Efendim burada çok çarpıcı bir örnek vereceğim. İki örnek var, birisini geçiyorum.
Bir tanesini söyleyeceğim. Murat Bey lütfen yansı 276 C-71 sayfası, yansı 271 efendim bu
listede Harp Akademileri listesi 10. sırada, yansı 276, 10. sırada bakın Piyade Yüzbaşı H.S
Hançeri Sayat, Kara Harp Akademisi öğrenci subay 1. sınıf kadrosun da İstanbul Yenilevent
bölücü örgütlerle irtibatlıdır. Ne güzel, yaz kara çalmak çok kolay. İşte bir yerde bulaşacak, ya bir
yerlerine daha ayaklarına dolaşacak ya bakın nasıl dolaşıyor. Şimdi bu kardeşimiz akademi
bitiriyor kurmay subay oluyor bende terfi ediyorum 2004 yılında Ağrı’da bulunan 12. Mekanize
Piyade Tugay Komutanlığına atanıyorum. Yıl 2004, bu kardeşimizde Akademi bitiriyor benim
yanıma kurmay subay olarak geliyor. Şimdi bu arkadaşımıza ben 2003’te Silahlı Kuvvetlerden
ilişiği kesilecek olsa için teklif etmiş olsam, 2004’te yanıma geldi. ne yaparım? Canına okurum
değil mi efendim? Bu arkadaşımızı ben başarısı nedeniyle tam sicil verdiğimi çok net
hatırlıyorum. Ayrıca sayısını bilmiyorum birkaç kez de 3, 5 en az vardır, yazılı takdirle
ödüllendirdiğimi hatırlıyorum. Şayet bu liste doğru olsaydı 1 yıl önce ilişiğinin kesilmesini teklif
ettiğim bir personeli, 1 yıl sonra bu şekilde ödüllendirmem olabilecek bir şey mi, Allah aşkına. Bu
mümkün olabilir mi? bu kardeşimiz bu personel daha sonra ki yıllarda Türk Silahlı Kuvvetlerini
yurtdışında başarı ile temsil etti ve halen kurmay yarbay rütbesinde tabur komutanı olarak bir
sınır şehrimizde görev yapmaktadır. Bu kadar hainlik olur, bu kadar aşağılıklık olur, bu kadar
şerefsizlik olur ya, benim kurmay binbaşım ya, benim harekat ve eğitim şube müdürüm ve bu
listenin altında benim ismim var, yazıklar olsun. Listenin son sütununda listenin en sağında
görülen açıklamalara bakıyoruz, Murat Bey yansı 279 bundan 3 sonra, bakın ne görüyoruz?
Kişinin karşısında her hangi bir kişiyi söylüyorum, bakın öğretmen binbaşı karşısında ne yazıyor
efendim? Sakıncalı şüpheli piyade binbaşı sakıncalı şüpheli, Başka devam ediyorsunuz yansı
282, söyleyeceğim acele etmeyin. Bakın takip değil ifadesi var, şurada başka aşırı milliyetçi
partiye müzahir. Öfkem, ızdırabım bu listelerin altında demin arz ettiğim gibi sicil amirliğini
verdim ve tam sicillerle ve çeşitli takdir hatırlamıyorum, ama muhtemelen şerit rozetle
ödüllendirilmesini teklif ettiğim kardeşlerimin de bu listeye yazılması kadar haince, kahpece beni
bırakın sırtımdan, yüreğimden yaralayan başka bir şey olamaz. Hani savunmasında Sayın
İbrahim Fırtına söylemişti çok güzel söylemişti. Böylesine yaralayacaklarına keşke öldürselerdi
daha iyiydi. Efendim bu ifadeler hangi ifadeler? Sakıncalı, şüpheli takipte aşırı milliyetçi partiye
müzahir ifadeler, Türk Silahlı Kuvvetlerinde kullanılmamaktadır. Böylesine kullanılmaktadır. bir
personel ya şüpheli olur ya sakıncalı olur. Aynı adam aynı anda hem şüpheli hem sakıncalı
olmaz. Niye bunu sizde anlıyorsunuz ya da tahmin ediyorsunuz ya da Türkçe itibari ile
kestiriyorsunuz şüpheli farklı, sakıncalı şüpheli, sakıncalı farklı kavramlardır. Bu iki kavram
birbirinden çok farklıdır yine takipte aşırı milliyetçi partiye müzahir gibi ifadeler
kullanılmamaktadır. Bu ifadeler listelerin konuya yeterince vakıf olmayan Türk Silahlı Kuvvetleri
dışında zeka ve bilgi düzeyleri düşük, ancak hainlikleri ve şerefsizlikleri üst düzeyde olan birileri
tarafından, özet amaçla üretildiğini göstermektedir. Yine bu listelerin Türk Silahlı Kuvvetleri
personeli arasına nifak sokmak ast-üst ilişkilerini ve personelin birbiri ile olan bağlılığını
zedelemek amacıyla hazırlandığını düşünüyorum bu listelerin açıklama bölümü biraz daha
ayrıntılı olarak incelendiğinde lütfen 206 tekrar rica ediyorum. Efendim burada 1. Orduda hepsini

tek tek yansı olarak göstermeyeyim. 1.Ordudan 108 kişi var iddianamede zaten söylüyor 1. Ordu
Komutanlığı karargahından. Şimdi bunları tek tek inceledim 34 personelin sağına sakıncalı
şüpheli tekrarlıyorum 108’den 34 personelin sağ tarafına açıklamalılar bölümüne sakıncalı ve
şüpheli, 26 personel için irticai eğilimleri mevcuttur. Toplam kaç kişi etti efendim 34, 26 daha 60
kişi doğru mu? 108 kişinin 60’ı yani yarısından fazlası bu iki şekildeki nitelemeyle listelere adeta
bu listeler şişirilmiştir. Bu tespit bu listenin sadece kabarık gösterilmesi amacıyla ne kadar gelişi
güzel bir şekilde gösterildiğini ifade etmektedir. Listenin geri kalan bölümlerinde de, tablo aynı
yansı 217, 2. Kolordu listesini C-12 ile C-30 sayfaları arasında efendim, 218 kişi var burada tek
tek saydım 38 personel sakıncalı şüpheli 84 personel için irtica eğilimleri mevcuttur ikisini
topluyorsunuz 122, 218’in 122’si yani yarıdan fazlası yine bu şekilde nitelenerek liste şişirilmiştir.
Bitmedi C-13 sayfasında kaçıncı sayfa, Murat Bey bir aşağı doğru gelir misin? 18. sırada bakın
Tank Yüzbaşı Aytekin Doğramacı, 2. Kolordu Komutanı Engin Alan’ın emir subayıdır. Karşısında
ki açıklamaya bakıyorsunuz siyasi, islami görüşleri benimser ve destekler buyurun. İlişiği
kesilmesi düşünülen bir subayı Sayın Engin Alan Kolordu Komutanı olarak evladı gibi yanın da
tutar mı? Bu kadar ahlaksızlığa pes doğrusu. 3. Kolorduya bakıyoruz efendim yansı 236, 3.
Kolordu bu listede toplam 100 kişi var, 100 kişi 840’ın 100 3. Kolordudan, 29 personel için yine
sakıncalı, şüpheli 11 personelin irticai eğilimleri mevcuttur. 40 kişisi yine bu şekilde doldurulmuş.
5. Kolorduya geliyoruz yansı 246, C-41 ile C-60 sayfaları arasında toplam 241 kişi
bulunmaktadır. Bunlardan 241 kişiden 55’i yine sakıncalı, şüpheli 75 personel irticai eğilimleri
mevcuttur. 130 kişi 240 kişinin 130’u, yarısından fazlası yine bu iki şekilde nitelendirilmiştir.
Geliyoruz 15. Kolorduya, yansı 266, C-61 ile C-70 sayfaları arasında 112 kişi var 33 personel
sakıncalı, şüpheli 32 personel için yine irticai eğilimleri mevcut diye açıklama hanesi
doldurulmuş, bu iki rakamın toplamı 65 kişidir. 112’nin 65’i bu şekilde yani yarısından bir değil
daha fazlası. Efendim geliyoruz C-61 sayfasına, devam ediyorsunuz 275 pardon, 270 civarında
bir şey olacak. 61, 9. sırada C-61 sayfası biraz geriye gelir misiniz? Bu C-70, evet burada 9.
sırada Piyade Kurmay Binbaşı Eşref Şeref Hücuptan var, Tuğgeneral Kaya Varol’un yanında 5-7
Mart 2003 tarihlerinde icra edilen plan seminerine katılmıştır. Şimdi Sayın Tugay Komutanı ilişiği
kesilmesi teklif edilen bir personeli tugay komutanı olarak beraberinde plan seminerine götürür
mü? Hani o plan seminerinde ya da onun yanında odalarda balyoz darbe planı yapıldı mı?
İlişiğinin kesilmesini düşündüğü, bir kişiyi böylesine bir seminere tugay komutanı götürür mü?
Artık ben bir şey söylemiyorum her halde dönemin tugay komutanı içinden şu anda bir şeyler
söylüyordur. 8 numara da Topçu Binbaşı E.Y ismini, soyadını bilmiyorum bağışlasın bu
arkadaşımız bizi, 15. Kolordu Komutanı emir subayı bu arkadaşımız bakın karşısında ne yazıyor
Allah aşkına lütfen, İddia Makamı Kolordu Komutanı evladı gibi yanında bulundurduğu her şeyini
bildiği komutanın, emir subayının karşısında yazılana bakın ahlaki zafiyet içerisindedir. Bu
Binbaşı değil şüphesiz buna yazan aşağılık adamların ne kadar ahlaksız zafiyet içinde olduğunu
takdirlerinize sunuyorum. Geliyoruz Harp Akademilerine yine 4–5 tanesini geçiyorum efendim.
Yansı 276 bakın burada 12, 13 ve 14. sıradaki isimlerin karşısında yazılana bakın. Ben Harp
Akademilerinde öğretim üyeliği yapmadım yalnız öğretim üyeliği yapan komutan ve
arkadaşlarımızla konuştum, Harp Akademileri giriş sınavına bir kere sicilinde olumsuz bir şey
olan bir kişi asla kabul edilmez. Velev ki bu arkadaşımız Akademiyi kazandı ilk altı ay sınıf
okullarının tamamı dolaşılır. Ondan sonra 1. sınıfı okur 1. sınıftan 2. sınıfa geçme sadece notla
da olmuyor, Akademik kurul toplanıyor sınıf geçilmesi 2. sınıfa devamına layık mı değil mi?
Akademi kurul karar veriyor. Şimdi 2. sınıfa geçen bu kardeşlerimiz için bu nitelemeyi yapanlar
için söylenecek çok şey var tabi bugün çok şey söyledim, artık kendimi biraz tutayım istiyorum.
Efendim Harp Akademilerinden de, sadece karacı subaylar öğrenim görmemekte ama listeye
bakıyorsunuz, sadece Kara Harp Akademisinden öğrenci var halbuki aynı Akademi kampusu
içinde Deniz Akademisi var, Hava Harp Akademisi var Silahlı Kuvvetler Akademisi var onlardan
tek bir denizci, tek bir havacı subay yok biz olsun istemiyoruz böyle bir düşüncemiz, böyle bir

niyetimiz yok. Sadece yapılan planlamanın, listelemenin ne kadar gerizekalıca, ne kadar
ahlaksızca yapıldığını ifade etmek için bütün bunları söylüyorum. Tabi Kara Akademisinden bu
kadar öğrenci hakkında bu niteleme yapılırken Kara Harp Akademisi Komutanlığı ile ilgili bir şey
yok biz kimse için bir şey olsun istemiyoruz, ama dönemin Kara Harp Akademisi Komutanı da
şimdi Orgeneral rütbesinde ve Jandarma Genel Komutanı bu tablo nasıl izah edilir? Soruyorum
size nasıl izah edilir? Yansı 278, 15. Kolorduyu söyledikten sonra Kuleli Askeri Lisesi, Işıklar var,
Çok Programlı Astsubay Hazırlama Okulu var. Burada sadece iki kişiyi söyleyeceğim ve
geçeceğim 1. sırada ve 10. sırada iki subayın ismi yer almakta bunlar, sınıf amiri olarak görevli,
bu personel geleceğin subay ve astsubayların yetiştirmek gibi çok onurlu, çok anlamlı bir görevi
üstleniyorlar. Bunlar sınıf amiri, bunlar özel olarak tabur komutanı alay komutanları gibi Kara
Kuvvetleri tarafından sicillerine safahatlarına bakılarak seçiliyor ve bu görevlere veriliyor.
Efendim sonuna geldim, bu çizelgenin sonuna geldim. Geçende söylenmişti, ama ben bir kez
daha bazı maddeleri söyleyeceğim bir kısmını da yine geçeceğim. Tabi ben bu 840 personelin
daha sonraki yıllarda safahatı konusunda bir bilgi sahibi olmam, tanıdıklarım dışında mümkün
değil, bunu da Tümgeneral Mehmet Daysal başkanlığında 5 kişilik bir heyet tarafından 28
Haziran 2010 tarihinde hazırlanan ve Mahkemenize gönderilen bilirkişi raporundan özetledim.
Oradan aldım efendim. Bu Silahlı Kuvvetlerden hani bir işe yaramaz sakıncalı, şüpheli, şu, bu
şeklinde nitelenen personel ne olmuş sonra bakın bunlardan 40’ı başarıları nedeni ile bir yıl
erken terfi etmiş. Yani arkadaşları yüzbaşı iken bunlar binbaşı olmuş erken terfi edenlerden ikisi
2. kez terfi etmiş, 3 personel de 3. kez erken terfi etmiş. 447 subay 246 ast subay olmak üzere
693 personele şerit rozet verilmiş. Bilmeyenler için söylüyorum. Sol göğsümüzde görürdünüz 1
cm genişliğinde efendim 09 mm. Ebadında ya da boyutunda o basit şerit rozeti kim imzalıyor kim
veriyor biliyor musunuz? Sırayla birlik komutanı, alay komutanı ya da tabur komutanı, tugay
komutanı, Kolordu Komutanı, ordu komutanı ve son onay makamı Kara Kuvvetleri Komutanıdır.
Kara Kuvvetleri Komutanının imzası olmayan bir şerit rozet beratı da yoktur, rozeti de yoktur.
Başka üstün cesaret ve feragat şerit rozeti de sadece Genelkurmay Başkanı tarafından
imzalanır. Bunlardan 693’ü bu şerit rozeti alma başarısı göstermiştir. Böyle bir garabet olur mu
Allah aşkına? 17 subay, 23 astsubay kaç kişi etti, 40 kişi madalya almaya hak kazanmıştır. Ben
1979 yılında, Hava İndirme Tugayında Komando Takım Komutanı Üsteğmendim ve ilk
Tunceli’ye tabur olarak biz gitmiştik. Yıl 1979 en son Silopi’den döndüm, 2008–2009 Afyon’a
geldim. 30 sene boyunca, Hakkari Dağ ve Komando Tugayında görev yaptım. Kıbrıs’ta
Beşparmaklarda ki Komando Taburunda görev yaptım. Ben şahsen bu madalyayı almayı çok
isterdim doğrusu, ben alamadım, nitekim benim gibi bu birliklerde alın teri göz nuru döken
boynunda ve belinde beş tane boyun ve bel fıtığı olan benim gibi nice arkadaşım nice
komutanım var. Onlar alamadı, biz ilişiğini kesilmesini düşündüğümüz 840 personelin 40’ı
madalya aldı. Başka 174 subay ile 75 astsubaya görevlerindeki başarılar nedeni ile her yıl bir
kez verilir bunlar, para ödülü ile ödüllendirilmiş bu arkadaşlar para ödülü ile evet 171 personel
yurtdışı geçici görevlere, 10 personelde yurtdışı sürekli ya da değer ismi ile daimi görevlere
seçilerek ülkemizi ve Türk Silahlı Kuvvetlerini yurtdışında temsil etmişlerdir. Başka bu rapordan
şunu öğrendim efendim, bu listede yer alan personelden 1 subay 3 ast subay vefat etmiş, 48
subay ve 181 astsubay emekli olmuş, 48 subay, 181 astsubay emekli olmuş, 1 subay 1
astsubay Kara Kuvvetleri Komutanlığının kararları ile disiplinsizlik nedeni ile, 7 subay 13 ast
subay ise Yüksek Askeri Şura Kararları ile ilişiği kesilmiştir. 5 subayda Hava Kuvvetleri
Komutanlığına geçmiştir.
İsmi belirtilmeyen sanık:”Kendi isteğiyle mi emekli olmuştur?
Sanık İzzet Ocak:”Şüphesiz tabi kendi isteği ile emekli olmuştur. Listede isimleri geçen
personelden de hala hazırda 573’ünün de görevde olduğunu heyet tespit etmiş, ben heyetin
raporundan alıyorum ben emekliyim ben bunları tek tek tespit etmemin ne kadar mümkün
olamayacağını tahmin ediyorsunuzdur. Efendim bu çizelge ile ilgili bu beni kalbimden yaralayan

bu çizelge ile ilgili sonuç olarak heyetinize şunları söylemek istiyorum. Bu kadar çok kuruluş,
emir komuta, yazım, anlam, ifade, terim yanlışlıklarıyla dolu olan bu listelerin Türk Silahlı
Kuvvetleri dışında art niyetli olarak Türk Silahlı Kuvvetlerini yıpratmak ve personeli birbirine
düşürmek amacıyla özel üretim merkezlerinde, tekrarlıyorum Özel üretim merkezlerinde siyasi
ve kolluk personelinden oluşan dış destek takviyeli, dış destek takviyeli zeka ve bilgi düzeyleri
düşük ancak hainlikleri ve şerefsizlikleri üst düzeyde olan birileri tarafından hazırlanmış olduğu
açıkça anlaşılmaktadır. Bu listeye istihbarat başkanı olarak benim ismimin yazılması bağışlayın
hainlik ve şerefsizliktir diyorum. Bunu yapanları lanetliyorum. Bu listeleri hazırlamadım.
Hazırlanması için kimseden emir almadım. Kimseye de emir vermedim. İddia 7, efendim burada
bir başka konu EK-C yine, işte 1. Ordu güvenlik harekat planı EK-C, 3. satırdayım parantez
içinde İstihbarat Lahika 1, rejim ve devlet aleyhtarı unsurlara meyilli basın yayın organları başlığı
altında tamamı 2 sayfadan ibaret gizli ibareli belgede 40 adet basın yayın organına ait isim ve
bulunduğu yer bilgilerinin yer aldığı, ayrıca hangi siyasi görüşü desteklediği başlığı altında aşırı
sol, bölücü, irticai, KADEK, THKPC şeklinde ibarelerin olduğu belgenin imza bölümünde
İstihbarat Başkanı Kurmay Albay İzzet Ocak şeklinde şüphelinin isminin bulunduğu, iddia
edilmektedir. Burada isminin bulunduğu diyor. İddianamenin 956. sayfasında İzzet Ocak’ın
imzası da yer almaktadır diyor. İddianame ve ek klasörlerin de bu iddiayı bu iddianın yer aldığı
bölümler perdede sunulduğu gibidir efendim, hiç birini okumuyorum perdede görülüyor. Sizlere
sunulacak dosya kapsamında da bunları göreceksiniz. 3 ay boyunca klasör klasör, sayfa sayfa
bunları taradım ve çıkardım. Evrakın son sayfası C1-2 sayfasında, yansı 285, biraz yukarı
kaldırır mısınız? Biraz daha bakın 40 isim var yine altında benim ismim var. Bu iki sayfadan
oluşan listenin hiçbir sayfasında paraf veya imzam bulunmamaktadır. Yazının üst kısmında
olması gerektiği için ifade ediyorum. Hangi güvenlik harekat planının olduğu tarih, saat grubu ve
dosya numarası gibi herhangi bir şey bulunmamaktadır. Bakıyorsunuz isim bir herhangi bir
dosya numarası filan herhangi bir şey yok. Sözde balyoz harekat planının eklerine bakıldığında,
bu 1. klasörde var. Deminde ifade etmiştim balyozun 14 tane eki vardı. Bunlardan bir tanesinin
EK-C istihbarat olduğu görülmektedir. Bunlar ne? Tekrar 1. sayfaya gelelim lütfen bunlar EKC’nin nesi? Lahikası, iddianamenin içeriğinde EK-C istihbarat şeklinde bir ek bulunmamaktadır.
Bu ne demektir biliyor musunuz? Demin örneği vermiştim, ağacın gövdesi yok ya da dalı yok
ucundaki çiçeği var. Tekrar söylüyorum eki gövde kabul edelim. Hani metinden biraz daha
somut olduğu için söylüyorum bir ağaç düşünün ağacın kendisi yok, yani balyozun EK-C
istihbarat diye bir eki yok ama dalı Lahikası var. Halbuki sizlere izah etmiştim önce plan
hazırlanır, sonra eki hazırlanır, sonra Lahikası hazırlanır, bu olmayan bir ekin lahikası olan bir 2
sayfalık çizelge liste, çok basit bir alfabetik sıralamaya bile lüzum görmemişler. Bir efendim
radyo, gazete ve benzeri bir şekilde bir gruplandırmaya da lüzum görmemişler. Niye? Kirlenme
son yıllarda o kadar hat safhaya ulaştı ve o kadar rağbet buldu ki, o kadar kişinin canı bu
nedenle yakıldı ki yakılmak bu kadar kolay oldu ki, bu şekilde bir liste doldur radyo televizyon,
gazete ondan sonra altına da ismi yaz. Ondan sonra bunu da Silahlı Kuvvetlere mal et yazıklar
olsun yani yazıklar olsun. Efendim bu aşağılık liste için başka ben hiçbir şey söylemiyorum size
bunu komple geçiyorum. Eğer soru cevap periyodunda sormak istediğiniz bir şey varsa onu da
size yansıları ile ayrıntısı ile anlatırım. Efendim geliyoruz iddia 8’e, bunları olabildiğince hızlı
geçeceğim. Arkadaşlarım kusura bakmasınlar. EK- M Lahika-2, Lahika-3 diye 2 çizelge var, 2
liste var EK-M’yi daha önce arz ettim. EK-M balyoz planında balyoz planının son sayfasında 14
ek arasında, EK-M balyoz affedersiniz personel eki olarak yazıyor. E buraya bakıyorsunuz EK-M
Lahika-1 göstermiştim hani 1400 kişinin isimleri olduğu şimdi EK-M Lahika-2, 3’ü var. EK-M
personel Lahikalarında İstihbarat Başkanı İzzet Ocak’ın imzası var. Bu kadar aptalca listeler ve
bu 2 listenin toplamında 840 kişinin isimleri var. Tekrarlıyorum EK-M, Lahika-2 ve Lahika-3’te,
843 kişinin ismi var. Bunlar nedir başlık, İstanbul ve çevresi şehirlerde iltisaklı 1. ve 2. öncelikli
sivil kişililer ne ile iltisaklı bu ne ile, yok tabi nesi yok listelere bakıyorsunuz her birinden bir örnek

vereceğim diğer örnekleri vermeyeceğim. Yansı 290, 168. sırada yardımcı olabilir misiniz bana?
Bakın 168. sırada Almanya doğumlu bir şahıs var Almanya doğumlu efendim İstanbul’un o
dönemdeki nüfusu her halde 8–10 milyon vardı. İstanbul ile 1. Ordunun sorumlu olduğu
şehirlerde herhalde 20–25 milyon insan vardı. Bir Türkiyeli Türk şehrinde doğan birisini bulup
buraya yazamadılar mı? Bu listeyi komple geçiyorum efendim. Bir diğerinde M-3'te diğer listede
bir isim daha söyleyeceğim. Yansı 298’de, burada da 70 numaralı sırada bakın Bulgaristan
doğumlu bir isim var. Bulgaristan’da doğması şüphesiz suç anlamında filan söylemiyorum, bu
kadar tuhaf garip bir liste. Bir sonrakine geçer misiniz? Yansı 299, 130. sırada da biraz yukarı
kaldırırsanız görebileceğiz. Bakın 130’da İran doğumlu bir şahıs var. İran doğumlu bir şahıs var.
Yansı 306’ya bakıyorsunuz, yansı 306 yazarı, son kaydedeni HRK.BSK, yaratılma son
kaydetme tarihi hakeza tarihleri yazılı. Böylesine garip bir liste, son 10 kullanıcıya bakıyorsunuz
bakın son 10 kullanıcıya bakıyorsunuz. Son 10 kullanıcıya bakıyorsunuz, son kullanıcıya
bakıyorsunuz, bakın son 10 kullanıcıya bakıyorsunuz 8’i 79561079 isimli kullanıcı. Bunu da
dosya kapsamında var. Harekat Başkanlığında görevli Sevilay Erkani Bulut’un emekli sandığı
sicil numarası bu. Son 10 kullanıcının ikisine bakıyorsunuz HRK.BSK isimli kullanıcı. Altında
İzzet Ocak İstihbarat Başkanı benim ismim var. Yazı ilk olarak plan semineri 2003 plan çalışma
salonları, KİMK olarak kaydedilmiş sonra tuhaf bir şekilde bu yazı sondan ikinci kullanıcı
tarafından 1. Ordu Komutanlığı güvenlik harekat planına EK-M lahika 2, lahika 3 olarak
kaydedilmiş. Sonuç olarak her iki lahikayı da İstihbarat Başkanı olarak ben hazırlamadım. Böyle
bir yazının hazırlanması için de kimseye görev vermedim. Dolayısı ile bu yazıyı da hazırlamış ya
da imzalamış olmam söz konusu değildir. Balyozun ekinde EK-M personel eki diyor, bunun
lahikalarında İstihbarat Başkanlığının ismi geçiyor böyle bir şeyde Silahlı Kuvvetlerde mümkün
değildir. Planın ekinde EK-M personel yazıyorsa, EK-M lahika 1’ide lahika 2’si de lahika 3’ü de
kim tarafından hazırlanması lazım efendim veriler o Başkanlıkta olduğu için, Personel Başkanlığı
tarafından ve lahika olduğu için onun ilgili Şube Müdürleri tarafından hazırlanmış. Personel
Başkanlığını bunlar tabi uyduruk evrak Personel Başkanlığında da böyle bir şey yok böyle bir
şey olması mümkün değil. Personel Başkanlığında olan bir veriye dayanarak hazırlanacak bir
evrakı benim hazırlamam mümkün mü? Asla mümkün değil. Niye? O verilere sahip değilim, o
verilere sahip değilim. Hangi Subayın, Astsubayın tek tek hangi yerde nerede olduğunu benim
bilmem mümkün mü? Ve iddianamede, iddianamede yani böyle iddianame nasıl olur
bilemiyorum. Efendim biz bu şahıslardan istifade edeceğiz, istifade edeceğiz derken balyoz
komutanlığı olarak bizde onun İstihbarat Başkanı gibi görünüyoruz ya efendim. Biz bunlardan
istifade edeceğiz, Çetin Doğan da Sayın Çetin Doğan da, emir verecek bunlar muhtelif yerlerde
kargaşa çıkaracak ya bu kargalar bile gülmez buna efendim kargalar bile gülmez, kargalar bile
buna gülmez yani. 20–21 yaşındaki çocuklarla muhtelif yerlerde kargaşa çıkacak. Bu ancak
kabilede ve benzeri Afrika’nın ne bileyim orta ülkelerinde, kıyıda köşede belki olur hani
sabahleyin erken kalkıldığında darbe yapanları filan duyuyoruz ya gerçek mi değil mi
bilemiyorum tabi de, hani duyduğumuz kadarı ile söylüyorum. Böyle bir şey olur mu ya. Efendim
iddia 9, iddia 9, Efendim burada, burada tabi çok yanlış yapılan şeyler var. Bizim çevre ülkelerle,
çeşitli çevre ülkeler karşı onların bize olduğu gibi bizimde çeşitli hazırladığımız planlar var. Artık
burada bunu saklamanın gereği de yok yeri de yok zaten dosya kapsamında bırak 1. Orduyu,
Genelkurmayın, Kara Kuvvetlerinin veçhe direktiflerin her şeyi yer almış durumda. Hiçbir şey
gizli kalmış durumda değil çok yazık ama çok yazık. Efendim daha önce söyledim ben 1. Ordu
İstihbarat Başkanıydım ve bu plan seminerinde, iki konuda hazırlık yapmıştım. Bu iki konudan
biri, cereyan tarzı planı ikinci gün 6 Mart’ta var, bu 32. Klasör, 605. Sayfada görülüyor bunlar.
Biri 30 dakika süre ile harekat bölgesi etüdünün arzı. Birinci periyotta anlatmıştım sizlere
İstihbarat Başkanı, İstihbarat Şube Müdürü ve Kısım Amirlerinin görevlerini söylemiştim ben
size. Bizim düşman, hava ve arazi ile ilgili bir görevimiz vardı tekrarlıyorum düşman, hava ve
arazi artı birliklere yönelik istihbarata karşı koyma ve güvenlik görevimiz vardı bizim. Bu

görevlerimden biride çevre ülke düşmana ait nispeten bizim bölgeyi ve onun derinliklerini
kapsayan harekat bölgesi etüdünü hazırlayıp bunu seminere katılanlara sunmaktı. Bu takdimi de
6 Mart günü, ben 09-10 saatleri arasında yapacağım şekilde cereyan tarzı planında
planlanmıştı. Bir başka takdimim planlanmıştı aynı cereyan tarzı planında, dördüncü sırada
birinci 6 Mart’ta yani o da 10:40 11:00 saatleri arasında 20 dakika süre ile ismini
söylemeyeceğim malum bir Kolordu, o Kolordunun muhtemel tertiplenme tarzı ve düşman imkan
ve kabiliyetlerinin değerlendirilmesinden ben sorumluydum. Bu Kolordu ile ilgili zaten normal
barış döneminde zaten çalışma yapıyorum ve bununla ilgili yaptığımız bütün çalışmalar hepsi
faraziye tabi, düşman o şekilde araziye tertiplenecek mi tertiplenmeyecek miyiz, ne zaman
alınırız, ancak muharebede o bölgede alınır onların hiçbiri belli değil ama bunlar dahil seminer
dosya kapsamına sokulmuştur. Bu konuda o yıllarda çalışma arkadaşlarımla kapsamlı
çalışmalar yaptım ne ile ilgili efendim D Kolordusu söyledim artık D Kolordusu ve düşman imkan
kabiliyetleri ile ilgili ayrıntılı çalışmalar yaptım, başka harekat bölgesi etüdü ile kimle beraber
yaptık, Sayın Ordu Komutanımız emirleri doğrultusunda Ast Birliklerden de bilgiler alarak ve
yukarıdan Genelkurmaydan gelen bilgileri de bağdaştırarak güzel çalışmalar yaptık. Ama bu
çalışmalar Türk Devletinin yüksek menfaatlerine hizmet eden çalışmalardır. Yani şimdi ben Türk
Devletinin ali, menfaatlerine hizmet eden çalışmalar nedeni ile bu iddianame kapsamında bu
Mahkemede, yargılanıyorum ondan sonra bu sandalyede bu salonda oturmaktan duyduğum
öfkeyi ve ızdırabı anlatırken neden böyle öfkelendiğimi anlıyor musunuz Sayın Heyet? Bu
konunun, iddianameye dahil edilmiş olmasını şiddetle kınıyorum, yazıklar olsun diyorum. Bana
bu konuda hiçbir Türk Mahkemesinin soru sormaması lazım gelir. Ben yaşamadım, inşallah
bizden sonraki silah arkadaşlarımda yaşamazlar. Maazallah bir Türk x, y, z savaşında, böyle
kodladım, x, y, z savaşında şehit olmak olduğu gibi esir düşmekte ihtimal dahilindedir. Esir
düşülmesi halinde böyle bir soruyu o ülkenin yani düşman ülkenin, Askeri Mahkemesi sorabilir
diye değerlendiriyorum. İzzet Ocak olarak size şunu söylüyorum; 40 yıl üniforma giydim, 40 yıl
boyunca ülkeme sıtkı sadakat ile hizmet ettim, 40 yıl boyunca hesabını veremeyeceğim hiçbir
faaliyetim olmamıştır. Sizlere son olarak, Romalı düşünür Papyo Connelyo Dasito’nun şu
sözünü hatırlatarak bu bölümdeki sözlerime son vereceğim. “Kendi ordusunu taşıyamayan
uluslar, başkalarının ordusunu taşımak zorunda kalırlar.” Bu konuda sizlere başka söyleyeceğim
bir şey yoktur. Efendim iddia 10, Çok hızlı bir şekilde geçeceğim. Yansı 313’e gelir misiniz?
Efendim burada bizim kürsü isimliği konmuş buraya, bu kürsü isimliği de suç aleti olmuş.
Efendim adetten olduğu üzere kürsülerin ön kısımlarına isimlik levhaları konur. Birliklerin
tamamında bulunan kürsülüklerde, bu isimlikler vardır. Ancak kürsülerdeki isimlik levhalarının
boyutları farklı olabilmektedir. Personelin kendi birliklerinde, münferit hazırladığı isimlikler bazen
Ordu Karargahındaki kürsülüklerdeki isimlik levhalarına uymayabilmektedir boyut olarak. Ve
bunlar Ordu Karargahında genellikle Seminer Sekretaryalığı ya da Harekat Başkanlığının
görevlendireceği bir iki personel tarafından tek elden hazırlanır. Bunlar belli bir estetik, zarafet ve
kültür birikimi olan insanların gayretleri ve çalışmalarıdır. Yansı 314. Efendim burada da seminer
salonunun yerleşme planı. Efendim seminer salonu 1. Ordu Karargahında Hareme bakan tarafta
bulunan tarihi bölümde Kışla içinde Kazım Karabekir Salonudur, bu salonun ismi. Bu salondaki
yerleşme planımızda böyle, bakın Sayın Ordu Komutanı sağında ve solunda Kolordu
Komutanları ve yardımcıları ve Ordu Karargahı, seminere katılan 3. Kolordu, 15. Kolordu, 2.
Kolordu, 5. Kolordu, Ordu Bağlı Birlikleri, İstanbul ve Bursa Jandarma Bölge Komutanlıkları.
Salonun tertibi bu bakın, 2 tane kürsü var, 2 tane perde var. Komple şöyle bir salon. Bunun
sağında, arkasında, solunda bir hücre oda moda diye bir şey yok. Bu salonun kapasitesi de
150–170 kişi kadardır. Fizikî kapasite de odur. Şimdi iddianamenin bölümlerine bakıyorsunuz.
Sınırlı sayıda ya da sadece 162 personelin katılımı ile yapılmıştır. Ya salonun kapasitesi bu
kadar. 1. Ordu tarihe meraklı olduğum için söylüyorum kusura bakmayın, yanılmıyorsam 1973
yılında, Harbiye’den Selimiye’ye taşınmış. 1973’ten 2003’e kadar 2009’a kadar bu seminerler

yapılıyor, rutin çalışmalar. Bu 30–40 yıllık yapılan seminerin bir tarihini çıkarsanız sorsanız 1.
Orduya, ordu seviyesinde Kolorduların katıldığı başka küçük seminerlerde olur deprem semineri,
istihbarat semineri, eğitim semineri ama Kolordu ve Bağlı Birliklerin katıldığı seminerlere katılan
personel sayısı da bu kadardır. Şimdi isimlere baktığınızda tabi 160 kişiyi bulamazsınız fotoğraflı
olarak sadece 125 kişinin fotoğrafı buraya yerleştirilebiliyor altında da isimler var. Diğerleri
nerede bu aralarda ki sandalyede bazıları kürsüde, bazıları şeyin başında masanın başında
seminer için kendi takdimi için hazırlık yapıyor bizim burada Mustafa Bey ya da, Murat Bey’e
söylediğimiz gibi yaklaştığımız gibi yansı ve benzeri şeyi söylüyor. Dolayısı ile sadece 125
kişinin resmi var. Efendim bu niçin yapılıyor. Bu tabi yine bir estetik zarafet ürünü olduğu kadar
buraya geldiklerinde, o dönemde 1 Mart Irak’taki harekat nedeni ile Genelkurmay Başkanı,
Kuvvet Komutanı gelememişlerdi Hava, Deniz ve Jandarma Genel Komutanı geldiklerinde şu 5
kişinin olduğu yere onlar oturur. Ortada Genelkurmay Başkanı, sağında Kara Kuvvetleri
Komutanı, solunda Deniz, sağında Hava Kuvvetleri Komutanı, solunda da Jandarma Genel
Komutanı. Fotoğraflara baktığınızda da böyle oturduklarını, böyle fotoğraf çektirdiklerini
görürsünüz. Onlar gelmedikleri için Sayın Ordu Komutanı, Kolordu Komutanlarını da yanına
alarak bu şekilde oturmuşlardır. Yoksa Kolordu Komutanı herkes kendi Kolordusunun bulunduğu
bölümün başına oturur. Bu isimler ve altındaki resimler ve isimleri şunun için hazırlıyorlar,
hazırlanıyor daha doğrusu. Efendim komutanımız bir kişiye hitap ederken onun ismi ile hitap
edebilsin, rütbesini bilsin, ayıp olmasın personele ismen hitap edilmesi kadar güzel bir şey var
mı? İnsanın en çok hoşuna giden ismi ile hitap edilmesidir. Bu kadar basit bir liste, bu salondan
soru işaretleri, aramalar şunlar bunlar yok işte salon bu. Pardon affedersiniz özür dilerim terfi
diye cevaplar haklılar. Bu arada genelde bu seminerler, bu seminerler terfi sırasında olan
Kurmay Albaylar, Tuğgeneraller, Tümgeneraller ve Korgeneraller için komutanların kanaat
edinme yerlerinden de biri, muhakeme yeteneği nedir bu personelin, bilgi donanımı nedir,
entelektüel düzeyi nedir, askeri nosyonu nedir? Burada isimlerin yanına da bir de çarpı da
koyarız bazen kırmızı, hani komutan atlamasın diye ve direk o kişiye komutan sorar kim sorar,
hangi komutan Genelkurmay Başkanı sorar ya da Ordu Komutanı sorar Genelkurmay
Başkanına yönlendirir. O yüzden bu fotoğraflı ve altında isim ve rütbe yazılan oturma ya da diğer
ismi ile yerleşme planının hazırlama nedeni o. Başka efendim, başka bakın şu arka sıraya bakın
ne diyor efendim gözlemci personel belki yansıdan direk okumakta zorlanabilirsiniz. Önünüzdeki
monitörün ekranına baktığınızda, burada Kara Kuvvetleri Temsilcisi Tuğgenerali, Hava
Kuvvetleri Temsilcisini, Deniz Kuvvetleri ne bileyim diğer Kuvvetlerin temsilcilerinin de olduğunu,
göreceksiniz ve bu temsilciler kuvvetlerine döndüklerinde 7 Mart’ta seminer bitti 8’inde dönerler
ertesi gün ya da bir sonraki gün tatil günü vesair ne ise, bir gözlemci raporu hazırlarlar. Bu
seminer dosyası zaten aylar önce onarla gitmişti. Seminer dosyasını hani 31 Ocak’lı Harekat
Başkalığının dosyası gitmişti, bu seminer dosyasını inceleyerek zaten gözlemciler seminere
geldi, semineri de 3 gün izlediler bir gözlemci raporu hazırlarlar ve dönüşte ve dönüşte komuta
katına ilgili komutanlarına arz ederler. Benim konuşmamın başında herhangi bir kimseden
mertlik filan değil ne biliyorsa gelsin anlatmasını istediğim şey bunlar. Gözlemci raporunun,
raporundan Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı kim efendim Emekli Orgeneral İlker Başbuğ. Kara
Kuvvetleri Komutanı kim Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, Genelkurmay 2. Başkanı kim Emekli
Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Genelkurmay 1. Başkanı ya da Genelkurmay Başkanı kim Emekli
Orgeneral Hilmi Özkök’e bu gözlemcilerin 1. Ordudan kendi karargahlarında dönüşlerinde
hazırladıkları seminer sonuç raporu ya da gözlemci sonuç raporu kendilerine arz edilir. Efendim
ben kasaptaki ete soğan doğramam, denizdeki balığa limon sıkmam, efendim bu işi 4 kişi
biliyordu, o biliyordu, bu biliyordu filan yok işte bu, kim ne biliyorsa lütfen demin söylediğim 4
kişide lütfen tanık olarak burada ifadesine başvurmak için çağrılmak üzere lütfen not alın. Kim ne
biliyorsa gelsin şurada anlatsın yeter artık yeter, yeter artık yani. Efendim bundan sonrakilerin
tamamı bu tip evraklar seminer sonuç raporu var, lahikaları var, efendim barış kalkanı

harekatından alınan dersler var, barış kalkanı Irak’ta yapılan harekatın ismi geçiyorum. Efendim
Silahlı Kuvvetlerin yeniden yapılanmasında Ordu Komutanının emirleri, istihbarat konuları,
iddianamenin 505. sayfasında 18 Ekim Kara Kuvvetlerine sunulacak istihbarat konuları bunun
seminerle, balyozla, ıvırla zıvırla hiçbir ilgisi yok. Sayın Ordu Komutanının emirleri
doğrultusunda, 1. Ordu bölgesinde yapılan çalışmalara istinaden hazırlanmış olduğunu
değerlendiriyorum. Çünkü bunların ıslak, kuru herhangi bir şekilde bir belgesi elimde yok.
Dolayısı ile bu belgeyi görmedikten sonra da, efendim bu benim bunu biz hazırladık filan deme
imkanına ve lüksüne de sahip değilim. Efendim geliyoruz iddia 15’e, Burada enteresan şeyler
var, enteresan şeyler var. Efendim General etüt ve lahika 1 ifadesi var. Yansı 348’i açar mısınız?
Efendim burada bakıyorsunuz Kara Kuvvetlerine mensup 210 Generalin ismi bulunmakta. Bir
devamındaki yansı 351, Jandarma Genel Komutanlığına mensup 28 Generalin ismi var.
Bunların karşısında çeşitli açıklamalar yapıldı ve general etüt isimli belgenin İstihbarat
Başkanlığı bilmem ne kaydında olduğu yazılıdır ifadesi var. Benim o tarihteki rütbem Kurmay
Albay ve İstihbarat Başkanıyım. Bu listedeki karacı Tuğgeneralin bazılarını 1975 mezunu Harp
Okulu mezunu kişilerin yine çalıştığım yerlerde diğer komutanlarımın bir kısmını tanıyorum,
tanımamam eşyanın tabiatına aykırı. Ancak bunların hiçbirinin hizasında bulunan iki artı, üç artı,
bir artı efendim şunu yapar, bunu yapar gibi bilgiye sahip olamayacağımı herhalde anlıyorsunuz
diye düşünüyorum. Bunlar olsa olsa, bir üç beş Orgeneralin belki bütün Orgenerallerin bu
Generalin şahsi dosyalarını açıp tanzim edecekleri belki böyle bir liste olabilir. Hatta bu
Generallerin sağlık durumları da, bir yerden alınmış buraya edilmiş böyle bir şeyi şiddetle
reddediyorum, böyle bir şeyi hazırlamam mevzu bahis olamaz. İstihbarat Başkanı olarak, ben iki
üç günde bir, bir evrak için Ordu Kurmay Başkanına, yanımda oturuyor kendileri bir iki hafta bir,
Sayın Ordu Komutanına arza çıkıyordum. Bu kapsamda arza çıktığımda da bu listedeki kişiler
hakkında ne Ordu Komutanı ne Kurmay Başkanının, bana herhangi bir açıklaması beyanı ya da
konuşması ya da bir başka yerde ben böyle bir şeye de şahit olmadım. Böyle bir şey de
olduğuna da inanmıyorum ama hainler böyle listeleri tanzim etmişler ve altında yine ya da işte
dosyalandığı belgede İstihbarat Başkanı olarak benim başkanlığım görülüyor yok böyle bir şey.
Şimdi 352’ye geçiyorum olabildiğince hızlandırıyorum efendim bitiyor bitiyor, bitireceğim. Sizinde
sabrınızı zorladım birkaç dakikanızı daha istirham ediyorum. Efendim şöyle bir yazı var bakın.
Notlar Komutana arz. Bu yazının 6’sı yarım, 7’si tam olmak üzere başlığı dahil toplam 13 satır,
13 satır başlığın tamamı küçük harf geri kalanı büyük harf ile yazılmış. Efendim bir yazı eğer bu
Sayın Ordu Komutanı, dönemin Ordu Komutanına arza çıkılmış olsaydı sol tarafta en üstte bilgi
notu, sol tarafta hazırlayan başkanlık, altına komuta katına sağına tarihi, hazırlayan Şube
Müdüründen, Başkanından, İdari ve Harekat Kurmay Yar. Başkanından, Harekat Başkanından
dahil dört beş kişinin isimleri, rütbeleri burada alt alta yazıyor. Sağ tarafımda onların isimleri,
parafları ve parafın tarihi yazılıyor olması gerekirdi, bir de ortaya şöyle onay ya da uygundur
değildir altına nokta nokta Aralık 2010 gibi örnek veriyorum altına imza atacak kişinin imza
boşluğu kadar bir boşluk ve altına dönemin Ordu Komutanı Çetin Doğan Orgeneral, Ordu
Komutanı şeklinde yazılması lazım. Böyle bir şey var mı? Yok. Şimdi televizyonda bir reklam var
mümkünlü kasabası, hani mümkünlü kasabasında her şey mümkün mü? Her şey mümkün
gösteriliyor, bu mümkünlü kasabasında bakkal Ahmet ağa, çırağına herhangi böyle git oğlum
şuradan manavdan 3 kilo domates, 5 kilo patlıcan, fırından da 10 tane al dese herhangi bu
kadar bir çizelge tanzim eder. Başka bunun madde yazım mazımına bakmıyorum efendim 1.
Ordu bölgesinde 12489 muvazzaf Kara Kuvvetleri personelinin olduğu ifade ediliyor 1. maddenin
sonucunda. 2. maddeye bakıyorsunuz bu kişilerin 1725’inin yani parantez içinde onu da yazmış
çete, yüzde 13.81’i müzahirmiş. Neye müzahir? Neye müzahir efendim soruyorum İddia
Makamında soruyorum? Herhalde darbeye müzahir değil mi? muhtemelen darbeye müzahir
olduğu ifade edilmeye çalışılmıştır peki 12489 personelin yani bu personel oran olarak yüzde 13
ediyor, yüzde 14 diyelim küsuratı da var. Yüzde 14’ü darbeye müzahir olsun geri kalan yüzde 86

darbenin karşısında olsun ve bu kişileri de, kamu kurumlarında görevlendiriyor. Peki, bir Ordu
Komutanı bu kadar affedersiniz afedersiniz bağışlayın kendilerinden de özür diliyorum bu kadar
zeka kıtlığına mı uğramış, zeka kıtlığına mı sahip. Yani 12489 personeli var bunlardan 1725’i
kendisine müzahir ve bunlardan darbe yapmaya kalkıyor yapmayın be yapmayın, be yapmayın
be azıcık azıcık beyin kullanmak lazım ya azıcık beyin kullanmak lazım. 3. maddesinde şöyle
diyor. 843 aç parantez yüzde 6.4 askeri personel tespit edilmiştir. Efendim biz yazışmalarımızda
personelimiz zaten askeri personel dolayısı ile askeri personel diye ifadesi kullanmayız. Ben size
yaklaşık 3 saattir konuşuyorum hiç askeri personel ifadesi kullandım mı? Hayır. 843 personel
deriz. Bu askeri ibaresi de bu ocağa nifak sokmanın tezahürü. Başka devam ediyor, ivedilikle
kurumla ilişkisinin kesilmesi, başka virgül mukavemet etmesi kim kime mukavemet ediyor.
Mukavemet etme gibi ifadeler bizim askeri terminolojiye uymaz. Bu ifadeler sivil ya da kolluk
ağzıdır, kolluk ağzı. Hal böyle olunca 13 satırlık bir yazının Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu birisi
tarafından hazırlandığını düşünmüyorum. Efendim bununla ilgili, genetüt isimli yazıyı ile ilgili
sonuç noktasını vurguluyorum. Nitelik ve nicelik itibari ile benim o dönemdeki rütbe ve görevimin
çok üstünde özel, bırakın özeli kişiye çok özel sayılabilecek bilgiler, bu Generallerin sağ tarafına
yazılmış sağlık ve benzeri akrabalık ilişkileri. Bu bilgileri benim bilmemin mümkün olmayacağını
herhalde tahmin ediyorsunuz yani. Notlar, komutana isimli yazı ise demin şu 13 satırlık yazı
şekil, yazım tekniği ve mantık üçgeni içinde tekrarlıyorum şekil, yazım tekniği ve mantık üçgeni
içinde ciddiyetten uzak, mantıksız, anlamsız bir kağıt parçası olduğunu değerlendiriyorum.
Efendim gelelim son konu, pardon sondan bir önceki. Efendim burada, Karargah 2 mütalaa
kağıdı geçiyor. KİMK, o da aynı bu tarzda Kara Kuvvetlerinden şunu bir perdeye vurur musunuz
efendim? Yansı 354, Yansı 354, Bakın şöyle bir yazı şimdi Kara Kuvvetleri Komutanlığının 26
Şubat bilmem istihbarat şu şu sayılı değerlendirme konulu emri ilgi veriyor. Birinci madde şu;
Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığınca hazırlanan ve ilgi gönderilen durum değerlendirmeleri
ekte sunulmuştur. Sayın Ordu Komutanımız söz konusu değerlendirmelerin öncelikle plan
seminerine katılacaklar tarafından okunmasını emretmişlerdir. Ekine bakıyorsunuz 3 haftalık
gazete havadisleri Kara Kuvvetleri Komutanlığınca derlenmiş toplanmış ve orduya gönderilmiş.
Ordu Komutanımızda bunu karargaha duyurmasını emretmişler. Yazı sağ altına bakıyorsunuz
yazı Harekat Başkanlığına gidiyor görünüyor, bu şeye göre artık kirlenmeden sonra her şeye
şüphe ile bakıyoruz, bakmakta da yerden göğe kadar haklıyız. Ne diyor orada efendim Plan ve
Harekat Şube Müdürü ilgili personele ne diyor, okuyamıyorum efendim duyuyorum altında 13
Mart, 13/3 Martın 13’ü. Yani Harekat Başkanı bile onun o kadar değerli mi, ya da çok yoğun mu
fırsat bulamamış ya da çokta önemsememiş gazete havadisleri ya da okuduklarını şifahen
söylemiş o da seminerden tam 1 hafta sonra bu yazıyı tebliğ ettirmiş. Tabi yazının biraz daha
aşağı in, tutarsızlıklar çok tabi pardon çok oldu bakın yazıya bakıyorsunuz yazının metin
bölümünde 1 ve 2. maddelerdeki yazı karakterleri ile ekin ve altındaki yazı karakterlerine
bakıyorsunuz, ekleme gibi düşünüyoruz. Aynı yazı değil sonra yazılmış gibi geliyor. Sayın
Başkanım, Sayın Heyet artık 1 sene bağrımız böylesine yandığı için kılı kırk yararak bunları
söylüyoruz, aslında bunlar bizim seviyemizde gündeme getirilecek şeyler değil ama artık bunu
da söylemek durumunda kalıyorsunuz. Yine yazıyı hazırlayan A. Zafer Arısoy bu arkadaşım
bana diyor ki bundan aylar önce efendim ben diyor hiçbir evrakta A ifadesini ya da birinci ismi
kullanmadım. Ben Zafer Arısoy diyordum, böyle bir yazı. Efendim bunu da geçiyorum. EK-F
Emniyet talimatı var, EK-F bakın yazı zaten Kara Kuvvetleri Komutanlığınca hazırlanmış. Ha
bana bu konuda soru sormak istiyorsanız ya da neden o zaman dönemin Kara Kuvvetleri
Kurmay Başkanı ve dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı İddia Makamı ya da sizler suç
görüyorsanız. Buraya davet edersiniz efendim böyle bir yazıyı 1. Orduya gönderme gereğini
nereden duydun aslında altına bakınca gazete haberleri bir şey yok. Neden gönderme gereği
duydun onlarda gelirler anlatırlar. Ben Karargah Subayıyım diğer Karargah Subayları olduğu
gibi. Efendim bundan sonra bir EK-F emniyet talimatı var. Efendim Silahlı Kuvvetlerde yapılan

plan seminerleri, seminerden önce bir dosya halinde hazırlanır 5, 6, 7 bölüm ne ise dosya
halinde hem Üst Komutanlığa hem komşu birliklere hem Ast Birliklere gönderilir. Bu eklerden de,
bir tanesi EK-F emniyet talimatı. Bu emniyet talimatı ne var neyi kapsar? Emniyet talimatı
İstihbarat Başkanların sorumluluğu olan bir talimat. Bu EK-F emniyet EK-F olabilir o sene ki
dosyada bir ek eksik olur EK-F EK-E olur bir eksik olur EK-D olur. Numarası rumuzu F, D, E hiç
önemli değil emniyet talimatı. Bu neyi ifade eder neyi gösterir, Ast Birliklere ya da seminere
katılacaklara şunu gösterir; bu seminerde egemen harekat planı görüşülüyor çok gizli bir plan.
Çevre ülke ile ilgili bir plan. Bu planın görüşüldüğü salonda, yeterli emniyet tedbirleri ne yapmak
lazım? Almak lazım, giren çıkan kim elektronik giriş güvenlik kartları takılır. Başka, kapılar belirli
bir saatte açılır kapanır. Başka, bu salondan çok gizli bir evrak alır başka bir yere ne yapılmaz,
götürülüp getirilmez doğrudan kozmiğe gidip oraya teslim edilir ve benzeri hususları ifade eden
bir nedir efendim emniyet talimatı. Yine bu emniyet talimatı demin de ifade etmiştim Silahlı
Kuvvetlerin her yerinde hazırlanıyor aman aman bir şey yok. Başka bir örnekle şey yapayım ben
size. Yine 2004 yılında bir seminer yapmışız 1. Orduda. Bununla ilgili de 1-2 sayfalık emniyet
talimatı hazırlanmış. Başka efendim, 16. Klasörde var bununla ilgili mesela 3. Ordu
Komutanlığının emniyet talimatı Erzincan’daki Ordunun emniyet talimatı da, bu dosya
kapsamında var. Neden? Muhtemelen onlar 1. Ordudan önce semineri yapmışlardır. 1.
Ordudaki arkadaşlar da, ondan istifade edelim güzel bir şey varsa paylaşalım bizde kullanalım
anlamında onlardan bunu almışlar. 3. Ordunun da emniyet talimatı var Erzincan’daki. Bunlar çok
sıradan rutin şeyler ama nedense şu, 2 ciltlik iddianame kalın, kabarık, 184 Klasör, 40 bin sayfa
olsun diye ne bulduysa buraya doldurmuş. Bilmem kaç çuval alır, bilemiyorum efendim. Zaman
zaman aklıma şöyle geliyor, yani Mahkeme Heyeti olarak sizler bu anlattıklarımızı artık bütünü
ile yaşadınız. Çirkinlikleri, iftiraları, yalan yanlış kumpasları amiyane tabir ile bağışlayın
gördünüz. Günlerdir bunlar burada yansıtılıyor. Ben sizden mesela şöyle bir şey beklerdim yani.
Efendim 1 dakika arkadaşlarım biz arkaya çekiliyoruz, bir ara karar vereceğiz, biraz sonra Savcı
2 Üyeniz ile beraber zatıaliniz salondan tekrar içeri geliyorsunuz, evet arkadaşlar ya bizde bu
güne kadar şartlandık ya da bize bazı şeyler söylendi şu oldu bu oldu tırnak içinde isterseniz
söyleyeyim, bunları ama artık kral çıplak her şey ortada, artık bu tiyatro kaçıncı yok, bugün
kaçıncı duruşma günü bir tiyatronun 2 ya da 3 perde olur, artık 22-24 perdeden de Başkan
olarak ben, 2 Üyem, Savcım da artık yok be. Biz onurlu Hakim, Savcılarız. Biz bu oyuna alet
olmayız evet ben Beykoz’da oturuyorum efendim. Bizim Beykoz’a Belediyenin çöp kamyonu
Pazartesi ve Perşembe günleri gelir. Bizde çöplerimizi hazırlarız, siz de ya da biz de sorarız
Silivri Belediyesinin çöp kamyonu bu tarafa ne zaman geliyorsa, bütün bu balyozla ilgili ne varsa
şu ortaya toplarız çöp kamyonuna yüklenir atılır. Çok ciddi olarak söylüyorum bunu latife espri
yapmıyorum. Yani bu davada yapılacak şey bu. Efendim sonuç bölümüne geliyorum ve
bitiriyorum. Sabrınız ve arkadaşlarımın sabrı için çok teşekkür ediyorum sağ olun. Efendim,
iddianamenin 500. sayfasında, 507. sayfasına bana atfedilen bölümün sondan üçüncü satırında
plan seminerinin hazırlanması aşamasında, aktif rolümün olduğu ve bu plan seminerine
katıldığım ifade edilmektedir. Evet, ben Kurmay Albay İzzet Ocak İstihbarat Başkanı olarak 1.
Ordu plan seminerine katıldım, katılmamam diye bir şey söz konusu olmaz. Yani komutan emir
verdi, şöyle oldu filan yok olayın tabiatında doğasında vardır katılacağım tabi. Ama bu plan
seminerinde egemen harekat planı konuşuldu görüşüldü. Balyozun b’si yok. Yüzlerce kişinin
ifadesi alındı, bir Allah’ın kulu da söylemez mi ya, balyoz malyoz bir şey duydum filan. Allah sizi
inandırsın, bu malum rezil söylemeyim, yerde 20 Ocak’ta bunu gördüğümde o zaman bende
duydum diğer bütün arkadaşlarım gibi. 2010 Ocak’ında duyduk böyle bir şeyi malum bir yerde
yayınlandı. Aktif rolümün olduğu herhangi bu kadar liste ve altında İzzet Ocak Kurmay Albay
İstihbarat Başkanı gören Savıcıda aktif rolde bu çocuk yani e tabi pasif bir adam değiliz aktifiz
yani. Bu listelerle uzaktan yakından bir ilgimin olmadığını saatlerdir anlatıyorum. Savcılık
ifademde de anlatmıştım. Bu seminerde o zaman şöyle bir ifade kullanmıştım, burada o ifadeyi

tekrarlıyorum. Kısmen planlamacı kısmen de katılımcı olarak görev yaptım aynen böyle, tek
Kurmay Subayıyım dolayısı ile planlamanın bir bölümünde de bir yerinde olmam lazım. Çok
basit planlamada iki yerdeyim. Birincisi demin ifade etmiştim, 31 Ocak’ta 1. Ordu plan
seminerinin 7 bölümlü dosyası hazırlandı ve yayınlandı. Kime? Yukarıdaki bütün makamlara,
asttaki bütün aşağıdaki bütün birliklere ve komşu destekleyen ve Tunceli’den şuradan buradan
da gelecek Avukat Hüseyin Ersöz’ün listede gösterdiği, Tunceli’den ve diğer yerlerden gelecek
Birlik Komutanlıklardan da gider bu dosya. Bunun adı plan seminer dosyasıdır. Seminere
gelecek kişi şöyle bir açar bakar ya genel durum başlangıç durumu nedir, kimler katılıyor
efendim cereyan tarzı o saatte bitti ise bazen daha sonra gönderilir yetişmeyebilir cereyan
tarzında bana direk soru var mı? Kimlere soru soruluyor, ben hangi gün deyim öğleden sonra mı
öğleden önce mi yansı yapmak durumundayım, durumunda mıyım? Yansıyı önceden bilgisayara
yüklemem gerekiyor mu, hani İstanbul’a iki gün üç gün bir gün önce neyse gidelim. Başka,
efendim Orduevinde yer ayrılması lazım demin onların hepsini geçtim. Seminere katılacak isim
listeleri tabi çıkarılıyor, niye Keşan’dan, Mardin’den, Tunceli’den Subaylar, Generaller geliyor, bu
seminere. Bunları İstanbul’da muhtelif orduevlerine ne yapacaksınız yatıracaksınız. Ev sahibi 1.
Ordu kim yapar bunu? Genel Sekreterlik. Dolayısı ile isimler gelir kimin hangi orduevinde
kalacağı belirlenir ve kapılarda etiketlenir. Bunlar medeni, çağdaş olmanın gerekleri. Başka, e
orduevinde yatırdık, bu orduevinden Selimiye’ye Karargaha seminer için gidip gelecek ne ile
gidecek bir servis planlaması yapılır. Çok basit bu kadar ya, bu kadar. Bunlar demin benim kendi
bölümünde vardı onları pas geçmiştim şimdi aklıma geldi söylüyorum. Bunlar çok basit şeyler,
adam olmanın efendim çağdaş olmanın gerekleri bunlar. Başka ben ne yaptım bu seminer
dosyasının, EK-F yani yaptım görmediğim için yapmam gerekiyor diye söylüyorum ha bu E, F
benim mi değil mi bilemiyorum. Ha benimse benim diye kabul ederim, ondan hiçbir kuşkunuz
olmasın. Biz bu yaşa kadar namusumuzla, şerefimizle, onurumuzla görev yaptık hiç kimseden
korkumuz yok. Bir Allah’a can borcumuz var. Efendim, bu EK-F emniyet talimatı hazırlanması
İstihbarat Başkanının sorumluluğunda olan bir görev, ama bu EK-F bizim dönemde ki İstihbarat
Başkanlığı mı değil mi bilmiyorum. Islak imzalı, bu orijinal belgeye gelir bakarız incelenir, üstelik
imzamda benim çok kolay taklit edilecek, bir imza evet benim derim yani hiç, hiç. Hiç kimseden
korkumuz yok hani şairin dediği gibi “Her minnet kabulüm yeter ki gün eksilmesin pencerenden.”
bizim de o hesap efendim. Seminere katılanlara Ordu Karargahı içinde bulundukları süre içinde
kullanmaları için elektronik giriş kartları verilir. Artık bütün kurumlarda var, kapıda okuyucuya
okutuyorsunuz ve kapıdan içeri giriyorsunuz. Bunlar da o dönemde bizim İstihbarat
Başkanlığının genel koordinatörlüğünde İcra Makamı Karargah Grup Komutanlığının Muhafız
Bölüğü tarafından bunlar seminere katılan personele geldiklerinde sabah isim listeleri vardır,
yanında bir masa açılır girişte salonun yakın bir yerde masa açılır giriş kartları kordonlu ya da
işte kurdeleli ne ise isme verilir ve imzası alınır. Seminerden sonra da bunlar toplanır.
Planlamam bu kadar daha fazla planlama olsa ne olacaktı, hiçbir şey olmazdı efendim. Ama o
dönemde planlamam benim bu kadar. Ertesi sene Harekat Başkanı idim ertesi sene de
planlamanın diyelim yüzde 60’ını Harekat Başkanı olarak biz yaptık. Hani bir şeyler filan ima
ediyor ya da bilmem filan yok öyle bizde bizde öyle bir şey yok, bizde olmaz onlar. Bu iki
konunun dışında seminer planlaması ile ilgili kusura bakmayın, kusura bakmayın planlaması ile
ilgili başka bir çalışmam olmamıştır. Kısmen katılımcı olmamdan da şu anlaşılmalıdır. Demin
ifade etmiştim harekat bölgesi etüdünün hazırlanması ve arzı. Harekat tarzı etüdü ne biliyor
musunuz efendim? Bir arazi düşünün bu arazi üzerinde muhtelif engeller, kanallar, mayın
tarlaları ve benzeri ne varsa bunlar ne yapılır, personele anlatılır. Birlik Komutanları o bölgeden
geçerken ne yapsınlar oraya dikkat etsinler, istihkamcı oraya sürsün. Oradan geçmesin buradan
geçsin şurada işte 3 tip kanal var isimlerini söylemeyim artık her şey oldu. Efendim bu kanalın
boyutu şudur, su kanalı efendim, bu kanaldan tank geçer mi geçmez mi efendim köprü kurulmalı
mı bunları planlamak için yapılır bunlar. Başka ne yapmışım katılımcı olarak düşman imkan ve

kabiliyetleri ile kuvvetli zayıf taraflarını arz etmişim. Evet, bu iki konu zaten, benim temel ilgi
alanım düşman hava ve arazi demin söylemiştim zaten bu konuda hiçbir beis görmüyorum.
Efendim bu iki konunun seminer cereyan tarzı planı 6 Mart 2003 tarihli sayfasında yazılı olduğu
görülmektedir. Nerede bu? 32. klasör, sayfa 405 ve devamında bunlar yazılı efendim. Bunlar
sizdeki dosyalar ve klasörde var. Efendim kısmen planlamacı, kısmen katılımcı olduğumu ifade
ettiğim bu 4 konunun sözde balyoz güvenlik harekat planı ile uzaktan yakından bir ilgisi
olduğunu söylemek mümkün müdür? Şüphesiz mümkün değildir. Plan seminerine hazırlık
aşamasında çok önemli değil ama aktif rolümün olmadığı sayfa 1–49 da görülüyor zaten orada.
Orada plan semineri sekreterliği kuruluyor demin de bu gündeme gelmişti 6 kişinin ismi var
genelde koordinatörlük ya da genel anlamda faaliyetleri bunlar yürütürler. Bu da doğal bir şey
her yerde de böyle yapılıyor. Bir sonraki dönem de ben harekat başkanı olduğum dönemde de
yine plan semineri yapıldı. Yine plan semineri sekreterliği teşkil edildi. Başka efendim
iddianamenin 649. sayfasında 8 ve 9. sıralarda şu anda burada bulunan 47 numaralı sanık
ifadesinde İzzet Ocak Ordu İstihbarat Başkanı olarak görev yapar, kendisi istihbari bakımdan
bizim üstümüz olur, zaman zaman yazışmalar yapmışızdır. Bu kişi de bana bu şekilde bir
görevlendirmede bulunmadı şeklinde beyanı vardır. Benim Ordu İstihbarat Başkanı olarak,
kolordu ve tugayda çalışan arkadaşlarımızla, doğrudan doğruya bir yazışma yapmam söz
konusu değildir. Silahlı kuvvetlerde böyle bir şey de yoktur. Demin gündeme geldi, EK-A’daki
isimler, EK-B’yi seçmişlerdi hatırlıyorsunuz. EK-A’daki 97 kişi EK-B’deki isimleri yani kimi 285
kişiyi, devamında kaç, 1400 kişiyi seçiyordu. Şimdi EK-A’da bakıyorsunuz Kuleli Askeri
Lisesinden, başka Işıklar Askeri Lisesinden, Çok programlı Astsubay Meslek Hazırlama
okulundan kimse yok, ama EK-B ve EK-M lahika 1’e bakıyorsunuz bu okullardan hayli personel
görevlendirildiğini görüyorsunuz. E peki EK-A’dakiler madem bu EK-B’dekileri ve EK-M lahika 1
dekileri seçtiler. E peki bunları kim seçti. Yok bir şey tabi. Başka, sorumluluk alanında planlama
koordinasyon bilmem nerden sorumlu diye yazılmış, şimdi Halil Albayım elinizi kaldırın tekrar
kaldırmayayım sizi. Halil Albayımın denetleme heyetinde olduğunu söylemiştim size, ne zaman?
2001–2005, Halil Yıldız Albayım, denetleme heyetinde, denetleme heyeti de 5–6 odada
otururlar. Orada 25–30 albayımız var. Her albayımıza bir masa verilme imkanı yok. 5–6
albayımız 1 odada otururlardı. Belki daha sonra masa sayısı artmıştır, belki vardır. Şimdi Halil
Albayımın hangi bölgeden sorumlu? Kimi seçecek? Sorumluluk alanı ne? Bir odada 6 albay var.
Yani böyle EK-A’dakiler böyle böyle yetkili ifadesi var da, iddianamede o yüzden söylüyorum.
Şimdi 6 kişi 1 odada bu 6 kişi sorumluluk alanı o odanın ebatı kadar 15 neyse 20 metrekare 10
metre kare, bu oda da başka personel var sanki, onları seçip EK-B’ye EK-M lahika 1’e verecek.
Efendim bütün yazışmalar silahlı kuvvetlerde komuta kanalı ile yapılmaktadır. Ayrıca kolordu ve
tugayların istihbarat şubelerinde görev yapan arkadaşlar benim emrimde de değillerdir. 47 nolu
sanık Recep Yıldız’ın bu ifadesi tabi hiçbirimiz Savcı, Mahkeme ifadelerine alışkın değiliz. Orada
tabi ifadeyi veriyoruz ama böyle hani düşünelim sonra bundan şöyle oldu böyle oldu diye
düşünmediğimiz için muhtemelen, bu arkadaşımız da bu şekilde bunu söylemiş. Yanlış
anlaşılabilir diye söylüyorum. Başka 949. sayfada 15. satır ve devamında şu ifade yer alıyor; 1.
aşama istihbarat faaliyetleri nokta nokta, idhar noktalarından çıkarılacak mühimmatın
dağıtılması, nokta nokta şeklinde bu ifade devam ediyor. İstihbarat var yukarıda, altta mühimmat
var. Güzel, güzel yani mühimmatı da sokabilirsek sokalım buraya. Yok almıyoruz efendim. Böyle
bir şeyin olması mümkün değildir. İdhar noktaları şöyledir efendim; bir savaş öncesinde düşman
tarafından işgal edilmesi muhtemel bazı bölgeler vardır. Hani uç noktalar vardır. O bölgede biz
fazla mühimmat ve erzakı bırakmayız. Tıpkı Sarıkamış Harekatında, Ruslar Sarıkamış’a kadar
geliyor ve 1 yıl boyunca Sarıkamış’tan geriye doğru tahliye edemediğimiz erzakla, Rusların
ordularını beslemesi gibi, silahlı kuvvetler bu tarihinden ders alıyor. Bu bölgelerdeki fazla
mühimmat ve erzak savaştan önce geri bölgeye ne yapılır? Nakledilir. Bu bölgede kaç gün
savunulabilecekse, planlanan anlamında ifade ediyorum. Ana gerideki ana mevziiye kadar 2–3

gün. O haldeki buradaki birliklere 2–3 günlük mühimmat, erzak bırakılır. 2–3 günlük
muharebenin devamında, bu personel geri çekilir, dolayısıyla düşman eline geçen ne mühimmat
kalır, ne erzak kalır? Gelelim buradaki faaliyete ayrıca bu faaliyetin.’’
Mahkeme Başkanı:'' Bütünlük bozulmasın diye bekliyorum.’’
Sanık İzzet Ocak:’’ yok bitiyor, bitiyor son sayfa efendim 5 dakikanızı daha istirham
ediyorum lütfen. Bu faaliyetin istihbarat konusu ile de bir ilgisi yoktur. Böyle bir faaliyet şayet
uygulanacak ise Harekat Başkanlığının genel planlamasında lojistik başkanlıkları tarafından
yürütülür. Niye? Mühimmat lojistik başkanlığının sorumluluğunda olan bir şey. Başka bir gariplik
darbeyi düşünen, tekrarlıyorum darbeyi düşünen ya da darbe yapacak komutanlık ihtiyaç
duyacağı mühimmatı kendi cephaneliğinden alır. Şehir içinde veya muhtelif yerlere idhar noktası
tesis etmesinin bir anlamı var mıdır? Gereği var mıdır? Yoktur. Bu kadar basit. Efendim 162 kişi
sınırlı işini demin ifade etmiştim salonun kapasitesi, birde orada resim çekme işini anlatayım.
Hani kamera mamera merak ediyorsunuz ya, ortada 5 kişilik, Çetin Doğan sağında ve solunda 4
tane kolordu komutanı olduğu yere, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarının
oturduğunu söylemiştim eğer gelselerdi böyle oturulurdu. Bu esnada, bu esnada Sayın
Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları salonda yerlerini alır. Kurmay Başkanı bir dikkat
çeker, burada ondan sonra Ordu Komutanımızda onlarla beraber gelir, bunlar yerini alır orada
bir, iki poz resim çekilir ve dışarı çıkarlar. Bunun dışında video falan çekilmez, niye çekilmez?
Şimdi dijital ortam daha geniş daha yaygın kullanılıyor. Duvarda malum ülkenin silahlı kuvvetleri,
malum ülkenin harp silah araçları, arazisi ile ilgili çeşitli resim, haritalar, plan olur, bunlar
kamerayla video çekilirken, çekilebilir endişesi ile hiçbir şekilde ne yapılmaz? Kameraya çekimi
yapılmaz. Buda bu kadar basit, o çekilen 2–3 tane resim de daha sonra büyütülür. Harp oyunları
koridorunda asılır. İşte 1. Ordu Plan Semineri 2003 tarihi katılanların isimleri de yazılır. Bir
albüme de konur. Bunlar hatıra olarak saklanır bu kadar, bu kadar basit bir şey. Efendim Sayın
Savcıların iddianame kapsamında birçok kişiye beni tanıyıp tanımadıklarını sorduklarını gördüm,
her yerde var her arkadaşa da sorsunlar, sordular. Bu salondaki arkadaşlardan sadece bir kişi
hatırladığım kadarı ile yanlış hatırlamıyorsam eşi ile beraber evime gelmiştir sınıf arkadaşım,
Tümgeneral Ahmet Yavuz burada, eşi de hemen arkada. Onun dışında bu salonda benim evime
eşi ile beraber gelen bir arkadaş varsa bir elini kaldırsın. Böyle bir komik çete herkes birbirini
burada tanıyor. Her kıtadan muhtelif şeyimiz var tabi aşina sima olarak tanışmışlığımız var ama
başka türlü bir bağlantı yok. Hele Akademide öğrenci olan o arkadaşlarımız bir kısmı büyük bir
kısmını burada tanıdık burada gördük. Bazıları ile kıtada çalıştığımız için görmüş olduk o
anlamda diyorum. Böyle bir çete olur mu ya? Böyle bir çete olur mu? Efendim 5–7 2003, 5-7
Mart 2003 tarihi itibari ile ben meslekte 28 yılın içinde idim. O tarihe kadar 2003’e kadar güzel
yurdumuzun 15 ayrı yerinde görev yaptım ve Ordu Karargahında, 3 yıldır o dönemde İstihbarat
Başkanı idim. Türk Ordusunun dünya ordularından üstünlüğü olarak nitelendirilen ülkeleri,
özelliklerin başında küçük yaşlarda başlayarak devam eden silah arkadaşlığı övgü ile anlatılır.
Hal böyle olunca bazı komutan ve arkadaşlarımın beni tanımalarından daha doğal ne olabilir.
Son olarak balyoz güvenlik harekat planına ait olduğu iddia edilen yazı, liste ve çizelgelerin hiç
birinin benimle bir ilgisinin olmadığını, ayrıntılı olarak açıkladım. Bu kapsamda söz konusu yazı,
liste ve çizelgelerin hiçbirinde imzam yoktur. Bana yöneltilen hiçbir iddiayı kabul etmediğim gibi
hepsini şiddetle reddediyorum. Özgürlüğümün iadesini ve beraatımı talep ediyorum. Eğer tanık
olarak buraya çağırılıp dinlenmesini talep ettiğim şahısları not alamadıysanız bir kez daha
söyleyeyim lütfen. Kurmay Binbaşı Ahmet”
Mahkeme Başkanı:”(Mikrofon kapalı olduğu için anlaşılamadı.)
Sanık Cengiz Köylü:”Aldınız, peki efendim peki. Efendim burada 2 Generalimiz var.
Seminere katılmalarına rağmen hiçbir yerde isimleri geçmiyor inşallah bu vesile ile buraya da
gelmezler, onların da isimlerini söyleyeyim onlar da gelsinler lütfen bu seminer ile ilgili ne
gördüler söylesinler. Dönenim Jandarma Bölge Komutanı Emekli Tümgeneral Abdülkadir

Eryılmaz, dönemin İstanbul Merkez Komutanı Emekli Tuğgeneral Gafur Aksu, diğerlerini hepsini
söylediğimi hatırlıyorum ve son olarak ayrıca bu iğrenç komployu hazırlayanların bulunmasını ve
cezalandırılmasını talep ediyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için sizlere ve arkadaşlara teşekkür
ediyorum.”
Mahkeme Başkanı:”Evet sanığın dosyada mevcut nüfus kaydını okuyorum. İzzet Ocak
Dursun Şehzane.”
Sanık İzzet Ocak:”Şahzene efendim.”
Mahkeme Başkanı:”Şahzene.”
Sanık İzzet Ocak:”Şahzene evet.”
Mahkeme Başkanı:”01.07.1955 Sürmene doğumlusunuz. Size mi ait bu nüfus kaydı.”
Sanık İzzet Ocak:”Evet. 01.07.1955 Sürmene Trabzon.”
Mahkeme Başkanı:”Evet. Adli Sicil Kaydınızda herhangi bir siciliniz gözükmüyor. Size ait.”
Sanık İzzet Ocak:”Evet efendim.”
Mahkeme Başkanı:”Emniyette Klasör 166, Dizi 28, 29’da bulunan tutanakta susma
hakkınızı kullandığınız geçiyor.”
Sanık İzzet Ocak:”Evet efendim evet.”
Mahkeme Başkanı:”Savcılıkta Klasör 166, Dizi 83, 84’de sorulan soruları
cevaplandırdığınız gözüküyor. Bu iddianameye de özet olarak alınmış ve duruşmada da
okunmuştur. Bu ifade size mi ait?”
Sanık İzzet Ocak:”Aynen benim ifadem efendim.”
Mahkeme Başkanı:”Yine Klasör 166, Dizi 251, 252’de Hakimlikte verdiğiniz ifade var 2
sayfa.”
Sanık İzzet Ocak:”Nöbetçi Hakime verdiğim ifade de nezaketimden böyle diyorum tabi.”
Mahkeme Başkanı:”Evet.”
Sanık İzzet Ocak:”O gün müthiş hızlı ve muhteşem bir yargılama yapıldı. 34’de 30 kişi
tutuklandı gece 02:20’de. Ben şöyle bir şey söylemiştim orada bunun kayıtlarda düzeltilmesini
istiyorum. Çünkü bunu okuyan kişi de böyle bir şey söyler mi diye düşündüğüm için söylüyorum
yoksa çok da önemli değil.”
Mahkeme Başkanı:”Tamam düzeltebilirsiniz.”
Sanık İzzet Ocak:”Efendim askerler bizim şiltlerimiz işte şerit rozetler, taktirler gibi bir iki
şey evimizde kalır başka bir şey kalmaz. O gün arama yapan polisler nedense böyle bir
klasörüm var övünmek için söylemiyorum yanlışta kimse bir şey anlamasın, övünürüm de tabi
bunda 100’ün üzerinde taktir aldım.”
Mahkeme Başkanı:”Evet.”
Sanık İzzet Ocak:”Bunlardan sadece ve sadece Sayın Çetin Doğan’ın bana verdikleri 2
takdir yazısını aldılar evimden. Onlara şunu dedim o polislere komple bu klasörü alın götürün
inceleyin dedim. Sadece Sayın Başkan 2’sini almışlardı onu ifade ettim burada. Sayın Yargıç Ali
Efendi Peksak da burada benim birçok taktir belgesi ile ödüllendirildim diye bu cümleyi bu
şekilde buraya geçmiş. Onun düzeltilmesini istiyorum efendim. Sadece 100’ü aşkın taktir
yazısının içinden polisler 2’sini aldılar efendim.”
Mahkeme Başkanı:”O sözdeki kast buydu diyorsunuz.”
Sanık İzzet Ocak:”Evet.”
Mahkeme Başkanı:”Evet.”
Sanık İzzet Ocak:”Evet efendim. Başka ne aldılar evimden. Türkan Saylan rahmetli
merhumun bana yazdığı bir iki tebrik kartı vardı. Benim kendisine yazdığım bir iki mektubun
taslağı vardı, onları evimden aldılar. Evde ne kadar müzik, resim, efendim dil kaseti gibi CD’ler
varsa onları aldılar bu kadar.”
Mahkeme Başkanı:”Peki.”

Sanık İzzet Ocak:”Başka efendim burada, burada senaryonun icra edilmesi yönünde bir
emrin gelip gelmediği konusunda şunu söylemiştim efendim. Herhangi bir bilgim olması mümkün
değildir. Neden mümkün değildir? Ben İstihbarat Başkanıyım. Bir Komuta kademesi 1, 2, 3 ben
4’üncü kişiyim ve bir plan seminer sekreterliği var bu tip faaliyetleri seminer sekreterliği yürüttüğü
için ben bu olasılığı en yüksek tehlikeli senaryonun 5–7 Mart’ta değil daha sonra sizin
belirleyeceğiniz bir tarihte oynayın mesajını o dönemde bilmedim daha sonra öğrendim, bunun
da düzeltilmesini istiyorum efendim başka bir şey yok.”
Mahkeme Başkanı:”Peki. İzzet Ocak savunmasını tamamladı. Yarın müdafileri.”
Salonda söz almadan konuşanlar oldu, söyledikleri anlaşılamadı.
Mahkeme Başkanı:”Şu anda biz savunmanın bütünlüğün bozulmaması açısından
duruşmayı uzattık. Yarın size söz hakkı vereceğiz. Çapraz sorgu da yani CMK 201 madde
gereğince soru sormak isteyenler varsa onlar da haklarını kullanır, daha sonra ki.”
Salonda söz almadan konuşanlar oldu, söyledikleri anlaşılamadı.
Mahkeme Başkanı:”Hayır şu an duruşmayı kapatacağız, yalnız gelen yazıları okumak
istiyorum kısaca yani başlık itibariyle. Hasan Hoşgit’in rahatsızlığı sebebi ile getirilemediği
bildirilmişti daha sonra duruşmaya katıldı. Mehmet Yoleri’nin hastanede olduğu bildirildi o
nedenle getirilemedi. Yine Askeri Cezaevinden Nurettin Işık, Cemalettin Bozdağ, Hanifi Yıldırım,
Fatih Uluç Yeğin, Ali Semih Çetin, Ahmet Türkmen, Mustafa Yuvanç, Mehmet Alper Şengezer,
Nedim Ulusan, Cem Aziz Çakmak, Ali Aydın’ın sağlık sebepleri ile getirilemediğine dair yazı
geldi. Cemal Temizöz dilekçe göndermiş, her iki Cezaevinde, hem Diyarbakır hem buradaki
Cezaevinde dosyanın kendisine CD ortamında verildiği ve bu CD ortamında inceleme
yapmasına izin verilmesine dair bir dilekçe gönderdi. Avukat Fatih Volkan tarafından verilen yetki
belgesi, yine Avukat Eray Yılmaz’a Şükrü Sarıışık’ın verdiği vekaletname Mahkememize
gönderildi. İtirazlar var Mahkememizin tutukluk halinin devamına ilişkin Taner Gül vekili Avukat
Atakay Bala, Dursun Çiçek müdafileri Avukat Celal Ülgen, Hüseyin Ersöz, Nedim Ulusan,
Mehmet Fatih İlğar, Kadir Sağdıç, Süha Tanyeri, Çetin Doğan müdafileri Avukat Celal Ülgen ve
Avukat Hüseyin Ersöz’ün gönderdikleri itiraz dilekçeleri Mahkememize ulaştı. Sanık Ali Güngör
annesinin rahatsızlığı sebebi ile 02.05 ve 03.05.2011 tarihlerinde duruşmaya katılamayacağını
bildirdi. Mehmet Otuzbiroğlu vekillerinin itiraz dilekçesi Mahkememize ulaştı. Sanıklar Halil
Kalkanlı, Emin Küçükkılıç müdafilerinin itiraz dilekçeleri ulaştı. Faruk Oktay Memioğlu müdafii
Avukat Eyyup Sabri Gürsoy’un itiraz dilekçesi Mahkememize ulaştı. Sanık Bülent Tunçay
müdafii Avukat Cengiz Erdoğan’ın itiraz dilekçesi Mahkememize ulaştı. Mehmet Yoleri müdafii
Avukat Eyyup Sabri Gürsoy’un itiraz dilekçesi, Ahmet Yavuz müdafii Avukat müdafileri Avukatlar
Duygun Yarsuvat, Avukat Nurcan Çöl, Avukat Mehmet Selim Yavuz’un itiraz dilekçeleri, yine
sanıklar Ayhan Gedik, Şafak Duruer, Mehmet Ferhat Çolpan, Hakan İsmail Çelikcan, Mehmet
Necdet Doluel müdafii Avukat Hakan Tunçkol’un itiraz dilekçesi Mahkememize ulaştı. Mustafa
Yuvanç’ın kendisinin yazdığı itiraz dilekçesi Mahkememize ulaştı. Tahliye talebini içerir yine
Mahkememizin Cuma günü değerlendireceği, değerlendirmesi üzerine gönderilen sanık Gökhan
Çiloğlu’nun bizzat kendisinin yazdığı dilekçe, yine Dursun Çiçek’in bizzat kendisinin yazdığı
tahliye talebini içeren dilekçe. Sanık Abdurrahman Başbuğ’un bizzat kendisinin yazdığı tahliye
talebini içerir dilekçe. Sanık Erdinç Atik’in kendisinin yazdığı tahliye talebini içerir dilekçe ve
ayrıca savunma dilekçesi 2 ayrı sayfa halinde Mahkememize ulaştı. Bunlar değerlendirilecektir.
Duruşma 3 Mayıs 2011 saat 09:30’a bırakılmıştır.”02.05.2011
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