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2010/283 Esas sayılı kamu davasının oturumu Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampusu 

bitişiğindeki 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 147/1-h ve 219/1 maddeleri gereğince sesli ve görüntülü 
kayıt yapılmak suretiyle 13.06.2011 günü saat 09:47 itibari ile açıldı. Cumhuriyet Savcısı Savaş 
Kırbaş hazır. 

Mahkeme Başkanı:''Tutuklu sanıkların isimlerin tespitine geçildi.” 
Çetin Doğan (Evet), Özden Örnek (Evet), Halil İbrahim Fırtına (Evet), Nejat Bek (Yok), 

Mustafa Korkut Özarslan (Yok), Engin Alan (Evet), Şükrü Sarıışık (Evet), Ayhan Taş (Evet), 
Ramazan Cem Gürdeniz (Evet), İzzet Ocak (Evet), Süha Tanyeri (Evet), Bülent Tunçay (Evet), 
Mehmet Kemal Gönüldaş (Burada), Halil Yıldız (Evet), Refik Hakan Tufan (Burada), Orkun 
Gökalp (Burada), Erhan Kuraner (Yok), Yunus Nadi Erkut (Burada), Nuri Ali Karababa (Burada), 
Mustafa Kemal Tutkun (Burada), Gürbüz Kaya (Evet), Mustafa Çalış (Burada), Nurettin Işık 
(Yok), Hasan Basri Aslan (Evet), Ali Rıza Sözen (Evet), İlkay Nerat (Burada), Veli Murat Tulga 
(Evet), Behzat Balta (Burada), Halil Kalkanlı (Burada), Tuncay Çakan (Evet), Hasan Fehmi 
Canan (Evet), Salim Erkal Bektaş (Evet), Ahmet Yavuz (Burada), Ahmet Küçükşahin (Evet), 
Recai Elmaz (Burada), Erdal Akyazan (Burada),  Ahmet Şentürk (Burada), Mümtaz Can 
(Burada), Ahmet Topdağı (Evet), Cemal Candan (Evet), Gökhan Murat Üstündağ (Burada), 
Fatih Altun (Evet), Faruk Oktay Memioğlu (Evet), Mehmet Kaya Varol (Evet), Recep Yıldız 
(Burada), Bekir Memiş (Burada), Ali İhsan Çuhadaroğlu (Evet), Harun Özdemir (Burada), 
Mehmet Yoleri (Burada), Namık Koç (Burada), Fuat Pakdil (Burada), Behcet Alper Güney 
(Burada), Metin Yavuz Yalçın (Yok), Yurdaer Olcan (Burada), İhsan Balabanlı (Burada), Emin 
Küçükkılıç (Burada), Kasım Erdem (Burada), Kemal Dinçer (Burada), Hakan Akkoç (Evet), 
İkrami Özturan (Burada), Burhan Gögce (Burada), Mustafa Erdal Hamzaoğulları (Burada), 
Mehmet Alper Şengezer (Evet), Doğan Fatih Küçük (Evet), Dursun Tolga Kaplama (Burada), 
Doğan Temel (Burada), Hayri Güner (Burada), Recep Rıfkı Durusoy (Burada), Mehmet Fikri 
Karadağ (Burada), Hamdi Poyraz (Evet), Hasan Hakan Dereli (Burada), Gökhan Gökay 
(Burada), Fatih Musa Çınar (Burada), Zafer Karataş (Burada), Aytekin Candemir (Burada), Nihat 
Özkan (Yok), Hasan Nurgören (Burada), Sırrı Yılmaz (Burada), Barboros Kasar (Burada), Murat 
Ataç (Burada), Bahtiyar Ersay (Burada), Mustafa Yuvanç (Yok), Nedim Ulusan (Burada), 
Soydan Görgülü (Burada), İsmet Kışla (Burada), Abdullah Dalay (Burada),  Lütfü Sancar (Evet), 
Ahmet Feyyaz Öğütcü (Evet), Engin Baykal (Evet), Özer Karabulut (Evet), Mehmet Otuzbiroğlu 
(Evet), Hasan Hoşgit (Evet), Hüseyin Hoşgit (Evet), Kadir Sağdıç (Yok), Ali Deniz Kutluk (Evet), 
Mustafa Aydın Gürül (Evet), Turgay Erdağ (Evet), Taylan Çakır (Evet), Ayhan Gedik (Evet), 



Ahmet Türkmen (Yok), Mehmet Fatih İlğar (Evet), Cem Aziz Çakmak (Evet), Muharrem Nuri 
Alacalı (Burada), Ali Semih Çetin (Yok), Şafak Duruer (Evet), Utku Arslan (Evet), Mehmet Ferhat 
Çolpan (Evet), Ümit Özcan (Evet), Fatih Uluç Yeğin (Yok), Levent Erkek (Burada), Levent 
Çehreli (Burada), Hakan İsmail Çelikcan (Burada), Ahmet Necdet Doluel (Burada), Dursun Çiçek 
(Burada), Ertuğrul Uçar (Yok), Ali Türkşen (Evet), Tayfun Duman (Evet), Nihat Altunbulak (Evet), 
Ercan İrençin (Evet), Mustafa Karasabun (Burada), Bora Serdar (Evet), Levent Görgeç (Burada), 
İbrahim Koray Özyurt (Evet), Dora Sungunay (Yok), Soner Polat (Yok), Meftun Hıraca (Burada), 
Yaşar Barbaros Büyüksağnak (Burada), Hasan Gülkaya (Burada), Faruk Doğan (Evet), Mücahit 
Erakyol (Evet), Ergün Balaban (Burada), Cemalettin Bozdağ (Burada), Taner Balkış (Burada), 
Abdullah Gavremoğlu (Yok), Kıvanç Kırmacı (Yok), Yusuf Ziya Toker (Burada), Cengiz Köylü 
(Burada), Hanifi Yıldırım (Burada), Cemal Temizöz (Burada), Bulut Ömer Mimiroğlu (Burada), 
Hakan Sargın (Burada), Hüseyin Özçoban (Burada), Mustafa Koç (Burada), Ali Demir (Burada), 
Kahraman Dikmen (Burada), Yusuf Kelleli Burada), Hüseyin Polatsoy (Burada), Hüseyin Topuz 
(Burada), Murat Özçelik (Evet), Mustafa Önsel (Evet), Ali Aydın (Evet), Erdinç Atik (Burada), 
Abdurrahman Başbuğ (Burada), Ahmet Tuncer (Burada), Gökhan Çiloğlu (Burada), Halil 
Helvacıoğlu (Burada), Kubilay Aktaş (Burada), Mehmet Ulutaş (Burada), Memiş Yüksel Yalçın 
(Burada), Suat Aytın (Evet), Yüksel Gürcan (Evet), Taner Gül (Burada). 

Mahkeme Başkanı:'' Tutuksuz sanıklar.” 
Abdullah Zafer Arısoy, Hüseyin Bakır, Musa Farız, Ahmet Yanaral, Ahmet Çetin, Levent 

Güldoğuş, Abdil Akça, Uğur Üstek, Osman Çetin, Altan Dikmen, Mustafa Aydın, Timuçin 
Eraslan, Rifat Gürçam, Murat Balkaş, Ali Güngör, Hakan Öktem. 

Mahkeme Başkanı:'' Evet hazır bulunan sanık müdafilerinin isimlerinin tespitine geçildi.” 
Sanıklar Halil Helvacıoğlu, İhsan Balabanlı, Bekir Memiş, Hakan Akkoç, İsmet Kışla, 

Zafer Karataş, Mustafa Önsel, İkrami Özturan, Cemal Candan, Refik Hakan Tufan, İlkay Nerat, 
Hanifi Yıldırım, Orkun Gökalp, Yüksel Gürcan ve yetki belgesine istinaden Ali Aydın ve Fuat 
Pakdil müdafii Av. Ziya Kara. 

Sanıklar Metin Yavuz Yalçın, Behzat Balta, Tuncay Çakan müdafii Av. Salim Şen. 
Sanık Taylan Çakır müdafii Av. Hasan Adil Atabay. 
Sanıklar Çetin Doğan, Süha Tanyeri, Kadir Sağdıç, Mehmet Fatih İlğar, Nedim Ulusan ve 

Dursun Çiçek müdafii Av. Celal Ülgen. 
Sanıklar Çetin Doğan, Süha Tanyeri, Kadir Sağdıç, Mehmet Fatih İlğar, Nedim Ulusan ve 

Dursun Çiçek müdafii Av. Celal Ülgen:’’Yalnız Sayın Başkan duruşmaya başlamadan önce şu 
yukarıdaki mikrofonlarla ilgili usul hakkında bana söz vermenizi diliyorum.” 

Aynı sanıklar müdafii Av. Hüseyin Ersöz. 
Sanık Özden Örnek müdafii Av. Dinçer Eskiyerli. 
Sanık Mehmet Alper Şengezer müdafii Av. Haldun Kepez. 
Sanıklar Gürbüz Kaya, Hasan Fehmi Canan, Abdullah Dalay, Mehmet Kaya Varol, Hamdi 

Poyraz, Doğan Fatih Küçük, Soydan Görgülü ve yetki belgesine istinaden Erhan Kuraner 
müdafii Av. Ahmet Koç. 

Sanık Mümtaz Can müdafii Av. Erhan Ergun. 
Sanıklar Ergin Saygun, Kasım Erdem, Gökhan Gökay, Fatih Musa Çınar müdafii Av. 

Sedat Küçükyılmaz 
 Sanık Halil İbrahim Fırtına müdafii Av. Hasan Fehmi Demir. 

Sanıklar Ahmet Topdağı ve Recai Elmaz müdafii Av. Haluk Demirkılıç. 
Sanık Barboros Kasar müdafii Av. Metin Çetinbaş. 
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. 

Bir kısım sanıklar müdafii Ali Ozan Açıkalın:”Efendim İmdat Solak, Mustafa Kelleci, Mutlu 
Kılıçlı ve Hakan Yıldırım’a ait mazeret dilekçemi sunuyorum.” 

Sanıklar Namık Koç ve Bahtiyar Ersay müdafii Av. Erhan Tokatlı. 



Sanılar Ayhan Taş, Nejat Bek, Salim Erkal Bektaş, Nurettin Işık, Memiş Yüksel Yalçın, 
Hasan Nurgören, Behcet Alper Güney müdafii Av. İlkay Sezer. 

Sanıklar Burhan Gögce, Veli Murat Tulga, Fatih Altun, Nihat Özkan, Mustafa Erdal 
Hamzaoğulları, Sırrı Yılmaz, Ahmet Yanaral, Gökhan Çiloğlu ve İhsan Çevik müdafii Av. Kürşad 
Veli Eren. 

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Kürşad Veli Eren:”Tutuksuz müvekkillerimden İhsan 
Çevik’in mazeretli kendi dilekçesini sundum Mahkemeye. Duruşmaya katılamadığını bildirmek 
istedim.” 

Sanık Erdal Akyazan müdafii Av. Selda Uğur Akyazan. 
Sanıklar Yurdaer Olcan ve Halil Yıldız müdafii Av. Şener Atılgan. 
Sanık Engin Alan müdafii Av. Erdem Nacak. 
Sanık Engin Alan müdafii Av. İdil Tez Nacak. 
Sanık Aytekin Candemir müdafii Av. Oğuz Kayıran. 
Sanıklar Ayhan Gedik, Şafak Duruer, Mehmet Ferhat Çolpan, Hakan İsmail Çelikcan, 

Ahmet Necdet Doluel müdafi Av. Hakan Tunçkol. 
Sanıklar Lütfü Sancar, Taner Balkış ve yetki belgesine istinaden Şükrü Sarıışık müdafii 

Av. Yakup Akyüz. 
Sanıklar Faruk Oktay Memioğlu ve rahatsız sanıklardan Mehmet Yoleri müdafii Av. Eyyup 

Sabri Gürsoy. 
Sanık Bülent Tunçay müdafii Av. Cengiz Erdoğan. 
Sanıklar Ali Deniz Kutluk ve Mustafa Aydın Gürül müdafii Av. Ayşe Gül Hanyaloğlu. 
Sanıklar Doğan Temel, Hayri Güner, Recep Rıfkı Durusoy müdafii Av. Çetin Kökdemir. 
Sanık Recep Yıldız müdafii Av. Murat Bayram. 
Sanıklar Ali İhsan Çuhadaroğlu, Levent Görgeç, Nihat Altunbulak, Ümit Özcan müdafii 

Av. Kemal Yener Saraçoğlu. 
Sanıklar Turgay Erdağ, Mücahit Erakyol, Ergün Balaban, Cemalettin Bozdağ, Levent 

Çehreli müdafii Av. İhsan Nuri Tezel. 
Sanık Nuri Ali Karababa müdafii Av. Murat Dinçler. 
Sanık Abdullah Zafer Arısoy müdafii Av. Metehan Arısoy. 
Sanık Levent Erkek müdafii Av. Doğukan Ünüvar. 
Sanıklar Suat Aytın ve İzzet Ocak müdafii Av. Muammer Küçük. 
Sanık Hasan Hakan Dereli müdafii Av. Mustafa Uluşahin. 
Sanık Ahmet Yavuz müdafii Av. Selim Yavuz. 
Sanık Ahmet Yavuz müdafii Av. Nurcan Çöl. 
Sanık Mehmet Otuzbiroğlu müdafii Av. İlkay Koyuncu. 
Sanıklar Abdullah Gavremoğlu, Ahmet Türkmen, Hasan Basri Aslan, Meftun Hıraca 

müdafii Av. Esra Uzunkaya. 
Sanıklar Halil Kalkanlı ve Emin Küçükkılıç müdafii Av. Mustafa Kavaklıoğlu, Av. Ali 

Kamburoğlu, Av. Deniz Çil. 
Sanıklar Yusuf Ziya Toker ve Mustafa Çalış müdafii Av. Yahya Koç.  
Mahkeme Başkanı:'' Evet tutuklu sanıklardan İsmail Karaoğlan’ın rahatsızlığı sebebi ile 

13-14 Haziran 2011 tarihli duruşmalara katılamayacağını bildirdiği ve ekinde rapor sunduğu. 
Sanık İhsan Çevik’in görev yerinin değişmesi sebebi ile devir teslim işlemlerine katılacağından 
13-24 Haziran 2011 tarihli duruşmalara katılmayacağına dair dilekçe gönderdiği. Sanıklar İmdat 
Solak, Mustafa Kelleci, Mutlu Kılıçlı, Hakan Yıldırım müdafii müvekkillerinden Hakan Yıldırım’ın 
raporlu olduğu, diğer müvekkilleri Mustafa Kelleci, Mutlu Kılıçlı ve İmdat Solak’a ait sağlık 
raporlarının görev yaptıkları yer, mahal mahkemelerine bizatihi başvurmaları nedeni ile 
muhabere yolu ile tarafımıza ulaşacağını bildiren mazeret dilekçeleri gönderdikleri görüldü. 
Geçen ki duruşmadan sonra Mahkememize gelen yazılar yine ara kararları gereğince 
Mahkememizin yazdığı yazılara verilen cevaplar Mahkememiz Hakimi Ali Efendi Peksak 
tarafından okunacaktır.” 



Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Şu anda ilk olarak okuyacağım müzekkere cevapları 
13.04.2011 tarihli alınan ara kararlarla ilgili gelen müzekkere cevaplarıdır. Daha sonra 
06.05.2011 tarihli ara kararı ile ilgili alınan müzekkere cevaplarını okuyacağım. İlki 13.04.2011 
tarihli 11 nolu ara kararı ile ilgili olarak Mahkememize gönderilen müzekkere cevabında. Adalet 
Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığının 23 Mayıs 2011 tarihli müzekkeresine göre, müzekkere 
cevabına göre sanıklar Mehmet Yoleri hakkında evrakın kurumlarına ulaştığı, bununla ilgili 
gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Mahkemenizden bazı evrakların istenildiği, bu evraklar da 
tamamlandıktan sonra tekrar Adli Tıp Kurumu Başkanlığına bu sanık ile ilgili gerekli 
müzekkerelerinin yazıldığı. 12 nolu ara karar ile ilgili olarak Mahkememize gönderilen 
müzekkere cevabında İstanbul Valiliği Emniyet Müdürlüğünün 23.05.2011 havale tarihli 
müzekkere cevabına göre sanıklardan Aytekin Candemir, Levent Erkek, İkrami Özturan, Nuri 
Alacalı, Yaşar Barbaros Büyüksağnak, İlkay Nerat, Orkun Gökalp ve Hasan Hakan Dereli ile ilgili 
olarak 2002-2003 yılları içerisinde yurda giriş çıkış yaptığı tarihlerin tespit edilerek bildirilmesinin 
Mahkememizce istenildiği, bununla ilgili Mahkememize gerekli müzekkere cevabının 
gönderildiği. 7 nolu ara karar ile ilgili olarak Mahkememize gönderilmiş olan müzekkere 
cevabında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Donanma Komutanlığı Askeri Savcılığının 28 Nisan 
2011 tarih, 2011/101 Esas sayılı müzekkere cevabına göre Tuğamiral Sinan Azmi Tosun, Deniz 
Kurmay Binbaşı Haşim Türker, Mühendis Kıdemli Yüzbaşı Orhan Ozan, Mühendis Kıdemli 
Yüzbaşı Birol Ayvat, İstikam Kıdemli Yüzbaşı Bayram Yaşar’a ait hangi soruşturma kapsamına 
bilirkişi raporu hazırlatıldığı, soruşturmalarının sonuçlanıp sonuçlanmadığının bildirilmesi ve 
bilirkişi görevlendirme ve yemin tutanaklarının onaylı bir suretinin gönderilmesi ile ilgili olarak 
Mahkememizin müzekkeresine cevap verilmiş olduğu görüldü. 15 nolu ara karar ile ilgili olarak 
Zeytinburnu Kaymakamlığının 27.05.2011 tarih, 82/30917 sayılı müzekkere cevabının 
Mahkememize gönderildiği, müzekkere cevabına göre sanıklardan Yaşar Barbaros 
Büyüksağnak’ın kayıtların tetkikinde isim tashihi yaptırmadığının bildirilmiş olduğu anlaşıldı. Aynı 
bu 15 nolu ara karar ile ilgili Zeytinburnu Nüfus Müdürlüğüne müzekkere yazılması noktasında 
ilk müzekkere cevabının geldiğini, bunun üzerine biraz önceki okumuş olduğum müzekkere 
cevabının Mahkememize gönderildiği. 10 nolu ara karar gereği Mahkememize gönderilen 
Genelkurmay Başkanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığının 27 Nisan 2011 tarih, 1070/124765 
Sayılı müzekkere cevabına göre sanıklardan, Ahmet Şentürk’ün, sanıklardan Ahmet Şentürk 
müdafii Av. Zeki Arslan’ın, 21 Nisan 2011 tarihli talebi gereği gerekli incelemelerin yapıldığı, 
Ahmet Şentürk hakkında istenilen bilgilerin Mahkememize gönderilmiş olduğu anlaşıldı. Şu anki 
okuyacağım ara kararları 06.05.2011 tarihli Mahkememizce alınan ara kararları ile ilgili olarak, 
ara kararlarıdır. 17 nolu ara kararı ile ilgili olarak Mahkememize gönderilmiş olan müzekkere 
cevabında Genelkurmay Başkanlığının 3 Haziran 2011 tarih, 3050-347-11-k.k sayılı müzekkere 
cevabına göre sanıklardan Dursun Çiçek’in, 1 Ocak 2002 ile 31 Aralık 2003 tarihleri arasında 
sürekli olarak görev yaptığı yer ile geçici olarak yurtiçi ya da yurtdışında herhangi bir 
görevlendirmeye tabi olup olmadığının, var olması halinde geçici görevlendirme yerleri ile göreve 
başlayış ve görevden ayrılış tarihlerinin bildirilmesinin istendiği, Mahkememize gönderilen cevabi 
yazıda, yurtiçinde veya yurtdışında herhangi bir görevlendirme bilgisinin şahsi dosyası ile 
personel bilgi sistemi kayıtlarında olmadığının bildirilmiş olduğu anlaşıldı. 16 nolu ara kararı ile 
ilgili olarak Mahkememize gönderilmiş olan müzekkere cevabında Genelkurmay Başkanlığının 
31 Mayıs 2011 tarih, 350-347-11-k.k sayılı müzekkere cevabına göre sanıklardan Mustafa Erdal 
Hamzaoğulları’nın, 1 Ocak 2002 tarihi ile 31 Aralık 2002 tarihleri arasında yurtdışında görevde 
bulunup bulunmadığının, bulunmuş ise yer ve tarihlerinin bildirilmesinin istenildiği, bu sanık ile 
ilgili olarak gerekli bilginin Mahkememize gönderilmiş bulunduğu anlaşıldı. 9 nolu ara kararı ile 
ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 08.06.2011 tarih, 2011/332 Soruşturma nolu 
müzekkere cevabının Mahkememize gönderildiği, müzekkere cevabına göre ilgi sayılı yazınız ile 
Cumhuriyet Başsavcılığımızın, 2011/332 daha önceki soruşturma numarası ise 2011/412 eski 
nolu soruşturma dosyasında, Eskişehir ilinde Hakan Büyük’ün evinde yapılan aramaya ilişkin 
olarak, arama el koyma kararı, arama el koyma tutanakları ve arama görüntüleri ile bilirkişi 



raporunun onaylı suretinin istenildiği, arama el koyma kararı, arama el koyma tutanakları ve 
arama görüntülerinin onaylı suretlerinin Mahkememize gönderildiği, elde edilen materyaller ile 
ilişkin bilirkişi incelemesi henüz tamamlanmadığından Mahkememize gönderilmemiş olduğunun 
bildirilmiş olduğu anlaşıldı. 21 nolu ara kararı ile ilgili olarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 
05.06.2011 tarih, 30086 Sayılı müzekkere cevabına göre yakalamalı sanık Ergin Saygun’un 
hastane ile ilgili olarak gerekli görüşmenin yapıldığı, sonuç kısmında şahsın sağlık durumu ile 
ilgili verilen bilgilerden sonra ancak sözü edilen hastalıklarına ilişkin kronik vasıflı şikayetlerinin 
devam etmesi yanında, bu hastalıklarının oluşturduğu yüksek risk nedeni ile tedavisinin hastane 
ortamında sürdürülmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığının bildirilmiş olduğu anlaşıldı. 13 
nolu ara kararı ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 17.05.2011 tarih, 2010/31 
talimat sayılı müzekkere cevabına göre müzekkeremizde belirtilmiş bulunan imza eksikliklerinin 
giderilerek evrakın Mahkememize gönderilmiş olduğu anlaşıldı. 2 nolu ara karar ile ilgili olarak 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 23.05.2011 tarih, 2011/164 Soruşturma nolu müzekkere 
cevabına göre, 2011/164 Sayılı soruşturma dosyası ile ilgili olarak Gölcük Donanma 
Komutanlığından elde edilen CD ve hard diskler üzerinde yapılan bilirkişi incelemesinin örneği 
ile donanma komutanlığında 06.12.2010 tarihinde yapılan aramaya ilişkin arama ve el koyma 
tutanaklarının onaylı suretlerinin Mahkememizce istenildiği, bunun üzerine Başsavcılıkları 
tarafından 2011/164 Sayılı soruşturma hakkında İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinin 2011/38 
iddianame değerlendirme sayısına kayden kamu davasının açıldığı, evrakların ilgili 
mahkemeden istenildiğinin Mahkememize bildirilmiş olduğu anlaşıldı. Bu cevap üzerine tekrar 
12. Ağır Ceza Mahkemesine müzekkere yazıldı. Müzekkeremize henüz cevap verilmemiş 
olduğu da anlaşıldı. Sanık ya da müdafiler tarafından talep üzerine yazılan müzekkere 
cevaplarında sanıklardan Mehmet Kaya Varol ile ilgili olarak yazılan müzekkereye cevabın 
gönderildiği. Tokat Valiliği Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğünün 11.05.2011 tarih, 113/2961 Sayılı 
müzekkere cevabına göre sanıklardan Mehmet Kaya Varol’un nüfus kayıtlarında yapılan 
incelemede herhangi bir tashihat yapılmadığına dair Mahkememize bilgi verilmiş olduğu 
anlaşıldı. Sanıklardan Taylan Çakır ve Doğan Fatih Küçük ile ilgili yazılan müzekkere cevabının 
Mahkememize gönderildiği, İstanbul Valiliği Emniyet Müdürlüğünün 23.05.2011 tarih, 4432-
84589 Sayılı müzekkere cevabına göre sanıklardan Taylan Çakır ve Doğan Fatih Küçük’ün 
2002-2003 yılları içerisinde yurda giriş çıkış yaptığı tarihlerin tespit edilerek Mahkememize 
bildirilmiş olduğu anlaşıldı. Aynı şekilde sanıklardan Mehmet Alper Şengezer ile ilgili aynı içerikli 
müzekkere cevabının Mahkememize gönderildiği, İstanbul Valiliği Emniyet Müdürlüğünün 
23.05.2011 tarih, 4433-84591 Sayılı müzekkere cevabına göre sanıklardan Mehmet Alper 
Şengezer’in, 2002-2003 yıllarında yurda giriş çıkışı ile ilgili gerekli müzekkere cevabının 
Mahkememize gönderilmiş olduğu anlaşıldı. Aynı içerikte sanıklardan Hakan Akkoç ile ilgili 
yazılan müzekkere cevabının Mahkememize gönderildiği, İstanbul Valiliği Emniyet 
Müdürlüğünün 23.05.2011 tarih, 4431-84588 Sayılı müzekkere cevabına göre sanıklardan 
Hakan Akkoç’un 2002-2003 yıllarında yurda giriş çıkış tarihleri ile ilgili gerekli müzekkere 
cevabının Mahkememize gönderildiği anlaşıldı. Evet yine talep üzerine yazılan müzekkere 
cevabına Genelkurmay Başkanlığının 06.05.2011 tarih, 3050-347-11-k.k Sayılı müzekkere 
cevabının Mahkememize gönderildiği, Hamdi Poyraz ile Soydan Görgülü müdafii Av. Ahmet 
Koç’un müvekkillerinin 05-07 2003 tarihlerinde Harp Akademileri Komutanlığında görevli 
olduklarını belirtmesi doğrultusunda ilgili yazı ile Harp Akademileri Komutanlığı ile 1. Ordu 
Komutanlığı arasında emir ve komuta ilişkisinin bulunup bulunmadığının bildirilmesinin istendiği, 
bununla ilgili olarak Mahkememize Harp Akademileri Komutanlığı ile 1. Ordu komutanlığı 
arasında emir ve komuta ilişkisinin bulunmadığının bildirilmiş olduğu anlaşıldı. 06.05.2011 tarihli 
20 nolu ara kararı gereği Hava Kuvvetleri Komutanlığına yazılan müzekkere cevabının geldiği, 
Genelkurmay Başkanlığı Hava Kuvvetleri komutanlığının 25 Mayıs 2011 tarih, 9100-62072-11 
Sayılı müzekkere cevabına göre ilgili müzekkere içerisinden istenilmiş olan raporun bir örneğinin 
ekte gönderilmiş olduğu anlaşıldı. Bu kadar Başkanım. Evet 06.06.2011 tarihinde tutuklu 



bulunan sanıkların tutuk hallerinin incelenmesi ile ilgili gerekli incelemenin yapıldığı, tutuk 
hallerinin devamına, tahliye taleplerinin reddine dair karar verilmiş olduğu anlaşıldı. Bu kadar.” 

Mahkeme Başkanı:'' Son olarak 6 Mayıs tarihli duruşmada Ahmet Şentürk savunmasını 
yapmış ve Mümtaz Can savunma yapacaktı. Oradan devam edeceğiz. Buyurun Mümtaz Can 
otursun. Buyurun Avukat Bey.” 

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Celal Ülgen:”Sayın Başkan. Bugün sabah duruşma 
salonuna girdiğimiz zaman yukarıda asılı bulunan mikrofonlarla karşılaştık. Bunların içerisinde 
görüntüde var mı yok mu bilmiyoruz ama anladığımız kadarı ile sadece ses alıyorlar. Özellikle 
bu mikrofonların yerleştirilmiş olması savunma hakkı ile bağdaşır bir durum yaratmamaktadır ve 
tam aksine savunma hakkına el atmaktadır. Çünkü avukatların hem kendi aralarında 
konuşmaları, hem de müvekkilleri ile konuşmaları ses kaydına tabi tutulursa, alınırsa bu büyük 
bir hukuki açıdan felaket olur. Bir defa müvekkillerimiz ile duruşma aralarındaki 
konuşmalarımızın da alınıp alınmadığını bilmiyoruz. Bu mikrofonların hangi saatlerde açık olup 
hangi saatlerde kapalı olduklarını da bilmiyoruz. Aslında sadece duruşma anında açık olsalar 
bile bu hali ile durmaları savunma hakkına el atmadır. Duruşmaya başlamadan önce Sayın 
Mahkemenin bu mikrofonların kurulması konusunda bir kararının olup olmadığını bilmiyoruz. 
Ancak bu mikrofonların ivedi olarak kaldırılarak duruşmaya öyle devam edilmesini talep 
ediyorum, saygılar sunuyorum.” 

Mahkeme Başkanı:''Mikrofonların konulması Mahkememizin isteği üzerine olmuştur. 
Sebebi de duruşma salonunun büyüklüğü ve güvenliğinin sağlanması açısından gereklidir. 
Sadece bunlar duruşmanın devamı sırasında açık kalacaktır. Mahkeme Heyeti içeri girdiğinde 
açılacak, Mahkeme Heyeti dışarı çıktığında da kapanacaktır. Mahkeme Heyeti içeride 
bulunurken savunma hakkı kapsamında da olsa tarafların kendi aralarında konuşmaları da usule 
uygun değil. Ama biz dışarı çıktığımızda Mahkeme Heyeti olarak siz kendi aranızda 
konuşursanız bunlar kayda alınmayacak. Bu duruşma salonunda bulunan herkesin güvenliğinin 
sağlanması için gerekli olduğu düşüncesindeyiz. Daha önce 16 Aralıktan beri yaptığımız 
duruşmalarda defaatle duruşma salonunda bazı suçların işlendiği, fakat suçluların tespit 
edilemediğini de biliyoruz. Bunun dışında daha da farklı şeyler olabilir. Bunları da tespit etmeme 
durumu ortaya çıkabilir. Oysa CMK’nın 205. maddesinde diyor ki Mahkeme huzurunda işlenen 
suçlar ile ilgili mahkeme gereğini yapar diyor. Salon büyük bunu tespit edemiyoruz. Bu tespite 
yönelik olarak konmuştur. Savunma hakkını ihlal olarak düşünmemektedir Mahkememiz bunu. 
Çünkü biz çıktığımızda kapanacak, hiçbir şekilde ses kaydı yapılmayacaktır.”  

Bir kısım sanıklar müdafi Celal Ülgen: “Sayın Başkan, avukatların dinlenmesi potansiyel 
suçlu olarak onların görülmesi bir defa oldukça büyük bir hatadır.” 
 Mahkeme Başkanı: “Biz Avukatların üzerine ya da belli bir şahsın ya da belli bir grubun 
üzerine konması şeklinde bir düşüncede değiliz, Mahkeme olarak. Salonun tüm olarak belli bir 
şekilde kontrol altında tutulabilmesi amacıyla herhangi bir olumsuz durumda salon içerisinde 
nerede olursa olsun olumsuz davranan kişilerin, sesinin tespit edilebilmesi, görüntüsünün tespit 
edilebilmesi böylece salonda bulunan herkesin yargılamanın tarafı olan herkesin güvenliklerinin 
sağlanabilmesi açısından gerekli olduğu düşüncesiyle böyle bir uygulama yapılmıştır.” 
 Bir kısım sanıklar müdafi Celal Ülgen: “ Sayın Başkan, karşılıklı konuşma gibi olmasın 
ama son olarak şunu söylemek istiyorum; dünyanın hiçbir ülkesinde duruşma salonunda 
Avukatların savunma yaptığı yerin üstünde mikrofonlar olmaz. 12 Mart döneminde, 12 Eylül 
döneminde de avukatlık yaptım. Sıkıyönetim Mahkemelerinde savunmanlık görevi yaptım. 
Oralarda da böyle şeylerle karşılaşmadım. Bu nedenle özellikle avukatların üzerindeki 
mikrofonların kaldırılarak, duruşmaya öyle devam edilmesini talep ediyorum.” 
 Mahkeme Başkanı: “Peki, Heyetimiz ara verdiğinde bunu değerlendirecektir. Buyurun 
açalım söz isteyen Avukat Beylerin mikrofonlarını, başlamadan önce. Mikrofon verelim.” 
 Sanık Taylan Çakır müdafii Av. Hasan Adil Atabay: “Sayın Başkanım, ben bu mikrofonlar 
ile ilgili kararın Mahkemede tebliğ veya tefhimini talep ediyorum. Çünkü bununla ilgili müracaatta 
bulunma hakkımız olduğu kanaatindeyim. Bunu arz etmek istedim efendim.” 



 Sanıklar Faruk Oktay Memioğlu, Mehmet Yoleri müdafii Av. Eyyup Sabri Gürsoy: “ 
Burada itiraz dilekçelerimiz üzerine, yapılan tebliğde sadece tutuklama konusundaki itirazımız 
hakkında ret kararı bildirilmiştir. Ben Dilekçemde her iki müvekkilim için de savunmamı 
yapabilmek için buradaki yapılan tutanakların görüntülü olarak tarafımıza verilmesini talep 
etmiştim. Çünkü savunmalar görüntülü olarak yapıldı. Yasada bu tutanakların görüntülü 
verilmesine karşı, hiçbir madde yoktur. Sadece burada insicamın sağlanması için görüntü 
çekilmesi, ses kaydı yapılması yasaca önlenmiştir. Yalnız bizim tür Mahkemelerde bunu da saklı 
tutmuştur. Burada çekimler, savunmalar görüntülü yapılmıştır. Bize de tutanakların aynen 
görüntülü verilmesi lazım ki, biz de savunmalarımızı buna göre hazırlayalım. Bunun 
yapılmaması ve bu konuda vermiş olduğum dilekçeye cevap verilmemesi, dilekçemin 
okunmadığı anlamına gelmektedir. Aynı şekilde 11. Ağır Ceza Mahkemesi’de vermiş olduğu 
kararda, bu konuya değinmemiştir. Demek ki biz formalite icabı dilekçe veriyoruz. Ve bunlar 
okunmadan cevapları yazılıyor. Peşin kararla.   
 Mahkeme Başkanı: “Avukat Bey, siz.” 
Sanıklar Faruk Oktay Memioğlu, Mehmet Yoleri müdafi Av. Eyyup Sabri Gürsoy:“ Ben 
dilekçemin.”  
 Mahkeme Başkanı: “Siz, siz.” 
Sanıklar Faruk Oktay Memioğlu, Mehmet Yoleri müdafi Av. Eyüp Sabri Gürsoy: “Okunmasını ve 
karar verilmesini talep ediyorum.” 
 Mahkeme Başkanı: “Son duruşmada verdiğimiz, ara kararını okudunuz mu? Orada konu 
cevaplanmıştı bir. İkincisi, CMK’da açıkça yazıyor. Mahkeme kararlarına karşı esas olan temyiz 
yolu, Hakimin kararlarına karşı esas olan ise itiraz yasa yoludur. Ancak yasada açıkça 
düzenlenmesi halinde Mahkeme kararlarına karşı itiraz yasaya başvurulabilir. 11. Ağır Ceza 
Mahkemesi bizim üst Mahkememiz değildir. Temyiz Mahkemesi de değildir. Sadece Yasada. 
Sözümü bitireyim Avukat Bey. Sadece yasada açıkça itiraza tabi olduğu belirtilen bir konu varsa, 
11. Ağır Ceza Mahkemesi o konuyu değerlendirir. Onun dışında bir konuyu değerlendiremez. 
Değerlendirse de hukuken yok hükmündedir. Mahkemenin taraflara savunma hakkı kapsamında 
ya da diğer konularda belli evrakı verip vermemesi konusunun, yasada itiraza tabi olduğuna dair 
bir hüküm varsa buyurun siz söyleyin biz de öğrenelim. O zaman itiraza gönderelim. Bunlar esas 
hakkındaki hüküm ile birlikte temyiz edilebilirler ve onu da Temyiz Mahkemesi, yapılanlar hukuka 
aykırı ise bunu bir usul olarak değerlendirir. Biz bunları okuduk, gördük. Ve daha önceki ara 
kararımızda da değerlendirmiştik. Bir şeyi ara kararında değerlendirdikten sonra her seferinde 
değerlendirilecek diye bir şey yok. O konuda Mahkememiz bir karar verdi.” 

Sanıklar Faruk Oktay Memioğlu, Mehmet Yoleri müdafi Av. Eyyup Sabri Gürsoy: 
“Efendim, benim dilekçemde durumu açıkça belirttim.” 

Mahkeme Başkanı: “Mahkememiz, açıkça bu konuda niye vermeyeceği yönünde karar 
verdi.” 

Sanıklar Faruk Oktay Memioğlu, Mehmet Yoleri müdafi Av. Eyyup Sabri Gürsoy: “Bu 
karar bize tebliğ edilmedi, efendim.” 

Mahkeme Başkanı: “Burada okuduk kararları. O duruşmada, Mahkeme kararları tefhim 
ederken, Mahkeme Heyetine karşı uygun olmayan söz ve davranışlarda bulunacağı yerde, bir 
kısım sanık müdafii ve sanıklarca, dinlenseydi daha iyi anlaşılırdı. Ya da okunsaydı.” 

Sanıklar Faruk Oktay Memioğlu, Mehmet Yoleri müdafi Av. Eyyup Sabri Gürsoy: 
“Efendim, biz buradaki bütün konuşmaları.” 

Mahkeme Başkanı: “Şimdi, şimdi, şimdi. Mahkemeye niye mikrofon konmuş derken, bir 
önceki duruşmalarda ara kararlar açıklanırken, bir kısım sanık ve müdafilerinin ortaya koydukları 
tutumların ve sanık yakınlarının ortaya koydukları tutumların da değerlendirilmesi lazım. 
Dünyanın hiçbir ülkesinde Mahkeme kendisine karşı yapılan saygısızlıklara kayıtsız kalamaz. Ve 
bu CMK 205. gereği de bunu yapar. Yapmak için de gerekli önlemleri alır. Buyurun.” 

Sanık Halil İbrahim Fırtına müdafii Av. Hasan Fehmi Demir:”Değerli Başkan, öncelikle bu 
tutanaklar konusunda müsaade ederseniz bir şey söylemek istiyorum. Siz haklı olarak yasada 



açıkça gösterilen durumlarda Mahkeme kararlarına itiraz edilebilir diyorsunuz. Bu tabi ki 
Heyetinizin görüşü saygı duyuyorum. Ancak şahsi kanaatim o dur ki, esasında usul yasaları 
olağan ve sürekli.” 

Mahkeme Başkanı: “Benim kanaatim değil Avukat Bey. CMK 267 yanlış hatırlamıyorsan 
orada yazıyor.” 

Sanık Halil İbrahim Fırtına müdafii Av. Hasan Fehmi Demir:”Efendim şimdi onunla ilgili 
ben kendi kanaatimi söyleyeceğim.” 

Mahkeme Başkanı:”Buyurun. Ben yasa maddesini söyledim. Kendi kanaatimi 
söylemedim.” 

Sanık Halil İbrahim Fırtına müdafii Av. Hasan Fehmi Demir:”Ben de efendim aynı yasa ile 
ilgili.” 

Mahkeme Başkanı: “Buyurun siz de kanaatinizi söyleyin. Buyurun.” 
Sanık Halil İbrahim Fırtına müdafii Av. Hasan Fehmi Demir:”Kanaatimi söyleyeceğim tabi 

ki. Göreceksiniz ki sizinkinden.” 
Mahkeme Başkanı: “Kanaatim değildi.” 
Sanık Halil İbrahim Fırtına müdafii Av. Hasan Fehmi Demir:”Sizinkinden farklıdır. Çünkü 

tutanakların verilmesi, usul gereğidir zaten. 
Mahkeme Başkanı: “Bakın tutanakların verilmesinin haklılığı, haksızlığı konusunu, 
Sanık Halil İbrahim Fırtına müdafii Av. Hasan Fehmi Demir:”Evet.” 
Mahkeme Başkanı:”Bunu temyiz mercii değerlendirir. Tutanakların diye birşey, görüntü 

kayıtlarının verilip verilmemesi konusu temyize tabii bir konudur. İleride esas hakkında karar 
verildiğinde bunu temyiz sebebi olarak yazabilirsiniz. Onu da Temyiz Mahkemesi değerlendirir.” 

Sanık Halil İbrahim Fırtına müdafii Av. Hasan Fehmi Demir:”Değerli Başkan.” 
Mahkeme Başkanı: “Ama itiraza tabii bir husus olmadığı. Evet.” 
Sanık Halil İbrahim Fırtına müdafii Av. Hasan Fehmi Demir:”Değerli Başkanım, ben tabi 

sizinle, ben kendi görüşümü arz edeyim.” 
Mahkeme Başkanı: “Buyurun.” 
Sanık Halil İbrahim Fırtına müdafii Av. Hasan Fehmi Demir:”Elbette değerlendirmek 

Heyetinize aittir. Usul yasaları genel ve ortalama işler için konulur. Ve usul yasaları adaletin 
tesisinde yapılması gereken, özellikle Yargıçlar tarafından yapılması gereken şeylerin, her birini 
ayrı ayrı düzenlemez. Hiçbir yasa koyucunun aklına, Mahkemede sesli veya görüntülü kayıt 
yapılıp da bunun sanıklara ve müdafilerine verilmeyeceği gelmez. Dolayısı ile yasada açıkça 
belirtilmesi de düşünülemez. Benim görüşüm budur efendim. Ben temyize tabidir, değildir değil. 
Heyetinizce, bence yeniden değerlendirilmesi gerekir. Buna göre bir karar.” 

Mahkeme Başkanı:”Ona hiçbir engel.” 
Sanık Halil İbrahim Fırtına müdafii Av. Hasan Fehmi Demir:”Verilmesi gerekir.” 
Mahkeme Başkanı: “Ona hiçbir engel yok.” 
Sanık Halil İbrahim Fırtına müdafii Av. Hasan Fehmi Demir:”Evet, Evet.” 
Mahkeme Başkanı: “Yani Mahkeme, ara kararları biliyorsunuz. CMK gereğince ara 

kararlarında dönülemeyecek ara kararları yasada saymış.” 
Sanık Halil İbrahim Fırtına müdafii Av. Hasan Fehmi Demir:”Evet. Evet” 
Mahkeme Başkanı: “Nedir? Yargıtay bozma ilamına karşı uyma kararından dönülemez. 

Böyle birkaç usul konusu dışında.” 
Sanık Halil İbrahim Fırtına müdafii Av. Hasan Fehmi Demir:”Evet bende.” 
Mahkeme Başkanı:”Tüm ara kararlarından Mahkeme Heyeti gerek görürse dönebilir.” 
Sanık Halil İbrahim Fırtına müdafii Av. Hasan Fehmi Demir:”Ben de bu sebeple arz 

ediyorum efendim Heyetinize. Diğer taraftan, verilmesinin de hiçbir sakıncası olduğunu 
düşünmüyorum açıkçası. Yani bilmiyorum ne gibi sakınca görülüyor ama. Diğer bir husus ise 
daha önemli husus ise şudur Sayın Başkanım; elbette duruşma salonunda işlenen bir suçun 
olması halinde Heyetiniz bunu değerlendirecektir. Gereğini de yapacaktır. Hiç kuşkusuz gerek 
Mahkeme Heyetini gerekse sanık müdafilerinin ve elbette sanıkların, karşılıklı saygı çerçevesi 



içerisinde görüşlerini ifade etmeleri gerekmektedir. Bunların hepsi kabul, bunların zaman zaman 
aşılabildiğini, belki tansiyon olarak, olabildiğini de zaman zaman görebiliyoruz elbette. Ancak şu 
hususu arz edeyim. Bu salonda görüntülü ve sesli kaydın yapıldığını, diğer davalarda da 
biliyoruz. Bizi rahatsız eden husus şudur efendim; şimdi, aslında bir suç işlenmesi halinde bunun 
saptanması konusu daha çok kolluk önlemleri ile mümkündür. Yani burada Jandarma görevlileri 
bulunmaktadır. Gerekirse sayıları artırılabilir. Eğer duruşma salonu büyüklüğü sorun yaratıyorsa. 
Bunu büyük bir iyi niyetle arz ediyorum, Sayın Heyetinize. Yani bir çözüm bulmak bakımından. 
Aksi takdirde efendim, bu mikrofonların varlığı gerçekten bende ifade özgürlüğümün engellendiği 
düşüncesini yaratıyor. Çünkü takdir edersiniz ki, tepenizde mikrofon, her ne kadar ki siz, tabi ki 
söylediğiniz söze itimat ediyoruz hiç kuşkusuz. Duruşma esnasında sesli ve görüntülü kayıt 
yapılıyor deniyor. Doğrudur. Ama bu kuşkuyu da kaldırmak zorundasınız. Yani duruşma dışında 
da, bunun yapılma kuşkusunu biz taşıyoruz. Sizin sözünüze güvenmemize rağmen, böyle 
belirtmenize rağmen bu bizi ciddi anlamda rahatsız ediyor. Dolayısı ile Heyetinizin hiç kuşkusuz 
adil bir yargılamayı yapması yetmez. Yaptığına ilişkin sanıkları ve müdafilerini de aynı zamanda 
makul kararları ile ikna etmesi gerekir. Diğer taraftan, eğer görüntülü kayıt yapılıyor ise ki sizin 
söylemenizden öyle anlıyorum. O zaman önümüzdeki bütün notların da okunabileceğini 
düşünüyoruz. Esasında bu, bir parça genel kayıt sisteminde de var. Dolayısı ile zaten daha önce 
bu salonda yapılan yargılamanın, esasında Ceza Muhakemesi Kanununda ön görülen adil 
yargılama ilkelerine aykırı olduğunu, çünkü İstanbul’dan yaklaşık 100 kilometre uzakta 
yapıldığını, Cezaevi kampusu içerisine, her ne kadar bağımsız giriş belirtiliyorsa da 
konulduğunu, ayrıca Mahkeme Kaleminin Cezaevi binasının içerisine taşındığını, girişte çıkışta 
avukatların üstlerinin aranmak istendiğini, nitekim bu hususta sorunlar yaşandı. Şimdi kısmen 
hallolmuş durumda. Ve bu haliyle, zaten genel görüntünün, savunma üzerinde bir baskı 
yarattığını arz etmiştik. Ama bunun üzerine, mikrofonların avukatların da üzerinde, ben 
sanıkların üzerinde olmasının da doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü elbette hakkınızdır. 
Tüm güvenlik önlemlerini almalısınızdır. Buna hiçbir itirazımız yok. Ancak belki görevli, kamu 
görevlisi sayısı artırılabilir. Jandarma görevlisi sayısı artırılabilir. Onlar gözetleyebilir. Ama 
konuşulan her şeyin, hani bir şey konuştuğumuzdan da değil ama bunun bizde ifade 
özgürlüğümüzün sınırlandığı hissini yaratıyor. Ve bu koşullarda gerçekten, ben şahsım adıma 
söylüyorum. Diğer Meslektaşlarım katılır büyük ölçüde sanıyorum. Siz de katılırsınız öyle tahmin 
ediyorum. Bu koşullarda avukatlık yapılamaz efendim. Yani kendimizi bir cendere içerisinde 
hissediyoruz. Bunun lütfen önlemlerini alınız. Başka bir önlem ile değiştirerek, bu Heyetinizin arz 
ettiği amaç yine gerçekleştirilebilir. Saygılar sunarım. Teşekkür ederim.” 

Sanık Barboros Kasar müdafii Av. Metin Çetinbaş:”Sayın Başkanım, bu konulardaki 
Meslektaşlarımın beyanlarına iştirak ediyorum. Özetle söyleyeyim. CD’lerin tutanak haline 
getirilmesi konusunda daha önce de gündeme gelmişti. Duruşma salonunda Mahkemenin 
vereceği karardan başka kayıt yapmak mümkün değil. Ancak alınan kayıtların doğruluğunun, 
sıhhatinin tespiti bakımından avukatların da bunları görmesinde yarar var. Sizin Mahkemeniz 
bakımından alınacak önlem, yayın yasağı koyarsınız. Eğer şart ise ama CD’lerin birer örneğini 
Meslektaşlarımıza vermeniz gerekir. Usulün gereği budur. Orada konulan yasak, bir başka 
görüntü alınmaması hususundadır. Eğer suç önlenmesi bakımından bu mikrofonları 
koyuyorsanız, sesli kayıt alalım vesaire diye. O zaman salona giren herkesin üstüne bir dinleme 
cihazı koyun ki salonda kimse kendi arasında konuşmasın. Bu yaptığınız usule aykırıdır Sayın 
Başkan. Öncelikle avukatlar kendi aralarında, Mahkemeyi rahatsız etmeden, duruşmanın 
disiplinini bozmadan konuşabilirler. Konuşmalıdırlar da. Sanıklarla müdafileri de görüşebilirler, 
konuşmalıdırlar da. Sanıklar birbirleri ile de görüşebilirler. Bilgi alışverişinde bulunabilirler. 
Mahkemenin düzenini bozmadan. Her şeyi bilmek, duymak zorunda değilsiniz. Böyle bir usul 
maddesi de yok. Ancak bir suç işlendiği takdirde kayda geçersiniz. Tutanağa geçersiniz ve 
ilgililer hakkında yasal işlem yaparsınız. Yapılan bu iş tamamı ile savunma hakkının 
kısıtlanmasıdır. Adil yargılanmanın etkilenmesidir. Bu şartlarda duruşmaları sürdürmeniz 
mümkün değildir. Elbette bu bir temyiz konusudur. Ama özü itibari ile savunma hakkının 



kısıtlanması söz konusu olduğundan, elbette itiraz edilebileceğini düşünüyorum ve aynı 
zamanda şikayet yollarının da denenebileceğini düşünüyorum. Bu gerçekten avukatlara, 
özellikle avukatlara yapılan büyük bir baskıdır. Kabul edilemez.” 

Sanıklar Suat Aytın ve İzzet Ocak müdafi Av. Muammer Küçük: “Ben daha önceki bir 
duruşmada da, Mahkemenin Sayın Başkanı burada yokken, bir hususu dile getirmiştim. Bu 
tutanaklar ile ilgili. Şimdi burada görüntülü ve sesli kayıt sistemine göre tutanaklar tutuluyor ise 
bizim ağzımızdan ne çıkıyorsa, onun tutanaklarda olması bir zorunluluktur. Buna rağmen ben 
hiçbir duruşmada, müdafii sözcüğünü, sıfatını kendim için kullanmadım. Her sefer, bu benim 
kendi seçimimdir. Savunman sözcüğünü kullanmış olmama rağmen tüm tutanaklarda halen, 
bunu daha önce Mahkemeye belirtmiş olmama rağmen müdafii diye geçiyor. Vekil sözcüğünü, 
vekili kullanan Avukat arkadaşlarım için de müdafii diye geçiyor. Bunu daha önce dile getirdiğim 
zaman, yasadaki deyim böyle olduğu için biz bunu yapıyoruz gibi bir şey bana söylendi. Bu 
doğru bir tutum değildir. Bu durum böyle ise diğer tutanakların da, bize verilen tutanakların da, 
görüntülü ve sesli kayıt sistemine tam uygun olup olmadığını biz bilemeyiz. Yarın bir temyiz 
incelemesi yapıldığı zaman bize dağıtılan tutanaklar üzerinden bu temyiz incelemesi 
yapılacaktır. Kararlar bu tutanaklar üzerinden yapılacaktır. Biz bunların sağlıklı olarak 
tutanaklara geçip geçmediğini görmemiz gerekir. Buradaki husus, tam tamına 153/4. maddedeki 
kapsama girer. Buradaki görüntülü ve sesli kayıt sistemi de 153/4’deki kapsama girer. 
Kovuşturma aşamasındaki tüm tutanaklar gerekirse görüntülü ve sesli kayıt sistemi bile olsa, 
bunların avukatlara Mahkemece talep halinde verilmesi bir zorunluluktur. Çünkü bu konuda, 
kovuşturma aşamasında Mahkemenin, herhangi bir belgenin, herhangi bir tutanağın veya bir 
kayıt ile ilgili bir hususun avukatlara verilip verilmeyeceği konusunda bir takdir hakkı yoktur. Bu 
nedenle zaten itiraza tabii bir konu değildir. Bu hususu belirtmek istiyorum.” 

Mahkeme Başkanı: “Sırayla açalım.” 
Sanıklar Yusuf Ziya Toker ve Mustafa Çalış müdafii Av. Yahya Koç: “Sayın Başkanım, 

Sayın Üyeler. Sayın Meslektaşlarımın, yukarıda asılmış olan mikrofon ve başka bir görüntü alan 
cihaz var mı, bilmiyorum, ama.  Bunlarla savunma haklarının kısıtlanmış olması hakikaten çok 
önemli bir hukuk sorunudur. Bu sorun içerisinde ve bu böylesi bir gözetim altında savunma 
yapmamızın beklenmesi doğru değildir. O nedenle ben şu andan itibaren, Yüce Mahkemenizin 
ara kararına kadar savunma yapmayacağımı belirtmek istiyorum. Saygılar sunarım efendim.” 

Sanıklar Halil Kalkanlı, Emin Küçükkılıç müdafii Av. Mustafa Kavaklıoğlu: “Sayın Başkan, 
dinleme cihazlarının avukatların bulunduğu bölümdeki, duruşma devam ederken dahi açık 
kalması, savunma hakkının kısıtlanmasına yönelik bir şeydir. Saldırıdır. Bu nedenle öncelikli bir 
sorun olarak ele alınmasını ve duruşmaya devam edilmeyerek, derhal ara kararı oluşturmak 
üzere ara verilmesini talep ediyorum. Çünkü sizin alacağınız karara göre biz de bu koşullar 
altında duruşmalara katılıp, katılmayacağımıza, savunma yapıp yapmayacağımıza dair, kendi 
aramızda değerlendirme yapmak istiyoruz. Arz ederim.” 

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Kürşad Veli Eren:”Sayın Başkanım, ben evelemeden 
gevelemeden söylerim. Ben bunu aplik ipliği zannetmiştim. Yani basınca ışığı yanacak veya 
sönecek diye. Girince bana dinleme cihazı dediler. Kendimi bir otoriter ya da totaliter rejimin 
Mahkemesinde zannettim. Bu çok çirkin. Bunu yani gerçekten belirttim. Bu çok çirkin, çok 
yakışıksız. Lütfen bunu önleyin. Bunu kaldırın buradan. Biz dinlenilecek bir şey söylemiyoruz 
zaten. Biz yeterli ahlaki değerleri olan insanlarız.” 

Sanık Recep Yıldız müdafii Av. Murat Bayram:”Herhalde bana geçti. Sayın Başkanım, 
mikrofonlar ses aktarmak içindir. Oysa yukarıdaki cihazlar ses toplama amaçlı. Yani açıkçası 
istihbarat amaçlı. Duruşmanın güvenliği tamam haklısınız gayet yerinde bir tedbirdir. Ancak 
duruşmanın güvenliğini bu anlamda sağlayabilmek için buradaki her şahsın teker teker ses kayıt 
örneklerinin de alınması gerekir. Böyle bir durumda elinizde bir veri tabanı oluşması için. 
Dolayısı ile şu anki mikrofon uygulaması tamamen istihbari amaçlı olup, bir suçun önlenmesine 
yönelik olarak sizin Mahkemenizin belirttiği şekildedir. Ancak bu ileride daha büyük karışıklıklara 



sebebiyet verebilecektir. O sebeple bu cihazların acilen kaldırılmasını, bunun açıkça savunma 
hakkımıza bir saldırı niteliğinde olduğunu düşünüyoruz.” 

Sanık Aytekin Candemir müdafii Av. Oğuz Kayıran: “Sayın Başkan, kurulan bu sistemin 
muhtemel işlenecek bir suçun tespiti ile ilgili olduğu kanaatinde değilim. Sanıyorum genel 
kanaatte o istikamette. Çok ciddi şekilde ben rahatsız oldum. Ya burada gerçekten sanıyorum 
Heyet dışında, Sayın Savcımız dışında herhalde burada bulunan herkes, basın da dahil 
sanıyorum çok ciddi bir rahatsızlık hissettiğini, psikolojik olarak o rahatsızlığı hissettiğini ben 
düşünüyorum. Bu apaçık savunmanın baskı altına alınması. Meslektaşımızın da söylediği gibi 
daha çok istihbari kaygılar ile elbette Heyetinizin bu kaygılar, bu bilinç içerisinde olduğunu 
düşünmüyorum ama dolaylı bir manipüle olabilir, bu etki altında kalmış olabilir. Bunu ciddi bir 
şekilde düşünmesini istiyorum. Duruşmalara devam etmek için de bu konuda karar vererek yani 
talebimiz doğrultusunda karar vererek. Bu sistemin kaldırılmasını, duruşmaların o şekilde devam 
etmesini talep ediyorum.” 

Mahkeme Başkanı: “Söz almak isteyen yok her halde başka. Buyurun Avukat Bey. 
Savunmalara aradan sonra geçeceğiz o yüzden bitirelim. Söz haklarınızı alalım.” 

Bir kısım sanıklar müdafii Av. İlkay Sezer: “Sayın Başkan, ben bununla ilgili bir örnek 
vermek istiyorum. Bu Salonu kullanan diğer Mahkeme, bir Cuma günüydü. Bu Mahkemede 
savunmanlık yapan bir Avukat Arkadaşımız vardı. Savunmalarında zaman zaman bazı 
bakanların isimlerini vererek açıklamalar yapardı. Kendi müvekkilleri ile ilgili dosya bölümünde 
kendisinin de şüpheli olarak yer alan Emniyet tutanakların gözden kaçırmıştı. Ben kendisine 
Cuma akşamı bunları hatırlattım. Siz biraz önce dediniz ki duruşma arasında bu mikrofonlar 
açılmayacak, dinlenmeyecek. Hatırlayacaktır Celal Bey de, o Mahkeme de şu anda kırmızı ışığı 
yanan mikrofonların çalışmayacağının beyan etmişti bize. Ben şurada oturuyordum. O Avukat 
Arkadaşım da burada oturuyordu. Ben dedi gözden kaçırdım dedi o Emniyet tutanağını bir 
görebilir miyim? Gösterdim. Birden heyecanlandı ben de kendisine dedim ki; Adalet Bakanı 
diyorsun, Başbakan Yardımcısı diyorsun, abi diye hitap ediyor. Beyanları öyle, tutanakları da 
öyle geçiriyor. Şimdi dedim kendilerine ulaş sor, nedir? Ben dedi bu arada bu mikrofonların 
kırmızı ışıkları yanıp sönmeye başladı. Biz orada hiç kimse oturmuyor. Belki böyle bir kayıt da 
yapılmıyor. Ama belki teknik bir arıza ama bu konuşma esnasında mikrofonların kırmızı ışıkları 
yanıp sönmeye başladı. Biz onu dikkate almadık çünkü bize Mahkeme, bunların zaten kayıta 
alınmadığı bilgisini vermişti. Cuma akşamı biz bu konuşmayı yaparken, ben de arkadaşa dedim 
ki, bu kadar kişiden bahsediyorsun, şimdi dedim onlarla ilişkilerini ölçme vaktidir. Git kontrol et. 
Pazartesi sabah arkadaşımız gözaltına alındı. Çıkarıldığı Mahkemece tutuklandı. 9 ayı aşkın 
süre tutuklu kaldı. Şu anda bir Onkoloji servisinde tedavi olmayı bekliyor. 6 aylık ömrü kaldığı 
beyan ediliyor. Takdirinize sunuyorum.” 

Mahkeme Başkanı:”Peki, duruşmaya ara veriyoruz.” 
Duruşmaya kısa bir ara verildi.    
Duruşma kaldığı yerden devam olundu. 
Mahkeme Başkanı: “Duruşma başlarken birkaç evrak okunmamıştı. Onları okutuyoruz. 

Mahkememiz Hakimi Ali Efendi Peksak okuyacaktır.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Mahkememizin, 2010/283 Esas sayılı dosyasında 06.05.2011 
tarihinden sonra yapılan talepler ile ilgili olarak talep dilekçelerinin celse arasında incelendiği, 
10.06.2011 tarih 2011/426 Değişik İş numaralı karar ile bu taleplerin değerlendirilerek sonuca 
bağlandığı. Değişik iş kararının özünde, sanıklardan Nejat Bek müdafi Av. İlkay Sezer’in 
dilekçesinde belirtmiş olduğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılarak, 
Cumhuriyet Başsavcılığı, atılı suçlama ile ilgili olarak araştırmasını tamamlayarak iddianamesini 
tanzim ettiği, böylece soruşturma evrakından el çekmiş olduğu, talep ile ilgili olarak Mahkemenin 
esas hakkındaki kararında değerlendirme yapacağı anlaşılmakla, talebinin reddine karar 
verildiği. Sanıklardan Mehmet Kaya Varol müdafi Av. Ahmet Koç’un dilekçesinde; müvekkilinin, 
Hayrettin Ertekin isimli kişi ile yapmış olduğu iddia edilen telefon görüşme tutanağının, atılı 
suçlama ile ilgisi bulunmadığından, dosya arasında çıkarılmasını talep etmiş olduğu, CMK’da ön 



delil değerlendirilmesi hususunun düzenlenmediği, değerlendirmenin esas karar ile birlikte 
Mahkememizce değerlendirileceğinden talebinin reddine karar verildiği. Sanıklardan Süha 
Tanyeri müdafileri Av. Celal Ülgen ve Av. Hüseyin Ersöz’ün, dilekçelerinde özetlenen talepleri ile 
ilgili dosyanın gelmiş olduğu bu aşamada yargılamaya olumlu herhangi bir katkısı 
bulunmadığından, reddine karar verildiği. Tanık dinletme hususunda taleplerinin ise daha 
öncesinde, tanık dinletme konusunda Mahkememizce karar verilmiş olması nedeni ile bu 
aşamada karar verilmesine yer olmadığına. Sanıklardan Çetin Doğan müdafileri Av. Celal Ülgen 
ve Av. Hüseyin Ersöz’ün yine dilekçelerinde talep etmiş bulunduğu, duruşma tutanağının 
düzeltilerek, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi hususunda talepte bulundukları, 
yapılan duruşmanın sesli ve görüntülü olarak yapıldığı, beyanların görüntü kaydı içerisinde 
bulunduğu, bunun da Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş olması nedeni ile taleplerini 
reddine karar verildiği. Sanıklardan Cemal Temizöz’ün talebinin, başka bir ilde görülmekte olan 
yargılaması ile ilgili ve o yargılamaya katılma talebi olduğu, bu nedenle talebin mazeret talebi 
olarak değerlendirilmesine karar verildiği, sanığın talebini mazeret olarak kabulüne, kararın bir 
suretinin sanığın kendisine ve kararının ifası için Silivri 5 No’lu L tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 
Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildiği. Sanıklardan Ali Semih Çetin, Ramazan Cem 
Gürdeniz, Cem Aziz Çakmak, Soner Polat, Taner Gül, Bora Serdar, Yaşar Barbaros 
Büyüksağnak, Mustafa Yuvanç, Mustafa Karasabun, Utku Arslan, Faruk Doğan, Kıvanç Kırmacı, 
Fatih Uluç Yeğin, Ercan İrençin, Harun Özdemir ve Hasan Gülkaya müdafi Av. Şule Nazlıoğlu 
Erol’un, 06.05.2011 günü Mahkememize sunmuş olduğu dilekçesi ile Müvekkilleri hakkında 
tahliye talebi verilmesini, tahliye talebinin kabul edilmemesi halinde ise dilekçelerinin itiraz 
dilekçesi olarak kabul edilerek gereğinin yapılmasını talep ettiği. Aynı sanıklar müdafiinin 
Mahkememize fakslamış olduğu, 09.06.2011 havale tarihli dilekçesinde, Mahkemeye daha önce 
sunmuş olduğu dilekçesi içeriğinden farklı olarak, Mahkemenin müvekkilleri hakkında tutukluluk 
halini incelediği, 06.05.2011 tarihli celsede, müvekkillerinin tutukluluk hallerinin devamı 
hususunda değerlendirme yaptıktan sonra, tahliye talebi ve itiraz dilekçesini Mahkemeye ibraz 
ettiklerini beyan ettiği. Ancak adı geçen sanıklar müdafiinin, Mahkememize ibraz etmiş olduğu, 
06.05.2011 ve 09.06.2011 havale tarihli dilekçelerinin incelenmesinde, Mahkememize ibraz 
etmiş oldukları, 06.05.2011 havale tarihli dilekçelerinin, Mahkememizce sanıkların tutuk 
hallerinin devam edip etmeyeceği hususunda, kararının açıklanmasından önce Mahkememize 
ibraz edildiği, bu hususun görüntü kayıtları ve duruşma zabıtları ile de sabit olduğu, 
Mahkememizce, 06.05.2011 tarihli celsenin ara kararı açıklandıktan sonra, bu sanık müdafii 
tarafından Mahkememize usulüne uygun herhangi bir şekilde tutukluluğa itirazı içerir bir talebin 
yapılmadığı, karar açıklanmazdan evvel verilen dilekçenin, yok hükmünde olduğu, CMK’da 
hukuken oluşmamış kararlar hakkında itiraz müessesesinin düzenlenmediği anlaşılmakla, 
taleplerinin reddine karar verilmiş olduğu anlaşılmıştır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 
16.05.2011 tarihli 2010/857 sayılı soruşturma evrakından Mahkememize, bilgi ve gereği 
maksatlı olarak bir müzekkerenin gönderildiği, müzekkere içeriğine göre CMK’nın 250. maddesi 
ile yetkili Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan 2010/857 sayılı soruşturma 
kapsamında, Malatya Zirve Yayınevi cinayeti ile ilgili hakkında işlem yapılan, şüpheli Salim 
Cöhce Malatya İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanlığında bulunan, 
odaları ve müştemilatında yapılan aramada elde edilen, harici hard disk kasası içerisinde seri 
nosu bulunan 500 GB’lık hard diskin alınan imajı ile ilgili olarak, İstanbul Terörle Mücadele Şube 
Müdürlüğünün, 11.05.2011 tarih ve sayılı yazsısı Ek’inde belgeler ile 1 adet CD’nin incelenmesi 
neticesinde, Ofis isimli klasörde, 4 ile numaralandırılan, üzerinde eski CD’lerden kurtarılanlar, 
22.11.2009 hafıza ibaresi bulunan CD içerisinde, Ordu ve Demokrasi isimli klasörde Sayın Tolon 
isimli bir Word belgesinin bulunduğu. Orgeneral Tolon karşı devrimi durduracak hareketi Çetin 
Doğan ve Fevzi Türkeri engelledi şeklinde ibareler ile başlayan ve içeriği açık kaynaklardan 
temin edildiği değerlendirilen bu belgelerin, halen Mahkememizde görülmekte olan ve 
kamuoyunda balyoz darbe planı davası olarak bilinen 2010/283 esas sayılı dava dosyası ile ilgili 



olduğu değerlendirilerek Mahkememize 1 adet CD müzekkere ekinde gönderilmiş olduğu 
anlaşıldı.” 

Mahkeme Başkanı:“Ara vermeden önce Sanık müdafilerinin talepleri Mahkememiz 
heyetince görüşüldü. Belirteceğim ara kararı alınmıştır. Her ne kadar salonda asılı bulunan 
mikrofonların sökülmesi talep edilmişse de sonradan takılan mikrofonların önceden var olan 
güvenlik amaçlı kayıt ve görüntü sisteminin kuvvetlendirilmesine yönelik olduğu, sistemin daha 
önceden de faaliyette bulunduğu, ses kalitesini arttırmak için ilave yapıldığı, savunma 
kısıtlanmayacağı, adil yargılamaya olumsuz etkilemeyeceği anlaşıldığından istemin oy birliği ile 
REDDİNE karar verilmiştir. Mümtaz Can savunmanızı yapacaksınız.” 

Söz almadan konuşanlar oldu. Konuşulanlar anlaşılamadı. 
Mahkeme Başkanı:“Bakın bu sistem, biz bunu inceledik zaten mevcut bir sistem sadece,” 
Söz almadan konuşanlar oldu. Konuşulanlar anlaşılamadı. 
Mahkeme Başkanı:“Olabilir, bizim için sıkıntısı yok. Benim mikrofonlarım sürekli açık.” 
Sanık Barboros Kasar müdafii Av. Metin Çetinbaş:“Bir şey ilave etmek istiyorum izin 

verirseniz, bir cümle.” 
Mahkeme Başkanı:“Tamam.” 
Sanık Barboros Kasar müdafii Av. Metin Çetinbaş:“Bakınız Sayın Başkan. Teknik 

araçlarla izleme ile ilgili CMK’nın.” 
Mahkeme Başkanı:“Bu yönde bir izleme kararı değil bu, duruşma salonları.” 
Sanık Barboros Kasar müdafii Av. Metin Çetinbaş:“Sayın Başkan fiili bir izleme orta.” 
Mahkeme Başkanı:“Aradaki koridorlarda aynı şekilde izleniyor, bakın bizim buradan 

çıktından sonra odalarımıza gittiğimiz koridorlarda aynı sistemle izleniyor.” 
Sanık Barboros Kasar müdafii Av. Metin Çetinbaş:“Sayın Başkan. Sizin odalarınız.” 
Mahkeme Başkanı:“Kayıt yapıyor.” 
Sanık Barboros Kasar müdafii Av. Metin Çetinbaş:“İzlenebilir, siz itiraz edebilirsiniz, 

gerekli tedbirler aldırabilirsiniz.” 
Mahkeme Başkanı:“Koridorlar izleniyor.” 
Sanık Barboros Kasar müdafii Av. Metin Çetinbaş:“Fakat.” 
Mahkeme Başkanı:“Odalar demiyorum.” 
Sanık Barboros Kasar müdafii Av. Metin Çetinbaş:“Fakat. CMK. 140.Maddesi.” 
Mahkeme Başkanı:“bu duruşma salonunun.” 
Sanık Barboros Kasar müdafii Av. Metin Çetinbaş:“Açık burada ki Avukatların.” 
Mahkeme Başkanı:“Duruşma salonu kurulduğundan beri bu sistem faaliyette.” 
Sanık Barboros Kasar müdafii Av. Metin Çetinbaş:“Sayın Başkan.” 
Mahkeme Başkanı:” O kameralar, görüyorsunuz.” 
Sanık Barboros Kasar müdafii Av. Metin Çetinbaş:“ Sayın Başkan.” 
Mahkeme Başkanı:“ Onlar sürekli kayıt yapıyor zaten.” 
Sanık Barboros Kasar müdafii Av. Metin Çetinbaş:“Sayın Başkan. O duruşma kaydı için 

yapılmıştır. Suç önlemi ya da.” 
Mahkeme Başkanı:”Hayır hayır, duruşma kaydına ayrı bir sistem çalışıyor duruşma 

salonunda.” 
Sanık Barboros Kasar müdafii Av. Metin Çetinbaş:“Sayın Başkanım 140. maddede.” 
Mahkeme Başkanı:“Bakın karşıdaki gördüğünüz kameralar duruşma kaydı yapıyor, bunlar 

delil niteliğinde ki kayıtlardır.” 
Sanık Barboros Kasar müdafii Av. Metin Çetinbaş:“Sayın Başkanım.” 
Mahkeme Başkanı:“Şu her iki tarafta gördüğünüz, şu sokak lambası görünümündeki 

kayıtlar ise, duruşma salonunu 24 saat kayıt altında tutuyor.” 
Sanık Barboros Kasar müdafii Av. Metin Çetinbaş:“Sayın Başkanım.” 
Mahkeme Başkanı:“Görüntü kaydı altında tutuyor.” 
Sanık Barboros Kasar müdafii Av. Metin Çetinbaş:“Sayın Başkanım. Sayın Başkanım. 

Duruşma salonu.” 



Mahkeme Başkanı:“Bunun üzerine yeni bir sistem kurulmadı.” 
Sanık Barboros Kasar müdafii Av. Metin Çetinbaş:“Bakınız! 140. madde bakın CMK. 140. 

madde açık. Burada Mahkemede, Mahkemeye hakaret ya da sanıkların birbirine saldırısı, 
sanıkların mağdura saldırı gibi suçlar bakımından ortam dinlemesi kararı veremezsin, 
uygulatamazsınız.” 

Mahkeme Başkanı:“Ortam dinlemesi kararı vermiyoruz ve uygulamıyoruz.” 
Sanık Barboros Kasar müdafii Av. Metin Çetinbaş:“Ortam dinlemesi kararı.” 
Mahkeme Başkanı:”Sadece duruşma yapıldığı sırada sistem açık bulunuyor, ses sistemi 

açık bulunuyor. Biz çıktığımızda kapatılıyor. Onun haricinde.” 
Sanık Barboros Kasar müdafii Av. Metin Çetinbaş:“Sayın Başkan.” 
Mahkeme Başkanı:“Güvenlik amaçlı güvenlik kameralı sistem çalışıyor zaten. 24 saat 

kayıtta o sistem.” 
Sanık Barboros Kasar müdafii Av. Metin Çetinbaş:“Varsa da, Sayın Başkanım varsa da 

kaldırtmanız lazım.” 
Mahkeme Başkanı:“Üç yıldır, üç yıldır, bakın bu duruşma kurulduğundan beri üç yıldır o 

sistem çalışıyor.” 
Sanık Barboros Kasar müdafii Av. Metin Çetinbaş:“Sayın Başkanım. Buradaki avukatları.” 
Mahkeme Başkanı:“Sadece ses kalitesini artırmaya yönelik.” 
Sanık Barboros Kasar müdafii Av. Metin Çetinbaş:“Sanıkları.” 
Mahkeme Başkanı:“İlave önlem alınmıştır.” 
Sanık Barboros Kasar müdafii Av. Metin Çetinbaş:“Potansiyel suçlu kabul edilen bu 

uygulama kabul edilemez.” 
Mahkeme Başkanı:“Bununda gerekli olduğunu siz daha önceki duruşmalardan gördünüz, 

bilginizde var.” 
Sanık Barboros Kasar müdafii Av. Metin Çetinbaş:“Burada avukatların duruşma saatleri 

boyunca ya da girip çıkarken izlendiğini dair hiçbir fikrimiz ve bilgimiz yok. İçerde olan ya da 
sistemi siz biliyorsunuz. Bizim de bildiğimizi var sayıyorsunuz. Bu şartlarda avukatlık yapmak, 
savunma yapmak mümkün değil. Yasal gerekliliği yapılacaktır ben arz ediyorum.” 

Söz almadan konuşalar oldu. 
Mahkeme Başkanı:“Hayır. Oradaki ses kaydının duruşma kaydı ile hiçbir ilgisi yok. Siz 

mikrofonu açmadan konuşursanız sesiniz duruşma kaydına geçmez. Yani duruşmada 
konuşmuş olmazsınız.” 

Söz almadan konuşanlar oldu. Konuşulanlar anlaşılamadı. 
Mahkeme Başkanı:“Genel anlamda güvenlik amaçlı bir kayıt sistemi o.” 
Söz almadan konuşalar oldu. Konuşulanlar anlaşılamadı. 
Mahkeme Başkanı:“Siz. Mesela şeylerde, herhangi bir kamu kurumlarının giriş ve 

çıkışlarında güvenlik kameraları yok mu?” 
Söz almadan konuşanlar oldu. Konuşulanlar anlaşılamadı. 
Mahkeme Başkanı:“Kapıya girdiğinizde de var bu. Ve üç yıldır, üç yıldır bu tüm 

duruşmalarda bu sistem çalışıyor.” 
Söz almadan konuşanlar oldu. Konuşulanlar anlaşılamadı. 
Mahkeme Başkanı:“Şu anda duruşma devam ettiği sürece, zaten normal duruşma kaydı 

devam ediyor, onda da bir engel yok. Duruşma bittiğinde de diğer kayıt kapatılıyor, ses kaydı.” 
Söz almadan konuşanlar oldu. Konuşulanlar anlaşılamadı. 
Mahkeme Başkanı:“Biz sizi.” 
Söz almadan konuşanlar oldu. Konuşulanlar anlaşılamadı. 
Mahkeme Başkanı:“Hiçbir şekilde zorlamadık Avukat Bey. Bakın, burada, burada 

duruşmalar 16 Aralıktan beri devam ediyor. Avukatlık mesleğini tabi Mahkememiz Heyeti size 
öğretecek veya size bu konuda bir şey değecek hak ve yetkisi de yoktur. Ama hepimiz biliyoruz 
ki avukatlık profesyonel bir meslektir. Sanıkla kendisini özleştirmesi veya onun yerine geçerek, 
tutuklanma, tutukluluğun devamı gibi kararlarında Mahkeme Heyetine karşı uygun olmayan söz 



ve davranışlardan bulunması da herhalde bu mesleğin icaplarından değildir. Siz de bunu 
biliyorsunuz ve CMK. 205 de açıktır. Bir önceki celse burada bir Avukat Beyin ismi de 
tutanaklarda vardır. Mahkeme Heyetine kalkıp söylediği sözler sizce bir mesleksel tepkimidir, 
yoksa kendisini sanıkla özleştirmesi midir? Ve bunun CMK. 252/1-f maddesine göre bir anlamı 
var mıdır, Mahkeme buna göre bir tedbir uygulayabilir mi?” 

Sanıklar Ahmet Topdağı ve Recai Elmaz müdafii Av. Haluk Demirkılıç:” Avukatların 
hepsi aklı başında sizler gibi saygın ve güvenilir insanlardır.” 

Mahkeme Başkanı:“Ben size bir şey söylemedim.” 
Sanıklar Ahmet Topdağı ve Recai Elmaz müdafii Av. Haluk Demirkılıç:”Hayır.” 
Mahkeme Başkanı:“Sadece daha önce yaşadığımız bir olayda.” 
Sanıklar Ahmet Topdağı ve Recai Elmaz müdafii Av. Haluk Demirkılıç:”Ama bizi 

potansiyel suçlu gibi görüyorsunuz.” 
Mahkeme Başkanı:“Sizce bu meslek etiğine uygun mudur diye size soruyorum.” 
Sanıklar Ahmet Topdağı ve Recai Elmaz müdafii Av. Haluk Demirkılıç:”Suç işleme 

temayül içerisinde görüyorsunuz bizi.” 
Mahkeme Başkanı:“Hayır. Hiçbir şekilde suç işleme temayül içinde görmüyoruz. Sadece 

CMK. 205. maddesi gereğince Mahkememiz huzurda işlenen suçları tespit etmekle görevlidir.” 
Sanıklar Ahmet Topdağı ve Recai Elmaz müdafii Av. Haluk Demirkılıç:”Yani ben bu 

kadar meslek hayatımda hiçbir ceza yargılamasında bu kadar kendimi baskı altında ve rahatsız 
hissetmedim.” 

Mahkeme Başkanı:“Yapmayın.” 
Sanıklar Ahmet Topdağı ve Recai Elmaz müdafii Av. Haluk Demirkılıç:”Kendi şahsi 

düşüncem.” 
Mahkeme Başkanı:“Hiçbir şekilde savunma baskı altında değildir. Hiçbir yerde savunma 

bu kadar özgür de değildir. Dünyanın hiçbir yerinde yani Mahkeme Heyetine karşı.” 
Sanıklar Ahmet Topdağı ve Recai Elmaz müdafii Av. Haluk Demirkılıç:”Özgür 

hissetmiyorum. Baskı altında hissediyorum kendimi.” 
Mahkeme Başkanı:“Tahkir edici bir davranışlarda bulunup da bunu önlem almayan bir 

Mahkemede görülmemiştir, yapılacaktır. Önlemler alınacaktır. Suç işlemeyi önlemeye yönelik 
Mahkememiz, Mahkeme inzibatının sağlayıcı önlemler alacaktır. Bu bizim görevimizdir ve 
yetkimizdir. Bunu da Mahkememiz Heyeti kullanma kararı almıştır. Mümtaz CAN.” 

Sanık Mümtaz Can:“Evet.” 
Mahkeme Başkanı:“Sanık Mümtaz Can’ın savunmasına geçiyoruz. Sizin de daha önce 

hazır bulunduğunuz duruşmada tüm sanıklara CMK.’nın müdafiiniz burada mı?” 
Sanık Mümtaz Can:“Şu anda burada. Evet.” 
Mahkeme Başkanı:“Evet. CMK.’nın 147 ve 190. maddesi anlamında suç hakları 

anlatılmış ve suçları anlatılmıştı. Haklarınızı biliyorsunuz.” 
Sanık Mümtaz Can:“Evet.” 
Mahkeme Başkanı:“Savunma yapacak mısınız?” 
Sanık Mümtaz Can:“Evet yapacağım.” 
Mahkeme Başkanı:“Buyurun dinliyoruz sizi.” 
Sanık Mümtaz Can:“Sayın Heyet Mahkemenin zamanını almamak için savunmamı 10 

dakika içerisinde özetleyeceğim. Tamamını yazı olarak sunuyorum. Aydın Bey. Benden önce 
savunma yapanların suçlamaları ortadan kaldırmaya yönelik tespitlerine katılıyorum. Benimle 
ilgili iddialara gelince görevim gereği ve emirle plan seminerine katıldım. Seminerdeki görevimin 
birliğimin askeri yasak bölge içerisinde konuşlu olması nedeni ile askeri yasak bölge ve güvenlik 
bölgesi kavramlarının teorik açıklaması ile ilgili bir takdim hazırlamak ve seminerde sunmak 
olduğunu hatırlıyordum. Aradan 7 yıl geçtiği ve 2006 yılında da emekli olduğum için detaylarını 
tam hatırlayamadığım takdimi, ordu seminerinde değil kolorduda yaptığımı hatırladım. Ordu 
seminerinde benim takdimim iptal edilmişti. İddianamenin 16. Ek klasöründeki ses kayıtları 
incelendiğinde seminerde konuşmadığım ve ses kaydımın olmadığı anlaşılacaktır. Cereyan tarzı 



planı da bunu teyit etmektedir. 5-6 Nisan 2010 tarihindeki Emniyet, Savcılık Mahkeme 
ifadelerimden ve iddianameden 5-7 Mart 2003 tarihli ordu seminerinde sunum yaptığımı belirten 
bölümlerin çıkartılmasını talep ediyorum. Çetin Doğan liderliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Yürütme 
Organını cebren iskat veya vazife görmekten men etmek için oluşturulan yapılanma içerisinde 
yer aldığım iddiası; Emekli Orgeneral Çetin Doğan o tarihlerde hiyerarşik sırada, 4. konuma 
gelen bir komutanım. Sicil bağlantım dahi yok. Tutuklu kaldığımız Silivri Cezaevi açık görüş 
esnasında selamlaşmamız dışında daha önce bir kelime dahi konuşmuşluğumuz mevcut 
değildir. Emekli Orgeneral Çetin Doğan bir yana İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasında 5 Nisan 
2010 tarihinde karşılaştığımız 3. konumdaki amirim, Emekli Orgeneral Şükrü Sarıışık dahi beni 
tanımamıştı. Ayrıca o tarihlerde görev yaptığım 54. Mekanize Piyade Tugayının ve 3. Mekanize 
Piyade Tümenin Komutanları ile görev dışı konuları görüşebilecek derecede hiçbir yakın 
irtibatımız yoktu. Bunu o dönem Edirne’de görev yapan üst rütbeli subayların çoğu bilir. 
Soruşturmanın başlangıcında karşılaştığımızda beni tanımayan ordu ve kolordu komutanları ve 
o dönem oldukça mesafeli olduğumuz tümen ve tugay komutanları ile özel ve yasal olmayan bir 
yapılanma içinde yer alabilmemiz iddiası hangi mantıkla açıklanabilir. Kişisel olarak hiçbir 
şekilde inanmamama rağmen, bir an için böyle bir yapılanmanın olduğu varsayılsa dahi bundan 
hiçbir zaman bilgim olmadığı gibi içerisinde yer aldığım iddiası kesinlikle doğru değildir. Dosyada 
bunu doğrulayacak şekilde somut ve geçerli hiçbir delil de bulunmamaktadır. Balyoz güvenlik 
harekat planı çerçevesinde bana görev teklif edildiği ve bu görevi kabul ettiğim iddiası; Askerlik 
yaşamım boyunca aldığım tüm görevler yazılı veya sözlü emir şeklinde olmuştur. Görev teklif 
etme gibi kavramlar, askerlikte kullanılmaz ve askerlik yapan herkes de bunu çok iyi bilir. O 
durumda zaten teklifi kabul etmeme seçeneği de var demektir ki, bu durum ne yasal olarak ne 
de gelenek olarak mümkün değildir. Ayrıca görev teklifini kabul etmeyenlerin var olabilme 
ihtimalide o görevi gizli olmaktan çıkaracaktır. Sözde balyoz güvenlik harekat planı çerçevesinde 
yazılı veya sözlü hiçbir emir almadığım gibi görev teklif edilmesi veya ima yapılması dahi 
olmamıştır. Dolayısı ile böyle bir görevi kabul ettiğim iddiası da kesinlikle doğru değildir. 
Görevlendirme ile yetkili personel olarak tayin ve tespit edildiğim iddiası; Böyle bir görev aldığımı 
doğrulayacak somut ve geçerli hiçbir delil yoktur. Böyle bir görev veya emri bana tebliğ etmeye 
yetkili kişide 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Halil Kalkanlı’dır. Bana yazılı veya sözlü bir 
emir tebliğ etmemiştir. Bunu savunmasında da belirtti. Tebliğ etmesi de mümkün değildir. Çünkü 
3 Mart 2003 akşamı İstanbul’da hazırlandığı üst verisinden anlaşılan EK-A denilen belge A 
planına göre önce Çorlu’daki Kolorduya gönderilecek, ne zaman Edirne’deki tümene, oradan 
tugaya oradan da bana gelecek. Bende personelim ile tek tek görüşecek ve onlara görev 
vereceğim, 5 Mart’daki seminere gelmek için de 4 Martta Edirne’den ayrıldığıma göre bu 
mümkün mü? Bu kapsamda komutan yardımcısı olduğum 54. Tugaydan toplam 77 kişi ile ilgili 
görevlendirmelerin yapıldığı iddiası; İddianamenin 101, 118, 408’nci sayfalarında balyoz 
güvenlik harekat planı kapsamında kendilerini kişiye özel olarak görev tevdi edilen ve bu onurlu 
görevi kabul edilen, eden personel harekatın kendi sorumluluk bölgelerinde planlama, hazırlık, 
koordinasyon ve icrasından balyoz komutanlığına karşı sorumludur denilmektedir. 54. Mekanize 
Piyade Tugay Komutan Yardımcı ve Karaağaç Garnizon Komutanı olarak coğrafi açıdan 
sorumluluk bölgem, Meriç Nehri ile Yunanistan sınırı arasındaki Karaağaç bölgesidir. Bu bölge 
yaklaşık 30 kilometre kare alana sahip bir tarım alanıdır ve içinde küçük bir belde vardır. 
Bildiklerimin mevcudu, beldede yaşayan nüfustan fazla iken sorumluluk bölgemde yapılması 
imkanı olmayan bu görevlendirmeleri yapmamın nasıl bir mantıki açıklaması olabilir ki. Bu 
konudaki ayrıntılı açıklamalarım yazılı savunmamda mevcuttur. Zaten Sayın Savcılar da bu 
düşünceden hareketle olmalı ki, bana yöneltilen tüm konularda benimle aynı konumda 
olmalarına, seminere aynı statüde katılmalarına, komutan yardımcısı oldukları tugaylarda ve 
hatta kendilerine bağlı birliklerde de benzer görevlendirmeler yapıldığı iddialarına rağmen, aynı 
dönem de 1. Ordu bölgesindeki tugaylarda görev yapan, 65. Mekanize Piyade Tugay Komutan 
Yardımcısı ve 95. Zırhlı Tugay Komutan Yardımcısı için haklı olarak kovuşturmaya yer olmadığı 
kararı vermişlerdir. Hatta seminere katılmak dışında, bana yöneltilen tüm iddialar açısından aynı 



konumda olan 3. Tümen Kurmay Başkanı hakkında da işlem yapmaya bile gerek 
duymamışlardır. Komutan yardımcısı olarak çalıştığım birimden kategorili personel olarak tavsif 
edilen çok sayıda personelin balyoz güvenlik harekat planı kapsamında ilişiğinin kesilmesinin ön 
görüldüğü iddiası; 3 Subay, 8 Astsubay tugay yardımcılığı ve Karaağaç Garnizon 
Komutanlığı’nın emrindeki birliklerde görevlidir. Bu kişiler ile ilgili görüşlerim ayrıntılı olarak yazılı 
savunmam da mevcuttur. Sadece bir örnek vereceğim. Piyade Başçavuş Harun Ilıman, irticai 
eğilimleri mevcuttur yazılmış. 4. sırdaki amiriydim ancak çok başarılı bir astsubay olduğu için 
tanıyorum. Bu kişiye 2002-2003 döneminde 6 defa yazılı takdir verdim. Hatta çok güvendiğim 
için bana bağlı Söğütlük Askeri Gazinosuna Müdür olarak görevlendirmiştim. İddianamenin 179. 
Ek klasörüne cep telefonu bilgilerim konulmuş. Sayfa 51, 208. sıraya bakıldığında Harun 
Ilıman’ın telefonunun kayıtlı olduğu görülecektir. Komutan yardımcılığı ve Karaağaç Garnizon 
Komutanlığı görevinden ayrılmamın üzerinden 6 yıldan fazla zaman geçti ve bu sürede beni pek 
çok kez aradı. Kendisi sevdiğim biridir. Hakkında yazılı görüşe asla katılmıyorum. Diğer 
personele ise tarafımdan 25 adet bu davada yargılanan tugay, tümen ve kolordu komutanı 
tarafından 10 adet takdir ve şerit rozet verilmiştir. Sözde balyoz harekat planı kapsamında 
hazırlandığı belirtilen bu çizelgeyle ilgili olarak hiçbir bilgiye sahip değilim. Hassas tesisleri ile 
ilgili görevlendirmelerin yapıldığı komutan yardımcısı olduğum, 54. Tugaydan iki kişinin görevli 
olduğu iddiası; Bir astsubay tugaya doğrudan bağlı birliklerde görevli olup, emrimdeki birliklerin 
dışındadır. Bu nedenle bu konuya cevap verebilecek konumda değilim. Bir subay ise tugay 
komutan yardımcılığı ve Karaağaç Garnizon Komutanlığı’nın emrindeki birliklerde görevlidir. 
Hava Savunma Üsteğmen Yusuf Ali Meydan Hava Savunma sınıfındandır. Sınıfı Uçak Savardır. 
Türk Telekom Radyolink istasyonu ise muhabere sınıfının ilgi sahasında bir konudur. Hava 
Savunmacı Yusuf Ali Meydan’ı böyle bir göreve veren kişinin askerlikten hiç anlamaması 
gerekir. Üstelik Meriç Nehri ile Yunanistan sınırı arasındaki 30 kilometre kare alana sahip bir 
tarım alanı olan Karaağaç’ı kapsayan sorumluluk bölgemde Türk Telekom Radyolink istasyonu 
da mevcut değildir. Ben bu şekilde görev vermediğim gibi, sözde balyoz harekat planı 
kapsamında yapıldığı belirtilen bu görevlendirme ile ilgili olarak hiçbir bilgiye de sahip değilim. 
Tüm listelerde adı geçen herkesin tanık olarak dinlenmesini ve kendilerine bu tür görevler verip 
vermediğimin sorulmasını talep ediyorum. Çünkü ben kimseye böyle görevler vermedim. Sonuç: 
1999 yılında ordudan ayrılmayı planlamıştım. Güneydoğu’ya tayinim çıkınca çatışma 
ortamındaki yaşamsal vatan görevi nedeni ile ayrılmaktan vazgeçtim. O zaman ayrılsaydım şu 
anki suçlamaların muhatabı olmayacaktım. 2002 yılında tekrar ayrılma planı yaparken Karaağaç 
Garnizon Komutanlığı’na tayinim çıktı. Herkese kıta komutanlığı verilmiyordu, bu zor görevden 
kaçamazdım. Bütün bu mesleki duyguları bir yana bırakıp o zaman ayrılsaydım. Ya da beni 
oraya tayin eden Kara Kuvvetleri Komutanlığı başka bir bölgeye tayin etseydi, şuan ki 
suçlamaların muhatabı olmayacaktım. Yani her şey tesadüften ibaret. Belirtilen plan seminerinin 
yapıldığı ve sözde balyoz harekat planının oluşturulduğu 2002-2003 yıllarında Genelkurmay 
Başkanı olan Orgeneral Hilmi Özkök döneminde 2005 yılında Genelkurmay Silahlı Kuvvetler 
Komut Harekat Merkezliği Amirliği gibi çok kritik bir görev yerine atandım ve kendisi ile görevim 
gereği çok yakın çalıştım. Yasal olmayan işler yapabilecek biriysem bunu neden yapsın ki. Türk 
Silahlı Kuvvetlerinde 31 yıl süre ile onurumla görev yaptıktan sonra, 2006 yılında kendi isteğimle 
ve devrelerimden 4 yıl önce emekliye ayrıldım. Hiç ceza almadım. Tüm görevlerimden pek çok 
takdirler ve şerit rozetler aldım. Sicil notlarım ya tam ya da tam puana yakındı. Bütün bunların 
üzerine sabah karanlığında evinizin kapısını çalan kişi sütçü değilse bilin ki demokratik bir 
ülkede yaşamıyorsunuz, sözünü haklı çıkarırcasına, kızımın doğum gününde sabah 07:00’da 
kapıma dayanan sırtlarında Terörle Mücadele yazılı polislerce evim 5 saat arandı. Darbecilikle 
suçlandım ve 3 ay Silivri’de tutuklu kaldım. Davet edildiğinde hemen gidecek bir aile ve devlet 
terbiyesine sahiptim, ama ne yazık ki bu onur kırıcı muamele ile karşılaştım. Temmuz 2010 ayı 
içinde 102 kişi ile benim için de yakalama kararı çıktı. Kararın hukukiliğini tartışacak değilim. 
Buradaki yakalama kelimesi dahi bizlerin onurunu kırmak için yeterlidir. Kaçmak ne demek, ben 
ülkem için canımı ortaya koymaktan hiçbir zaman çekinmedim ki, başkalarının kaçacak ayrı 



vatanları olabilir. Benim tek vatanım burası hiçbir yere de gitmem. Bunu anlamak Türk 
Subayının yapısını bilmek gerek. Bunlar yetmezmiş gibi tüm duruşmalara gelmeme rağmen yine 
tutuklandım ve 4 ay oldu. Yine de inanmak istiyorum ki ülkemde adalet var ve benim içinde 
geçerli olacaktır. Kesin olan bir şey var ki bu ülke kendisi için hayatını ortaya koyan ve bugün 
şans eseri yaşamakta olan bir subayına yaptığı terörist muamelesinin vicdan azabını bir gün 
mutlaka yaşayacaktır. Sonuç olarak, bu davada yargılananların bir darbe planı yaptığına 
inanmıyorum. Ama eğer ortada benim bilmediğim bir darbe planı var ise, ne bunun içinde yer 
aldım ne de bunu onaylarım. Darbeci ve benzeri kavramlar benim asla içinde olamayacağım 
kavramlardır. Ailem içinde dahi demokrasiye önem veren ve inanan biri olarak Türkiye 
Cumhuriyet Yürütme Organını cebren iskat veya vazife görmekten cebren men etmeye 
teşebbüs suçunu kesinlikle kabul etmiyor, beraatimı ve tahliyemi talep ediyorum. Teşekkür 
ediyorum. Aydın Bey şunu verir misiniz?” 

Mahkeme Başkanı:“Mahkememize yazılı savunma ve eklerini gönderdiniz. Size mi ait 
bunlar?” 

Sanık Mümtaz Can:“Evet evet. Bir ek daha var.” 
Mahkeme Başkanı:“Bir ek daha gönderiyorsunuz, onu da aldık dosyanıza ekliyoruz. 

Nüfus kaydınızı okuyorum. Mümtaz Can, Baba adı Mükremin.” 
Sanık Mümtaz Can:“Evet.” 
Mahkeme Başkanı:“Ana adı Simiten, Ağırnaz 19.06.1958 doğumlusunuz, 

Kayseri/Melikgazi nüfusuna kayıtlısınız.” 
Sanık Mümtaz Can :“Doğru.” 
Mahkeme Başkanı:“Doğru mu? Adli sicil kaydınızda herhangi bir sabıka 

görünmemektedir.” 
Sanık Mümtaz Can:“Evet.” 
Mahkeme Başkanı:“Daha önce Emniyet, Savcılık ve sorgu aşamalarında ifadeleriniz 

mevcut klasör 167 dizi 58 ve devamında bulunan Emniyet ifadeniz var. Okumama gerek var mı? 
İfadenizi kabul ediyor musun? 

Sanık Mümtaz Can:“Hayır. Biliyorum hepsini biliyorum.” 
Mahkeme Başkanı:“Kabul ediyorsunuz ifadenizi.” 
Sanık Mümtaz Can:“Hayır. Söyleyeceklerim var.” 
Mahkeme Başkanı:“Tabi. Buyurun açıklama yapabilirsiniz Emniyet ifadesi hakkında.” 
Sanık Mümtaz Can:“İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde 5 Nisan 2010 Cumhuriyet 

Savcılığı ve Nöbetçi Mahkemede 6 Nisan 2010 tarihlerinde verdiğim ifadeler ile ilgili düzeltme 
taleplerimi yazılı savunmamın ekinde Mahkemeye sundum. Ek-16. Bu düzeltmelerin dışında 
kalan ifadelerimi ve düzeltme yapılması gerekenleri de düzeltme yapıldıktan sonraki şekli ile 
kabul ediyorum.” 

Mahkeme Başkanı:“Onları kısaca açıklar mısınız? Düzeltme yapılmasını istediğiniz 
yerleri.” 

Sanık Mümtaz Can:“Başlık bölümleriyle müsaade ederseniz.” 
Mahkeme Başkanı:“Tamam.” 
Sanık Mümtaz Can:“O şekilde söylüyorum. Çünkü 6-7 sayfa.” 
Mahkeme Başkanı:“Kısaca.” 
Sanık Mümtaz Can:“Emniyet, Savcılık ve Mahkemede müştereken seminerde sunum 

yapma konusu, sunumun konusunu yanlış hatırlamışım. Daha sonra kayıtlardan buldum ve ne 
olduğunu yazdım. Seminerden erken ayrılma konusu vardı, bunu 2000 ben bu seminere 3 yıl 
arka arkaya katıldım, 2003-2004-2005 yıllarında. 2004-2005 yıllarındakini kesin olarak 
hatırlıyorum, çünkü teyit ettim. 2003’dekinide birinci günden sonra ayrıldığımı hatırlıyorum. Bazı 
yakınlarım da bunu teyit ediyor ama komutanlarım ve diğer kaynaklardan teyit edemedim yani 
müteredditlik var o yüzden o konuya açıklık getirmek istedim. Ayrıldım kelimesi yanlış 
anlaşılmaması için oraya bir düzeltme olarak koydum. Ayrıca Emniyetteki ifadelerimde ve 8 ayrı 
konuda yanlış anlaşılmayı önleyecek açıklamalarım var. Oradaki sözüm bir bütün halinde 



ifadeler okunduğunda farklı manaya çekilebilir kaygısıyla açıklamalar yaptım. Yani derdimin, 
demek istediğimin ne olduğunu açıkladım. Arzu ederseniz okumak mümkün ama zaman alır.” 

Mahkeme Başkanı:“Onlara kısaca açıklayabilir misiniz? Bizde dinleyelim.” 
Sanık Mümtaz Can:“Seminerde sunum takdim yaptığımı ifade ettiğim bölümler var, 3 

ifade de müştereken bunu biraz önce açıklamıştım zaten. Seminerin konusuna gelince, 
ifadelerimde belirttiğim konu yanlış hatırlama sonucu kısmen farklı ifade edilmiştir. Doğrusu yine 
5. kolordu plan çalışması cereyan tarzı planı 1. Gün 12:05-12:20 saatleri arasında yazılıdır ve şu 
şekildedir. İfade de bu şekilde düzeltilmesini istiyorum; Askeri güvenlik bölgesi nedir, askeri 
güvenlik bölgesi ilan etme prosedürü nasıldır, yığınaklanma durumunu da dikkate alarak bir kriz 
döneminde Karaağaç bölgesinde askeri güvenlik bölgesi uygulaması nasıl olabilir? Doğru takdim 
budur. Ben oradan uzun yıllar geçmiş, orada sorunca hatırlayabildiğim kadarı ile söyledim ama 
yakın bir şey ama tam aynısı değil yani. Seminerden ayrılma konusunu da biraz önce 
açıklamıştım. Emniyet ifadesi 3. Sayfada 2. soruda ismi belirtilen planları hiç görmediğim gibi, 
katıldığım seminerin planını da gördüğümü hatırlamıyorum, şeklindeki ifademde kastettiğim plan 
1. Ordu egemen harekat planıdır. Bu planı fiziki olarak hiç görmedim. Seminerdeki görüşmeler 
ve sunumlardan duyduğum kadarı ile kısmen bilgi sahibi oldum. 4. Sayfadaki 2. Soruda güvenlik 
harekat planı ve planın EK-A ve EK-B’si hakkında sorulan bu soruda kastedilenin egemen 
harekat planın geri bölge Emniyet planı olduğunu zannederek cevap vermiştim. Bu 1. Ordu’nun 
planı olduğu için görev yeri ve rütbem gereği bu planı görmediğimi söyledim. Ancak şimdi 
anlıyorum ki güvenlik harekat planından kast edilen balyoz planı ve onunla ilgili EK-A ve B’imiş. 
Zaten soruya verdiğim cevap dahi bu konuda hiçbir bilgimin olmadığının ortaya koymaktadır. 
Sayfa 8, soru 2’de bana ilk görev olarak Yunanistan’ın bir taarruzu sırasında Karaağacı nasıl 
savunursunuz diye bir takdim görevinin verildiğini, daha sonra emir ile bunun değiştirilerek askeri 
yasak ve güvenlik bölge kavramlarının ne olduğu ve bir sıkıyönetim durumunda uygulamada bir 
farklılık olup olmadığı hakkında bir takdim hazırlama görevim vardı şeklindeki bölümün 
aşağıdaki doğrultuda düzeltilmesine ihtiyaç vardır. Bana ilk görev olarak Yunanistan’ın bir 
taarruzu sırasında Karaağaç’ı nasıl savunursunuz diye verilen takdim görevi daha sonra iptal 
edildi. 2003 yılına gelindiğinde soğuk savaşın bitişinin üzerinden 10 yıldan fazla zaman geçmiş, 
54. Tugay Komutan Yardımcısı ve Karaağaç Garnizon Komutanlığı’na bağlı ve Karaağaçta 
konuşlu birlikler, yaya piyadeden mekanize piyadeye dönüşmüş savunma planı ise aynı 
kalmıştır. Yeni duruma göre düzgün bir plan hazırlamadan eskisini savunmanın bir anlamı yoktu. 
Sunmanın bir anlamı yoktu düzeltiyorum. Sunumu değiştiren üst komutanlığın bu mantıkla 
hareket ettiğini tahmin ediyorum. Nitekim Karaağaçtaki birliklerin modernize olmasından 
doğacak taktik değişiklikleri de içerecek şekilde yeni Karaağaç savunma planını ben hazırladım 
ve 2004 yılında yani bir sonra ki yıl ordu plan seminerinde sunumunu yaptım. Yeni verilen 
sunumun konusu ise biraz önce okumuştum. Sayfa 9’daki 2. soruda bu soru sorulduğunda, 
soruda geçen bilirkişi raporunu Emniyette bana göstermediler. Orada ne denildiğini bilmediğim 
için bu soruya teorik cevap verdim. Şu anda o raporu okumuş durumdayım bu nedenle sorunun 
cevabı şu şekilde olmalıdır: Bu soruda da açıklandığı gibi harekat planları hazırlanmadan önce 
durum muhakemeleri ve harekat tarzları hazırlanır ve ondan sonra harekat planı hazırlanır. 1. 
Ordu’nun plan seminerinde görüşülen egemen harekat planı ordu seviyesinde hazırlanmış bir 
plandır. Bunun durum muhakemesi ve harekat tarzını da aynı karargahın hazırlaması gerekir. As 
birliklere bilgi vermesi de gerekmez. Ancak bunlar plan hazırlamadan önceki işlerdir. Seminerde 
görüşülen egemen harekat planının ne zaman hazırlandığı ve hangi harekat tarzının harekat 
planı olarak belirlendiğinin cevabını ancak 1. Ordu karargahı verebilir. Sayfa 15’deki soru 1’de 3 
ayrı soru vardır kendi içeresin de. 1. Soruda kastedilenin ne olduğunu bilmediğim için buna 
cevap veremedim. 2. Sorulan kadro tatbikatı nasıl yapılır için cevabım aynıdır. 3. Soruya cevap 
vermeyi ya unutmuşum ya da verdiğim cevabın yazılması unutulmuştur. Bu soruya vereceğim 
cevap şudur; Bu plan deyiminden kastedilen sözde balyoz harekat planı ise cevabım kesinlikle 
hayır. Defalarca böyle bir plandan haberim olmadığını söylememe rağmen ısrarla sorulmaya 
devam edilmesini de anlayabilmiş değilim. Eğer kastedilen egemen harekat planı ise cevabım 



evettir. Çünkü bu planın Karaağaçtaki uygulamasına yönelik olarak hazırladığım Karaağaç 
savunma planının hazırlık öncesinde ve hazırlanan planın kritik personele arazide öğretmek için 
2002-2004 yıllarında görev yaptığım Karaağaçta pek çok kadro tatbikatı yaptık. Seminerde bu 
tür konuşmalar hatırlıyorum, ancak kimin hangi bölgede neyle ilgili konuştuğunu hatırlamıyorum. 
Bunlar tamamen bizim egemen harekat planı kapsamındaki konularımızla ilgilidir. Sayfa 15 soru 
2’de Emniyette verdiğim ifade sırasında öncelikle ve özellikle defalarca, sözde balyoz planını 
basından duyduğumu bu konuda herhangi bir bilgiye sahip olmadığımı belirtmeme rağmen, 
ısrarla sorulara devam edilmiş ve benim sorulara verdiğim cevaplar da sanki sözde planla 
bağlantılıymış gibi algılama yaratılmaya çalışılmıştır. Albay Yalçın’ın, seminer sırasında ve 
OEYTS kapsamında yaptığı takdimle ilgili olarak, sıkıyönetim Mahkemesinin kurulma sebebi 
nedir? Sorusu karşılığında tamamen OEYTS kapsamında icra edilen seminerde yapılan 
sunumla ilgili olarak benim verdiğim cevap, savaş öncesi sıkıyönetim ilanının hükümet 
tarafından yapılacağı ve sıkıyönetim komutanlıkları nezdinde Mahkemeler kurulacağını, 1980 
döneminden hatırlıyorum. Bu kapsamda düşündüm ve bana normal geldi bu konuşma 
şeklindedir. Bu cevabın aşağıdaki şekilde açıklığa kavuşturulmasına ihtiyaç duyuyorum. 1. Ordu 
Komutanlığı’nda egemen harekat planının incelenmesi kapsamında 5-7 Mart 2003 tarihlerinde 
Genelkurmay Başkanlığı ve sıralı komutanlık emirleri doğrultusunda planlanan ve icra edilen 
sonuç raporlarıyla da gözlemciler tarafından planlayan komutanlığa bildirilen bir seminere 
katıldım. Burada OEYTS kapsamında verilen hayali olaylar ve alınması gereken tedbirler 
kapsamında olayların vahim bir hal alması halinde savaş öncesi ön görülen sıkıyönetim ilanının 
hükümet tarafından yapılacağı ve sıkıyönetim komutanlıkları bünyesinde, sıkıyönetim 
Mahkemelerinin kurulacağı, bunun da 1980 dönemindeki ve öncesindeki sıkıyönetim 
uygulamalarının doğal bir sonucu olduğu, dolayısı ile söz konusu takdimin de senaryo gereği 
olayların mevcut güvenlik güçleri ile önlenememesi haline hükümet tarafından ilan edilecek 
sıkıyönetim tedbirinin bir sonuç olacağı şeklinde düşündüm ve bana normal geldi. Ancak bunlar 
kişisel görüşümdür. En doğru cevabı ilgili kişi verebilir. Sayfa 25 soru 4 bu soruya verdiğim 
cevap şu şekildeydi: Bana yöneltilen soruda seminerde darbe ile örtüşecek söylemler oldu mu? 
Bunlara müdahale eden ya da bu görüşleri paylaşmadığını bildiren birileri bulundu mu? 
Sorusuna böyle bir konunun açıkça görüşüldüğünü hatırlamıyorum şeklinde cevap vermiştim. 
Aradan 7 yıl geçtikten sonra seminerde nelerin görüşüldüğü yönünde yapılan sorgulama 
sırasında tamamen samimiyetle böyle bir konunun görüşüldüğünü hatırlamadığımı beyan 
ederken açıkçası hatırlamıyorum şeklideki ifadem açıkça yazılarak sanki örtülü, gizli görüşüldü 
iması verecek şekilde maddi bir hata yapıldığı ya da sehven bu şekilde yazıldığı kanaatine 
vardım. Aynı kanaatin Sayın Mahkemede de oluşabileceği düşüncesi ile cevaptan kastımın ne 
olduğunu açıklayan bir düzeltmeye ihtiyaç duydum. İfademin böyle bir konunun açıkçası 
görüşüldüğünü hatırlamıyorum şeklinde düzeltilmesini talep ediyorum. Son soruda 26. sayfadaki 
2. soruda bu sorunun en doğru cevabı 54. Tugay Komutanı tarafından verilebilir. Çünkü tugayın 
bütünü ilgilendiriyor. Ben ancak kişisel kanaatimi belirtebilirim. Bu konunun seminerde 
konuşulduğunu hatırlamıyorum. Muhtemel sorulara karşı görüş açıklamak için tugay 
karargahınca hazırlanmış olabilir. Benim bilgim yoktur. Zaten bu metinde 54. Mekanize Tugay 
Komutan yardımcısı ve Karaağaç Garnizon Komutanlığı için düşünülen görev de yazılıdır. Bu 
görev Karaağaç Bölgesinde savunma tedbirlerinin arttırılması hudut birliklerinin takviyesi hudut 
hattında gerginliği arttırıcı faaliyetlerden kaçınılmasıdır. Kapalı ve açık görev tanımı ise tüm 
planlamalarda yer alan bir teorik konudur, sözümü de açıklamak istiyorum. Açık görev vazifeyi 
veren üst komutanlıkça açıkça emredilir. Kapalı görev vazifeyi veren üst komutanlıkça açıkça 
emredilmediği halde vazifeyi alan komutanlıkça yapılması değerlendirilen görevlerdir. Örnek 
vermek gerekirse Mahkeme Başkanı olarak siz yargılama Silivri’de yapılacak gerekli tedbirleri 
alın dediğinizde bu açık görevdir. Bu talimatı alan ilgili personel ise Mahkeme salonunun 
hazırlanması, Hakimler ve kalemin nakli, sanıkların getirilmesi ve emniyetin alınması gibi kapalı 
görevleri tespit etmek ve yapmak durumundadır. Kapalı görevden bizim anladığımız ve kullanma 



şeklimiz budur. Benim bu tarz düzeltmelerim vardı bunları yazılı savunmamda Ek 16’sına 
koydum.” 

Mahkeme Başkanı:”Evet yine dizi 64-65 ve dizi 73’te de Hakimlik ve Savcılık ifadeleriniz 
ve savunmanız var bunları da bu şekilde düzeltiyorsunuz. Savcılık ve Hakimliktekileri düzeltme 
ihtiyacı hissediyor musunuz?” 

Sanık Mümtaz Can:”Efendim orada da sadece takdim yaptım konusu şuydu dediğim 
hususlar var. Takdim yapmadım konusu da doğru şekliyle yazdım. Orada sadece o düzeltme 
var. Onun haricinde diğerleri zaten şeyde emniyet ifadesindekiler onlarda biraz önce 
söylediklerim.” 

Mahkeme Başkanı:”Peki, sanık müdafiinden savunmaya ilave edeceği bir husus olup 
olmadığı soruldu.” 

Sanık Mümtaz Can müdafii Av. Erhan Ergun:"Biz savunmamıza geçelim mi?” 
Mahkeme Başkanı:”Tabi buyurun.” 
Sanık Mümtaz Can müdafii Av. Erhan Ergun:"Peki.” 
Mahkeme Başkanı:”Soru sormaya sizin savunmanızdan sonra, geçen celse öyle 

yapıyorduk yanılıyor muyum?” 
Sanık Mümtaz Can müdafii Av. Erhan Ergun:"Yani bütün belgeler okundu mu? Biz 

savunmamıza geçiyoruz ben fark edemedim.” 
Mahkeme Başkanı:”Şeyler okundu. Hakimlik savunması ile Savcılık ve Mahkeme 

ifadeleri, nüfus adli sicil kayıtları okundu. Sizde savunmayı yapın.” 
Sanık Mümtaz Can müdafii Av. Erhan Ergun:"Savunmaya geçmeden önce.” 
Mahkeme Başkanı:”Buyurun.” 
Sanık Mümtaz Can müdafii Av. Erhan Ergun:"Diğer meslektaşlarımın bıraktığı yerden bu 

savunmayı gerçekten baskı altında yaptığımı belirtmek istiyorum. Ve sadece benim değil 
Mahkeme Heyeti üzerinde de bir baskı olduğunu hissediyorum. Bu dışarıdan bakıldığında böyle 
görünüyor. Bu şartlar altında savunma yapacağım. Hukuka aykırı elde edildiği tartışmasız olan 
CD’ler içerisinde adının yer almasına dayanılarak müvekkil sanığın cebir şiddet kullanarak 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevlerini yapmasını kısmen veya 
tamamen engellemeye teşebbüs ettiği iddia edilmekte, bu iddia karşısında evrensel hukuk 
ilkelerine aykırı bir şekilde suçsuzluğunu kanıtlaması beklenmektedir. Anayasanın 38. maddesi 
gereğince ceza sorumluluğu şahsidir. Türk Ceza Kanununun 20. maddesine göre hiç kimse 
başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz. Bu durumda sanığın kendi eylemlerinden dolayı 
yargılanması beklenir. Müvekkil sanığın tek eylemi, 1. Ordudaki 2003 yılında gerçekleştirilen 
plan seminerine aldığı emir gereğince zorunlu olarak katılmış olmasıdır. Seminerde biraz 
öncede belirttiği gibi herhangi bir sunum yapmamıştır. 2003 yılında garnizon komutanı olarak 
görev yaptığı Karaağaç Bölgesi Meriç nehrinin öte tarafındadır. Askeri yasak bölge vasfındadır. 
Karaağaç’ta gözaltına alınacak kaymakam, belediye başkanı, parti ya da dernek yöneticisi 
yoktur. 2003 yılında Karaağaç bir mahalledir ve sadece bir muhtarı vardır. Nüfusu müvekkilin 
daha demin belirttiği gibi o zamanlar komutanı olduğu taburdan daha da azdır. Orada denetim 
altına alınacak özel hastaneler, ilaç depoları, büyük marketler, hassas tesisler, personel 
görevlendirilecek radyolink istasyonu da yoktur ki müvekkil görevlendirmeye yetkili personel 
sıfatıyla buralarda görevlendirmeler yapabilsin. Arama yapılacak yerlerde yoktur Karaağaç’ta. 
İstanbul ya da Ankara merkezli bir askeri darbenin Karaağaç’ta sesi duyulmaz, hiçbir etkisi 
olmaz. Bu nedenlerle Karaağaç’ta görev yapan bir albayın cunta örgütlenmesi içerisinde yer 
almasının cuntacılara veya darbecilere hiçbir katkısı olmayacaktır. Kaldı ki İstanbul Jandarma 
Bölge Komutanının, sanık olmadığı bir davada Karaağaç Garnizon Komutanının sanık olması da 
bu açıdan dikkat çekicidir. Sanığın seminere katılmaktan ibaret olan eylemi iddia makamına göre 
suç oluşturmamaktadır ki seminere katılanların tamamı hakkında dava açılmamıştır. Kendisine 
kişiye özel görev verildiği ve kendisinin de bu görevi kabul ettiği iddia edilmekte ise de, bu iddia 
hukuka uygun delillerle doğrulanamamıştır. 11, 16 ve 17 nolu CD’lerin sahtelikleri, içeriklerinin 
gerçekle örtüşmediği çeşitli biçimlerde kanıtlanmıştır. Biran için gerçek oldukları düşünülürse 



dahi, içerdikleri dosyaların sanık tarafından kendisine ait bilgisayarlarda oluşturulduğu ileri 
sürülmediği halde, bu CD içerikleri nedeniyle suçlanması, başkalarının fiilinde sorumlu tutulması 
anlamına gelmektedir ve deminde gördünüz. Sanık savunma yaparken kendi eylemini değil 
sürekli başkalarının eylemlerini, kendisiyle ilgili olmayan durumları, kendisi tarafından 
hazırlanmamış plan seminerindeki olayları açıkladı. Polisteki ifadesinde de Cumhuriyet 
Savcılığında da sorgu Hakimliğinde de burada da. 54. Mekanize Piyade Tugayından 77 kişinin 
görevlendirilmesinin yapıldığı ve bu görevlendirmelerin, EK-A’larda isimleri bulunan sanıklar 
tarafından yapıldığı iddia edilmektedir. Müvekkilimin ismi EK-A’da yer aldığından, düz mantıkla 
hareket edilerek bu görevlendirmeleri yaptığı sonucuna varılmaktadır. Böyle bir iddianın hukuki 
olduğu söylemek mümkün değildir. Yine aynı şekilde ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi 
gereğince, bu listelerin 5. Kolordu ve veya 54. Mekanize Piyade Tugayında görev yapmakla 
birlikte aynı zamanda EK-A’larda isimleri olan sanıklardan hangilerince hazırlandığı belirlenerek 
ondan sonra iddianame düzenlenmesi ve bu kişiler hakkında suçlamada bulunulması gerekirdi. 
Bu iddia dahi içi boş bir iddiadır. Delil oldukları iddia edilen CD’ler hukuka aykırı yollarla elde 
edildiğinden, bilimsel olarak gerçekliğinin kanıtlanması mümkün değildir. Sanığın evinde ve 
bilgisayarında, Mahkeme kararı ile yapılan aramalar sonucunda bu CD’lerin sanık tarafından 
oluşturulmadığı sabit olmuştur. Yine bu aramalar sonucu sanık tarafından fişleme yapılmadığı 
da sabittir. İddianame eklerinde ve internet sitelerinde yayınlanmış sanığa ait ses kaydı mevcut 
değildir. Hukuki nitelikleri yönünden bir değerlendirme yapıldığı takdirde CD’lerin sahte olup 
olmadıkları gerçek veya sahte olup olmadıkları hiçbir şey ifade etmez ve gerçeği değiştirmez. Bu 
CD’ler suçun işlendiği yönünde bir izlenim yaratabilir, basit şüpheye yol açabilir, belirti delili 
olarak kabul edilebilir. Bunlara dayanarak Cumhuriyet Savcısının soruşturma başlatmasında bir 
anormallik bir hukuka aykırılık yoktur. Ancak sanığın tutuklanması sonucunu doğuracak kuvvetli 
şüphe nedeni olabilmeleri şöyle dursun sanık hakkında iddianame düzenlenmesine yetecek 
şüpheye yol açabilecek nitelikte olduklarını söyleyebilmek hukuken mümkün değildir. Sanığın 
atılı suçu işlediğini beyan edebilecek bir tanık mevcut değilken sanık lehine tanıklık yapabilecek 
çok sayıda kişi vardır. Örneğin fişlenip kategorilendiği iddia edilen ve bu fişlenerek 
kategorilendirmelerden müvekkilin sorumlu tutulduğu kategorili personel burada tanık olarak 
dinlenirse sanık lehine beyanda bulunacaklardır. Sanığın kendilerine bakışını aralarındaki görev 
arkadaşlığının yanında dostluk ve güvene dayalı ilişkiyi kendilerine verdikleri ödülleri kendileri 
anlatabilecektir. Sayın Mahkeme duruşmanın başladığı ilk günlerden beri yürütmenin bu davanın 
tarafı olduğunu, delillere etki etme eğiliminde olduğunu buna karşılık Mahkemenin tedbir alması 
gerektiğini, sanıklar ve müdafileri çeşitli kereler vurguladılar. Mahkeme bu yöndeki uyarıları 
dikkate almadığı gibi tam aksine, delillere etki etme ihtimali var diye sanıkları tutuklamayı tercih 
etti. Sadece sanıklar ve sanık müdafilerine karşı önlem almayı tercih etti. Yıllar önce emekli olan 
müvekkilin delillere etki etmesinin mümkün olmayacağını inanmayarak bu gerekçeyle 
tutuklanmasına karar verdi. Oysa yürütmenin delillere etki etmeye dönük eylemleri açıkça 
ortadaydı. İddianın en zayıf noktası, suç delili olarak gösterilen CD’lerin sanıklara yönelik bir adli 
arama sonucu elde edilememiş olmasıydı. Bu durumda sahtecilik iddiaları karşısında gerçek 
olduklarının kanıtlanması mümkün değildi. Tam da bu noktada bir ihbar sonucu, Gölcük 
Donanma komutanlığında yapılan arama sonucunda 11 nolu CD’nin bir kopyası bulundu. Arama 
sanıkların en azından bir kısmının bahriyeli subayların ilişkili olduğu bir mahalde yapılmış, 
bulunun delillere el koyma işlemi de gerçekleştirilmişti. Böylece çok önemli bir eksiklik giderilmiş 
oldu. Aynı şekilde Şubat ayında bir ihbar sonucu Eskişehir’de, yapılan bir aramada iddiayı 
kuvvetlendiren yeni verilerin ele geçirildiği iddia edildi. Gölcük ve Eskişehir’de ele geçirildiği iddia 
edilen verilere ve internette yayınlanmış bazı ses kayıtlarına ekli olarak yürütmeye bağlı kolluk 
görevlilerince hazırlanmış, kendi kanaatlerini gösterir, kendi düşüncelerini subjektif düşüncelerini 
gösterir tespit raporları da Mahkemeye gönderildi. Mahkemece yürütmeye bağlı kolluk 
görevlilerinden ele geçirildiği iddia edilen yeni verilere ilişkin tespit raporu hazırlaması 
istenmemesine rağmen, kolluğun Mahkemeyi etkilemeye yönelik raporlar hazırlaması ve bu 
raporları Savcılık makamını da atlayarak doğrudan doğruya Mahkemeye göndermesi hukuken 



kabul edilemez, nitelikte olmakla birlikte Mahkemenin bunları kabul edip dosyaya dahil etmesi, 
bununla da kalmayıp Heyet Üyeleri tarafından sanıklara bunlarla ilgili soru yöneltilmesi, yargının 
davanın tarafı olan yürütmeye bağlı unsurlarla ilişkileri açısından oldukça kaygı vericidir. 
Dışarıdan bakıldığında bu durum yargılamanın yargı ve yürütme işbirliğinde sürdürüldüğü 
izlenimini vermektedir. En azından yürütmenin yargıyı etkilemeye yönelik eylemlerini 
kanıtlamaktadır. Bu arada Cumhuriyet Savcılığının da kolluk tarafından yönlendirildiğine 
değinmek zorunludur. Zira Ceza Muhakemesi Kanununun 251/1. maddesi gereğince 250. 
madde kapsamına giren suçlarda soruşturma Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca bu 
suçların soruşturma ve kovuşturmasında görevlendirilen Cumhuriyet Savcılarınca bizzat yapılır. 
Cumhuriyet Savcılarının bizzat katılmadığı işlemler sonucunda elde edilen deliller hukuka aykırı 
delil niteliğindedir. Gölcük ve Eskişehir’de ele geçirildiği iddia edilen verilerle ilgili olarak bu 
veriler içerisinde müvekkil sanıkla ilgili hiçbir bulgu mevcut olmamasına rağmen hukuka 
aykırılıkları ve Mahkemeyi etkileme çabasını vurgulamak amacıyla birkaç noktaya değinmek 
isteriz. Bu verileri içeren klasörler ilk olarak kolluk tarafından Cumhuriyet Savcısı atlanarak 
doğrudan doğruya Mahkemeye gönderilmiştir. Sayın Mahkeme bu klasörleri doğrudan dava 
dosyasına dahil etmemiş, hiç olmazsa bir üst yazıyla yeniden gönderilmesi için Cumhuriyet 
Savcılığına geri göndermiştir. 14 Nisan 2011 tarihli Cumhuriyet Savcısı üst yazısıyla yeniden 
Mahkemeye gönderilen belgeler 13 Mart 2011 havale tarihi ile dosyaya dahil edilmiştir. Gölcük’te 
bulunduğu iddia edilen belgeler bariz hatalar içermekteydi. Örnek vermek gerekirse bu belgeler 
de Gölcük’ün idari olarak Kocaeli’ne değil, İstanbul’a bağlı olduğu anlamına gelecek şekilde 
belge başlıkları Gölcük/İstanbul diye oluşturulmuştur. Bu tür hataların kasten dahi olsa huzurda 
bulunan sanıklar tarafından yapılması mümkün değildir. Bugün albay olup geçenlerde ifadesi 
alınan belgenin düzenlendiği tarihte henüz yarbay olan kişinin müstakbel sanıkların rütbeleri 
daha o günden albay olarak belirlenmişti. Bu tip hataların bu belgelerin sahte olarak 
düzenlendiği yönünde güçlü bir kanaat oluşturması karşısında, birden Eskişehir’de yeni verilerin 
ele geçirildiği iddia edildi. Bugün dosya kapsamında bulunan veriler ve ekli kolluk raporlarıyla 
ortaya konmak istenen temel husus bu tip hataların sanıklar tarafından kasten yapıldığı 
şeklindeydi. Ancak Eskişehir’de ele geçirildiği iddia edilen belgelerde bu defa hatalar 
düzeltilmişti. Gölcük belgelerinde erken olarak albaylığa terfi eden bir müstakbel sanık Eskişehir 
belgelerinde belge düzenlenme tarihindeki rütbesi olan yarbaylığa tenzil edilmişti. Gölcük 
Kocaeli’ne yeniden bağlanmıştı. Bütün bu çelişkiler bu belgelerin sanıklar aleyhine oluşturulduğu 
yolunda en ufak bir şüphe oluşturuyorsa ki oluşturmalıdır. Bu şüpheden sanık yararlanmalıdır. 
Delillere kimin etki ettiği açıkça ortadayken, delilleri etki etme gerekçesiyle sanığın 
tutuklanmasını hangi vicdan kabul edebilir? Bu belgeler aynı zamanda İstanbul Özel yetkili 
Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen 2011/412 sayılı bizim bildiğimiz kadarıyla bu soruşturmanın 
konusudur. Bu soruşturma sonucunda bu belgelerin niteliği ile ilgili bir karar verilecektir. 
Muhtemelen yeni bir dava açılacak ve yargılama yapılacaktır. Bu belgelerin buradaki dava 
dosyasına da dahil edilmesi Hakimlerin bunlarla ilgili olarak sanıklara soru sorup tahkikat 
yapması mükerrer yargılanma anlamına gelecektir. Görüldüğü gibi yürütmenin yargılamaya etki 
etmesinin bir şekilde, önüne geçilmemesi sonucunda hukuken hukukun temel ilkeleri yerle bir 
edilmiştir. Sayın Mahkeme ve Heyeti oluşturan Üyeler soruşturmanın başından itibaren şüpheli 
ve sanıkların özgürlüklerini ilgilendiren noktalarda yasal hakların kullandırılması hususunda 
özensiz davrandılar. Sanıkların başta Anayasa olmak üzere ulusal ve uluslararası yasalarca 
güvence altına alınan dokunulmaz alanlarını kolaylıkla ihlal ettiler. Bir örnek vermek gerekirse; 
klasörler içerisinde soruşturma aşamasında Mahkemeniz nöbetçi Hakimliğince verilen 22 Şubat 
2010 tarihli 2010/304 teknik takip sayılı 18 şüpheli hakkındaki iletişimin dinlenmesi kararı 
irdelenmelidir. Bu sadece bir örnektir. Böyle yüzlerce belge vardır. CMK 135. madde gereğince 
şüphelinin iletişiminin dinlenebilmesi için başka türlü delil elde edilememesi zorunludur ve 
kararda yüklenen suçun türü belirtilir. Bu karara baktığımızda bu 18 kişi hakkında karara 
baktığımızda yüklenen suç çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve buna bağlı olarak örgütün 
faaliyetleri olarak tanımlanmıştır. Bu gerçeğe aykırıdır. Sanıklar böyle bir suçla 



suçlanmamaktadır. Siirt, Ankara, Batman’da bulunan Mahkemenin yetki alanı dışındaki 
telefonların dinlenmesine karar verilmiştir. Bu karardan 3 gün sonra kararda adı geçen 
şüphelilerin büyük bölümü gözaltına alınmış ve çoğunluğu tutuklanmıştır. Bu demektir ki böyle 
bir karar alınması zorunlu değildi. Bu karar müvekkilimle ilgili değildir, sadece bir örnektir. 
Müvekkilimle ilgili olarak örnek vermek gerekirse, kendisi ilk olarak 6 Nisan 2010 günü Sayın 
Mahkemenizin nöbetçi Hakimliğince tutuklanmıştır. Tutuklama kararına tarafımızdan itiraz 
edilmiştir. Kişi özgürlüğüyle ilgili bir konuda karar verirken Mahkemeden beklenen azami özenin 
gösterilmesidir. Sayın Mahkeme itiraz üzerine verdiği kararda sanki ilk olarak tutuklanmamış 
gibi, sanki hakkında daha önce verilmiş bir yakalama kararı varmış gibi itirazımızı tutuklama 
işleminin daha önce verilmiş yakalama kararının vicahiye çevrilmesi usulü işlemi olduğu bu 
aşamada tutukluluğun esas yönden değerlendirilmesinin yapılmasının söz konusu olmadığı 
gerekçesiyle 12 Nisan 2010 tarihinde oybirliğiyle reddetmiştir. O kararı özetle okuyorum; şüpheli 
Mümtaz Can hakkında Mahkememiz nöbetçi Hakimliğinin yapmış olduğu inceleme İstanbul 12. 
Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen şüpheli hakkındaki yakalama emrinin vicahiye çevrilme 
usulü işlemi olduğu nöbetçi Hakimlik tarafından bu aşamada tutukluluğun esas yönünden 
değerlendirilmesinin yapılmasının söz konusu olamayacağı, nöbetçi hakimlikçe yapılan işlemler 
kanuna ve hukuka aykırı işlemlerde olması gerekir kanuna ve hukuka aykırı bir yön 
bulunmadığından şüpheli Mümtaz Can müdafiinin tutuklama kararının kaldırılması talebinin 
reddine oybirliğiyle karar verildi. Daha sonra yeniden itirazım üzerine 27 Nisan 2010 tarihli yeni 
bir kararla sehven verilen bu karar ortadan kaldırılmış ve tutuklamaya yapılan itiraz bu defa 
Başkanın muhalefeti ile oy çokluğuyla reddedilmiştir. O kararı da okuyorum; şüpheli müdafii 
tarafından Mahkememize ibraz edilen dilekçe ile Mahkememiz nöbetçi Hakimliği tarafından 
verilen tutuklama kararına itiraz edilmiş, bu itiraz üzerine talep konusunda işin esasına 
girilmeden sehven, maddi hata sonucu usulden talebin reddine karar verilmiş ise de 
Mahkememizce verilen bu kararın sehven, maddi hata sonucu yazıldığı anlaşıldığından 
Mahkememizce verilen kararın ortadan kaldırılmasına, tutukluluğun oyçokluğuyla tutukluluğa 
yapılan itirazın oyçokluğuyla reddine karar verilmiştir. Bu tip örnekler saymakla bitmez, son 
olarak 11 Şubat 2010 günü tutuklama kararı verilirken sanıklara savunma hakkı verilmemiştir. 
Bu konuyla ilgili olarak çok şeyler söylendi tekrarlamak istemiyorum ancak 16 Aralık 2010 günlü 
duruşma ile tutuklama kararı verilen 11 Şubat 2011 gününe kadar geçen sürede şartlarda 
müvekkil sanığın tutuklanmasını gerektirecek aleyhine ne tür değişikliklerin olduğu tarafımızdan 
hala bilinmemektedir. Sayın Mahkeme bu örnekler sanığın yüklenen suçu işlediği yönünde 
kuvvetli şüpheye neden olan olguların varlığını mı? Yoksa özgürlüğünün haksız ve hukuka aykırı 
olarak elinden alındığı hakkında kuvvetli şüphe nedenlerinin varlığını mı gösterir? Sürekli olarak 
yeniden bulunduğu iddia edilen veriler gerek bulunma yöntem ve zamanlamasıyla, gerek 
içerikleri itibari ile sanığın mı, yoksa yürütmenin mi delillere etki etme niyeti ve çabası içerisinde 
olduğunu göstermektedir? Burada şüpheler arasında, Sayın Mahkemenin görevi şüpheler 
arasında bir oran kurmaktır. Ve sanığın lehine olan şüphelerden sanığın yararlandırmaktır esas 
olan. Bu nedenlerle öncelikle Sayın Mahkemenin sanığın yazılı ve sözlü savunmaları 
çerçevesinde tutuklama gerekçelerini yeniden gözden geçirerek, müvekkilin serbest 
bırakılmasına karar verilmesini isteriz. Sanıkların özel hayatıyla ilgili telefon defterleri, kişisel 
ajandaları, özel yazışmaları dava ile ilgisi olmayan tamamen kişisel bilgileri iddianame eklerinde 
yer alırken ve halen dosyaya dahil iken savunmaları açısından bilmeleri zorunlu olan bilgi ve 
belgeler halen kendilerinden saklanmaktadır. Halen Cumhuriyet Savcısınca bilinen ve sanıklara 
verilmemiş olan belgeler mevcuttur. Hukuka aykırı olarak tutulan kişisel veri niteliğindeki bu 
verilerin ve suçlamayla ilgisi olmayan bu verilerin dava dosyasından çıkarılarak imha edilmesine 
karar verilmesini isteriz. Her ne kadar yürütme tarafı olduğu bu davayı etkilemekten 
vazgeçmeyecekse de, Mahkemede bu konularda tedbir alanını yürütmeye böyle uygulamalar 
yapması için yol açmamalıdır. Örneğin 13.04.2010 tarihli 3 nolu ara kararda yapıldığı gibi 
Mahkemenin kolluk ile doğrudan yazışmasının usule uygun olmadığı düşüncesindeyiz. Melek 
Üçtepe sivil memurlar Melek Üçtepe ve Sevilay Erkani Bulut hakkında Emniyette işlem yapılıp 



yapılmadığı, TEM görevlilerine sorulacak yerde Cumhuriyet Savcılığından sorulabilirdi. Sanığın 
tutuklama gerekçelerine göre, 16 Aralık 2010 ile 11 Şubat 2011 tarihleri arasında tutuklanmayıp, 
11 Şubat’ta tutuklanmasının nedenlerinin ortaya konmasını ve o istemimiz ile ilgili karar 
verilmesini isteriz. Bugün de tekrardan dile getirildiği gibi duruşma esnasında tutulan ses ve 
görüntü kayıtlarının yazılı tutanakla birebir örtüşmediği göz önünü alınarak sanıkların hak ve 
savunmaları açısından oldukça önemli hususlara ilişkin olmaları nedeniyle ses kayıtlarının 
sanıklar ve müdafilerine verilmesini isteriz. Ve son olarak yukarıda bulunan mikrofonlarla ilgili 
kendi görüşümü belirtmek istiyorum. Sayın Başkan, bu mikrofonların güvenlik gerekçesiyle 
oraya konulduğunu söyledi. Yani bir suçun önlenmesini sağlamak amacıyla önleme amaçlı 
olarak konulduysa eğer bu mikrofonlar buraya yasal dayanağının da olması gerekir. Çünkü 
açıkça amaç suçun önlenmesinin sağlanmasıdır. Suçun önlenmesinin, önlenmesine yönelik 
alınacak tedbirler de Mahkeme kararına muhtaçtır. Bu konuda herhangi bir Mahkeme kararı 
olmadan suçun önlenmesine yönelik dinleme cihazı, görüntü kaydı alabilecek kameraların 
konulmasının yasal dayanağının olmadığını düşünüyoruz. Kaldı ki suçu önlemekle görevli olan 
bu dinlemelerin suçu önlemekle görevli olan kolluk kuvvetlerince bu Polis Vazife ve Selahiyetleri 
Kanununun Ek-7 maddesince değerlendirilmesi zorunludur. Mahkeme kendi kendine böyle bir 
karar veremez ve buradaki delilleri de tek başına değerlendirme görevi yoktur Mahkemenin. 
Mahkeme burada sadece yargılama faaliyetini yürütmekle yükümlüdür. Bunun yanında önleme 
dinlemelerinin eğer bunlar önleme dinlemesiyse gelecekte herhangi bir yargılamada delil olma 
niteliği da yoktur. Yine Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanununun Ek-7 maddesi gereğince. 
Mahkeme burada bu kamu gücünü temsil ettiğinden ve diğer yerlerdeki ses ve görüntü 
kayıtlarıyla buradaki ses ve görüntü kayıtlarının birbirine benzeşmeyeceği açık olduğundan 
kamu gücüne dayalı kararların Sayın Mahkemenin değil ama bu kararı almakla görevli 
Mahkemece alınması gerekmektedir. Dolayısı ile yasal dayanağı olmayan ve savunmayı açıkça 
baskı altına almaya dönük olduğu açık olan bu uygulamaya son verilmesini bizde diliyoruz, 
tekrarlıyoruz bunu. Güvenlik önlemleri savunmaya karşı alınmaz. Mahkeme güvenlik önlemlerini 
yürütmeye karşı almakla yükümlüdür. Yürütmenin yargılamaya etkilemesini, önlemeye yönelik 
önlemler almalıdır Mahkeme, Savunmaya karşı değil. Nihayet bütün bu taleplerimiz hakkında 
makul ve yasal sürede ve yasal süreyi de üstüne basarak vurguluyorum karar verilmesini 
isterim.” 

Mahkeme Başkanı:”Peki tutanakların ses kaydına uygun yazıya aktarılmadığı yönünde 
somut itirazınız varsa bildirin şu sözüm yanlış geçmiştir diye biz getirelim. Burada CD’yi takalım 
izletelim size öyle bir şeyiniz varsa yer ve zaman gösterin. Şu tarihte şu duruşmanın şu 
kısmında benim beyanım veya müvekkilimin beyanı yanlış geçmiştir derseniz o dakikayı size 
burada izletiriz yanlış mı geçmiştir, geçmemiş midir?”  

Sanık Mümtaz Can müdafii Av. Erhan Ergun:"Mikrofonumu açar mısınız?” 
Mahkeme Başkanı:”Çünkü bunlar.” 
Sanık Mümtaz Can müdafii Av. Erhan Ergun:”Bizim söylediklerimiz.” 
Mahkeme Başkanı:”Kayda geçerken Hakim arkadaşlar tarafından birebir tutanaklar 

katipler tarafından çözüldükten sonra Hakim arkadaşlar birebir CD’yi takıyorlar ve oradan takip 
ediyorlar.” 

Sanık Mümtaz Can müdafii Av. Erhan Ergun:"Önemli olan bizi söyleyip de.” 
Mahkeme Başkanı:”Şimdi müdafii yerine vekil yazılması ya da savunman yazılması 

bunlar çok esası etkileyecek konular değil.” 
Sanık Mümtaz Can müdafii Av. Erhan Ergun:"Sanığın haklarını ihlal eden husus o değil 

Sayın Başkan. Önemli olan sizin müdahaleleriniz sizin müdahaleleriniz böyle çıkartılmış 
içerisinden. Ancak o müdahaleler yarın bir gün mercilerce değerlendirecek gerek Yargıtay’da 
gerek İnsan Hakları Mahkemesinde. Diyelim ki benim sözlerim kesilmemiş veya değiştirilmemiş 
yanlış anlaşılmış olabilir. Biz ona katlanırız ama Mahkemenin müdahaleleri çıkartılmış bu 
tutanaklardan ve bunları da bir keşif yapılsın birebir gösterelim. Eğer tabi o CD’lere güvenilirse o 
konularda da kuşkularımız var çünkü.” 



Mahkeme Başkanı:”CD’ler, bu dosya bu dosya bir şekilde karar çıktığı zaman sonuç karar 
ne olursa olsun ve sonuç karara göre ister Cumhuriyet Savcısı temyiz etsin isterseniz siz temyiz 
edin artık karara göre kim temyiz ederse etsin, temyiz makamına gittiği zaman CD’lerde gidecek 
orada da izlenebilir tetkik Hakim tarafından ve Heyet tarafından izlenebilir Cumhuriyet Savcısı, 
Yargıtay tarafından izlenebilir bunlar açılacak yani.” 

Sanık Mümtaz Can müdafii Av. Erhan Ergun:"Zaten bizim talebimizin reddedilmesi de 
yeterlidir. Yargılamanın ne derece dürüst ve adil yapıldığı hakkında fikir uyandırmaktır 
Mahkemenin kararları.” 

Mahkeme Başkanı:”Ne söylüyorsanız birebir tutanaklara aktarılıyor ve Hakimlerimiz 
tarafından da Mahkeme Heyetimiz tarafından denetleniyor.” 

Salonda söz almadan konuşan oldu. 
Mahkeme Başkanı:”Tamamen geçiyor benim mikrofonum açıkken söylediğim her söz 

tutanağa geçer. Mikrofon kapalıyken söz söylemeyiz zaten duruşmayı yönetme olmaz o zaman. 
Peki, çapraz sorguda soru sormak isteyen varsa onları da bitirelim ara verelim. Çapraz sorguyu 
öğle arasından sonra yapılması uygun görülüyor. Celse arasında Ayhan Taş kolunun kırık 
olması sebebiyle tedaviye gidip gelmek istediğini bildirdi. Gerekli izin Mahkememizce verildi. 
10:11’de ayrıldı. Ara vermemiz esnasında döndüğü görüldü. Yine Fikri Karadağ’da diş tedavisi 
için ayrılma talebinde bulundu şu anda duruşmadan ayrıldı. Döndüğünde tutanağa geçeriz. 
Celse arasında avukat yani ara vermeden sonraki aşamada Av. Şule Nazlı Erol, Av. Hakan 
Coşkuner, Av. Kenan Kara, Av. Muharrem Erkek ile tutuksuz sanıklardan Ertan Karagöz’ün 
geldiği mübaşir tarafından bildirildi. Yine Av. Atakan Bala ve Av. Ayhan Nacak’ta şu anda 
duruşmaya iştirak etti.” 

Söz almadan salonda konuşanlar oldu. 
Mahkeme Başkanı:”Avukat Şule Nazlıoğlu Erol evet o şekilde geçelim. 13:30’a kadar ara 

veriyoruz duruşmaya.” 
Duruşmaya öğle arası verildi. 

 Duruşmaya kaldığı yerden devam olundu. 
Mahkeme Başkanı:“Evet, öğleden sonraki oturumu açıyorum. Bir kısım sanıklar müdafileri 

Av. Ruhi Karaca, Av. İrem Çiçek, Av. Nevzat Çetin, Av. Hatice Özgün Duman, Av. Hasan 
Gürbüz’ün geldiği bildirildi.” 
 Söz almadan konuşuldu anlaşılamadı. 
 Mahkeme Başkanı:“Ne konuda konuşmak istiyorsunuz. Buyurun?” 
 Sanık Ali Deniz Kutluk:“Sayın Başkan, Değerli Üye sabahki ara kararları ve onlar 
hakkında yapılan işlemleri açıklarken, bir önceki duruşmada 135 imzalı bir dilekçe ile bu 
duruşmaların hızlandırılmasını, CMK 190 ilgili maddesi kapsamında talep etmiştik. Ve hatta 
Çarşamba günleri öğlenlere kadar olan sürelerinde kullanılabileceğini, mümkün olursa bu 
salonun 3 kişilik, 4 kişilik duruşmalara tahsis edilmeyip, başka çok sanıklı salon olmadığından 
dolayı öncelikle bu salonun kullanılarak, sürekli olarak duruşmalara devam edilip, kamuoyunda 
bir an evvel bize aklanma fırsatı verilmesini talep etmiştik. Bu talebimize ilişkin ara kararlarda ve 
uygulamalarda herhangi bir şu ana kadar bilgi alamadık. Bu konuda acaba bir açıklaması olacak 
mıdır, Sayın Heyetinizin?” 
 Mahkeme Başkanı:“Peki, o konuda talep yapıldığında konuşmuştuk, Çarşamba günleri 
duruşma yapamayız. Çünkü Beşiktaş’a gitmemiz gerekiyor. Aynı zamanda orada da 
Mahkememiz ve dosyalarımız var. Orada da çıktığımız duruşmalar var. Onların imzaları 
bekliyor. İşlemleri bekliyor. Orada bir kalemimiz var. Onun idari işleri var. Diğer yönden 13. Ağır 
Ceza Mahkemesi ile burayı paylaşıyoruz. Şu andaki onlardaki dava sayısı ve bizdeki dava 
sayısına göre 3’e 1 oranında paylaştık. Bizim tek başımıza onları bir kenara itip, siz çıkmayın 
burada duruşmayı biz yapacağız şeklinde bir inisiyatif kullanma yetkimiz yok. Buradaki 
kullanılacak zamanı paylaşma iki Mahkeme arasındaki görüşme ile yapılıyor. İleride tekrar 
gerekirse görüşülüp, bizim zamanımızın artırılması yolu düşünülebilir. Ve şu anki 13. Ağır Ceza 
Mahkemesi ile yaptığımız anlaşma bu şeklide.” 



 Sanık Ali Deniz Kutluk: “Sayın Başkan, müsaade ederseniz bir tamamlayıcı husus 
eklemek istiyorum. Bu dava salonundan başka alternatif olmadığı için bizi burada tuttuğunuzu ilk 
günlerdeki duruşmalarda beyan etmiştiniz. Oysa burada 3 kişilik duruşmalar yapılıyor. Ve biz 3 
kişilik duruşma bitsin diye, 163 tutuklu sanık, kapalı, özgürlüğümüzden mahrum bırakılıyoruz 
biran evvel ilerlemek istiyoruz. Ayrıca davanın esas ile ilgili olarak konusu bu aşamada sizin 
ısrarla beyan ettiğiniz gibi bizim bir an evvel ifademizi vermemiz gerektiğine göre.” 
 Mahkeme Başkanı: “Evet.” 
 Sanık Ali Deniz Kutluk: “Ve önümüzdeki Temmuz ayında da buraya duruşmalar 
konmadığını biliyoruz. Örneğin 13. Mahkeme tarafından. Bütün bunlar dikkate alındığında, 
alternatif salonlara 3 kişilik duruşmalarında kaydırılabileceği takdir edildiği takdirde, 
zannediyorum henüz yapılacak şeyler bu talebimiz kapsamında var. Talebimizi hatırlatıyorum. 
135 imza var altında. Saygılar.” 
 Mahkeme Başkanı: “Peki, Mümtaz Can’ın avukatı da savunmasını bitirmişti. CMK 201 
maddesi gereğince soru sorma hakkını kullanmak isteyen var mı? Buyurun Hakim Bey.” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Ben dosyanızı incelerken.” 
 Mahkeme Başkanı:”Onu değiştirin daha olmazsa.” 

Üye Hakim Ali Efendi Peksak:“Ben dosyayı incelerken daha öncesinde dosya içerisinde 
yapmış olduğunuz savunmalar ve alınmış olan beyanlarınıza göre hareket etmiştik. Yalnız 
sabah ki savunmanızda, daha önceki savunmalarınızla ilgili baya temelden bir düzeltmeleriniz 
olduğu yönünde açıklamalarda bulundunuz. Ondan dolayı bazı sorular daha önceki savunmalar 
kriter olarak alınmış olması nedeni ile tekrara düşmüş gibi olunabilir. Bu hususu teyit etme 
açısından tekrar sorulabilir. Ondan dolayı öncelikle onu belirteyim. Şimdi atılı suçlama tarihinde 
54. Mekanize Tugay Komutan Yardımcısı olarak görev yapıyordunuz.” 

Sanık Mümtaz Can: “Evet” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Göreviniz, Hudut Birliği Komutanlığıydı.” 
Sanık Mümtaz Can: “Evet.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Plan Semineri ise geri bölge emniyeti ile ilgili daha önceki 

savunmalarınızda bu şekilde söylüyorsunuz; Rütbem ve yaptığım göreve göre böyle bir planı 
görmem mümkün değildir. Rütbeniz ve göreviniz neydi de yani farklı olsaydı görebileceğiniz bu 
plan neydi? Göremediğiniz veya işte bahsetmiş olduğunuz rütbeniz veya göreviniz farklı olsaydı 
görmeyi kastettiğiniz plan ne idi? 

 Sanık Mümtaz Can: “Arz edeyim. Şimdi bizim 1. Ordunun 2 Kolordusu malum cephede 
harekat icra ediyor. Bunlardan biri 5. kolordunun da en uçta bulunan birliğinde görevliyim. Ve 
görevim de Karaağaç’ın savunmasını yapmak. Dolayısı ile benim rütbem gereği görebileceğim 
plan, Karaağaç’ın Savunma planı ile bunun içerisinde yer aldığı tugayın savunma planıdır. Albay 
ve komutan yardımcısı rütbemle göreceğim budur. Eğer ben Ordu Karargahında olsaydım o 
zaman egemen harekat planını görebilirdim. Veya efendim geri bölge savunma planı gibi 
planları o zaman görebilirdim. Orada görevli olan bir albay bunu görebilir. Ama benim rütbem ve 
görev yerim gereği görebileceğim planların sınırı budur. Ancak seminerde uygun görüldüğü ve 
açıldığı kadar veya bize uygun görüldüğü miktar kadar görebilirim. Buradan da tamamen 
kastettiğim egemen harekat planıdır. Ve bunun içerisinde de zaten seminerde ne kadarı 
görüşülüyorsa o kadar görüşülmüş. Bütün plan klasörler dolusudur, içerisinde uygun görülen 
miktardır.” 

Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Plan seminerine katıldınız ancak sunum, daha öncesinde 
sunum yaptığınızı beyan etmiştiniz. Şu anda sunum yapmadığınızı hatırladığınızı 
söylüyorsunuz. 2. soruyu soruyorum. 

Sanık Mümtaz Can: “Ben sunum yaptığımı hatırlıyor. Aradan uzun yıllar geçmiş, emekli 
olmuşum.” 

Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Tugayda plan çalışması yapıldı mı?”  
Sanık Mümtaz Can: “Hayır, tugayda herhangi bir plan çalışması yapılmadı?” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Yani sizin yapmış olduğunuz herhangi bir sunum var mı?” 



Sanık Mümtaz Can: “Şimdi onu arz edeceğim. Ben uzun yıllar geçtiği için bir seminerde, o 
yıllarda bir seminerde, bir sunum yaptığımı hatırlıyorum. Ben bunu o gün o gece yarısı 
çağırılmışız, etmişiz, Ordu semineri zannettim. Daha sonra incelediğimde, araştırdığımda bunun 
kolordu seminerinde olduğunu gördüm. Ordu seminerinden daha önce bunun tarihini biraz önce 
vermiştim. Kolorduda bir çalışma yapıldı, bu çalışma yine egemen harekat planı ile ilgili herkes 
arzlarını yaptı. Bana da o doğrultuda ismini, konusunu tekrar okuyabilirim. Bir sunum verilmişti. 
Ben o sunumu, kolorduda yapmıştım, Orduda yapmamışım. Bunu düzeltiyorum.” 

Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Evet, yani yine o sunum ile ilgili sorunun devamı 
noktasında. Şimdi kendinize ilk önce göreviniz hudut birliği olması nedeni ile Karaağaç’ı nasıl 
savunursunuz şeklinde bir takdim hazırlamanız görevi verilmiş. Sonra bu takdim emir ile 
değiştirildiğini beyan ediyorsunuz. Bu değiştirme ne zaman oldu? Hatta o değiştirme şeklinde de 
konusunda askeri yasak ve güvenlik bölgesi kavramı olarak değişmiş. Bunu bu şekilde beyan 
ediyorsunuz. Ve değişme neticesinde özellikle sıkıyönetim durumunda uygulamada bir farklılık 
olup olmayacağı hususunda takdim hazırlamanız istenilmiş. İşte bu kolorduda yaptığınız veya 
yani kolorduda yaptığınızı düşündüğünüz, hatırladığınız sunum, bu sunum muydu?” 

Sanık Mümtaz Can: “Ben başta da söyledim. Gerek sunumun yapıldığı yer, gerekse 
sunumun konusunu yanlış hatırlamışım diyorum.” 

Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Evet.” 
Sanık Mümtaz Can:”Çünkü uzun yıllar geçmiş ve doğru şeklini okudum. Tekrar okuyayım. 

Bana verilen doğru sunum şudur; askeri güvenlik bölgesi nedir? Askeri güvenlik bölgesi ilan 
etme prosedürü nasıldır? Yığınaklanma durumunu da dikkate alarak bir kriz döneminde 
Karaağaç Bölgesinde askeri güvenlik bölgesi uygulaması nasıl olabilir? Değişen sunumum bu 
idi. Bundan bir önceki sunumum ise, Karaağaç’ı nasıl savunursunuz şeklinde verilmişti. Bu 
sunum emir ile değiştirildi. Neden değiştirildiğini açıklamıştım. Benim tahminim tabi ama mantığı 
da budur. Soğuk savaştan sonra birliklerin yapısı, planları her şeyi değişti. Mekanize ve zırhlı 
birlik olduk. Ama Karaağaç’ın savunması hala yaya piyadenin savunacağı şekilde düzenlenmişti. 
Böyle bir sunumu bana verdiler ve bu sunumu seminerde nasıl yapılacağı, nasıl sunum 
yapacağım diye ben kara kara düşünüyordum. Çünkü 10 sene geçmiş hala değişmemiş bir şey 
var ortada. Keşke bu sunumu teklif etsek de değiştirseler diye beklerken, muhtemelen 
karargahta bunun farkına vardı. Dediler ki, bunu değiştirin. Biraz önce söylediğim sunum oldu. 
Ve nitekim ben Karaağaç’ın savunma planını yeni doktrinine göre düzgün bir şekilde hazırladım. 
Ve 1 yıl sonraki seminerde bu sunumu, 2004 yılındaki ordu seminerinde de ondan önceki 
kolordu seminerinde de bunu yaptım.” 

Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Yine belki yazılı olarak savunmanızda sunmuş 
olabilirsiniz. Onu bilmiyorum inceleyemediğimizden dolayı, orada belki düzeltme 
kullanmışsınızdır. Yine daha önceki savunmalarınızda diyorsunuz ki; balyoz harekat planı ile 
ilgili tarafınıza bir soru soruluyor. İşte atılı suçlama ile ilgili olarak, irticai kesim bir yandan devlet 
içinde kadrolaşma faaliyetine hız kazanırken şeklinde beyanlar var. Size de bu konuşmanın 
neticesinde böyle bir konuşma yapıldı mı? Şeklinde bir soru yöneltiliyor. Cevabınızda diyorsunuz 
ki; ben seminerin genel kapsamı dışına çıkan böyle bir konuyu hatırlamıyorum. Kendimi bu 
konunun dışında gördüğüm için ve önemsemediğimden dolayı hatırlıyorum. Yani kendinizi hangi 
konunun dışında gördüğünüzden dolayı böyle bir şeyi veya hatırlıyor musunuz, hatırlamıyor 
musunuz? Diye o hususu sorayım.” 

Sanık Mümtaz Can: “Şimdi tabi ifadenin alındığı ortamı siz takdir edersiniz, gece yarısı ve 
apar topar gittiğiniz bir ortamda ve ne size bir belge gösterilmiş, ne bilgi gösterilmiş. Rasgele 
sorular soruluyor ve bu sorular içerisinde bütünü de anlama fırsatı verilmeden, kopuk kopuk 
sorular ve arada burada yazmayan sorular var. Bir örneğinin vereyim ondan sonra bunun 
cevabını vereceğim. Şimdi bana deniyor ki aile yapınızı ve öz geçmişinizi kısaca anlatınız. 
Normal olarak bunu herkes anlatır. Ama içerisinde şöyle bir şey demez, yurtdışına legal olarak 
gittim. İllegal olarak yurtdışına çıkışım olmadı. Bunda bahseder mi birisi? Legal olarak çıktım 
illegal olarak çıkmadım diye. Niçin? Çünkü arada burada yazmayan sorular var. O sorularla 



bunlar açılıyor ama sorular orada olmadığı için farklı anlamlar yükleniyor. Şimdi sorunuzun 
cevabına gelince, seminer OEYTS kapsamında 1.Ordu egemen harekat planının tartışılması idi. 
Sunum yapanları veya görüş açıklayanları dinlerken, bir yandan kendi sunumuma çalışıyor ve 
ne tür sorular gelebilir. Ben nasıl cevap vermeliyim? Diye hazırlık yapıyordum. Gerçi bu sunum 
sonra iptal edildi. Özellikle sunumlar bittiğinde arada yapılan konuşmalar kişilerin şahsi görüşü 
diye önemsemiyorum ve açıkçası da pek dinlemiyordum. Bu nedenle bu tarz konuşmaları bugün 
dahi hatırlamakta zorluk çekiyorum. Benim dışındayım. Bilgim yok dediğim konu budur. Çünkü 
ben kendime sorulacak soru ile meşgulüm. Onların dışında görüyorum kendimi mesele budur.” 

Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Şimdi plan semineri ile ilgili yine bu savunmalarınız 
çerçevesinde daha önceki beyanlarınız da, plan seminerinde gerçek hayata ilişkin ya da o 
günün güncel, siyasi hayatına ilişkin veyahut da gelişmeler ile ilgili olarak herhangi bir konu 
konuşuldu mu, şeklinde bir soru var. Örneğin aynen şöyle söylüyor: böyle bir konuşma olmuş 
olabilir ancak detaylı olarak hatırlamıyorum. Siyasi konuşmaların askeri ortamlarda konuşulması 
uygun olmayacağı kanaatindeyim. O günkü ülke ortamının seminere bu şekilde yansıması 
olarak görüyorum. Bu şekli ile bir o günkü ülke ortamının siyasi ortamın veyahut da o günkü ülke 
ortamının seminere bu şekli ile yansıması, diye somut bir örnek veriyorsunuz. Ama daha sonraki 
yine benzer bir soruda ise kesinlikle tamamen konuşmaların her şeyin varsayımsal olarak 
olduğu, gerçek yahut da o günkü güncel konular ile ilgisi bulunmadığı şeklinde beyanlarınız var. 
Bu birbiri ile çelişik değil mi?” 

Sanık Mümtaz Can: “Bakın şimdi o soruyu okuduğunuz zaman, bana sorulan soruda 3 
Kasım seçimlerinde, AKP yüzde 30 civarında oy almıştı. Ancak son günlerde öne çıkan 
ümmetçilik faaliyetleri vesaire diyor ve önceki hükümetin icraatsızlığına tepki oyları olup şeklinde 
ibareler yer almakta buna benzer olarak da, Engin Alan konuşmasında; gerçekleşen bu tablonun 
büyük oranda tepki oylarından kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Albay Yüksel Yalçın’da, Ak 
Partinin almış olduğu oyların büyük kısmının tepki oyları olduğu değerlendirilmektedir. Şeklinde 
beyanlarda bulunmuştur diyor. Bunun üzerine soruluyor bende bu konuşmayı OEYTS 
kapsamında mı yaptılar? Kişisel görüş mü açıkladılar? Ben bunları bilemem. Dolayısı ile bu konu 
ile ilgili bir cevap vermem de, yorum yapmam da doğru olmaz diye düşünüyorum.” 

Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Evet.” 
Sanık Mümtaz Can: “Benim söyleyebileceğim bu konu da bu kadardır.”  
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:“Şimdi açık kapalı görevi tarifini artık askeri literatürde ne 

manaya geldiğini öğrendiğimizi düşünüyorum. Ondan dolayı hani altında gizli bir görev vardır 
şekliyle de öyle soruyu da o şekli ile yaklaşımla da sormuyorum. Açık kapalı görevden işte 
beyanlarınızda bahsediyorsunuz. Kapalı görevinizi 54. Mekanize Tugay Komutanlığının, bu 
yapmış olduğunuz sunumla ilgili olan görevlendirmede, kapalı görevi neydi?”  

Sanık Mümtaz Can: “Efenim ben bunu açıklamıştım ama tekrar söyleyeyim. Bu konu 
seminerde konuşulduğunu hatırlamıyorum. Muhtemel sorulara karşı görüş açıklamak için Tugay 
Karargahınca hazırlanmış olabilir diyorum. Benim bilgim yoktur. Çünkü o 54. Mekanize Tugayın 
vazifesi adı altında bir konudur. Ve komutan yardımcısı olarak da benim bildiklerim Karaağaç da 
ayrı bir garnizondur. Dolayısı ile bu sorunun cevabını verebilecek kişi o tugayın komutanı ve 
karargahıdır. Benim ile hiçbir ilgisi yoktur. O yüzden orada ne sorulduğunu bilmiyorum. Orada 
beni tek ilgilendiren, bana verilen görevdir. Bu görev de, Karaağaç Bölgesinin savunma 
tedbirlerinin artırılması, hudut birliklerinin takviyesi, hudut hakkında gerginliği artırıcı 
faaliyetlerden kaçınılmasıdır. Bu konu benim görevimdir. Bu konu ile ilgili her soracağınıza 
cevap verebilirim.” 

Üye Hakim Ali Efendi Peksak:“Şimdi sabahki savunmanızda değindiniz ama kapalı kaldı 
isterseniz o hususu açıklamanız bakımından soruyorum. Şimdi kadro tatbikatının artık tarifini 
öğrendik. Kadro tatbikatı ile ne demek olduğunu. Sivil olarak normal bir plan seminerinde sivil 
olarak kadro tatbikatı yapılabilir mi? Hatta sabahki savunmanızda dediniz ki işte balyoz planı atılı 
suçlama ile ilgili ya da egemen harekat planı ile ilgili olan hususlar kapalı olması nedeni ile ben 
tam anlayamadığımdan farklı cevap verdim egemen harekat planı olsaydı, evetti. Balyoz planı 



olsaydı cevabım hayır olacaktı. Şeklinde bir beyanda bulundunuz. Şimdi genel kapsamda 
soruyorum. Normal düzenli bir şekilde yapılan bir plan seminerinde kadro tatbikatı yapılır mı?” 

Sanık Mümtaz Can: “Plan seminerinde değil bakın, kadro tatbikatı bir birliğin bir birliğin 
planının yeni katılan personele öğretilmesi. Planın onaylanmadan evvel arazide, yerinde 
bilgilerin arazi ile karşılaştırılıp değerlendirilmesi çalışmasıdır. Bunun sonucunda bu plan 
uygulamaya sokulmak üzere onaylanır, rafa kaldırılır. Ya da seminerlerde denenir. Bir takım 
çalışmalar olur. İşte ben biraz öncede bunu arz etmiştim. Karaağaç’ın savunma planını 
hazırladığımda, daha onaya göndermeden subay ve astsubaylarımı toplayıp Karaağaç’ta 
bununla ilgili kadro tatbikatları yaptım. Ardından onaya gönderdim düzeltmeler yaptıktan sonra. 
Onaylandı daha sonrada seminerde bunun arzını yaptım. Konu budur. Ama bana bunu sorarken 
balyoz planı şu. Ben bilmiyorum ki balyoz planının ne olduğunu.”  

Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Şimdi, o savunmalarınız alındığı sırada avukatınız da 
hazır mıydı? Yani buradaki, yani evrakın aslı burada, en azıdan sizin de imzaladığınız belirtilen 
evrakın. Yani yukarıda soruda net bir şekilde balyoz planının atılı suçlama ile ilgili olduğu belli 
yani orada sizi böyle çelişkiye düşüren veyahut da yanıltan husus ne oldu? Yani egemen 
harekat planı mıydı ya da balyoz planlanması ile ilgili mi denilme hususundaki sizi yanıltan 
husus neydi? Soru da net bir şekilde belli, balyoz atılı suçlama ile ilgili olduğu belli hatta 
isterseniz balyoz harekat planında durum genel başlıklar altında. Yani her bir sorunun içinde 
soruda yazılı o belirtilen hususlar. Yani şeyin sonunda siz beyanınızı okumadan mı 
imzaladınız?” 

Sanık Mümtaz Can:”Hayır okudum.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Ya da avukatınızın denetimi olmadan mı, gözden mi 

kaçtı?”  
Sanık Mümtaz Can:” Şimdi diyor ki balyoz harekat planında yer alıp seminerde de 

konuşulan kadro tatbikatından kasıt nedir? Diyor. ben bu sorunun cevabını bilmediğim için, neyi 
kastettiğini bilmediğim için cevap bile verememişim bu soruya. Ama kadro tatbikatı nasıl yapılır 
dediğinde buna teorik bir bilgi vermişim. Ardından siz de personeliniz de bu plan ile kadro 
tatbikatı yaptırdınız mı? Dediğinde ben buna da cevap verememişim. Çünkü neyi kastettiğinin 
bilmiyorum. Daha sonra açıklamak için yaptırdığım kadro tatbikatının Karaağaç ile ilgili olduğunu 
burada söylüyorum. Çünkü onlara cevap vermedim bilmiyorum çünkü böyle birşey. Neyi 
kastettiğini bilmiyorum.”   

Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Son sorum. Şimdi yapılan bu plan seminerinde daha 
öncesinde gönderilen mesaj emrinde, plan seminerinin gizli olarak yani gizli gizlilik derecesinde 
yani başlamasında veyahut da işte neticelenmesinde güvenliğe azami derecede hassas 
davranılması gerektiği, gerektiğinde bilgisayar kayıtlarının orada kalabilmesi için dışarıya bilgi 
sızmaması için imha edilmesi gerektiği, o konuda genel bir açıklama var. Siz kendi güvenliğiniz 
açısından veyahut da kendi güvenliğiniz derken, o plan seminerine katıldığınızda dışarıya bir not 
çıkarma, not taşıma ya da kendi düşündüklerinizi not alma şeklinde herhangi bir çalışmanızı 
çalışmış olduğunuz birime ya da evinize götürme gibi bir durumunuz oldu mu? Ya da bu 
güvenliği nasıl sağlanıyordu. Orada fiili olarak şimdi oraya katılımcılar geldikten sonra, üstleri 
aranacak değil çıkışta herhalde yani tahmin ediyorum ben. Ona göre o güvenlik nasıl sağlandı? ” 

Sanık Mümtaz Can: “Bu söylediğiniz şekilde güvenlik emirleri ondan sonraki yıllarda da 
tüm seminerlerde rutin olarak söylenen konulardır. Emniyetin nasıl sağlandığı konusu, onu 
sağlamakla görevli kişilerin hassasiyeti ile.” 

Üye hakim Ali Efendi Peksak: “Yani evinizde yapılan hard disklerde, sizin daha öncesinde 
görev yapmış olduğunuz yerler ile ilgili yapılmış olan seminer çalışmaları veya şahsınızla ilgili o 
mantıkla askeri bilgilerin bulunduğu iddia ediliyor da ondan dolayı diyorum. Yani mesela 
herhalde Güneydoğu’da da çalıştınız. Onunla ilgili orada da bir plan çalışması şeklinde yahut da 
görev yapmış olduğunuz yerler ile ilgili o şekilde askeri brifingler şeklinde bir şeyler 
hazırladığınız da, bu hard disklerde bunlarında bulunduğu söyleniyor. Bundan dolayı dedim 
güvenliği nasıl sağladınız?” 



Sanık Mümtaz Can: “İsterseniz şu şekilde cevap vereyim o söylediğiniz konuda neyin 
kastedildiğini anlıyorum. Yani emniyet ifadesinin dışında evimde yapılan aramada el konulan 
pek çok şey vardı. Bunlarla ilgili. İddianamenin Ek klasörlerinde benimle ilgili olup da bu davayı 
ilgilendiren herhangi bir tespit tutanağı yok. Öncelikle bunu arz etmek istiyorum. İddianamenin 
54, 167 ve 179. Ek klasörlerinde yer alan ve evimden alınan evrak, CD ve hard disk ve benzeri 
malzemede bulunan bilgilerden hazırlanan tespit tutanakları ise emekli olduktan sonra 
başladığım. Kitap, belgesel ve film senaryo yazarlığına yönelik arşiv bilgileri, şahsi bilgilerim ve 
dava ile ilgisi olmayan bilgilerdir. Bu tespit tutanaklarında yer alan ve aleyhimde 
değerlendirilecek hiçbir hususu kabul etmiyorum. Yazarlık konusu ile ilgili olarak da yayımlanmış 
bir eserim ile ilgili bilgileri, Mahkemeye sunuyorum. Eser, Çanakkale Cephesi isimli bir belgesel 
filmdir. Kültür Bakanlığınca da destek verilmiştir.” 

Üye Hakim Ali Efendi Peksak:“Bu hard diskler içerisinde gizli niteliği bulunan evrak var 
mıydı?” 

Sanık Mümtaz Can: “Şimdi onu şöyle diyeyim. Birçok ben not almışım burada ve 
hangisini soruyorsanız onunla ilgili cevap verecek durumdayım. Örneklemede verebilirim bunu.  

Üye Hakim Ali Efendi Peksak:“Klasör 54 dizi 128-177’de var bunlar. Eğer isterseniz orada 
notlarınızda varsa orayı kontrol edebilirsiniz.” 

Sanık Mümtaz Can: “Yani örnek verebilirim. 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Bu sorunun direk olarak yani konumuz ile ilgisi 

güvenliğinizin veyahut da kendiniz güvenlik açısından nasıl sağlandınız? 
Sanık Mümtaz Can: “Şimdi şimdi Şöyle.” 
Üye hakim Ali Efendi Peksak:“Yoksa başta da söyledim yani o hususta cevap verme 

zorunluluğunda değilsiniz yani.” 
Sanık Mümtaz Can: “Anladım. Şöyle arz edeyim; bunların hiçbirinin bu seminerle hiçbir 

ilgisi bulunmamaktadır. Ancak biz akademi hocalığı yaptım ben. Orada öğrencilerimize 
verdiğimiz tezleri akademi hocaları evinde okur. Dolayısı ile burada bulunanların birçoğu öğrenci 
tezidir ve kendi şahsi görüşlerini yansıtmaktadır. Onun haricinde biraz önce belirttiğim gibi 
Karaağaç’ın savunma planını bizzat kendim hazırladım ve bunları emekli olduktan sonra sildim. 
Yanımda götürmedim. Ancak burada yazıyor zaten, Ek klasör 54 sayfa 29’da silinmiş veriler 
dahil inceleme yapıldı yazmakta. Muhtemelen bunlar geri kazanılma yolu ile CD veya 
disketlerden veya hard diskten tekrar çıkartılmak suretiyle bulunduğunu düşünüyorum. Çünkü 
bunları evime götürmek, emekli olduktan sonra yanımda taşımak gibi bir gayretim olamaz. 
Bunlar sadece tekrar kazanılmış olma ihtimali yüksek olan bilgilerdir.” 

Üye hakim Ali Efendi Peksak:“Tamam Başkanım, teşekkür ederim.” 
Mahkeme Başkanı:“Soru sormak isteyen var mı başka? Buyurun Savcı Bey” 
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Siz 54. Mekanize Piyade Tugay Komutan 

Yardımcısıydınız. Karaağaç’ta görevliydiniz. Karaağaç’ın bir saldırı durumunda, düşman saldırısı 
durumunda konumu nedir? İlk karşılayan birliklerden midir?” 

Sanık Mümtaz Can: “Kesinlikle.” 
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş: “Biraz önce dediniz ki; 1. Orduya bağlısınız. 1. Ordu 

Komutanına bağlısınız.” 
Sanık Mümtaz Can: “Yani en son 4. Amirim olarak.”  
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş: “Yani neticede bağlısınız. Biraz önce savunmanızda 

dediniz ki 10 sene geçmiş olmasına rağmen Karaağaç’ın ki çok hassas bir yerde, savunmasının 
hala diğer birliklere ait olduğunu nasıl anlatacağımı, nasıl değişmesi gerekeceğini kara kara 
düşünüyordum.” 

Sanık Mümtaz Can:”Evet, doğru.” 
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:”Dimi. Şimdi peki 1. Ordu Komutanlığı oynandığı iddia 

edilen olasılığı en yüksek tehlikeli senaryo gibi hayali bir senaryo ile uğraşacağına, 10 senedir 
yeni sisteme uyan, uydurulmamış çok hassas bir yerde olduğunu sizin beyan ettiğiniz, 
Karaağaç’ın savunmasını günün şartlarına uydurmayı düşünse daha iyi olmaz mıydı?” 



Sanık Mümtaz Can:”Bu konunun cevabını verecek durumda değilim. Ama ben 
Karaağaç’ın bir önceki savunma planının, Karaağaç’ın savunmasını veya ülke savunmasını 
sıkıntıya sokacak çok vahim bir konumda olduğunu hiçbir şekilde iddia edemem. Bu çok yanlış 
olur. Ama çok daha iyisini yapmak durumu varken biz yıllardır var olan şeylerin en ufak 
ayrıntılarını düzeltmeye, gayreti ile uğraşırken ki seminerlerin amacı da bu. O planlar yapılmış 
yoksa. İçinde detayları düzeltmek için uğraşırken onu kendimiz için çok önemli addederiz ama 
tüm ülkenin savunması için o planın değişip başka planının yapılması arasında yüzde bir bile 
diyemeyeceğim kadar ufak bir nüans olabilir, o kadar. Yoksa eski planda savunmaya son derece 
yeterlidir. Diğer soruların cevabını ben veremem.”    

Mahkeme Başkanı:''Soru sormak isteyen var mı başka? Yok. Son olarak siz soruya mı 
itirazınız var?” 

Sanık Mümtaz Can müdafii Av. Erhan Ergun:”Soruya itirazım yok. Zaten sorulan sorular 
genellikle aynı. Ben şimdi kollukta sorulan bir soruyu Değerli Cumhuriyet Savcısının sorusuna 
benzer bir soruyu size okuyayım.” 

Mahkeme Başkanı:'' Evet.” 
Sanık Mümtaz Can müdafii Av. Erhan Ergun:”Bu o dönemde şüpheliye, sanığa soruldu 

bu soru. Türkiye Irak ile savaşa girme ihtimal var iken irticaya bulaşmış Türk vatandaşlarının 
bundan istifade edip şeriat devleti kurma heveslerini açığa çıkarıp ülke savunmasına destek 
vermeyeceklerine dair bir bulgu, delil, istihbarat veya bir kanaatiniz var mıydı? Eğer yoksa neden 
ülke savaşın eşiğindeyken irticai tehdidi birinci tehdit olarak öne aldınız? Bu bir soruydu. Ben 
kendisine hatırlattım. Bu sorulara cevap vermek zorunda değilsiniz diye. Şimdide iyi niyetli cevap 
veriyor. Değerli Cumhuriyet Savcısının ve Hakim Bey’in sorularına. Fakat suçlama ile ilgili midir 
bu sorular? Kaldı ki irticai tehdidin birinci tehdit, şu tehdidin birinci tehdit, Yunanistan’ın birinci 
tehdit, Irak’ın ikinci tehdit olarak değerlendirilmesi oradaki komutanların ihtiyarında değil midir? 
Kimi, hangi tehdide öncelik verecekleri, hangi tehdidi geri plana alacakları, onların askeri bilgileri 
ile veya askeri görüşleri ile ilgili değil midir? Bu tür soruların sorulmasının anlamı nedir? 
Yüklenen suç ile bu tür soruların ne gibi bağlantısı vardır? Maddi gerçeği açığa çıkarma 
yönünde ne gibi bir ilerleme kaydeder bu tür sorular? Sürekli sanıklara iç tehdit konuşuldu mu 
diye soruldu bundan önce. Diyelim ki konuşuldu. İç tehdit konuşulamaz mıydı? Bu hükümeti 
devirmeye, cebren devirmeye teşebbüs suçunun oluştuğunu kanıtlayan bir durum mudur? 
Sıkıyönetim Anayasal bir kurum değil midir? Sürekli sıkıyönetim ile ilgili sorular soruluyor. Bunlar 
bizimle hiç ilgili değil. Ben doğrusu müvekkilimin bu sorulara cevap vermesini istemezdim. Ben 
onun yerinde olsam vermezdim. Hatırlatırım fakat iyi niyetle bütün sorulara cevap veriyor. 
Sizlerde merak ettiğiniz başka şeyler varsa sormaya devem edin.” 

Mahkeme Başkanı:''Peki. Ahmet Topdağı. Tamam siz geçebilirsiniz, herhalde başka 
sorusu olan yok. Buyurun. Sizinde hazır bulunduğunuz oturumda CMK’nın 147 ve 191. 
maddesinde yer alan haklar hatırlatılmıştı. Suçlamayı iddianamenin okunduğu sırada öğrendiniz 
ya da daha önce de iddianame size tebliğ edilmişti. Avukatınız hazır mı?” 

Sanık Ahmet Topdağı:”Evet.” 
Mahkeme Başkanı:”Savunmaya yapacaksınız?” 
Sanık Ahmet Topdağı:”Yapacağım.” 
Mahkeme Başkanı:”Buyurun.” 
Sanık Ahmet Topdağı:”Öncelikle benden önceki sanık ve müdafilerin belirttikleri gibi 

iddiaların tek dayanağı olan ve sözde darbe planı ile eklerinin yer aldığı CD’lerin bir delil niteliği 
taşımadığını ve dava konusu iddiaların temelden yoksun olduğunu belirtmek istiyorum. Bu 
konuda benden önce yapılmış olan savunmalara aynen katılmaktayım ve lüzumsuz tekrarlar ile 
zaman almamak için çok sayıdaki diğer çelişkileri burada tekrar etmek istemiyorum. İddia 
Makamınca sözde balyoz güvenlik harekat planı kapsamında, 1. Ordu Komutanlığınca 
hazırlandığı iddia edilen Aralık 2002 ayına ait imzasız sözde bir emrin görevlendirmede yetkili 
personel adlı, yine imzasız sözde Ek’A’sında ismimin yer aldığı belirtilerek hakkımda suçlamada 
bulunulmuştur. Kimin tarafından hazırlandığı belli olmayan, sahte dijital veri ve bilgisayar 



çıktılarına dayanan sözde böyle bir emir almadım. Bu kapsamda şahsıma, kişiye özel olarak 
görev tevdi edildiğine ve benim bu görevi kabul ettiğime dair herhangi bir delilde 
bulunmamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinde emirler usulüne uygun olarak tebliğ edilir. Tebliğ 
etmediğim bir emri veya görevi aldığımı, onayladığımı ve uygun bularak emrinde belirtilen 
hususları yapmaya açık veya zımni olarak taahhüt ettiğimi kabul etmem mümkün değildir. 
Evrensel hukukun tüm değerleri göz ardı edilerek İddia Makamının kanaatlerine ve tamamen 
değerlendirmeye dayalı somut delil ve kanıtlarla desteklenmemiş bir iddia ile suçlu olduğum 
değerlendirmesi yapılmaktadır. Benim bilgim ve rızam olmadan ismimin sözde bir ek listede yer 
alması sonucu şahsıma yöneltilen suçlamaları kabul etmiyorum, reddediyorum. Bu çerçevede 
görmediğim, duymadığım, bilmediğim sözde balyoz güvenlik harekat planına istinaden bana 
görev verildiği ve bu görevi kabul ederek iddianamede yer alan konularda çalışma yaptığım nasıl 
iddia edilebilir? İddianamenin şahsımı ilgilendiren kısmında ekleri de dahil olmak üzere 
hiçbirisinde altında imzam bulunan veya benim tarafımdan hazırlandığı somut veriler ile 
kanıtlanılabilen herhangi bir delil bulunmamaktadır. İşte bu nedenle tarafıma yönlendirilen 
iddiaların asılsız olduğu aşikardır. Suçsuzum, üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. 
Tahliyemi ve beraatimı talep ediyorum. Bu aşamada diyeceklerim bu kadardır.” 

Mahkeme Başkanı:”Nüfus ve adli sicil kaydınızı okuyorum. Ahmet Topdağı. Mehmet oğlu, 
Hikmet’ten olma 03.01.1959 doğumlu Ankara Altındağ nüfusuna kayıtlı. Adli Sicil Kaydınızda 
herhangi bir ilam kaydı bulunmamaktadır. Doğru mu?”      

Sanık Ahmet Topdağı:”Evet.” 
Mahkeme Başkanı:”Size ait. Savcılıkta alınan Klasör 83, Dizi 160 ve devamındaki 

ifadeniz var. Bu ifade ile ilgili bir açıklamada bulunmak istiyor musunuz? Doğru mu ifadeniz?” 
Sanık Ahmet Topdağı:”İlave etmek istemiyorum. Doğrudur.” 
Mahkeme Başkanı:”Doğrudur diyorsunuz. Sanık müdafiinden savunmaya ilave edeceği 

bir husus olup olmadığı soruldu. Buyurun.” 
Sanık Ahmet Topdağı müdafii Av. Haluk Demirkılıç:”Şimdi müvekkilim son derece, 

müdafisi bulunduğum sanık son derece kısa olarak durumunu özetledi. Delil olmayan, işlemediği 
bir suçtan dolayı burada aylardır yatmakta. Cezaevinde yatmakta, mağdur olmakta. Tüm ailesi 
ile birlikte perişan durumda olmaktadır. Bunu acındırmak için söylemiyorum. İnsanlar haksız 
yere bu duruma düştüklerinde büyük ızdırap çeker, kim olursa olsun dünyada. Şimdi Ahmet 
Topdağı ile ilgili iddianamenin 623. sayfasında başlayan 2-3 sayfa civarında diğer bütün 
sanıklarda da var, kes kopyala yöntemi ile yazılmış. Yazılara şöyle kısaca baktığımızda yani 
Sayın Cumhuriyet Savcısının iddianamesinde suç işlediği kanaatine varmasına neden olan 
delillere bakıyoruz. İddianamenin 623. sayfasında bütün sanıklarında ortak olduğu gibi Ek-A 
denen meşhur listede adı varmış. Şüphelinin komutan yardımcılığı yaptığı bölgede bir takım 
listeler hazırlanmış. Yani isimlerini saymıyorum, işte üstü uzun uzun yazılmışta yazılmış, 
günlükler bilmem neler, falan gibi. Bunun, bunların listelerinin yapılmasında bulunmuş gibi 
herhalde Savcı da yanındaydı hazırlarken listeyi ki başka delil yok çünkü. Plan seminerinde 
katılacak personel listesinde adı varmış, bu da çok önemli bir delil. Harbiye Orduevinden de yer 
ayırtmışlar yani önemli bir delil bu da suç işlemek için. Ayrıca bu seminerden önce 5. Kolorduda 
yapılan bir seminerde Türkiye Cumhuriyet Devleti ile Yunanistan arasında savaş çıktığında 
Bulgaristan durumu, konulu bir sunum yapmış, yani bu normal plan seminerinde değil daha 
önceki dönemlerde. Görevi gereği bu da önemli bir suç delili. Oturma planında fotoğrafı varmış, 
bu da iddianamede yazıyor. Seminerde oturacağı yer ile ilgili. Fotoğrafının bulunması da önemli 
bir delil olarak yazılmış. Hatta plan seminerinde isimlik listesinde de adı varmış. Tekrar tekrar 
yazmak için Ahmet Topdağı’nın ismini bunlar hep delil. Neticede ifadesi ile ilgili bir bilgisi, ifadesi 
ile ilgili isnat edilen suç ile ilgili bir bulgu, bilgisinin olmadığını belirtmiş. Şu anda sekiz tane şey 
saydım, sanki bir masal dinler gibi bir hikaye gibi bunu benim 7 yaşında çocuğum var ilkokula 
gidiyor, ben buna sorduğum zaman o bile sorguluyor bana neden baba, niye bu böyle. Yani 
şimdi biz ceza avukatlığı yaptığımız gibi hukuk avukatlığı da yapıyoruz. Zaman zaman vatandaş 
bize geliyor, diyor ki işte Ali Bey’den Ahmet Bey’den yüz lira alacağım var, bin lira, on bin lira 



alacağım var. Ben ona verdim şahitlerim var, şu var, bu var. Diyoruz ki yazı belgen var mı, yazılı 
imzalı belgen. Yok. Yani şu iddianame ile bilinen beş kuruş dava açsanız kazanamazsınız. 
Davanız ilk günde, ilk celsede reddolur. Fakat insanların para ile hiçbir değer ile biçilemeyecek 
zamanları harcanıyor. En güzel hayatının en rahat edecekleri dönemlerinde ızdırap çekmeleri 
sağlanıyor. Şimdi bu iddianamelerde önünüzde, arkanızda bulunan dosyalarda, klasörlerde 
deliller varsa bunları bize söyleyin, onların savunmasını yapalım. Hala ben başından beri çok az 
sıra geliyor konuşmak için ama sonunda özetlemiş Savcı. Kendisine balyoz bilmem ne harekat 
planı çevresinde görev teklif edildiği, nereden biliyoruz bunu. Yani hala öğrenemedik nereden 
teklif edildiğini bu görevi. Kim teklif etti, ne zaman, nerede? Daha akla şey geliyor, herhalde 
bunu hazırlayan savcı o anda yanındaydı, görev teklif edilirken. Bu görevi kabul ettiği Allah 
Allah. Yani bu görevi nasıl kabul ettiği yazıyor burada anlayamadım. Kabul etmiş olabilir falan da 
değil, kabul etmiş. Görevlendirmeye yetkili personel olarak tayin ve tespit edildiği, kim tespit 
etmiş? Mehmet Baransu mu tespit etmiş acaba veyahut da o birileri ile çalıştı. Çünkü sihirli 
bavuldan çıkmış ismi. Ayrıca birtakım personel timlerinin işte alışveriş merkezleri yazılmışta 
yazılmış. Bunlar hep kes kopyala herkeste aynı şeyler yazılmış. Ve neticede balyoz harekat 
planı kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti teşebbüs cebren ortadan kaldırma, teşebbüs 
suçu işlediği kanaatine varılmıştır. Efendim savunma yapacağız, ciddi bir iş yapıyoruz. Bir 
insanın özgürlüğünden bahsediyoruz. Lütfen ben geçen celse, son celse de avukatlığını 
yaptığım Recai Elmaz ile ilgili de Sayın Cumhuriyet Savcısına da ısrarla söyledim. Lütfen bizi iyi 
dinleyin, bizi dinleyin. Sayın Heyet dedim ki bu akşam tutuklama kararı verecekseniz bize somut 
bir şeyler söyleyin. Bu miş mış Cumhuriyet Savcısının yanında olmuş gibi hazırladığı, hazırlamış 
olduğu iddianame ile insanları özgürlüğünden tekrar tekrar mahrum etmeyin, lütfen bu akşam bir 
karar verin. Bu insanları serbest bırakın, benim her iki müvekkilim içinde aynı şeyleri defalarca 
söyledim. Bakın şimdi soru sormanız gerekecek. Ne soracağınızı çok merak ediyorum. Çünkü 
yani ifadesinde de bir şey yok. Seminere katılmış, oturmuş seminerde. Hatta bir iki gün sonra 
izin almış devamını da getirmemiş, evine gitmiş. Oradan birliğine gitmiş. Yani bir şey kabul 
etmedi. Biz etmedi diyoruz. Ettiğine dair bir delil göstermek zorundasınız. Her an, her dakika, her 
saati burada eziyettir, ızdıraptır. Benim vicdanım sızlıyor, hukuk adına vicdanım sızlıyor. Yani 
bırakın avukatlığı yani sıradan bir insana da bunu yapılmaz. Böyle bir şey olamaz. Somut bir 
şeyler göstermeliyiz. Eğer kabul ettiyse onun o günü kabul ettiğine dair şahitler göstermeniz 
lazım. Yazılı, imzalı tebliğ belgelerini göstermeniz lazım. Bugün göstermeniz gerekir onu. Bu 
akşam yine cezaevine gittiğinde yarın cezaevinden tekrar geldiğinde yarın yine 
gösteremeyeceksiniz, yok böyle bir şey. Olmayan şeyden dolayı da özgürlüğünden mahrum 
bırakılamaz insanlar. Sayın Heyetinize saygı duyuyorum. Hukukçuluğundan hiç şüphem yok. 
Ama sizin hukuk anlayışınız veyahut da hukuk eğitiminiz ile bizim hukuk anlayışımız ve 
eğitimimiz farklı mı acaba? Yani başka başka ülkelerin hukuk fakültelerinden mi mezunuz? Onu 
merak etmeye başladım burada başından beri. Tekrar tekrar söylüyorum, yani şahsınıza karşı 
Makamınıza karşı hiçbir şeyim yok. Son derece saygı duyuyorum. Ama bizi tatmin etmek 
zorundasınız. Bize demelisiniz ki Ahmet Topdağı şu tarihte, şu saatte bu görevi tebliğ etmiş. 
Veya şu tarihte, şu saatte, şurada 5 kişi şahit var bu fişleme yapmış veya şu şu şu kişileri irticacı 
diye ordudan ilişiğini kesmeyi önermiş ve ilişiğinin kesilmesinde etkin rol oynamış. Çünkü 
elimizde yazılı, imzalı belgeler var. Yok yok yok yok yok. Yoktan var, yoktan var ediyoruz. Yani 
tutukluluk yoktan var oluyor. Onun için lütfen tekrar tekrar söylüyorum, Sayın Cumhuriyet 
Savcısı Ahmet Topdağı’n böyle bir görevi aldığının, kabul ettiğinin, buraya adını yazdırdığının 
belgesini bugün gösterin bize. Aklıma hep şey geliyor. Eve gidiyorum, büroma gidiyorum, 
diyorum ya bir şey var sonunda çıkacak herhalde, çıkmıyor bir yerden. Yani Gölcük’ten, 
Eskişehir’den falanda çıkmıyor. Çünkü Ahmet Topdağı ile ilgili çıkan veya Recai Elmaz ile ilgili 
ben diğer tüm sanıklar ile ilgili hemen hemen yeni bir şey yok. Yani delil yok. Somut delil yok. 
Hani biz burada şüpheden sanık yararlanır, şüphe sanık aleyhine yorumlanamaz. Hani 
cezalandırmanın olmazsa olmaz kuralı her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil, kuvvetli 
suç ihtimali. İddianameyi hazırlayan Sayın Cumhuriyet Savcılarının kanaati, suç işlediği 



kanaatine varmaları ki bunda Harbiye Orduevinde kalmak içinde yer ayırtılmış, fotoğrafları falan 
var delil olarak. Yani bu kanaat sizce yeterli mi, bir insanın özgürlüğünün elinden alınmasına? 
İsyankar gibi konuşuyoruz, isyan ediyoruz. Çünkü yani biz böyle bir hukuk bilmiyoruz. Ben bir 
yerlere bir şeyler yazmıyorum. Burada birbirimizle hukukun felsefesini yapıp ceza usul yasasının 
veya ceza yasasının suçun birtakım şeylerinden usullerinden falan konuşmaya gerek yok. 
Birbirimize ders vermeye, anlatmaya gerek yok. Ama şu deliller ile şu mevcut durumlarla ceza 
vermeniz mümkün değil, mümkün değil. Bir tek yolu var. Arkanızdaki dosyalarda veyahut da 
çekmecelerinizde veyahut da mahkemenin kasasında gizli bir şeyler varsa, sonradan çıkacak 
varsa bizi de yormayın. Gerçekten yormayın, onlar ile ilgili savunma yapalım. Şu durumda, şu 
salonda hemen hemen hiç kimseye ceza veremeyeceksiniz. Bu zabıtlara geçecek, bu davanın 
sonunda da görülecek. Onun için lütfen biran için, bu akşam en azından verilecek bir karar ile 
tahliye kararı verilsin. Herkes geliyor. Burada yargılamayı yapalım keyifli keyifli. Arz ediyorum.” 

Mahkeme Başkanı:”Evet soru sorma hakkını kullanmak isteyen var mı?” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Plan seminerine katılmış mıydınız?” 
Sanık Ahmet Topdağı:”Evet katıldım. Egemen harekat planı seminerine katıldım.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Ama sunum yapmadım diyorsunuz.” 
Sanık Ahmet Topdağı:”Hayır yapmadım.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Daha öncesinde kolorduda yapılan plan çalışmasında bir 

sunum yaptınız.”         
Sanık Ahmet Topdağı:”Kolordudaki plan çalışmasında.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Muhtemel Türk-Yunan savaşında Bulgaristan’ın durumu ile 

ilgili.”           
Sanık Ahmet Topdağı:” Bulgaristan’ın durumu konulu bir çalışma hazırladım, takdim 

etmek üzere. Zaman yetersizliğinden takdim etmediğimi zannediyorum ama bu konuyu 
hazırladım.” 

Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Yani bu kolorduda yapılan çalışmalar plan semineri için 
yapılmış olan ön çalışmaydı.” 

Sanık Ahmet Topdağı:”Evet evet.”             
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Ancak onunla ilgili herhangi bir sunum yapmadım 

diyorsunuz.”   
Sanık Ahmet Topdağı:”Yani onu hatırlamıyorum. Çünkü zaman öğle zamanına gelmişti. 

Zaman kısalmıştı. Atladılar gibi geliyor bana ama onu takdim etmek üzere hazırlamıştım, ya 
şeye yüklemiştik bilgisayar sistemine.”             

Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Tamam. Başkanım.”   
Sanık Ahmet Topdağı:”O kolordudaki plan çalışması ile. 1. Ordudaki değil.”             
Mahkeme Başkanı:”Evet avukatını açalım.”  
Sanık Ahmet Topdağı müdafii Av. Haluk Demirkılıç:”Türk-Yunan savaşında Bulgaristan’ın 

durumu ile ilgili soru sordunuz güzel. Yani soru sormanıza da aslında sevindim, mutlu oldum 
yani. İlk defa çünkü Recai Elmaz’ın da savunmanlığını yaptığımda ona hiçbir soru sorulmamıştı. 
Bu sanığa sorulması da güzel bir şey. Ama sormanız gereken balyoz harekat planı denilen 
sözde, hayali, hikaye ile ilgili bir soru sorsaydınız daha çok mutlu olurdum. Yani nasıl kabul ettin 
veya bu görevi nasıl aldın, nasıl çalışmalar yaptın. Belki, lütfen onu sorun. Belki onlar için bir 
şeyler söyler, nasıl görev aldığını, nasıl kabul ettiğini. Yoksa Türk-Yunan savaşında 
Bulgaristan’ın durumu, sunum yapıp yapması herhalde bu dava ile çok önemli değil. Teşekkür 
ederim.”            

Mahkeme Başkanı:”Peki yerinize geçebilirsiniz. Cemal Candan. Müdafiiniz hazır.” 
Sanık Cemal Candan:”Evet, burada.” 
Mahkeme Başkanı:”Size de haklarınız hatırlatılmıştı. Siz vardınız değil mi hakların 

hatırlatıldı duruşmada?” 
Sanık Cemal Candan:”Evet.” 
Mahkeme Başkanı:”Vardınız.”   



Sanık Cemal Candan:”Vardım.” 
Mahkeme Başkanı:”Savunmanızı yapacaksınız.” 
Sanık Cemal Candan:”Evet.” 
Mahkeme Başkanı:”Buyurun.” 
Sanık Cemal Candan:”Öncelikle benden önce söz alan bütün sanıkların ve müdafii 

avukatların iddianamedeki suçlamaların asılsız ve düzmece olan dijital verilere dayandığı ve delil 
niteliği taşımadığı, birçok tutarsızlıklar ve yanlışlıklar içerdiği, bu yönü ile art niyetli olarak 
hazırlandığı yönündeki düşüncelerine katılıyorum. İddianamede Ek-A görevlendirmede yetkili 
personel listesinde yer almak ve bu çerçevede taburumdan Ek-B görevlendirilecek kategoriler 
listesine 3 ve Ek-C ilişiği kesilmesi teklif edilen personel listesine 1 kişiyi seçmek ile 
suçlanıyorum. Kimin tarafından hazırlandı belli olmayan, sahte dijital veri ve bilgisayar çıktılarına 
dayanan, sözde böyle bir emir ve herhangi bir görev almadım. Bu konular ile ilgili hiçbir bilgim de 
yoktur. Bu kapsamda şahsıma kişiye özel olarak tevdi edildiğine ve benimde bu görevi kabul 
ettiğime ve bu doğrultuda çalışma yaptığıma dair herhangi bir delil bulunmamaktadır. Yine 
benim gibi sadece Ek-A görevlendirmede yetkili personel listesinde yer alan ve benden önce söz 
alan bütün sanıkların bu ek ile ilgili olarak tutarsızlıkları ve sahtelikleri göstermek için yaptıkları 
açıklamalara tamamen katılıyorum. Bu nedenle gerektiği takdirde bu konudaki görüşlerimi 
mahkemenin ilerleyen safhalarında kullanma hakkımı saklı tutarak bu safhada benzer 
görüşlerimi yinelemenin gereksiz olduğunu düşünüyorum. Ancak sadece bir noktaya dikkatinizi 
çekmek istiyorum. Çünkü tabur komutanı olarak görev yaptığım süreç incelendiğinde sözde beni 
görevlendirenlerin bana bu teklifi yapmayacakları, benim de bu teklifi kabul etmeyeceğim 
ortadadır. Ben tabur komutanlığı görevine Ağustos 2002 tarihinde başladım ve toplam 8 ay 
görev yaptıktan sonra Mart 2003 sonunda da ayrılarak 5 Nisan 2003 tarihinde Ankara’da yurtdışı 
daimi görev hazırlık kursuna katıldım. Arkasından da 30 Temmuz 2003 tarihinde 3 yıllığına 
Viyana’da daimi göreve gittim. Bana yurtdışı daimi göreve gideceğim Mart 2002’de tebliğ 
edilmişti. Yani tabur komutanlığı görevime başlamamdan 6 ay Ek-A planın hazırlandığı iddia 
edilen tarihten 12 ay öncesinden Viyana’ya yurtdışına göreve gideceğim ve bu sebeple de Mart 
2003’de tabur komutanlığı görevimden ayrılacağım, Viyana’da da 3 sene kalacağım belliydi. 
Bununla ilgili emirler ve pasaportumun ilgili sayfası mahkemenize sunulmuştur. Ayrıca ilgili 
belgelerin ihtiyaç duyulması halinde Genelkurmay Başkanlığından istenmesi mümkündür. Yani 
Ağustos 2002’de Lüleburgaz’da tabur komutanlığı görevine başlamamdan 6 ay öncesinden hem 
ben hem de bütün komutanlarım benim tabur komutanlığı görevimi toplam 8 ay yapacağımı ve 
Mart 2003 ayı sonunda Lüleburgaz’dan ayrılacağımı biliyorlardı. Nitekim planlandığı şekilde Mart 
2003 sonunda Lüleburgaz’daki tabur komutanlığı görevimden ayrıldım. Yurtdışı daimi görev 
kursunu müteakiben de 2003 Ağustos ayında, Ağustos ayından 2006 Ağustos ayına kadar 
yurtdışındaydım. Üstelik toplam 8 ay görev süremin ilk 2 ayı Pınarhisar’da Mehmetçik 2002 
Tatbikatının hazırlık ve icrası ile geçti. Arından 3-22 Kasım 2002 tarihleri arasında da yaklaşık 1 
ay süre ile yurtdışında Almanya’da NATO Okulunda kurstaydım. Yani fiilen Lüleburgaz’da 
bulunduğum süre yaklaşık 5,5 aydır. Yine bunun belgeleri de avukatlarım aracılığı ile 
mahkemenize verilmiş olup, gerek görüldüğü takdirde Genelkurmay Başkanlığından istenebilir. 
Durum böyle iken kısa bir süreliğine görev yapacak ve ardından 3 sene boyunca Viyana’da 
bulunacak şahsıma niçin birileri sözde darbe planında görev versin. Bu hususun mantıklı 
olmadığını değerlendiriyorum. Sonuç olarak hiçbir delile dayanmayan hakkımdaki iddialar sahte 
ve düzmece olmalarının yanında tamamen saçma ve tutarsızdır. Bu aşamada bu komployu 
hazırlayanların bulunmasını ve cezalandırılmasını, tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum. 
Söyleyeceklerim bu kadardır.” 

Mahkeme Başkanı:”Nüfus, Adli Sicil bilgilerinizi okuyorum. Gökhan Murat Üstündağ. 
Hakkı oğlu.” 

Sanık Cemal Candan:”Evet. Cemal Candan.” 



Mahkeme Başkanı:”Pardon. Az önce okudum ama şey yaptık. Cemal Candan Şükrü oğlu 
Türkan’dan olma 25.06.1962 doğumlu Antalya/Manavgat nüfusuna kayıtlı adli sicilinde herhangi 
bir ilam yok.” 

Sanık Cemal Candan:”Doğrudur.” 
Mahkeme Başkanı:”Doğru klasör 77 dizi 231 ve devamında Cumhuriyet Savcılığınca 

alınan 2 sayfadan ibaret ifadeniz var doğru mu? Bu ifadeyle ilgili.” 
Sanık Cemal Candan:”Doğrudur herhangi bir değişiklik yok.” 
Mahkeme Başkanı:”Düzeltmek istediğiniz ilave etmek istediğiniz bir şey var mı?” 
Sanık Cemal Candan:”Hayır yok.” 
Mahkeme Başkanı:”Yok. Evet sanık müdafiinden savunmaya ilave edeceği bir husus olup 

olmadığı soruldu.” 
Sanık Cemal Candan müdafii Av. Ziya Kara:"Evet efendim buradayım.” 
Mahkeme Başkanı:”Buyurun.” 
Sanık Cemal Candan müdafii Av. Ziya Kara:"Efendim avukatlarla ilgili bir fıkra anlatılır 

malumdur sizde bilirsiniz. Bir şahıs kasten adam öldürmekten suçüstü yakalanır ve hakim 
karşısına çıkarılır. Yani öyle suçüstüdür ki silah elinde, öldürdüğü şahıs yerde daha silahın 
namlusundan duman tütüyor her şey ayan beyan ortada. Avukat istiyorum der. Başkan yahu 
avukatı ne yapacaksın her şey ayan beyan ortada avukat senin nesini savunacak deyince bende 
onu merak ediyorum der. Şimdi gerçekten öyle bir şahsı savunmak bile şu anda bizim içinde 
bulunduğumuz durumdan çok daha kolay. Müvekkilim Cemal Candan meşhur liste Ek-A’da 
görevlendirmede yetkili personel listesinde yer aldığı için şuanda huzurunuzda. 65. Mekanize 
Tugay Tank Tabur Komutanı o tarihte. Listede ismi yer alıyor ve taburundan 3 kişi görevlendirme 
yetkisinde 1 kişide ilişiği kesilecek personel listesinde yer aldığı için Savcı tarafından tüm deliller 
çok ağır bir suçlama için Bakanlar Kurulunu cebren görevden almak şeklinde, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetini cebren görevden almak şeklinde, bir suça teşebbüs etmekten hakkında 
dava açılabiliyor. Biz bu dava açıldığında aslında çok şaşırmıştık. Bu kadar basit delillerle bir 
insan hakkında nasıl dava açılabiliyor. Ama gelinen noktada bırakın dava açılmayı aylardır bu 
tutukluluk devam ediyor. Peki, nedir hakkındaki delil? Biraz önce meslektaşım bunu gayet güzel 
söyledi. Yani şimdi biz ne söyleyelim bu müvekkilin böyle bir listede yer almasından kesinlikle 
haberinin olmadığını size nasıl ispatlayalım? Olmayan bir şeyi ispat noktasında ne kadar 
zorlandığımızı zannediyorum fark ediyorsunuz. Bu belgelerin bu dijital belgelerin sıhhati 
konusunda çok ciddi şüpheler uyandıracak şekilde savunmalar yapıldı. Ama şu çok açık 
görülüyor ki bu savunmalar sizi tatmin etmemiş. Niye tatmin etmemiş? Çünkü hala tutukluklar 
devam ediyor. Peki, o zaman biran için bu belgelerin gerçek olduğunu kabul edelim farz ve kabul 
edelim. Ek-A belge doğru peki doğru olması müvekkil yönünden neyi değiştirir? Yani bu belge 
doğru diye ve ismi orada yer alıyor diye Cemal Candan’ın nasıl böyle bir eylemin içinde olduğu 
kabul edilebilir. Bunun delili nedir, bununla ilgili bir fiziki takip tutanağı mı vardır, bir iletişim 
tutanağı mı vardır, bir tanık beyanı veya gizli tanık beyanı mı vardır? Hayır, hiçbir şey yok. Şimdi 
Emniyet tarafından biliyorsunuz bir takım listeler Gölcük’teki bulunan delillerden sonra birtakım 
yeni delillerden sonra bir değerlendirmeler yapıldı. Müvekkil hakkında bakıyorum ne 
değerlendirme yapılmış. Müvekkil hakkında eski veri adı altında dosyası adı altında iki tane delil 
konmuş 1) Balyoz harekat planı, 2) Orgeneral Çetin Doğan’ın konuşması. Yeni veri olarak ne 
konmuş yani Gölcük’teki bulunan delillerden sonra? 1.’si altında Kurmay Albay Turgay Tekmen 
ismi olan ve Kara Kuvvetleri 15. Kolordu Komutanlığından çıktığı başlık bilgilerinden anlaşılan ve 
içeriği itibari ile de Milli Güvenlik dersine girecek öğretmenler için kılık kıyafet konusunda ve 
laiklik ilkesi konusunda hassasiyetlerini sürdürmeleri ve bu konuda hassas olmalarını öğütleyen 
bir emir. Bunun Cemal Candan’la ne ilgisi var Allah’ınızı severseniz yani bunu birisi bir aklıselim 
bize izah etsin. Bu delilin yeni bir delil olarak Cemal Candan’ın müvekkilimin tutuklanmasının 
devamı için nasıl bir delil olabilir. İkinci bir delil, yani bu Gölcük’te ele geçirilenlerle ilgili çünkü 
herkes için aynı yapılmış. Sayın komutana arz isimli yine altında hiçbir imza olmayan bir dijital 
belge. Şimdi Sayın Başkan bunun müvekkil yönünden tutukluluğun devamı bakımından nasıl 



yeni bir belge olabilir. Bunlar belki şunun için denebilir ki; balyoz harekat planının başka yerlerde 
de zaten Savcılarda yeni sorgularda da onu soruyorlar. Tutuklamanın devamında tahliye 
taleplerin reddinde hep bu gerekçeler gösteriliyor. Yeni belgeler ele geçirildi Gölcük’te ve 
Eskişehir’de efendim yeni belgeler olduğunu varsayalım. Peki, bunlar Cemal Candan’ın böyle bir 
görevden haberdar olduğunu ve bunu kabul ettiğini nasıl ispat edebilir? İnanın bir akıl tutulması 
yaşıyoruz. Yani böyle bir delille insanların özgürlüklerinden, ailelerinden uzaklaştırılmaları, 
mesleki olarak bitirilmeleri ve burada kişiliksizleştirilmeye çalışılması bir insan hakkı çok ciddi bir 
insan hakkı ihlalidir. Bu delillerle eğer yeni belgeler oluşturulmayacaksa, bu delillerle 
mahkumiyet kesinlikle mümkün değildir. O zaman bu insanlar bu zindanlarda geçen günlerinin 
hesabını kimlerden soracaklar ve bunun vebalini kimler nasıl ödeyecek? Müvekkilimin hiçbir 
şekilde Ek-A listeden, görevlendirmeye yetkili personel listesinden haberi yoktur. Ve kendisi 
yurtdışına seçilmiş bir personel Viyana’ya gidecek Türk Silahlı Kuvvetlerinde yurtdışı daimi 
görevli hakikaten çok önemlidir. Her şeyine dikkat eder personel ve böyle bir maceranın içerisine 
girecek. Bakın bunlar mantığa da aykırı ama bunu bir türlü Sayın Heyete izah edemiyoruz. Yani 
inanın bu konuda çok ciddi bir ön yargı oluştuğu görülüyor. Önyargıyı yıkmak da çok zor biz 
burada bir önyargıyı yıkmaya çalışıyoruz. Diyeceksiniz ki; hayır bizde önyargı yok ama şu ana 
kadar gelinen noktada verdiğiniz kararlar çok ciddi önyargılar taşıdığını maalesef gösteriyor. Biz 
bundan sonra en azından bu önyargıların yılıp gerçeklerin görülmesini umuyoruz ve 
müvekkilimin tahliyesine ve beraatına karar verilmesini talep ediyorum.” 

Mahkeme Başkanı:”Peki soru sormak isteyen var mı?” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Atılı suçlama tarihinde 65. Mekanize Tugayda Tank Tabur 

Komutanı olarak görev yapıyordunuz.” 
Sanık Cemal Candan:”Evet.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”7 Nisan 2003 tarihinde kursa başladınız yurtdışına 

gidebilmek için.” 
Sanık Cemal Candan:”Evet.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Bağlı bulunduğunuz 5. Kolordu Komutanlığının 1. Orduda 

yapılan plan seminerindeki sunum için siz komutanlık olarak herhangi bir katkınız oldu mu? 
Sanık Cemal Candan:”Herhangi bir katkım olmadı. Bana polis tutanakları sorulmadığı için 

ona itirazım olduğunu söylemedim. Yalnız orada öyle bir şey geçiyor ifade. Benim kesinlikle 
bununla hiçbir alakam yok. Zaten olamaz 5. Kolordu Karargahında değilim.” 

Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Tamam Başkanım.” 
Mahkeme Başkanı:”Yerinize geçebilirsiniz. Gökhan Murat Üstündağ sizinde hazır 

bulunduğunuz duruşmada CMK 147 ve 191. maddesindeki haklar hatırlatılmıştı. Haklarınızı 
biliyorsunuz, müdafiiniz hazır mı? 

Sanık Gökhan Murat Üstündağ:”Hazır.” 
Mahkeme Başkanı:”Savunmanızı yapacaksınız buyurun.” 
Sanık Gökhan Murat Üstündağ:”Evet. Sayın Başkan, Sayın Heyet benim ismimde Ek-A 

listenin 5. Kolordu bölümünde 19. sırada geçmektedir. Ben hiçbir şekilde böyle bir görev 
almadım, hiç kimse bana böyle bir görev tebliğ etmedi. Hiçbir listenin hazırlanmasında teşkilinde 
de görevli almadım. Verilen emirler gereği diğer bütün tugayların harekat ve eğitim şube 
müdürleri gibi 65. Mekanize Piyade Tugayı Harekat ve Eğitim Şube Müdürü olarak söz konusu 
seminere katıldım. Herhangi bir sunum veya konuşma yapmadım. Seminere katılanlar içerisinde 
en düşük rütbeli subaylardan birisiydim. 2002 yılı Temmuz ayında Temmuz sonunda Kara Harp 
Akademisinden Kurmay Yüzbaşı olarak mezun oldum. 30 Ağustos’ta da aynı yılın 30 
Ağustos’unda da Kurmay Binbaşılığa terfi etmiştim ve katıldığım ordu çapında ilk plan semineri 
idi. 2007 yılı 30 Ağustos tarihinde kurmay albaylığa terfi ettim. Ve 2008 yılı Şubat ayında kendi 
isteğimle emekli oldum. Amacım bir süredir düşündüğüm Akademik kariyer hayalimi 
gerçekleştirmek ve daha serbest yaşamaktı. 2006 ve 2007 yıllarında da kurmay yarbay 
rütbesindeyken de yine emeklilik girişimlerim olmuştu. Herhangi başka bir niyetim olsa neden 
albay olur olmaz kıdemli albaylığı bile beklemeden kendi isteğimle emekli olayım? Bu kurmay 



camiasında çok nadir bir durumdur. Meslekte kalsaydım. Yükselme, general olma şansım vardı. 
Takdir sizlerindir. Sonuç olarak, tarafıma isnat edilen bütün suçlamaları reddediyor, tahliyemi ve 
beraatımı talep ediyorum. Bu kadar.” 

Mahkeme Başkanı:”Evet nüfus adli sicil kaydınızı okuyorum. Gökhan Murat Üstündağ.” 
Sanık Gökhan Murat Üstündağ:”Evet.” 
Mahkeme Başkanı:”Hakkı oğlu, Gülay’dan olma, 1965 doğumlu 

Osmaniye/Merkez/Hacıosmanlı mahallesi nüfusuna kayıtlısınız adli sicilinizde herhangi bir ilam 
gözükmüyor.” 

Sanık Gökhan Murat Üstündağ:”Evet.” 
Mahkeme Başkanı:”Size ait, size mi ait?” 
Sanık Gökhan Murat Üstündağ:”Evet.” 
Mahkeme Başkanı:” Klasör 143 211, 210-211’de Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan 

ifadeniz mevcut doğru mu bu ifadeniz?” 
Sanık Gökhan Murat Üstündağ:”Doğrudur, katılıyorum evet.” 
Mahkeme Başkanı:”Ekleme istediğiniz bir şey var mı?” 
Sanık Gökhan Murat Üstündağ:”Hayır.” 
Mahkeme Başkanı:”Yok, sanık müdafiinden savunmaya ilave edeceği bir husus olup 

olmadığı soruldu.” 
Sanık Gökhan Murat Üstündağ müdafii Av. Ali Ozan Açıkalın:"Müvekkilimin savunmasına 

aynen katılıyoruz. Kendisinin general olma şansı olmasına rağmen 2008 yılında kendiliğinden 
emekli olmuştur. Emekli bir kişinin de delillere etki etme olasılığının sizin takdirinize bırakıyoruz. 
Ayrıca kaçma delilleri karartma şüphesi yoktur. Kendisi çağrıldığı gibi duruşmalara gelmiştir. 
Tüm duruşmalarda vardır. Ama ne yazık ki tutukludur. Biran önce tahliyesini talep ediyoruz.”  

Mahkeme Başkanı:”Soru sorma hakkını kullanmak isteyen var mı? Fatih Altun. Siz 
geçebilirsiniz yerinize. Evet CMK 147 ve 191. maddesindeki haklar hatırlatıldı duruşmadaydınız 
öyle mi? 

Sanık Fatih Altun:”Evet.” 
Mahkeme Başkanı:”Biliyorsunuz haklarınızı?” 
Sanık Fatih Altun:”Evet.” 
Mahkeme Başkanı:”Müdafiiniz hazır, hazır mı? 
Sanık Fatih Altun:”Hazır.” 
Mahkeme Başkanı:”Hazır, buyurun savunmanızı yapabilirsiniz.” 
Sanık Fatih Altun:”Sayın Başkan bu davadaki iddialar delil niteliği taşımayan, sahte dijital 

verilere dayandırılmıştır. Dolayısı ile sahte iddiaların ve delillerin hukuki niteliği yoktur. Hal böyle 
olunca savunulacak bir konuda yoktur. Suçlamaları yok hükmünde sayıyorum. Bunun için ben 
delillerin hukuki niteliği kanıtlanmadan bir savunma yapmayacağım. Ancak birkaç hususa 
değineceğim. Asılsız iddialarla dolu iddianame sayısız maddi hata ile doludur. Bu hatalarla 
maddi gerçeğe nasıl ulaşacağımız ise muammalı bir konudur. Zira CD’lerin sahteliği konusunda 
hiç kimsenin kuşkusunun kalmamasına rağmen usul hükümleri ileri sürülerek delillerin 
değerlendirilmesi safhasına geçilmeden bu konu ile ilgili Mahkemeniz bir karar vermiyor. Karar 
vermeyince ne oluyor? 163 kişinin özgürlüğünün gaspı devam ediyor. Halbuki usul esasa giden 
yoldur, usulden beklenen esasa hizmettir. Esas olan nedir? Masumiyet karinesidir. Masum 
insanların özgürlüğüdür. Yargılamanın böyle usule aşık, esastan bağışık bir şekilde 
sürdürülmesi ile özgürlüklerimiz gasp ediliyor. Maalesef ülkemizde katalog suçları kavramına 
atfedilen kutsiyet nedeni ile cezaevlerinde kader mahkumlarından daha fazla katalog mahkumu 
bulunmaktadır. Bu uygulamaların tadına varan komplocular yeni sahte belgeler üretiyor ve yeni 
hayatların kararmasına sebep oluyor. Bu daha ne kadar sürecek? Sayın Başkan bu salonda 83 
kişi Ek-A denen sahte bir belgede ismi yer aldığı için yargılanmaktadır. Bizler yıllarca bu ülkenin 
bekası için hizmet ettik. Ama maalesef komplocuların Ek-A’sı devletin bekasının önüne geçti ve 
bizi bu kutsal vazifemizden alı koydu ve son söz; yargıçlar vicdanlarına göre karar verir. 
Buradaki vicdandan kasıt hiçbir etki altında kalmadan tarafsız ve adil bir karar beklentisidir. 



Yoksa bir acıma ya da bir merhamet değildir. Toplumun yargıçlardan beklentisi da budur. Çünkü 
biliyoruz ki eğer konuşmaz susarsa vicdanlar, suçsuz insanlarla dolar zindanlar. Maalesef 
ülkemizde de durum budur. Hukuksuzluk diz boyunu aşmıştır. Bu gidişe bir dur denmelidir. 
Buradan ülkemizin duyarlı insanlarına sesleniyorum. Bu hukuksuzluğa karşı yetti artık, hayır 
demek için sıranın size gelmesini mi bekliyorsunuz? Söyleyeceklerim bunlardır.” 

Mahkeme Başkanı:”Nüfus ve adli sicil kaydınızı okuyorum. Fatih Altun, Kemal oğlu, 
Müfide’den, 25.04.1966 doğumlu, Artvin/Şavşat nüfusuna kayıtlı. Sicilinizde herhangi bir ilam 
kaydı yok.” 

Sanık Fatih Altun:”Doğrudur.” 
Mahkeme Başkanı:”Klasör 164 dizi 306 ve devamında Diyarbakır Cumhuriyet 

Başsavcılığınca alınan ifadeniz mevcut, ifadeyi kabul ediyor musunuz? İlave edeceğiniz bir 
husus var mı?” 

Sanık Fatih Altun:”İlave edeceğim herhangi bir şey yok. Ancak 36 sayfa olan ve tamamen 
birbirini hemen hemen tekrarı olan uzunca sorulardan oluşan bu ifademde kelime hataları vardır. 
Dolayısıyla aleyhte olan aleyhte yorumlana bilecek yazım hatalarını kabul etmiyorum. Ama onun 
dışındaki ifademi genel anlamını kabul ediyorum.” 

Mahkeme Başkanı:”Peki sanık müdafiinden savunmaya ilave edeceği bir husus olup 
olmadığı soruldu.” 

Sanık Fatih Altun müdafii Av. Kürşad Veli Eren:"Sayın Başkan, Sayın Üyeler müvekkilim 
benim devre arkadaşımdır. Ben kendisini çok yakından tanıyorum ama bir kısım 
meslektaşlarımın da söylediği gibi bu davada savunma yapmak gerçekten çok zor oluyor ve ben 
çok zorlanıyorum. İspat yükünü tersine çevirdiniz. Bizden müvekkillerimizin suçsuzluğunun 
ispatını bekliyorsunuz. Delil gösteremiyorsunuz. İddianamede yazılı delillerin ve dosyada 
bulunan delillerin yetersiz olduğunu biliyorsunuz. Sakın bilmiyoruz demeyin, biliyorsunuz, bile 
bile yapıyorsunuz. O zaman bizim aklımıza gelen acaba diyoruz. Bizim bilmediğimiz şeyler mi 
var? Soruyoruz; hayır diyorsunuz. Müvekkillerime soruyorum; hayır diyorlar. Biz bu işin içinden 
çıkamıyoruz. Benim 9 müvekkilim var. Bu artık hukuk dışına çıkmış bir davadır. Bu dava hukuk 
çerçevesinde yürümüyor. 9 müvekkilimin 9’u içinde söylüyorum. Ben avukat değilim. Bu 
meslekten soğudum, hukuktan da soğudum, beni bu dava soğuttu. Ben diyorum ki; 9 
müvekkilimin 9’u içinde hayatımı ortaya koyuyorum siz ispatlayın suçlu olduklarını böyle bir suçu 
işlediklerini yazılı ya da herhangi bir delille getirin ortaya koyun ben kellemi ortaya koyuyorum. 
İspatlayamazsanız özür dileyip mesleğinizden çekilin. Bırakın bu mesleği, söyleyecek başka 
şeyim yok.” 

Mahkeme Başkanı:”Soru sormak isteyen var mı?” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Atılı suçlama tarihinde Edirne’de 3. Mekanize Piyade 

Taktik Tümeninde Harekat ve Eğitim Şube Müdürü olarak kurmay binbaşı olarak 
çalışıyordunuz.” 

Sanık Fatih Altun:”Doğrudur.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Plan seminerine katıldınız mı?” 
Sanık Fatih Altun:”Her iki plan seminerine yani 5. Kolordu Komutanlığında.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Plan çalışmasına katıldınız.” 
Sanık Fatih Altun:”Evet ona da katıldım, diğerine de katıldım. Ancak iddianame az önce 

söyledim, sayısız maddi hatalarla doludur. Bende de böyle bir hata yapmış. Ben soruşturmam 
Diyarbakır’daki sorguda Çorlu’da katıldım 5 dakikalık takdimim vardı onu dahi yapmadığımı 
hatırlamıyorum demiştim. Hoş onu yapmış olsam da içinde bir suç unsuru yok şuan söylüyorum 
yapmadıysam onu ben başka yerlerde defalarca yaptım egemen harekat planı ile ilgiliydi 
dolayısıyla onu yaptı kabul edin. Orduda ben plan seminerine katıldım takdim yapmadım. 
İddianamede de bu husus yanlıştır.” 

Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Plan çalışmasında sunum yaptım diyorsunuz. O sunumun 
içeriğini hatırlıyor musunuz?” 



Sanık Fatih Altun:”Kolordu plan çalışmasında sunum yapmamış olabilirim ama varsayalım 
yaptım. O da egemen harekat planı ile ilgili tümenin yani 3. Mekanize Taktik Piyade Tümeninin 
karşı ülkeye, komşu ülkeye karşı harekatıyla ilgili o iddianamede yer alan geri bölge emniyeti ile 
ilgili yapmıştır konusu maddi hatadır. Onun için dedim iddianame maddi hatalarla doludur diye. 
Bu konuda da avukatım zaten itiraz dilekçesini Nisan ayında yanılmıyorsam vermişti.” 

Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Bu kolorduda yapılan plan çalışmasıyla ilgili herhangi bir 
kadro tatbikatı yaptınız mı? Ya da yaptık şeklinde herhangi bir açıklamanız beyanınız var mı?” 

Sanık Fatih Altun:”Hayır bununla ilgili yaptık demedim. Benim o sorgu esnasında çok 
kadro tatbikatı yaptık dediğim, değişik konularla ilgili olarak defalarca kadro tatbikatı yaptım 
meslek hayatım boyunca onunla ilgili var.” 

Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Evet.’ 
Sanık Fatih Altun:”Ama bu konuyla ilgili yoktur. Olsa dahi bakın tekrar söylüyorum. Olsa 

dahi bizim tümenin görevi komşu ülke ile ilgili olarak icra edilen taarruzi harekat olduğu için olsa 
dahi yapılan husus sizin o sorgulamak istediğiniz konuyla ilgili değildi sivilde hiç değildir zaten.  

Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Şimdi bu plan çalışmasında işte sunum yaptığınız 
iddiasıyla ilgili o sunumunuzun içeriği noktasında Savcılık aşamasında şöyle bir beyan zapta 
geçmiş; dış tehdide ilişkin olduğunu ancak geri bölge emniyeti açısından da bir yetersizlik ya da 
iç tehdit ve emniyetinden daha büyük ölçüde olduğu durumlarda alternatif plan denilen iç 
Anadolu tugaylarının desteğinden bahsediyorsunuz. Ve hatta işte klasör 164 sayfa 282’de Kara 
Kuvvetleri Komutanlığı ve Genelkurmayında niyetinden bahsediliyor. Yani bu niyetten kastedilen 
husus nedir? Yani bu bir plan seminerinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı veyahut da 
Genelkurmayın bir niyeti varsa bunu direk olarak o konu ile ilgili zaten mesaj emrinde belirtmez 
mi? yani niyet okuma gibi bir şey mi var?” 

Sanık Fatih Altun:”Şimdi anladım. Müsaade ederseniz önce konuları ayıralım bir kere 
benim yaptığım takdim sadece bir tümenin.” 

Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Evet.” 
Sanık Fatih Altun:”Taarruzu ve harekat takdimidir. Dolayısı ile bunun bir geri bölge 

emniyetiyle ilgili husus da söz konusu değil, 36 sayfa olan sorgu yani ifade toplamında hangi 
soru olduğunu net hatırlamamakla beraber konuşuydu. Üst seviyede yani burada daha önce 
açıklanan 1. Ordu komutanlığının yaptığı o senaryo çerçevesindeki husustur o söylediğimiz geri 
bölge emniyetiyle ilgili.”  

Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Evet.” 
Sanık Fatih Altun:”Yoksa benim takdimle ilgili değildir. Bunlar defalarca zaten açıklandı. 

Diğer niyet meselesiyle ilgili hususlarda defalarca konuşuldu. Dolayısıyla benim ayrıca bu 
hususların hiçbiri benim üzerime atılmaya çalışılan liste hazırlamak veya işte Ek-A denen o 
sahte belgeyi kabul etmiş ya da etmemiş gibi eylemlerin bir ispatı meselesi değildir. Bu şekilde 
maddi gerçeğe ulaşamayız. Başkalarının eylemlerini bana sorarak da bir maddi gerçeğe 
ulaşamazsınız. Bana lütfen bu eylemleri eğer işlediysem, iddianamenin 112. sayfasında diyor ki; 
her bir şüpheli için tek tek detaylandırılmıştır diyor eylemleri. Bakıyoruz orada bana yüklenen 
eylem yok. Diyor ki; görev aldığı varsayılmıştır. E görev aldıysam bunu sorun deyin ki görev 
aldınız mı, almadınız mı? Tabiî ki bunlar sizin taktiriniz nasıl bir soru soracaksınız ama 
beklentimizi arz ediyorum.” 

Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Savunmanızda var 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11d 
maddesine göre yapılan bazı çalışmalar olduğundan bahsedilmekte. Bu belirtilmiş olan Kanunun 
11d maddesine göre, sizce iç tehdit size göre nedir? 

Sanık Fatih Altun:”Buna cevap vermemi mi istiyorsunuz? Anlamadım?” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:“Evet.” 
Sanık Fatih Altun:”Evet. Peki. Yani öncelikle buraya geldiği için mesele ben memnunum 

şu açıdan memnunum.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:“Şöyle. Pardon. Kesmemek için açıklama manasında, size 

ilk önce iç tehditle ilgili olarak, iç tehdit nedir? Şekliyle bir soru yöneltilmiş.” 



Sanık Fatih Altun:”Doğrudur.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Bu soru iç tehdidin ne olduğunu ben bilmiyorum şekliyle 

beyanınız olmuş. Daha sonra ki işte 5442 ile ilgili bir açıklamanız var. Bunun ile ilgili söylüyorum. 
“ 

Sanık Fatih Altun:”Sayın Yargıç, biraz zaman alacak arkadaşlarımdan ve diğer bütün 
buradaki katılımcılardan özür diliyorum ama. Çünkü aynı zamanda. 

Üye Hakim Ali Efendi Peksak:“Özür dilemenizi gerektirir bir durum yok zaten, nihayetinde 
bir suçlama neticesinde şuan tutuklu bulunmaktasınız. Ondan dolayı vaktimiz de var. Bundan 
dolayı.” 

Sanık Fatih Altun:”Sizin vaktiniz var da, bizim vaktimiz dar. Çünkü biz tutukluyuz. Her 
geçen saniye özgürlüğümüzden geçiyor. Tamam.” 

Üye Hakim Ali Efendi Peksak:“Ama savunmanız açısından da bir hususu kendiniz 
bakımından eksik olduğunu düşündüğünüzü açıklayın.” 

Sanık Fatih Altun:”İşte ben arkadaşlarımın tutukluluk süresine her bir saniye eklediğim 
için özür diliyorum.” 

Üye Hakim Ali Efendi Peksak:“Tamam.” 
Sanık Fatih Altun:”Yoksa sizden özür dilemiyorum. Şimdi bakın bu konu şu iç tehdit 

konusu olsun, 5442 Sayılı yasanın 11d maddesi olsun çok tartışmalı bir konu ve maalesef 
ülkemizde şurada defalarca gündeme de getirildi. İki hukukluluk diye bir sistem var. Ben şuan 
eğer burada olmasaydım. Gabar’daki 6. Motorlu Piyade Tugay Komutan Yardımcısı yani oradaki 
tuğgeneralden sonraki ikinci adam olacaktım. Geçen senede bu vakitler böyleydi. Tam bir yıl 
önce, 11 Haziran günü, gecesi biz ondan bir hafta sonra icra edilen ve maalesef şehitle 
sonuçlanan Hantepe olayından bir hafta önce aynısını yaşadık. Ama orda kahraman bir 
yüzbaşının bölük komutanının bizatihi kahramanlığı sayesinde basına dahi aksetmeyecek 
derecede olay atlatıldı. Teröristler zayiat verdi. Kendisi yaralanmasına rağmen ertesi gün saat 
9:00’a kadar söylemedi. Bakın buradaki tehdit nedir? Eğer Hantepe’deki gibi olsaydı. Sekiz, on 
şehit vermiş olsaydık. Bu nedir? Ben orada açıklamamı yaparken de henüz bu söylediğim olay 
meydana gelmemişti. Ben o bölgede yaşadığımız olayların bir iç tehdit olabileceğini, Sayın 
Savcıya belirtmek, hem de işte böyle kayıtlara düşsün şeklinde orada söyledim bu bir. İkincisi 
11d maddesi ile ilgili olarak, şimdi şurada belki pek çok hukukçumuz ve bazı komutanlarımız 
biliyor. Diğer insan da basın da duysun. Bu ülkede 11d ile ilgili yani tekrar söylüyorum; İl İdaresi 
Kanunu 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun 11d maddesinin Valilerin güvenlik kuvvetlerinden yani 
kolluk kuvveti olmayan kara ve diğer birliklerinden kuvvet istemesi ile ilgili olarak olağanüstü hal 
kanunu, olağanüstü hal ilanı kaldırıldığından beri Güneydoğu’da bu uygulanıyor. Bugün de böyle 
uygulanıyor. Ben orada olduğum sürede böyleydi. Dolayısı ile 11d maddesi bugün hala o dağ 
başında, sağ da sol da operasyon icra eden bütün askeri birliklerin yasal temelidir. Bunu oradaki 
Yargıçlarımız, oradaki Savcılarımız, oradaki mülki idari amirlerin hepsi biliyor, uyguluyor. 
Oradaki siyasetçilerde biliyor. Ama her nasılsa Batı’ya gelince sanki böyle bir mesele yokmuş 
gibi herkes bunun eleştirisini yapıyor. Benim söylemek istediğim bunlardı. Gene aynı şeyi 
söylüyorum, iç tehdit o an aklıma gelmedi, benim bu işte Milli Güvenlik Siyaset Belgesinde 
bunun tarifi olduğu, onun için dedim. İç tehdit kavramı yasalarda, yasal mevzuatta nerede yer 
alıyor bilmiyorum ama, şeklinde böyle bir cümle ile başladım ve az önce söylediklerimi 
söyledim.” 

Üye Hakim Murat Üründü:“Savcılık beyanlarınızda iç tehdit ile ilgili hiçbir çalışmam olmadı 
demişsiniz.” 

Sanık Fatih Altun:”Evet. O tarih de, o bölgedeki iç tehditle ilgili yani Edirne’de hiçbir şeyim 
olmadı.” 

Üye Hakim Murat Üründü:“1’nci Ordu’da yapılan, 1’nci Orduda yapılan seminerle ilgili 
olarak çalışmanız oldu mu?” 

Sanık Fatih Altun:”1’nci Ordu Komutanlığı semineri ile ilgili olarak 3. Mekanize Tümen 
Komutanı, 5.i Kolordunun bir alt birimi olarak seminer bünyesinde oraya katıldı. Seminer şu 



demektir; Bir konu hakkında, gruplar vardır. Her bir grup bir fikir ileri sürebilir, dolayısıyla da fikir 
ileri sürebilmek için altyapı çalışmaları olur. Bu altyapı çalışmaları için 1. Ordu bölgesinde var 
olan, iç tehdit değerlendirmesidir veya başka şeydir, geri bölge emniyetidir. Ki bunların çoğu da 
Emniyet Kuvvetlerinden alındığını düşündüğüm bazı bilgiler o bölgeden sorumlu olaran birlik 
komutanları tarafından, bizim kolordulara da verilmiştir. Böyle olması da zaten doğaldır. Bizim 
oradan Kocaeli’nde ya da işte bir başka yerde ne kadar iç tehdide yönelik bir unsur vardır 
bilmemiz mümkün değildir. Dolayısıyla onlardan aldığımız bilgiler bizim yansılarımızda da 
mevcuttur. Bunu gören, bizim yansılarımızda bunu görünce polis tespit tutanaklarında, bizimde 
sanki böyle bir hazırlık yaptığımızı düşünmüşlerdir. Bizim böyle bir hazırlık yapmış olmamız 
mümkün değildir. Ancak o bilgiler bize aktarılmıştır.” 

Üye Hakim Murat Üründü:“Şimdi. Soruyu biraz daha açalım, 10 nolu CD içerisinde 3. 
Mekanize uzun isimli 306 slayttan oluşan Powerpoint sunusunun olduğunu görüyoruz.” 

Sanık Fatih Altun:”Evet.” 
Üye Hakim Murat Üründü:“İncelediniz mi o sunumları? 306 adet.” 
Sanık Fatih Altun:”Yani benime ilgili ek klasörlerde yayınlanan bir klasör var, onun hepsini 

inceledim.” 
Üye Hakim Murat Üründü:“Evet. Bu sunuların içeresin de iç tehditle ilgili konularda var, 

görmüşsünüzdür.” 
Sanık Fatih Altun:”Evet. Onu söyledim, az önce zaten.” 
Üye Hakim Murat Üründü:“Şimdi, bu sunun 3. Mekanize Piyade Taktik Tümeninde 

hazırlandığı iddia ediliyor, değil mi?” 
Sanık Fatih Altun:”İddia öyle fakat, gerçeğini az önce söyledim. Bu bilgileri kıyaslarsanız 

her yerde aynı tablolar, aynı şablonlar, aynı rakamlar mevcuttur.” 
Üye Hakim Murat Üründü:“Şimdi bakın siz Taktik Tümeninde harekat ve eğitim şube 

müdürüsünüz değil mi?” 
Sanık Fatih Altun:”Evet. Doğrudur.” 
Üye Hakim Murat Üründü:“Nedir, Harekat ve Eğitim Şube Müdürlerinin görevi nedir?” 
Sanık Fatih Altun:”Harekat ve Eğitim Şube Müdürü’nün görevi, harekat ve eğitim ile ilgili 

konularda her türlü hazırlığı yapmak ki bunların içersinde de işte bu tür seminerlere katılmak.” 
Üye Hakim Murat Üründü:“Bu tür slaytları hazırlama görevi var mı?” 
Sanık Fatih Altun:”Eğer böyle bir seminere katılıyorsam, bunun altyapısını hazırlamak 

içeren her türlü bilgiyi hazırlarım. Bu slayt olur ya da el yazısı olur, ya da ezberlerim bu bir taktik 
meselesi.” 

Üye Hakim Murat Üründü:“Çalıştınız mı? Yani o konuda. Slaytların hazırlanması 
konusunda.” 

Sanık Fatih Altun:”Bakın, tekrar söylüyorum o bilgiler bütün yansılarda aynıdır. Ve mevcut 
diğer kolordulardan alınan bilgilerdir. O yansılarda bulunması da bu sebepten dolayıdır.” 

Üye Hakim Murat Üründü:“Tamam Başkanım.” 
Sanık Fatih Altun:”Yani o iç güvenlikle, düzeltiyorum olasılığı yüksek en yüksek tehlikeli 

senaryo kapsamında yapılan yansıların ortak bilgilerinin dışında herhangi bir şey değildir onlar.” 
Üye Hakim Murat Üründü:“Savcılık beyanlarında hiçbir çalışmam olmadı demişsiniz de 

ben onun için soruyorum.” 
Sanık Fatih Altun:”Hayır iç tehditle ilgili hiçbir çalışmam olmadı ama bunları bu bilgiler 

taşımak, burada anlıyorum ki bu bilgileri taşımakta bir suçmuş, burada anlıyorum.” 
Üye Hakim Murat Üründü:“Hayır yani, bize şöyle geliyor, sanki bazı şeyleri beyan 

etmekten kaçınılıyormuş gibi.” 
Sanık Fatih Altun:”Şimdi söylüyorum ama bakın. Bakın, Savcılıkta bana sorulan sorular 

az önce söyledim 6 saat sürdü. Ve o 6 saat, 36 sayfalık bölümden hep aynı tekrarlar, hep aynı 
tekrarlar artık bazı şeyden sonra ben buna artık cevap vermeyeceğim, az önce de söyledim.” 

Üye Hakim Murat Üründü:“Biz de kuşkuya düşüyoruz. Niye söylenmiyor mesela, sizin o 
dönemdeki göreviniz Harekat ve Eğitim Şube Müdürü.” 



Sanık Fatih Altun:”Evet. Şimdi.” 
Üye Hakim Murat Üründü:“Bizde düşünüyoruz ki mantıken Harekat ve Eğitim Şube 

Müdürlerinin burada bir görevi olması lazım.” 
Sanık Fatih Altun:”Tamam.” 
Üye Hakim Murat Üründü:“Yani bu Powerpoint sunuları hazırlanıyorsa, bunlarda, bunların 

bir görevi vardır.” 
Sanık Fatih Altun:”Şimdi bu kuşku giderildi mi?” 
Üye Hakim Murat Üründü:“ Yani hiçbir çalışmam yok dediniz. Tamam.” 
Sanık Fatih Altun:”Yani artık herhalde tutuklu kalmamın bir sebebi kalmadı.” 
Üye Hakim Murat Üründü:“Onu Heyet değerlendirecek.”  
Sanık Behzat Balta:”Sayın Başkan. İzin verirseniz, Harekat Eğitim Şube Müdürü 

görevinde bulunan şu andaki Albay Fatih Altun, o tarih de tümen komutanı olarak benim 
emrimde görevliydi. Az önce Sayın Hakimin sorduğu soru ile ilgili ben bir önceki duruşmada da 
kısmen bir açıklamada bulunmuştum. Ama izninizle bu konunun tam olarak açıklanması için çok 
kısa bir ayrıntıya girmek istiyorum.” 

Mahkeme Başkanı:“Buyurun.” 
Sanık Behzat Balta:”Şimdi 1. Ordu cereyan tarzı planı incelendiğinde ve 1. Ordu 

Komutanlığının bu seminerle ilgili yayınladığı emir incelendiğin de 4 kolordusuna şöyle görev 
verilmiş. İki kolordu ilerde düşmana karşı, iki kolordu geride geri bölge emniyetinden sorumlu, 
ancak fazla fikir çıksın düşüncesinden hareketle öndeki iki kolorduya denmiş ki, siz gerideki 2. 
kolordunun görevinde olsaydınız, yani geri bölge emniyetinden sorumlu olsaydınız. Bu 
sıkıyönetim ve EMASYA planlarını nasıl uygulardınız. Arkadaki iki kolorduya da demiş ki, 
emretmiş demiş ki derken biraz basitleştiriyorum. Öndeki iki kolordu komutanı siz olsaydınız 
Yunanistan’a nasıl taarruz ederdiniz. Şimdi ben öndeki iki kolordunun personeliyim, gerideki 3 ve 
15’in yani İstanbul, Adapazarı, İzmit’le ilgili ahkam kesebilmem için bazı bilgilere ihtiyacım var. 
Yani o planların dayandığı EMASYA ve sıkıyönetim planı. Ordu komutanı bu ihtiyacı karşılamak 
için emir vermiş, demiş ki; Siz 2 ve 5. Kolordu Komutanı yani öndeki kolordular bu bilgileri 
arkadaki 3 ve 15. kolordulardan moto mot alacaksınız. Arkadaki kolordularda demiş ki, biz 
Yunanistan’a nasıl taarruz edeceğiz. Nereden biliyoruz o araziyi, bilmem yaklaşma 
istikametlerini hedefleri, onun içinde ordu komutanı demiş ki, 2 ve 5. kolordu komutanı sizde 
Yunanistan ile ilgili harekat bölgesi etüdünüzü arkadaki yani İzmit ve İstanbul’daki kolordulara 
vereceksiniz. Yani dolayısı ile bu klasörlerde bizim klasörde çıkan İzmit, Adapazarı, Düzce, 
Balıkesir, Bilecik ile bilgiler Edirne’de kalkıp da bir garip binbaşının gidip oralarda binlerce şeyi 
tespit etmesi mümkün mü? Veyahut da İstanbul’daki, İzmit’teki bir kolordu komutanının 
karargahındaki bir subayın gelip Süvari Geçidi Köprüsünü bilmek, bilmem oradaki geçit 
yerlerinin Kartaltepe’yi, Dimetoka’yı, Şapçı’yı, bilmem Marki  Kırki’yi bulması mümkün mü? 
Onlara o bilgiler hazır verildi, bu sırf planlama maksatlı olan bir uygulamaydı. Ancak emirlerde 
bu arz ettiğim konuların birebir karşılığı var. Yani hem ordu komutanlığınca yayınlanan bu 
konudaki emirlerde, hem de ordunun cereyan tarzı planında. Cereyan tarzı planı yani seminerin 
icrası esnasında bize maalesef, siz olsaydınız ne yapardınız diye sormadığı için, o bilgilerde 
binbaşının viyografı, viyografları o barkoda yüklü kaldı orada da bırakıldı. Tabi bu çıkan belgeler 
içerisinde de onlar olduğu için şimdi üç yüz tane viograf orada dosyasında geçiyor. Arz 
ediyorum.” 

Mahkeme Başkanı:“Peki.”  
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Hasan Gürbüz:“Sayın Başkanım.” 
Mahkeme Başkanı:“Buyurun.” 
Avukat Hasan Gürbüz:“Bir husus dikkatimi çekti. Söz alanlar kendilerini tanıtmadan söz 

alıyorlar. Heyet Üyeleriniz de soru sorarken isimlerini söylemiyorlar. Tutanaklara geçtiğinde bu 
ileride zorluk yaratacak. O bakımdan söz alan herkes kendini tanıtırsa ileride tutanaklar daha 
sağlıklı olur.” 

Mahkeme Başkanı:“Onu hatırlatıyoruz. Yani isimlerin söylenmesi konusunda.” 



Bir kısım sanıklar müdafii Av. Hasan Gürbüz:“Üyelerinizde sorarken mesela şey yapıyor, 
belki katip, Üyelerin sesinden tanıyor ama.” 

Mahkeme Başkanı:“Tanıyor, onları sesinden tanıyor, başında geçiyordur isimler.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Hasan Gürbüz:“Geçerse daha.” 
Mahkeme Başkanı:“Ama diğer sanık ve müdafii sayısının fazla olma sebebi ile seslere 

aşina olamayacağından. Söylemekte fayda var.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Hasan Gürbüz:“Olamayacak. Mesela az önce çok önemli 

açıklamalar yapıldı. Açıklamayı kimin yaptığı şuanda belli değil.” 
Mahkeme Başkanı:“Tümen komutanı olarak geçmişti.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Hasan Gürbüz:“Evet. Ama, tabi iddianamenin hepsini 

bilmek lazım o açıdan diyorum. Teşekkür ederim.” 
Mahkeme Başkanı:“Evet. Az önce konuşma yapan Behzat Balta, sanık Behzat Balta’ydı. 

Şuanda savunma yapan sanığın görev yaptığı tümenin komutanı o tarih de o yüzden açıklama 
yapma gereği duydu.” 

Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Başkanım bir soru sorabilir miyiz?” 
Mahkeme Başkanı:“Buyurun.” 
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Şimdi, buradaki slaytlarda sizin isminiz geçtiği için size 

soruyorum.” 
Sanık Fatih Altun:”Evet.” 
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Yani siz hazırladınız veya hazırlamadınız artık 

komutanınızın beyanına göre. Şimdi buradaki konu şu; Bu bölgedeki irticai ve bölücü gruplar ve 
yoğunlaştığı bölgeler, 54 ve 55. slaytlar da, rejim aleyhtarı unsurlar, meyilli radyo, televizyon, 
haberleşme vasıtaları, dernek, vakıf ve yurtlar bunlar düşman durumu başlığı altında verilmiş. 
Yani bunlar düşman olarak gösterilmiş. Şimdi bunlar somutlaştırılmış, olasılığı en yüksek 
senaryoyu oynuyorsunuz ayaklanma var, düşman durumu olarak bunları gösterdiğinizde sanki 
bunların hepsi ayaklanmış intiba uyandırıyor. Bu konuyu açıklar mısınız? 

Sanık Fatih Altun:”Şimdi bu konu ile ilgili olarak öncelikle şunu söylüyorum, bu konu 
benim konum değil daha öncede söyledim. Ancak, burada düşman durumu altında alıp 
almaması tamamen teknik bir konu, yani şuan onu da hatırlamıyorum başlığının üzerinde 
düşman durumumu vardı. İkincisi diyorsunuz ki sanki böyle bir şey olmuş gibi. Evet zaten konu 
da o, sanki böyle bir şey olmuş da buna tedbir alınıyormuş bütün mesele seminerin özü bu 
zaten. Yani böyle bir şey olsaydı ne yapardınıza dayanıyor zaten.” 

Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Benim sorduğum yani bu ismi geçen somutlaştırılmış 
kuruluşlar, sanki hepsi ayaklanmış intiba uyandırıyor, onu soruyorum size.” 

Sanık Fatih Altun:”Hayır. Onlar o an ki durum değerlendirmesi.” 
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Yani bir ayaklanma olduğunda bunların hepsi 

ayaklanacaklar mıydı?” 
Sanık Fatih Altun:”Hayır, tabi ki bunlar bakın müzakere edilecek, konuşulacak, tartışılacak 

konuların alt hammaddeleri. Bir durum Mahkemesi yapmak için onun altında bir sürü bilgiler 
vardır, onlardan bazıları elenecektir. Ortaya sadece bir sonuç çıkacaktır. Bu onun altındaki 
hammaddeler diyebiliriz. Dolayısı ile bu zaten maddi gerçeğe de pek hizmet edecek bir soru 
değil.” 

Sanık Çetin Doğan:“Sayın Başkan, bu semineri ben sevk idare ettim.” 
Mahkeme Başkanı:“Evet. Çetin Doğan.” 
Sanık Çetin Doğan:“Arkadaşlarımız hazırlık yaptılar. Seminerin baştan sonuna kadar 

burada kendi iddianamemi okurken, baştan sonuna kadar neler konuşulduğunun kayıtlı 
olduğunu ve bunun 9 kasetten ibaret olduğunu 6. kasetin de sehven oraya girdiğini söylemiştim. 
10. kasette ortada yok zaten ve bunların saatlerine saniyelerine bakarsanız, neler tartışıldığı 
ortadadır. Ve bunların hepsinin hesabını da ben vermeye hazırım. Şimdi arkadaşımızın içinde 
hiç bulunmadığı kendi ön hazırlıklar yapmış gelmiş, konuyla ilgili benim verdiğim emirler 
doğrultusunda hazırlıklı gelmiş. Bilgisayarında şu bulunmuş bu bulunmuş, o bulunduğu şeylerde 



biraz evvel zamanın, dönemin Tümen Komutanı Behzat Balta açıkladı. Ben emrimde, hazırlık 
emirlerimde 31 Ocak tarihli emrimde, daha önceki emirlerimde bunları açıkça belirttim. Kolordu 
komutanları, seminer grupları sadece kendi gruplarıyla ilgili değil, diğer taraflarda da sorular 
soracağız. Fakat zaman yetmeme durumlarında bunlar atlandı. Hepsi yani hepsine, herkese 
hazırlık yapmalarını istedim ama hepsini sormadım çünkü niye bir zaman çizelgesi var ve ancak 
geçti. Ve onun için de bu seminer süresi 12 saattir. 12 saat yani iki buçuk gündür. Başlama 
bitme saatleri bellidir ve konuşmaya başlayanın söylediğinin de hangi saatte konuştuğu yazılıdır. 
Ve bunların hiçbirisin de ne balyoz darbe planı vardır, ne darbenin D’si vardır, ne balyozun B’si 
vardır. Sadece ülke savunmasının hem ileri bölgede hem geri bölgede Türkiye genelinde 
durumu nasıl değerlendiriyorsunuz derken, tekrar ediyorum; Bütün Türkiye genelinde kolordu 
komutanları, ordu komutanlığı oynuyor. Ben diyorum ki ne yapacaksınız ordu komutanı olarak, 
kara kuvvetlerinize teklifinizi götüreceğiz. Neden? Çünkü, Güneyde de bir yangın var onu 
düşüneceksiniz. Stratejik ihtiyatlarımız oraya kaymış. Bunlar hep senaryonun içerisinde olan, 
bizim kuvvetlerimiz oraya kaymış bu durumda ne yaparsınız, gerideki kuvvetler yeterli mi, değil 
mi? Bütün bunları ortaya koyuyor. Şimdi bir ortada olan, bu niçin bu seminerde bu var? 
Ayrıntının ayrıntısında bize atılı suçla ilgili somut deliller söyleyin. Söylediğimiz sözlerin her şeyin 
hesabını vermeye hazırız. Burada tekrar ediyorum, bütün arkadaşlar seminere karışanların 
hepsi tutuklu değil, 48 kişisi burada 162 kişinden, 48’i burada hepsinin hesabını ben vermeye 
hazırım. Katılanları eğer suçlu görüyorsanız ben suçluyum. Bunu üçüncü defa tekrarlıyorum. Arz 
ederim.” 

Mahkeme Başkanı:“Avukat Beye verelim.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Kürşad Veli Eren:”Sayın Başkan, Sayın Üyeler burada bir 

kafa karışıklığı oluyor. Bu sorulara daha öncede ben bir kere müdahale etmiştim. Yani plan 
seminerinde iki grup var; bir dış tehdide karşı senaryo var ona karşı oynayan birlikler var, biride 
iç tehdit senaryosu var ona karşı oynayan birlikler var. Yalnız Ordu Komutanlığı burada bir emir 
vermiş görev takası yapmış. Yani 2. ve 5. kolordulara da aynı zamanda demiş ki, siz de 15 ile 
3’ün yerinde olsaydınız ne yapardınız onu da oynayın. 3 ile 15’e siz 2 ve 5’in yerinde olsaydınız 
ne oynardınız, ne yapardınız onu oynayın demiş. Şimdi şunu bilin ki bu kafa karışıklığını bir 
giderelim. Şunu bilin ki 2 ile 5’in, 3 ile 15’in bölgesinde çalışma yapması mümkün değil. Bu 
olamaz fiilen imkansız bu. 3 ile 15’in de 2 ve 5’in bölgelerinde gidip herhangi bir çalışma 
yapması mümkün değil. Üstelik daha da ötesine geçelim. Bu Powerpoint sunularındaki ya da 
CD’lerdeki listelerin silahlı kuvvetler tarafından hazırlanması da mümkün değil. Bunların birçoğu 
Milli İstihbarat Teşkilatı’nın, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ve Jandarma İstihbarat Teşkilatı’nın 
çalışmalarından birebir alınmış metinlerdir. Gerçek olanlarını söylüyorum ama bunların %80’i 
sahte daha önce de bir kere dedim ki evet bunların içinde gerçek listeler var. Yani Jandarma 
İstihbarat tarafından, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından ya da Emniyet İstihbarat tarafından 
hazırlanmış olanları var, dilerseniz dedim ben size bunları, açalım bunları ben size gösterim tek 
tek ben söyleyeyim gerçek mi değil mi olduğunu, tahmin ederek yani bilerek söylemiyorum. Ama 
ben o listeye baktığım zaman silahlı kuvvetlerinin el ürünü ya da çalışması ürünü olup 
olmadığını bilirim. Mesela size bir şey söyleyeyim, listeleri açın bakın üniversite öğrencileri 
listelerinin kadife eldiven listesi hariç tamamı sahtedir. Bakın ispat, listeyi açın görün yani bir 
kadife eldiven listesi vardır onun. O liste gerçek listedir bana göre. Ben bunu böyle 
düşünüyorum, onunda başlığı sahtedir. Onun başlığı kadife eldiven değildir. O kadife eldiven 
listesi seminerde Sayın Çetin Doğan’ın konuşmalarındaki kadife eldiven sözcüğü cümlesinden, 
sözcüklerinden oturtulmuştur oraya, sonradan türetilmiştir, sonradan üretilmiştir onun başlığı 
asla kadife eldiven değildir. Belki izlenecek belki takip edilecek öğrenciler listesidir ve 
İstanbul’daki bütün üniversiteleri kapsar o liste. Sayı azdır, sanıldığı kadar fazla değildir. Böyle 
binlerce öğrenci yazmaz orada bunu yapmanız gerçekten mümkün değildir, imkansızdır. Yani 
nasıl üniversiteleri takip edip de 2. kolordu, 3. kolordu, 5. kolordu, 15. kolordu personeli bunu 
nasıl yapacak, yapamazsınız ki. Harekat ve Eğitim Şube Müdürü hangi üniversiteye gidip de 
öğrenci çalışması yapacak. Hangi derneği gidip de vakıf dernek çalışması yapacak, bunları 



oraya nasıl aktaracak, hangi bilgi ile aktaracak. Ve biz daha öncede yazdık, burada yazan 
listelerin çoğunda bakın Sayın Savcı sordu. Listelerden bahsetti, yani dernek, vakıf listelerinden, 
yurt listelerinden bahsetti ama Sayın Savcı şunu demedi; o gösterdiğiniz listelerdeki yurtların, 
vakıfların, derneklerin çoğu sahte Sayın Savcım görmediniz mi? Yazdık, anlattık, gösterdik, tek 
tek yazdık, hangisinin sahte olduğunu, hangisinin hiç olmadığını, hangisinin yıllar önce 
kapandığını, hangisinin 2003’den sonra açıldığını tek tek yazdık. Peki size neden şüphe 
gelmiyor. Siz neden Hukuktaki yani bir Hakim’in, Savcı’nın ana niteliklerinden biri olması 
gereken şüphe kuşku duygusunu dışlıyorsunuz. Yani ve bu böyle olabilir ama olmayabilirdi 
neden demiyorsunuz? Adalet duygunuzun yanına mutlaka bu kuşkuculuğu eklemeniz gerekir. 
Biz boşa savunma yapıyoruz. Biz boş şeyler anlatıyoruz burada sizi ikna etmeye çalışıyoruz, 
edemiyoruz da. Onun için diyorum ki; ya siz gerçekten ön yargılısınız, siz ikna olmuşsunuz, kim 
sizi ikna etmiş bilmiyorum. Sizleri birileri ikna etmiş, bize de izin vermiyorsunuz. Bizde sizi ikna 
edelim diyoruz ama izin vermiyorsunuz bize, bizi konuşturmuyorsunuz. Bizi dinlemiyorsunuz. 
Bize anlattırmıyorsunuz, açın o listeyi açın o CD’yi ben sizi ikna edeyim, iki gün konuşalım 
isterseniz üstünde, ben edeyim sizi ya, ben razıyım edeceğim sizi emin olabilirsiniz, yani.” 

Mahkeme Başkanı:“Faruk Oktay Memioğlu savunmasını yapacak, Bir ara verelim ondan 
önce, kısa bir ara verdikten sonra devam edeceğiz.” 
 Duruşmaya ara verildi. 
 Duruşmaya kaldığı yerden devam olundu. 

Mahkeme Başkanı:”Evet öğleden sonraki oturumda Avukat Andaç Pakdil, Avukat 
Yasemin Bülbül, Avukat Murat Eltutan’ın duruşmaya katıldıkları bildirildi. Faruk Oktay Memioğlu 
savunmasını yapacak. Sizinde hazır.” 

Salonda söz almadan konuşanlar oldu, söyledikleri anlaşılamadı. 
Mahkeme Başkanı:”Buyurun.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Ziya Kara:”Müvekkil Orkun Gökalp’in yurtdışına.” 
Mahkeme Başkanı:”Avukat Ziya Kara.” 
Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu:”Sayın Hakimim bir söz almak istiyorum.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Ziya Kara:”Bir dakika. Orkun Gökalp’in yurtdışına giriş çıkışı 

ile ilgili Emniyetçe verilen müzekkerenin, Emniyette yazılan müzekkere cevabında birden fazla 
Orkun Gökalp belirtilmiş. Yani bir 1964 doğumlu müvekkilimizin kimlik bilgileri doğru orda. Birde 
1975 doğumlu onu niye bildirmişler onu anlayamadım. O farklı yani müvekkilimize ait değil.” 

Mahkeme Başkanı:”Kimlik bilgileri var dosyada.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Ziya Kara:”Onun evet, onun tutanağa geçmesi bakımından 

belirttim. Sağolun.” 
Mahkeme Başkanı:”Herhalde kimlik bilgilerini incelemeden genel anlamada o isme çıkan 

şeyi, çıktıyı bize gönderdiler. O şekilde olmuş olabilir. Sizin ne talebiniz vardı.” 
Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu:”Biraz önceki, dinlenme öncesindeki avukatımızın söylemiş 

olduğu bir suçlama var. Ben burada kendisine de bazı sorular soracağım. Bu konunun aydınlığa 
kavuşmasını istiyorum. Çünkü bu soru cevaplanmazsa belli ki size de birtakım şüpheler 
uyandıracak. Biraz önce savunmasını yapmış olan sanıklarımızdan birisinin avukatı şöyle bir şey 
söyledi. Dedi ki; 3 tane kurumu suçladı. Milli İstihbarat Teşkilatı, Jandarma Teşkilatı ve Emniyet 
Teşkilatı olarak. Ve bu 3 teşkilatın hazırlanmış olduğu listelerden bahsetti. Ve özellikle sizden 
şunu rica etti. Dedi ki; bana da listeleri gösterin ben bu listelerin hangisinin doğru veya yanlış 
olduğunu ifade ederim dedi.” 

Mahkeme Başkanı:”Avukat Bey ayrılmış şu anda o.” 
Salonda söz almadan konuşanlar oldu, söyledikleri anlaşılamadı. 
Mahkeme Başkanı:”Gelsin kendisi. Zannediyorum Avukat Bey’de bir askerlik geçmişi var, 

subaylıktan ayrılma herhalde.” 
Salonda söz almadan konuşanlar oldu, söyledikleri anlaşılamadı. 
Mahkeme Başkanı:”Askeri Hakimlikten ayrılma evet. Geldi mi Avukat Bey? Avukat Bey 

gelirse salona siz sorunuzu tekrarlarsınız, şimdi bekleyin isterseniz.” 



Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu:”Tamam, tamam.” 
Mahkeme Başkanı:”Buyurun Avukat Hanım. Bu ses sisteminde bir sıkıntı var.” 
Salonda söz almadan konuşanlar oldu, söyledikleri anlaşılamadı. 
Mahkeme Başkanı:”Elden geçirttirelim onları. Öncelikle Avukat Bey soruyu cevaplasın. 

Yani jandarma kökenli olması sebebi ile üzerimizde bir şüphe oluşturabilirir endişesini taşıyor 
herhalde. Ömer Mimiroğlu sanık. Tekrar, sorunuzu tekrarlar mısınız? Avukat Bey geldi. 
Mikrofonu verin Avukat.” 

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Kürşad Veli Eren:“Ben soruyu alayımda Sayın Başkanım 
önce anlayamadım.”  

Mahkeme Başkanı:”Tekrarlattıracağız.” 
Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu:”Sayın Avukatım biraz önce buradaki konuşmanız sırasında 

şöyle bir ifade kullandınız. Dediniz ki; hazırlanmış olan listeleri bana gösterirseniz ben bu 
listelerin hangisinin doğru veya yanlış olduğunu ifade ederim dediniz.” 

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Kürşad Veli Eren:“Edebilirim dedim.” 
Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu:”Ve 3 tane kurumu suçladınız. Milli İstihbarat Teşkilatı, 

Emniyet ve Jandarma Teşkilatını. Ve bu konuşmanız sırasında da örneğin dediniz İstanbul 
Bölge Komutanlığı tarafından hazırlanmış olan Kadife Eldiven listesi doğrudur dediniz.”  

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Kürşad Veli Eren:“Başka.” 
Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu:”Ben şimdi size şunu soruyorum. Siz Kadife Eldiven 

listesinin doğru olduğunu nereden biliyorsunuz?” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Kürşad Veli Eren:“Hayır ben bildiğimi söylemedim. Ben 

dedim ki ben o listelere baktığımda hangisinin Türk Silahlı Kuvvetleri ya da diğer istihbarat 
organlarınca hazırlanmış olabileceğini tahmin edebilirim, öngörebilirim dedim. Şimdi o listeler 
arasındaki farkı söyleyeyim. Kadife.” 

Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu:”Ben soruma cevap istiyorum. Çünkü burada.”  
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Kürşad Veli Eren:“Veriyorum, veriyorum ama.” 
Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu:”Direk olarak aynı zamanda beni de suçluyorsunuz.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Kürşad Veli Eren:“Ben hayır.”           
Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu:”Çünkü ben 25 Eylül 2001 tarihi ile 25 Eylül 2001 tarihi ile 1 

Mart 2003 tarihleri arasında Edirne’de İl Jandarma Komutanı olarak görev yaptım. Savunmamız 
zamanı gelince bunları teferruatlı olarak anlatacağım. Ve yaklaşık 150 sayfalıkta bir savunma 
hazırladım. Bunu da Mahkeme Heyetine sunacağım. Şimdi siz Kadife Eldiven listesi diye bir 
listeyi bu duruşmanın girmeden önce, bu iddianın çıkmadan önce biliyor muydunuz?” 

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Kürşad Veli Eren:“Hayır.”           
Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu:”Peki bu listenin doğru olduğunu nereden biliyorsunuz?” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Kürşad Veli Eren:“Ben doğru olduğunu söylemedim. Doğru 

olabileceğini söyledim ve doğru olabilecek tek listedir dedim.” 
Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu:”Niye doğru olacak tek listede olarak ifade ediyorsunuz? 

Yani şu kullanmış olduğunuz ifade ile benim şahsımı, burada başkalarını suçluyor olabilirsiniz 
ama direk olarak benim şahsımı suçluyorsunuz.”           

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Kürşad Veli Eren:“Ben hiç öyle bir suçlamada bulunmadım. 
Ne Edirne dedim, ne İstanbul dedim, ne İzmir. 

Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu:”İstanbul ile alakalı lafını kullandınız.”            
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Kürşad Veli Eren:“Hayır, hayır, hayır.” 
Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu:”Bakın İstanbul.”           
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Kürşad Veli Eren:“Asla hayır.” 
Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu:”Sayın Hakim, Sayın Hakim ben bir şey ifade etmek 

istiyorum burada. Açıklığa kavuşması açısından ve bütün herkesin, dinleyicilerinde bunu 
anlaması açısından ifade etmek istiyorum. Ben 25 Eylül 2001 tarihi ile 1 Mart 2003 tarihleri 
arasında Edirne’de İl Jandarma Komutanı olarak görev yaptım. Ve iddianame ekinde 16 tane 
çizelge nedeni ile suçlanıyorum. Artı ilave olarak Gölcük’te yapılmış olan aramada bu 16 



çizelgeden 12 tanesinin ki birebir aynıdır, sıra numarası da aynıdır, isimlerde aynıdır. Tekrar 
oradan çıktığı ifade edildi. Bununla ilgili bir tespit tutanağı var. Ancak Gölcük’teki aramalarda 
çıkmış olan listelerin en sonuna benim ismim yazılmış. Ama imza yok. Ben bu listelerin 
tamamını teker teker inceledim. Şimdi sırası geldiği için ifade ediyorum. Kadife Eldiven öğrenci 
listesi dediğimiz sizin Sayın Avukatın doğrudur diye ifade etmiş olduğu listelerin içerisindeki 
elimdeki veriden bakıyor. Edirne İl Jandarma Komutanlığı ile ilgili bu Kadife Eldiven listesinde 29 
öğrencinin ismi kayıtlı. Soruşturma aşamasında Sayın Cumhuriyet Savcıları tarafından ilgili 
kurum ve kuruluşlardan bu listelerin doğruluğunu veya yanlışlığını tespit etmek maksadı ile 
yazışmalar yapılmış. Bu yazışmalar cevaplanılmış. Edirne’deki Trakya Üniversitesi Rektörlüğü 
ile bunun cevabını göndermiş. Demiş ki; şu öğrenciler benimdir, bunlar değildir. Bunlarında kayıt 
tarihleri şunlardır diye. Bu 29 kişilik öğrenci listesinin içerisinden 3 tane öğrenci bir defa Trakya 
Üniversitesinde şu anda da öğrenci değil, o zamanda değil, geçmişte de hiç öğrenci olmamış. 
Önemli bir bilgi, önemli bir bilgi tekrar ediyorum. 25 Eylül 2001 tarihi ile 1 Mart 2003 tarihleri 
arasında görev yaptım. Özlem Tuğrul ismindeki öğrenciyi.”  

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Kürşad Veli Eren:“Ama bir saniye. Sayın Mimiroğlu.” 
Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu:”Bir dakika. Sözümü kesmeyin.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Kürşad Veli Eren:“Ama ben.” 
Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu:”Bakın kesmeyin.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Kürşad Veli Eren:“Hayır kesmiyorum. Farklı bir şey 

konuşuyoruz. Kadife Eldiven listesi farklı, sizin söylediğiniz listeler farklı. Ben o listelerin sahte 
olduğunu söylüyorum.” 

Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu:”Hayır, hayır başka iddianame ekinde.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Kürşad Veli Eren:“Aynı liste değil bunlar.” 
Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu:”İddianame ekinde bahsi geçen Kadife Eldiven öğrenci listesi 

yok. Beni suçluyorsunuz.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Kürşad Veli Eren:“Ben sizi suçlamıyorum.” 
Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu:”Bende suçsuzluğumu ispat etmek zorundayım.” 
Mahkeme Başkanı:”Şimdi.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Kürşad Veli Eren:“Bakın Kadife Eldiven.” 
Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu:”Ben bunu izah etmek zorundayım.” 
Mahkeme Başkanı:”Endişenizi, endişenizi.” 
Bir kısım sanık müdafii Av. Kürşad Veli Eren:”Bölücü görüşlü öğrence listesi, aşırı sol 

görüşlü öğrenci listesi.” 
 Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu:”Mikrofonu da alsanız, mikrofonu da alsanız sıranın üzerine 
çıkar konuşurum.” 

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Kürşad Veli Eren:“Aşırı sağ görüşlü öğrencilerin, irticai 
görüşlü öğrencilerin listesi isimli 5 tane liste var orada. Ben bu 5 listenin mantığa, silahlı 
kuvvetlerin çalışma prensibine, emniyetin çalışma prensibine, istihbaratın çalışma prensibine en 
yatkın olanın sadece başlığı değiştirilmiş Kadife Eldiven listesi olabileceğini, geri kalan bölücü, 
irticai, aşırı sol, aşırı sağ görüşlü öğrenciler listelerinin bütünü ile sahte olduğunu söylüyorum. 
Ben sizinle farklı bir şey söylemiyorum. O 29 öğrenci Edirne Üniversitesinde yazanlarda diğer 
listelerdeki öğrenciler. Ben buna 3 ayımı harcadım, gözüm bir derece büyüdü benim bozukluğu. 
Tek tek inceledim o isimleri. Ben orada hangi öğrencilerin isimlerinin 2 veya 3 defa yazıldığını da 
biliyorum.” 

Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu:”E o zaman onları söyleyin.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Kürşad Veli Eren:“Ama siz.” 

 Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu:”Niye siz Kadife Eldiven listesinin doğru olabileceğini ifade 
ediyorsunuz burada.” 

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Kürşad Veli Eren:“Ama ben bunların zaten, ben bunları 
zaten yazılı olarak mahkemeye verdim.”   



Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu:”Yazılı olarak söylüyorsunuz ama burada sözlü olarak 
söylediğiniz zaman burada basın da var.” 

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Kürşad Veli Eren:“Bakın.” 
Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu:”İzleyiciler var, bende varım.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Kürşad Veli Eren:“Bakın.” 
Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu:”Yani sanık olarak 4 ay burada yatmaktayım.”  
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Kürşad Veli Eren:“Ben kimseyi suçlamıyorum. Bu dava da 

bu şekilde bu işin içinden çıkamazsınız. Ben size söylüyorum bakın.”  
Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu:”Ben burada kendimi ifade edeceğim.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Kürşad Veli Eren:“Bakın bu listeleri, bu listeleri bütünü ile 

reddederseniz bu davanın içinden çıkamazsınız. Bu listelerin içinde gerçek olanlar vardır.” 
Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu:”Varsa, bilginiz varsa söyleyin işte.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Kürşad Veli Eren:“Çıkarın söyleyeyim listeyi. CD’ye açsın 

Sayın Başkan. Ben söyleyeceğim hangisinin gerçek olduğunu.” 
Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu:”Tamam söyleyin o zaman.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Kürşad Veli Eren:“Ama ama siz sahteleri de kabullenirsiniz 

bu şekilde devam ederseniz.” 
Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu:”Bakın ben kendimi ifade etmek zorundayım.” 
Mahkeme Başkanı:”Şimdi.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Kürşad Veli Eren:“Ben diyorum ki %80’i sahte.”  
Mahkeme Başkanı:”Avukat Bey sizin ne söylemek istediğinizi Heyetimiz anladı. Yani 

Ömer Mimiroğlu da.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Kürşad Veli Eren:“Bakın Sayın Başkan.” 
Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu:”Bir konuyu söylemek istiyorum ben burada bunu 

söyleyeceğim.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Kürşad Veli Eren:“Ben Sayın Mimiroğlu’nu tanıyorum 

aslında. O beni belki tanımaz ama ben onu gayet iyi tanıyorum. Onun birçok astı benim çok iyi 
astlarımdan bir kısmı benim devre arkadaşlarım. Ben ne demek istediğini biliyorum. Ben Sayın 
Mimiroğlu’nu asla suçlamadım. Edirne İl Jandarma.”   

Mahkeme Başkanı:”Tamam.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Kürşad Veli Eren:“İstanbul demedim, böyle bir şey asla 

demem zaten.” 
Mahkeme Başkanı:”Kısaca Ömer Mimiroğlu da sanık o konudaki endişelerini kısaca dile 

getirdi. Biz savunmaları almaya devam edelim.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Kürşad Veli Eren:“Ve Sayın Başkanım bir şey daha 

söyleyeyim. Mesela ben diyorum ama anlatmam gerekiyor. Kadife Eldiven listesindeki 
öğrencilerin çoğu da aşırı sol görüşlü öğrencidir. İrticai görüşlü öğrenciler değil, dikkatinizi 
çekerim. Ben o listenin, ben o listenin bizim legal, görev başındaki istihbarat organlarımızca 
hazırlandığına inanıyorum. Çünkü dizini, alfabetik sırası, üniversitenin sıralanışına baktığınız 
zaman çok farklıdır. Yani o liste diğerlerinden farklıdır. O tür listelere bakabiliriz, tek tek 
inceleyebiliriz. Diğerleri saçma sapandı, a’dan z’ye atlar, z’den b’ye gelir, b’den f’ye gider 
baktığınız zaman. Yani öyle bir şey çıkmaz silahlı kuvvetlerin ya da istihbarat organlarının 
elinden. Bu ben bir daha uyarıyorum bu davanın içinden böyle çıkamayız. Yani her şeyi 
reddetmeyelim. Bu ama ben demiyorum ki buradakiler hazırladı bu listeleri. Sakın böyle bir 
algıya düşmeyelim. Ben aksine burada yargılananların o listelerin hazırlanmasında dahli 
olmadığını söylüyorum. İstihbarat organlarından birebir alıntı olduğunu söylüyorum. Gerçek 
olduğuna inandıklarımın. Bizzat kendilerinin hazırladığını asla söylemiyorum. Asla öyle bir şey 
ağzımdan çıkmadı benim ve hazırlamadıklarına inanıyorum. Burada oturanların onu 
hazırlamadıklarına inanıyorum en azından ve buna eminim. Emin olduğum içinde rahat rahat 
konuşuyorum. Kendi müvekkillerim açısından da konuşuyorum. Ama ama orada çok sayıda 
sahte liste var. Bunları da tartışalım. Daha sonra tartışırız.” 



Mahkeme Başkanı:”Peki siz kısaca düşüncelerinizi getirdiniz.” 
Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu:”Şimdi ben burada kendimi kendi savunmamı burada bu 

konu ile ilgili söylemek zorundayım. Tekrar ediyorum, ben 25 Eylül 2001 1 Mart 2003 tarihleri 
arasında Edirne İl Jandarma Komutanı olarak görev yaptım. Ve bu iddianame ekindeki Kadife 
Eldiven listesi ki bu liste Gölcük aramasında yoktur. Kadife Eldiven listesinde Edirne ile ilgili 29 
tane öğrenci vardır. Bununla ilgili adli emanet verileri üzerinden yapmış olduğum incelemeden 
şunu buldum. Bu öğrencilerden 3 tanesi üniversitenin kayıtlarında hiç yok. 1 tanesi ki önemlidir 
bu, Özlem Tuğrul ismindeki bir kişidir. 2004 yılının 13 Eylül tarihinde kayıt yaptırmış. Ben 13 
Eylül 2004 tarihinde kayıt yaptırmış olan bir öğrenciyi 25 Eylül 2001 1 Mart 2003 tarihleri 
arasında bulmam, düşünmem öngörüp de o listeye dahil etmem mümkün değil. Dolayısı ile 
buradaki Sayın Avukatın söylemiş olduğu konu beni rahatsız etti. O yüzden de bunu burada 
ifade etmek istedim. Teşekkür ederim.” 

Mahkeme Başkanı:”Açıklama yeterli oldu zannediyorum. Siz ne konuda.” 
Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu:”Sayın Avukatımızın biraz önce söylemiş olduğu sözler bu 

duruşma salonunda söylenmesi gereken sözlerdi. Kendisi beni suçlamadı. Ama birtakım biraz 
önce ifade etmiş olduğu düşünceleri nedeni ile bunu söylediğini söyledi. Bende gerekli 
açıklamayı yaptım. Benim elimdeki verilere göre Edirne ile ilgili olan Kadife Eldiven ile ilgili 
öğrenci listesi doğru değildir, yanlıştır, gerçek bilgileri ihtiva etmemektedir.” 

Mahkeme Başkanı:”Peki.” 
Salonda söz almadan konuşanlar oldu, söyledikleri anlaşılamadı. 
Mahkeme Başkanı:”Şimdi o konu açıklığa kavuştu.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Kürşad Veli Eren:“Ben demiyorum ki bunu jandarma 

hazırladı. Ben jandarma hazırladı dedim mi? Demedim. Ve şunu bilin ki sizde bunu, sizde bunu 
bilmelisiniz diye düşünüyorum. Merkezlerdeki hazırlıklar jandarma tarafından yapılmaz. 
Genellikle emniyet tarafından yapılır. Yani üniversite çalışması yapılmışsa bunu Emniyet Genel 
Müdürlüğü yaptırmıştır birimlerine ve jandarma aldıysa Emniyet Genel Müdürlüğünden almıştır. 
Ben jandarma yaptı demedim ki. Yani böyle bilinmesinde yarar var.” 

Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu:”Şimdi demediniz ama şuradaki toplumun içerisinde.” 
Mahkeme Başkanı:”Tamam.” 
Sanık Bulut Ömer Mimiroğlu:”İfade etmiş olduğunuz MİT, Emniyet ve Jandarma Teşkilatı, 

sadece jandarma teşkilatından ben varım başka kimse yok.” 
Mahkeme Başkanı:”Tamam sizin endişenizi de anladı Mahkeme. Buyurun siz.” 
Sanık Yaşar Barbaros Büyüksağnak:”Sabah pasaport şubeden gönderilen kayıtlara ilişkin 

ben de bir şey söylemek istiyorum. Orada da benimle ilgili önemli bir hata var. Malumunuz birçok 
kişi tarafından savunmasında da kullanıldı, benim Roma’ya gidişimle ilgili EUROMARFOR 
görevine. 23 Ekim’de ben elimde pasaportta var. Fakat bu gelen cevabi yazıda bu gözükmüyor. 
Yani pasaport şubeye göre ben yurtdışına çıkmamışım gözüküyor. Bunun sebebini de tahminen 
soyadımı yanlış girdiklerinden dolayı kaynaklandığını değerlendiriyorum. Büyüksağanak 
yazmışlar. Dolayısı ile başka bir kişiyi aratmışlar. Yumuşak ğ’den sonra A’lı aratmışlar. Benim 
soyadım sizinde yazdığınız gibi Büyüksağnak olması lazım. Yani n’den evvel a harfi yok. 2 aydır 
beklenen cevap, bu önemli cevap böylece yanlış gelmiş oldu. Burada gözükmüyor benim 
yurtdışına çıkışım. Yani Yaşar konusundaki sıkıntı bu sefer soyadım ile ilgili Sayın Başkan 
yaşanıyor. Bir diğer konuda sabahleyin yine nüfus müdürlüğünden gelen cevabı okudunuz. 
Oysa benim Savcılıktaki ifademde zaten o tür bir beyanım yoktu ki. Yani ben zaten ismimin 
Yaşar Barbaros olduğu hep söyledim. Ancak siz isim tashihi yaptırıp yaptırmadığımı sordunuz iki 
defa. Benim zaten adımın Yaşar Barbaros olduğunu ben söylüyorum başından itibaren. Benim 
söylediğim.” 

Mahkeme Başkanı:”Yaşar’ı sonradan kullandınız.” 
Sanık Yaşar Barbaros Büyüksağnak:”Deniz Kuvvetlerinde kullanılmadığıdır. Zaten 

savunma hakkım geldiğinde de açıklayacağım.” 
Mahkeme Başkanı:”Evet..” 



Sanık Yaşar Barbaros Büyüksağnak:”Yani Binbaşı Yaşar Barbaros yok diyorum ben. 
Benim adım Yaşar’dır diyorum zaten. Yani nüfus müdürüne yazmış olduğunuz cevabın, yazının 
cevabını ben zaten biliyordum. Bu kadar.” 

Mahkeme Başkanı:”O doğru isminde tekrar araştırılmasını istedik.” 
Sanık Yaşar Barbaros:”Peki.”    
Mahkeme Başkanı:”Sağlarız. Evet Faruk Oktay Memioğlu. Sizinde hazır bulduğunuz 

duruşmada CMK 147 ve 191. maddedeki haklar hatırlatılmıştı. Müdafiiniz hazır mı?”  
Sanık Faruk Oktay Memioğlu:”Hazır.” 
Mahkeme Başkanı:”Haklarınızı biliyorsunuz?” 
Sanık Faruk Oktay Memioğlu:”Evet.” 
Mahkeme Başkanı:”Savunma yapacak mısınız?” 
Sanık Faruk Oktay Memioğlu:”Evet.” 
Mahkeme Başkanı:”Buyurun.” 

Sanık Faruk Oktay Memioğlu:”İddianamede şahsıma yönelik suçlamalar ile ilgili iddialara karşı 
ayrıntılı savunmam daha sonra bilgisayar çıktısı alma imkanım olduğu takdirde yazılı olarak 
sunulacaktır. Bugünkü sorgu ile Emniyet Müdürlüğü ve Savcılıkta verdiğim ifadelere ek olarak ve 
kısaca müteakip maddelerdeki hususlardaki tespitlerimi sunacağım. Öncelikle bu hususu 
belirteyim. Üzerine atılı suçun kaynağı olarak kabul edilen CD’de 200’ün üzerinde sahtekarlık 
olduğu yönünde benden önce tüm ifade verenlerin ve avukatların beyanlarına katıldığımı, bu 
savunmaların savunmamın bu konudaki bölümü olduğunu kabul ve beyan ediyorum. Yine aynı 
konudaki bilirkişi raporlarında yer alan sahtelik tespitlerine de aynen katıldığımı ve bu raporlarda 
yer alan hususların savunmamın bir parçası olarak kabulünü ve tutanaklara geçirilmesini talep 
ediyorum. İddianamede üzerime atılı suçlar ana hatları ile sözde balyoz harekat planı ile ilgili 
hususlar ve ordu karargahında yapılan seminer ile ilgili konulardır. Sözde balyoz ile ilgili olarak 
Ek-A onurlu görevi kabul eden personel arasında adımın yer almış olmasında bilgim, haberim, 
imzam, tebliğ, tebellüğ ve benzeri hiçbir hukuki dayanak teşkil edecek bir delil mevcut değildir. 
Bu iddiayı reddediyorum ve lanetliyorum. Burada biraz önce ifade ettiğim gibi onurlu görevi kabul 
eden personel konusunda kısa bir açıklama yapmak istiyorum. İddia Makamınca bu emrin tebliğ 
edildiğine dair hiçbir hukuki delil ortaya konamamıştır. Buradaki 195 kişinin tamamı da böyle bir 
emirden haberinin olmadığını beyan etmiştir. O halde böyle bir emir yoktur. O zaman buna 
onurlu emir sıfatını kim koymuştur? Buna onurlu emir sıfatını bu senaryoyu kurgulayan onursuz 
kişiler koymuştur. Bu böyle biline. Ayrıca CD’nin dijital yollarında 3 Mart 2003 günü saat 
18:00’de burası önemli, 3 Mart 2003 saat 18:00’de hazırlandığı görülen bir belgenin de 4 Mart’a 
kadar bana tebliğ edilmiş olması mümkün değildir. Sadece bu bile belgenin sahte olduğunun 
kanıtıdır. Bu davanın tümüne genel bir bakış açısı ile baktığınızda hoşgörünüze inanarak 
söylüyorum ki karanlık bir oda da gözleri bağlı bir kişinin olmayan kara kediyi yakalamaya 
çalışması ile eş değer görüyorum. Bir girdabın içerisindeyiz, anlamsız bir şeklide dönüyoruz. Ek-
B’deki timler de ne olduğu bilinmeyenlerden biridir. Bu konuda da herhangi bir emir alınmamış, 
herhangi bir görevlendirme yapılmamıştır. Şimdi bilimsel bir konuya gelmek istiyorum. Bu 
Kriminal Psikiyatri. Kriminal Psikiyatriye göre birbirinden habersiz 15 kişi eğer aynı şeyi 
söylüyorlarsa onların dedikleri doğrudur. Bu konu bilimsel olarak doğrulanmıştır. Aksini 
söylemek ise bilimi inkar etmek demek olacaktır. Halbuki burada birbirinden habersiz 8 yıl önce 
yapıldığı iddia edilen bir faaliyet ile ilgili Savcılıkta ifade veren 195 kişi ki, bu 195 demek bir tane 
15 değil 13 kere 15 demektir. Aynı şeyi söylüyor. Demek ki böyle bir şey yok. Israr etmenin 
manasını size bırakıyorum. Bu bilimsel konuyu talep ettiğiniz takdirde de sonucun böyle olduğu 
görülecektir. Tugayımdan iddianamede iddia edilen irticai faaliyetleri nedeni ile ilişiği kesilmek 
üzere belirlenen 38 kişi hakkında da çok şey söylenebilir. Bu konuda Kara Kuvvetleri 
Komutanlığından temin ettiğim bilgileri ihtiva eden resmi yazıyı sunuyorum. Bu yazıdan bir 
hususa değineceğim. 1. Piyade Tugay Komutanı olduğum süre içerisinde tugaydan değil 38 kişi, 
1 kişi için bile böyle bir işlem yapılmamıştır. Ayrıca bu 38 kişiden, 19’una Ek-B’sinde size 
sunduğum yazının Ek-B’sinde 38 kişiden 19’una, bizzat ben takdir yazısı yazmışım. Yine bu 38 



kişiden 26’sının şahsi dosyalarında da çeşitli komuta kademelerinin benim dışımda 31 adet daha 
çeşitli ödül ve takdirleri bulunmaktadır. Onu sayarsanız benim söylediğim rakamlara 
ulaşacağınıza inanıyorum. Yani bu personel değil ilişiklerinin kesilmesi son derece başarılı 
kişilerdir ki bu da bir sahteciliktir. Seminere gelince, seminere iddianamenin 212 ve 213. 
sayfalarında belirtildiği gibi Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığının emirleri 
doğrultusunda, 1. Ordu Komutanlığının emirleri gereği katıldım. Bu seminer Genelkurmay 
gözlemci raporları ile diğer gözlemci raporları ve 1. Ordu Komutanlığının, Kara Kuvvetleri 
Komutanlığına gönderdiği seminer sonuç raporu doğrultusunda, egemen harekat planı 
kapsamında planlanan ve icra edilen, burası önemli, sonuçlarından üst komutanlığın haberdar 
olduğu ve çok başarılı bulunduğu bir seminerdir. Ordu Komutanlığının böyle yasal bir faaliyetine 
katılmamanın ise suç teşkil edeceği bilinmelidir. Seminer mesleki eğitimin ve gelişimin bir 
parçası olarak rutin bir şekilde, her yıl TAT-PROG doğrultusunda icra edilen bir faaliyettir. Bunun 
altında bir başka bir şey aramak mümkün değildir. Şimdiye kadar seminer hep askeri terminoloji 
ile anlatıldı. Ben çok kısa olarak sivil bir terminoloji ile veya örnekle anlatayım size. Türkiye 
Futbol Federasyonu tabi diğer federasyonlar da her yıl Antalya’da hakemleri topluyorlar. Örneğin 
FİFA bir kural değişikliği getirmiş ise o kuralı tartışıyorlar veya sezon içerisinde tartışılan 
pozisyonları tartışıyorlar veya X Bankası, banka müdürlerini topluyor diyor ki; faizlerin düştüğü 
bir ortamda bankanın karı nasıl artırılır. İşte size seminer konusu, bu da onun gibi bir şey. 
Mesleki eğitim ve gelişimin bir parçası. Plan görevine gelince, tugayın asıl görevi Ege Ordu 
Komutanlığı Bölgesindedir. Yani tugay Ege Ordu Komutanlığına angaje bir birliktir. Yani bu 
tugayı Ege Ordu Komutanlığı kullanır demektir muharebede. Tugayın bir gerginlik ortamında ilan 
edilecek alarm safhalarına göre süratle Ege Ordu Komutanlığı bölgesine intikali de söz 
konusudur. Bu sebepten, Ordu Komutanının gidecek bir birliğe, böyle devamlılık arz eden bir 
emir vermesi mümkün değildir. Sözde balyozun senaristleri, olmayan birliğe emir verme 
hatasına düşmüşlerdir. Bu da sahteciliğin ayrı bir boyutudur. Barış dönemindeki eğitim 
öncelikleri, dış tehdit ve bölgenin depreme karşı hassasiyeti nedeni ile doğal afet yardım planları 
öncelik alacak şekilde tespit edilmiş ve de uygulanmıştır. Sözde balyoz harekat planı 
konusunda, Genelkurmay Başkanlığının, iddianamenin sayfa 105, MİT müsteşarlığının 107, 
Emniyet Genel Müdürlüğünün 107, bilgi, belge, duyum yoktur. Yani bu ülkede kurumsal 
istihbarat olanakları son derece gelişmiş imkanlarla mücehhez olanlar yok diyor. Herkesin yok 
dediği sözde örgüt nasıl olabiliyor? Buna inanmak aklen mümkün değildir. İddianamenin ilk 
bölümlerinde 27 Mayıs 1960, 12 Eylül 1980 ve diğer benzer olaylar anlatılarak, dolaylı yollardan 
bizlerin de aynı faaliyet de bulunabileceğimize kanaat getirilmiş. Bu iddianame ifadesi. 
Anayasanın 38 ve Türk Ceza Kanununun 20. maddeleri gereğince suç ve cezaların 
şahsiliğinden hareketle, bu konu hukukta kıyas anlamı taşır ki; Türk Ceza Kanununun 2. 
maddesi 3 Fıkrası gereğince suç teşkil eder. Son derece çirkin bir iftiradır, hatta suçtur. Böyle bir 
yakıştırma hukuki olmadığı gibi ahlaki de değildir. Hatta burada, burası belki ilginç, 27 Mayıs 
1960’tan sonra dünyaya gelen epeyce arkadaş var. Yani bu arkadaşlar doğmadan suç işlemiş 
ve suçlu doğmuşlardır. İddianamenin içinde ve eklerinde hakkımdaki suçlamaya ait herhangi bir 
yasal ve hukuki delil mevcut değildir. Dolayısı ile atılı suçlama hukuki dayanaktan yoksundur. 
Hükümeti cebren ıskat ve vazife görmekten men etme gibi kabul edilemez ve hatta 
düşünülemez bir suçlamayı şiddetle reddediyor, tahliyemi değil beratımı talep ediyorum. Ön 
savunmam burada sona ermiştir. Soruları cevaplandırmaya hazırım.” 
 Mahkeme Başkanı:“Nüfus adli sicil kaydınızı okuyorum. Faruk Oktay Memioğlu, Hilmi 
oğlu Nazmiye’den olma, 18.04.1948 doğumlu, Artvin Ardanuç Naldöken nüfusuna kayıtlı. Adli 
sicil kaydınızda bir ilam yok size mi ait? 
 Sanık Faruk Oktay Memioğlu: “(Evet, anlamında başını salladı)” 
 Mahkeme Başkanı: “Kabul ediyorsunuz. Klasör 172 dizi 57-105 arasında, Emniyet. Dizi 
130-131’de Savcılık ifadeniz mevcut. Bunlara ilave edeceğiniz veya çıkaracağınız bir şey var 
mı?” 



 Sanık Faruk Oktay Memioğlu: “Yok. Yalnız Savcılıkta herhangi bir takdim yapmadım 
demişim. Takdim yapmakta zaten suç değildir. Yalnız ben 3. günü silik bir iz olarak hatırlıyorum. 
3. günün sonuna doğru Ordu Komutanı, hudut ötesi ile ilgili, hudut ötesi ile ilgili bir soru sormuştu 
ve ben de cevap vermiştim. Ses kayıtları sizde mevcuttur.” 
 Mahkeme Başkanı: “Peki, sanık müdafiinden savunmaya ilave edeceği bir husus olup 
olmadığı soruldu.” 
 Sanık Faruk Oktay Memioğlu müdafii Av. Eyyup  Sabri Gürsoy: “Müvekkilim 
Adapazarı’nda tugay komutanı idi. Bu tugayın barıştaki görevi, en büyük görevi daha önce 
tarihte gördüğümüz gibi deprem idi. Deprem bölgesinde, talanı, yıkımları müdahale edilmesi, 
güvenliğin sağlanması, iskanı, iaşesi, asli görevi barışta budur. Savaşta da Ege Ordusunun 
desteğine girmektir. Kendisine, onurlu görevi kabul edenler listesinde olduğu belirtilmektedir. Ve 
bu onurlu görevi kabul ettiği söylenmektedir. Bağlı olduğu birlik 15. Kolordu Komutanlığıdır. 15. 
Kolordu Komutanı kendisi burada ifade verdi. Ben dedi bu konuda balyoz adı altında, hiçbir 
astıma emir vermedim. Hiçbir kimseden de emir almadım. Peki, kim görev verecek tugay 
komutanına? Bu onurlu görevi kim tebliğ etmiş? Ne zaman tebliğ etmiş? Bunlarla ilgili hiçbir 
kanıt yok. Onurlu görevi kabul etti. Nasıl kabul ediyor? Müvekkilim bu onurlu görevi kabul 
ettiğine dair bir belge olmadığı gibi silahlı kuvvetlerdeki bütün görevler onurludur. Daha önceki 
yaptığı görevler onursuz görev mi idi? Kim yazar onu oraya onurlu görev diye. Müvekkilim hiç 
kimseden emir almamıştır. Hiç kimseye emir vermemiştir. Emir vereceği kişiler ast kademeleri 
bellidir. Silahlı kuvvetlerde sadece amirler emir verir. Her önüne gelen emir vermez. Müvekkilime 
de tek emir verecek yer 15. Kolordu Komutanıdır. Kendisi ifadesinde ben böyle bir emir 
vermedim. Herkeste olduğu gibi balyoz lafını basından duydum diye belirtmiştir. 
Savunmalarımızı yapmak için tutanakların görüntülü olarak verilmesini birkaç defa talep ettik. 
Mahkemeniz ara kararda biz bunu reddettik dedi. Ama bize hiçbir tebligat yapılmadığı gibi, 
vermiş olduğumuz tahliye taleplerine dahi tebligat yapılmadı. En son birkaç gün önce gittim. Niye 
tebligat göndermediniz dediğim zaman, a biz göndermiyoruz diye kalem laf söyledi. Nereden 
alacağız? Silivri’den alın dendi. Biraz ısrar edince bu sefer mecburen karar çıkarıp orada bana 
verip tebliğ ettiler. Dilekçemde de bu konuda görüntülerin verilmesi konusunda itiraz etmiştim. 
Mahkeme eğer dilekçemi okumuş olsaydı, bu itirazı daha önce cevapladık, bu konuda karar 
verilmesine yer olmadığına diyebilirdi. Yani demek ki bizim ya dilekçelerimizi okuyor, okumuyor. 
Ya da savunmaya önem vermiyor, onlara cevap vermeyi bile gereksinme duymuyor. Benim 
merak ettiğim konulardan bir tanesi de, burada sorulan sorulardan biri Sayın Engin Alan’a 
soruldu. Atatürk’ün Nutuk’ta geçen sözünü söyledin mi, söylemedin mi? Ben burada neyin 
yargılandığını pek anlayamadım. Acaba Atatürk’ü de mi yargılıyoruz? Ben burada savunma 
yapmayacağım. Şunun için yapmayacağım. Ne zaman bu görüntülü tutanaklar tarafımıza 
verilecek, savunmamı o zaman yapacağım. Çünkü o güne kadar savunmalarımızın kısıtlandığı 
ve baskı altında olduğuna inanıyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim.” 
 Mahkeme Başkanı:“CMK 201. madde gereği soru sormak isteyen var mı? Evet, 
Cumhuriyet Savcısı soru soracak.” 
 Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Bu evinizde arama yapılmış. Evinizde yapılan 
aramada ele geçirilen CD’ler var. CD var 76 No’lu CD. Bu CD’nin içeriği hakkında bilginiz var 
mı? 
 Sanık Faruk Oktay Memioğlu:“Benim evimden 125 tane CD almışlar. Siz bana 76. CD’nin 
ne olduğunu soruyorsunuz.” 
 Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Okumadınız mı dosyadan? Yani siz savunma 
yapıyorsunuz.” 
 Sanık Faruk Oktay Memioğlu: “Okumadım.” 
 Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Okumadınız. Okumadınızsa nasıl savunma 
yapıyorsunuz, onu anlamadım ben de.” 
 Sanık Faruk Oktay Memioğlu:“Ben okuyacaktım. Burada harp esiri alındık. Buraya geldik. 
Siz söyleyiniz ben cevap veririm. Yani hepsine cevap verebilecek durumdayım.” 



 Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Nasıl sorayım o zaman, yani sizin okumadığınız şeyi 
ben size nasıl soracağım ki, bilgim yoktur diyorsunuz. Okumadım diyorsunuz.” 
 Mahkeme Başkanı: “Savcı Bey soruyu sorun siz.” 

Sanık Faruk Oktay Memioğlu:“Siz bana orada ne yazıyorsa sorunuz ben hepsine cevap 
verebilecek durumdayım.” 
 Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Bu CD size mi ait. Onu sorayım öncelikle, madem 
öyle. Size mi ait.” 
 Sanık Faruk Oktay Memioğlu:“Ya şimdi benim avucumun içinde ne varsa söyleyebiliyor 
musunuz bana? Gösteriniz ben söyleyeyim.” 
 Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“İşte burada, irtica ve ekler isimli Powerpoint belgesi 
var. Bunun içerisinde irtica kurum ve kuruluşlarımızın uzantıları başlıklı, eğitim kuruluşlarının, 
Okul, dershane, yurt, pansiyon. Aşağıda taban genişletme başlığı altında, vakıf, dernek, şirket. 
Dini eğitim başlığı altında, dergah, külliye, irticai faaliyet merkezleri. Basın yayın başlığı altında, 
gazete, dergi, televizyon, radyo. 3. slaytta, irticai kurum ve kuruluşların uzantıları başlığı altında, 
Nakşibendi, kadiri, nurcu, Süleymancı vesaire gazete ve tv.” 
 Sanık Faruk Oktay Memioğlu:“Kim hazırlamış bunu, bu CD’yi kim hazırlamış.” 
 Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Siz soruyorum. Sizin mi değil mi diye? Siz de içeriğini 
soruyorsunuz. Ben de size içeriğini okuyorum. Sizin mi değil mi onu söyleyin?” 
 Sanık Faruk Oktay Memioğlu:“Ne zaman, ne zamana ait bir CD onu söyler misiniz? Hangi 
birime ait bir CD.” 
 Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Bu sizin evinizde ele geçirildiği iddia edilen bir CD.” 
 Sanık Faruk Oktay Memioğlu: “O CD öyle zannediyorum ki Ege Ordusundaki bir CD. 
Şimdi Ege Ordusu mu sorgulanıyor yoksa?” 
 Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Bu sizin evinizde ele geçirilen bir CD, iddia ediliyor bu 
şekilde. Yani sizin evinizde ise size sormam gerekiyor. Öyle değil mi?” 
 Sanık Faruk Oktay Memioğlu:“Evet, öyle de ben şimdi o CD’yi 125 tane CD’nin hangi 
birinin, ne olduğunu ben bilemem.” 
 Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“O halde CD size verilsin tam manasıyla alın bakın. 
Ondan sonra sorayım ben. O zaman sormamın bir anlamı yok şu anda.” 
 Mahkeme Başkanı: “Savcı Bey” 
 Sanık Faruk Oktay Memioğlu:“Yani ne var orada. Oradaki suç nedir onu söyleyiniz?” 

Mahkeme Başkanı: “Savcı Bey, net olarak sorunuzu sorun.” 
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Ya siz bunun size ait olduğunu kabul ediyor musunuz, 

etmiyor musunuz öncelikle? 
 Sanık Faruk Oktay Memioğlu:“Şimdi öyle bir soru soruyorsunuz ki, CD’nin kaynağı nedir, 
onu bir söyleyin ki ben bileyim?” 

Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Kaynağı sizin eviniz. Şu anda görünen itibari ile sizin 
eviniz. Yani sizin evinizde bulunan CD’yi ben bilemem ki” 

Mahkeme Başkanı: “Savcı Bey, siz sorunuzu net olarak sorun. Savcı Bey sorunuzu 
sorun, sanık ona göre cevaplandırsın. Veya inceleme süresi isteyebilir.”   

Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Ya şimdi kendisinin mi değil mi ben bilmedikten sonra 
sorumu soramam ki, öncelikle buyurun siz inceleyin. Daha sonra ben soracağım.” 

Mahkeme Başkanı: “İçeriğini hatırlamıyorum diyor sanık.” 
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Okuyorum. İçeriğini okuyorum.” 
Sanık Faruk Oktay Memioğlu:“Bakın 125 tane CD almışlardı.” 
(söz almadan konuşuldu. anlaşılamadı) 
Mahkeme Başkanı:“Tamam, Avukat Bey müvekkiliniz cevaplıyor şu anda soruyu yani.”  
(Söz almadan konuşuldu. anlaşılamadı.) 
Mahkeme Başkanı:“Tamam bizde Savcı Bey’e diyoruz ki, net sorunuzu sorun, net 

sorunuzu sorun. Sorudan sonra cevap gelsin.” 



Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Avukat Bey isterse, isterse cevap vermeyebilir. Zorla 
cevap verecek demiyoruz biz.” 

Sanık Faruk Oktay Memioğlu müdafii Av. Eyyup Sabri Gürsoy:“Kaç yılına ait olduğunu 
söyleyin, onu soruyor size.” 

Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Kaç yılına ait olduğunu ben nereden bileyim. Kendi 
evinde yakalanmış.” 

(Söz almadan konuşuldu. anlaşılamadı) 
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Niye Bağırıyorsunuz. Niye bağırdığınızı anlayamadım 

Avukat Bey. “ 
Sanık Faruk Oktay Memioğlu müdafii Av. Eyyup Sabri Gürsoy:“Mikrofon açık değil” 
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Açsınlar mikrofonunuzu o zaman bağırmayın.” 
Mahkeme Başkanı: “Şimdi” 
(Söz almadan konuşuldu. Anlaşılamadı) 
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Yani bağırmanıza gerek yok. Niye bağırıyorsunuz.” 
Mahkeme Başkanı: “Şimdi Savcı Bey siz sorunuzu net olarak sorun ya da o CD.” 
Sanık Faruk Oktay Memioğlu:“O belki 1996 veya 97 yılına ait, Ege Ordusundaki bir 

çalışma olabilir. Yani şimdi oralar mı sorgulanıyor. Onu öğrenmek istiyorum.” 
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Şu anda yaptığımız yargılama, darbe ile ilgili bir 

yargılama. Olasılığı en yüksek tehlikeli senaryoda görüşülen konular var. Burada da senaryo 
içerisinde irticai ile ilgili bir yapılanma olduğu, ayaklanma olduğu, bu ayaklanmaya karşı yapılan 
operasyonlar tartışılmış. Şimdi burada gerçek somut kuruluşlar var. Bunların neden sizi 
evinizdeki bir CD’de yer aldığını soruyorum.” 

Sanık Faruk Oktay Memioğlu:“Şimdi bakın o CD, böyle şimdi siz söyledikçe hatırlıyorum. 
1996 veya 97 yılına ait, Ege Orduda bir takdim esnasında, O da İstihbarat Başkanlığının yaptığı 
bir hazırlıktır. Ben Ege Orduda, Harekat Başkanlığı yaptım. İstihbarat Başkanlığı yapmadım. 
İstihbarat Başkanının verdiği, veya ondan aldığım herhalde o zamanki bir CD’dir. O da o bilgileri, 
Devletin Polisinden almıştır. Yasal birimlerinden almıştır. Benim evimde hiçbir zaman için yasal 
olmayan hiçbir şey olamaz.” 

Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Yani bunun gerçekliğini kabul ediyorsunuz o zaman.” 
Sanık Faruk Oktay Memioğlu:“Yani siz avucumun içinde ne var diye söyleyince, ben de 

öyle diyorum.” 
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Ama siz diyorsunuz ki Ege Orduda yapılan bir 

çalışmadır. O nedenle benim evimde bulunuyor dediğinizde bunun gerçek olduğunu kabul etmiş 
olmuyor musunuz mantıken?” 

Sanık Faruk Oktay Memioğlu:“Yani siz kelime oyunu ile.” 
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş: “Ya kelime oyunu ile ne alakası var.” 
Sanık Faruk Oktay Memioğlu:“Bana tuzak soru soruyorsunuz.” 
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş: “Niye tuzak olsun.” 
Sanık Faruk Oktay Memioğlu:“Evet tuzak soru soruyorsunuz.” 
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Siz diyorsunuz ki, yapılan istihbari birimlerin yaptığı 

çalışmadır dediğinizde, bunun gerçek olduğunu yani diyebilirsiniz ki bu sahtedir.” 
Sanık Faruk Oktay Memioğlu:“Olabilir diyorum ben bakın olabilir diyorum. Şimdi ben sizin 

benim evimden 125 tane CD aldı götürdüler. Ben elektronik beyin değilim. Neyin ne olduğunu 
bilmiyorum. Getirim önüme koyun, bakayım ne olduğuna anlayayım, ne bileyim ben ne 
olduğunu.” 

Mahkeme Başkanı: “Tamam, o zaman.” 
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş: “Bu çalışmalar.” 
Mahkeme Başkanı: “Savcı Bey.” 
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Eğer gerçek ise sizin evinizde o zaman ne işi var hala, 

yani Ege Ordunun yaptığı bir çalışma ise sizin evinizde niye duruyor siz emekli olmuşsunuz 
madem. Niye duruyor onu soruyorum.” 



Sanık Faruk Oktay Memioğlu:“Atmamışım. Atmamışım.” 
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Bunlar istihbarat birimlerinin gizli belgeleri değil mi?” 
Sanık Faruk Oktay Memioğlu:“Bir yerden yanlışlıkla evime gelmiş demek ki bu. Bunun 

böyle gizli saklı yoksa bir tarafını birilerine verecek halim yok benim. Onu ben evimi toparladığım 
zaman onların hepsini imha edecektim. Etmemişim.” 

Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Siz ne kadar oldu emekli olalı ne kadar oldu.” 
Sanık Faruk Oktay Memioğlu:“2003’te emekli oldum.” 
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“2003’te emekli olmuşsunuz. 2010’da mı yapıldı arama 

eviniz de. 7 senede imha etmeye vakit bulamadınız mı?”  
Sanık Faruk Oktay Memioğlu:“Bulamamışım.” 
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Tamam o zaman başka bir sorum yok ama diğer bir 

sorum var.” 
Sanık Faruk Oktay Memioğlu:“Evet söyleyin.” 
Mahkeme Başkanı:“Bu soru ile ilgili şöyle bir açıklama getirelim. Sanık tereddüt yaşadı. 

CD’nin içeriği ile ilgili olarak. Bunu müdafiinizle görüşün. Onla ilgili inceleme tutanağında 
inceleyin. Gerekirse CD’nin kopyası da verilir. Cevaplandırabilirsiniz, avukatınızın bu konuyla 
ilgili galiba açıklaması olacak. Buyurun Avukat Bey.” 

Sanık Faruk Oktay Memioğlu müdafii Av. Eyyup  Sabri Gürsoy: “Müvekkilim evinde yalnız 
bir CD değil, müvekkilimin elinde subay çıktığı günden bugüne kadar mevcut bütün her yılın 
ajandası tek tek neler bulunduğu, hepsi kayıtlıdır. Müvekkilim her şeyi not eder. 20 yıllık, 40 yıllık 
o ajandalar içinde bir şey bulamadılar. Kendisine ait olmayan, Ege Ordusuna ait olan, 1996-97 
yılına ki davamızla ilgisi yoktur. Dava ile ilgisi olmayan, balyoz var desek ki yok. Onunla ilişkisi 
olmayan bir CD burada niye kurcalanıyor. Ben burada bunu anlamadım. İsterseniz çocukluğunu 
falanda araştıralım. O zamandan da kalma bir şeyleri vardır. Böyle şey olmaz. 96-97 yılı 
iddianamede yoktur. 96-97 yılı burada yargılanmıyor. Burada yargılanan 2003 yılına ait balyoz 
diye iddia edilen husustur. Onun için ben müvekkilimin bu tür sorulara cevap vermesini kabul 
etmiyorum ve bu konuda da cevap vermesini istemiyorum. 

Mahkeme Başkanı:”Peki,” 
Sanık Faruk Oktay Memioğlu müdafii Av. Eyyup Sabri Gürsoy:”Varsa Ege Ordusu 

hakkında iddianame açılır ve müvekkilim o konuda yargılanır. Ayrıca yargılanır.” 
Mahkeme Başkanı:“Siz CD’nin Ege Ordusuna ait olduğuna dair açıklama getirdiniz. 

Cumhuriyet Savcısı sorarken CD’nin kaynağını sordu. Nerden.” 
Sanık Faruk Oktay Memioğlu müdafii Av. Eyyup  Sabri Gürsoy: “Söyledi müvekkilim Ege 

Ordusu diyor. Devamlı 3-5 defa söyledi ama ısrarla buraya bağlamaya çalışılıyor.” 
Mahkeme Başkanı:“Peki, diğer soruya geçiyoruz. Eğer yarın veya sonraki günlerde 

bununla ilgili açıklama getirmek isterse sanık. Getirebilir söz alıp.” 
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“ Yani 76 No’lu CD’yi inceleyip, istediğiniz şekilde 

beyanda bulunabilirsiniz. İncelemedim dediğiniz için ben de soruyu bu şekilde sormak zorunda 
kaldım. Yani incelemiş olsanız ona göre soracağız. Tamam.” 

Sanık Faruk Oktay Memioğlu:“Ben onların hepsini inceledim ama hangisi olduğunu 
nereden bileyim.” 

Mahkeme Başkanı:“Tamam.” 
Sanık Faruk Oktay Memioğlu:“125 tane CD aldınız benden.” 
Mahkeme Başkanı:“İleriki günlerde o konuda bilgi eksikliğinizi giderin. Hatırlayın 

olayı tam olarak.” 
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Size daha öncede sorulmuş yani orada daha detaylı.” 
Sanık Faruk Oktay Memioğlu:“Kime sorulmuş?” 
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Size sorulmuş. Emniyetteki sorgunuzda ifade verirken, 

yani bu tür sorular sorulmuş.” 
Sanık Faruk Oktay Memioğlu:“Orada da sizin gibi sordular.” 



Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Aynı şekilde o zaman niye araştırmadınız madem. 
Bakın, bunlar soruluyor size, Emniyet yani soruşturma aşamasında sorulmuş. Ha bunlar bana 
soruluyor. Ben bunlara mantıklı bir cevap vereyim diye düşünmüyor musunuz?”  

Sanık Faruk Oktay Memioğlu:“Düşünüyorum. Ben size, siz benim Emniyetteki durumumu 
biliyor muydunuz?” 

Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Hayır bilmiyorum.” 
Sanık Faruk Oktay Memioğlu:“O zaman ben size söyleyeyim siz öğreniniz o zaman.” 

 Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Tamam” 
Sanık Faruk Oktay Memioğlu:“Emniyete gittim ben 5 Nisan’da, Ömer Diken imzalı 

Mahkeme kararı ile polisler evime geldiler. O gün Emniyete gittik o gece kaldık orada, nasıl 
kaldığımı ben biliyorum. Izdırap içerisindeydim. Avukatımın getirdiği ağrı kesicilerle orada ben 2 
gün yaşadım. 2. gün de gece saat 10:30 da geldiler ızdırap çekiyordum. 10:30 da geldiler. 
Sabah 04.05’e kadar ifade aldılar. O ızdırap içerisinde aldılar.”  
 Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Bakın ızdıraplı olduğunuz zaman, Emniyette hiçbir 
zaman ifade vermek zorunda değilsiniz. Avukatınız da vardı. Dersiniz ki ben rahatsızım ifade 
vermeyeceğim. Savcılıkta vereceğim dersiniz. Yani illaki sizi ızdırap içinde.” 

Sanık Faruk Oktay Memioğlu:“Savcıya da versem fark etmezdi o anda çünkü ben o 
davadan dolayı kanser oldum. Ameliyat oldum. Kemoterapi gördüm.” 

Mahkeme Başkanı: “Peki, diğer sorunuzu sorun Savcı Bey, konuyu geçelim.” 
 Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Diğer sorum, yine evinizde bulunduğu iddia edilen, 
evinizde bulunduğu iddia edilen mavi renkli 2003 yılına ait bir ajanda var. Bu ajanda sizin mi?” 

Sanık Faruk Oktay Memioğlu:“Benim.” 
 Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Şimdi bunun 1 Ocak 2003 tarihli sayfası var. Burada 
yazan, 14.30 Ordu Komutanının sinevizyondan direktifleri. Ordu Komutanından, sinevizyondan 
direktif alıyor musunuz devamlı olarak?” 

Sanık Faruk Oktay Memioğlu:“Onu zannediyorum. 15. Kolordu Karargahında iken böyle 
bir yayınla aldık.” 
 Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Tarihini hatırlıyor musunuz?” 

Sanık Faruk Oktay Memioğlu:“İşte siz yazmışsınız. Söylediniz işte.” 
 Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Tamam, bu sinevizyondan direktiflerin altında. 3 
Kasım’dan itibaren siyasi hayat yeniden şekillendi. Her şey yasal ve kitabına uygun ancak 
hukuki olduğunu söylemek mümkün değil. Gerekli uyarılar yapılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı, Dini 
Eğitim Bakanlığı oluyor. Sorunlu yetkisiz Başbakan ve Sorumsuz yetkili başkası var. Yetkisiz 
müdahale yok, her şey emir komuta zinciri içinde olacak bu şekilde yazıyor. Yani bu sinevizyon 
direktiflerinin altında yazanlar bunlar. En sondaki de yetkisiz müdahale yok. Her şey emir 
komuta zinciri içerisinde olacak. Bunu açıklayabilir misiniz?” 

Sanık Faruk Oktay Memioğlu:“8 sene geçti aradan, nasıl neyini açıklayayım yani, onu 
orada demek ki öyle anlamışım ben.” 

(Söz almadan konuşuldu. anlaşılamadı.) 
 Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Ben soruyu Faruk Oktay Memioğlu’na sordum. Eğer 
evindeki notlar kendilerine ait kendileri açıklayabilir ancak siz açıklayamazsınız bunu şu anda.” 

Sanık Faruk Oktay Memioğlu:“Onu Ordu Komutanım söylemiş, ben de yazmışım eğer 
söylediyse, ben de öyle anlamışım.” 

Mahkeme Başkanı:“Şimdi müdahale etmeyin. Siz gerekirse soru sorma kapsamı 
içerisinde açıklama getirirsiniz. Sanık cevaplandırsın.” 

Cumhuriyet Savcılığı Savaş Kırbaş:“Ben öncelikle Faruk Oktay Memioğlu’ndan eğer 
cevap verebilirse, evet verebilirse, vermek zorunda değilsiniz, sizden cevap bekliyorum eğer 
verebilirseniz, vermek zorunda değilsiniz dediğim gibi. Bir cevabınız var mı? Buna.” 

Salonda izin almadan konuşanlar oldu. 



Mahkeme Başkanı:“Hayır. Bu soruyu geçelim. Size sıra gelecek şu anda müdahale 
etmeyin. Bakın ben size söz hakkı vermedim, şu anda sanığın çapraz sorgusu Cumhuriyet 
Savcısı tarafından bitirilsin daha sonra siz söz alırsınız. Buyurun.” 

Sanık Faruk Oktay Memioğlu:“Şimdi o konunun ordu komutanı o zaman ne maksatla 
öyle bir şey söyledi onu şuanda hatırlayamıyorum bile, yani yazdığımı da hatırlamıyorum ama 
defter benim, ben yazmışımdır. 

Mahkeme Başkanı:“Evet. Peki.” 
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Şimdi bunun önemi nerde savunmalarda, bütün 

sanıkların savunmalarında hani hükümet daha ne yaptı ki seçimler yeni olmuştu. Niye darbe 
yapılsın savunması var. 01 Ocak 2003 tarihli bu sizin ajandanız yani bu savunmanın çürütülmesi 
anlamına geliyor. Yani yetkisiz müdahale yok, her şey emir komuta zinciri içerisinde olacak yani 
bir şey yapmamış niye darbe yapalım savunması var ya.” 

Sanık Faruk Oktay Memioğlu:“Ben sizin gibi düşünmüyorum o konuyu.” 
Mahkeme Başkanı:“Peki, Cumhuriyet Savcısı kendini düşüncesini söylüyor o konuda.” 
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Devamında yine 06. Ocak 2003 tarihli sayfası bu 

defterinizin, ajandanızın. Siz Adapazarı 1. Piyade Tugay Komutanısınız iç güvenlik olarak 
depremlerde özellikli göreviniz var öyle mi?” 

Sanık Faruk Oktay Memioğlu:“Şimdi Adapazarı’nın jeolojik yapısı jöle gibidir. 80 cm den 
su çıkar. Orada da 1999 depreminin faciası yaşanmıştır. Ben orada görevde bulunduğum iki 
sene içerisinde iki kelime ile yatıp kalktım; bir deprem, iki intikal.” 

Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Evet. Yani başka göreviniz var mı iç güvenlikle ilgili?” 
Sanık Faruk Oktay Memioğlu:“Hayır. Neden, öyle bir ihtiyaç olmadı. Öyle bir ihtiyacım 

olmadı.” 
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Anladım.” 
Sanık Faruk Oktay Memioğlu:“İç güvenlikle ilgili, hiçbir ihtiyacım olmadı.” 
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“6 Ocak 2003 tarih sayfasında Osman Aydın Anadolu 

Lisesi Müdür Yardımcısı Şube Müdürü, Yakup Kalaycı İ.H.L İmam Hatip Lisesi Müdür 
Yardımcısı Şube Müdürü şeklinde notlar var. Bunlar ne ile ilgili, hatırlıyor musunuz?” 

Sanık Faruk Oktay Memioğlu:“Ne bilim ben, belki badanasını, boyasını yaptırmışımdır 
okulun. Bakın ben Başkale’deyken.” 

Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Tamam badana boya yaptırmışsınızdır. Ona bir şey 
demiyorum. Tamam.” 

Mahkeme Başkanı:“Şimdi usul Cumhuriyet Savcısı doğrudan soru sorar siz Mahkeme 
Heyetine karşı cevaplandırın soruyu karşı konuşmaya girmeyin.” 

Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Tamam. Oranın badana boyasını yaptırdınız. 19 
Mart 2003 tarihli sayfasında yine Nihat Kaynarca İ.H.L ve Kefken’deki faaliyetler, Kandıra’daki 
faaliyetler bunlar ne ile ilgili, buda mı badana boya ile ilgili?” 

Sanık Faruk Oktay Memioğlu:“Yani ne olduğunu şimdi nereden hatırlayayım 8 sene 
önce yazmışım. Hatırlamıyorum.” 

Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Tamam. Başka sorum yok.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:“Başkanım ben bir soru sorabilir miyim?” 
Mahkeme Başkanı:“Buyurun Hakim Bey.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:“Evet, Sizin.” 
Mahkeme Başkanı:“Hakim bey, Hakim Bey. Çetin Doğan bununla ilgili bir açıklama 

getirmek istiyor. Söz hakkı verelim savunma hakkı kapsamında, ondan sonra siz sorarsınız.” 
Sanık Çetin Doğan:“Sayın Başkan, sinevizyon görüşmesi bağlantısı sadece ve sadece 

kolordu komutanları ile vardır. Ve bunu denemek amacı ile ben tarihini tabi anımsamama imkan 
yok kolordu komutanlarıyla bir yabancı Heyet geldiği zaman özellikle onlara gösteri yapmak için 
kendi durum odamız diye kesinlikle yabancı bir şey geldiği zaman, o zaman kendisini davet 
ettim. Durum odasına ve bu durum odasından kolordu komutanlarıyla teker teker usulen 
görüştük. Herhangi bir şeyin tartışması olmamıştır. Anladığım kadarıyla not defterinde kendi 



yazısı mı, değil mi? Her şeyi biliyorsunuz taklit ediyor. En son taklit ettiğimiz takdirlerini de 
söyleyeyim. 11 No.lu CD’nin üzerinde nasıl yazıldığını da tespit ettik. Onu da size sunacağız, 
her şey taklit oluyor. Bu not defterinde de yazının nasıl olduğunu bilmiyorum ama, şimdi bana 
Sayın Savcının bir şey bir şey anımsattı. Yetkisiz müdahale olmayacak, benim verdiğim emir 
var. Benim verdiğim yazılı emir var. Dedim ki, irticai faaliyetlerle ilgili olarak birliklere verdiğim 
emir, kesinlikle işte kamusal alanlarda yapılan faaliyetlerde herhangi bir durum olursa, herhangi 
bir yani verilen yukardan Başbakanlıktan verilmiş direktifler var. Yürürlükte olan direktifler var, 
Genelkurmaydan verilmiş direktifler var. Bunlara aykırı bir tutum görürseniz kesinlikle yetkisiz 
müdahalede bulunmayacaksınız. Ancak bu olayın bir parçası olmamak için orasını derhal terk 
edeceksiniz. Benim sözüm bu. Ve bu benim ifademde yazılarda her zaman vardır. Ve burada da 
izahı yapılmıştır. Onun için o defterin hani bir kere ben Faruk’a şunu öneririm, arkadaşımıza, 
yazıya kimler ne girmiş iyi baksın. Çünkü kendisi ile sinevizyon görüşmesi söz konusu hiçbir 
zaman olmamıştır. Sinevizyon görüşmesini yaptığım, kolordu komutanları buradadır. Ve deneme 
amaçlı yapılmıştır bu. Ve benim beraberimde de yabancı heyete Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
ulaştığı teknolojik imkanı göstermek için biz harekat alanında böyle görüşebiliyoruz diye. Yoksa 
onun dışında herhangi bir şey değil. Teşekkür ederim.” 

Mahkeme Başkanı:“Peki.” 
Sanık Süha Tanyeri:“Söz alabilir miyim? 
Mahkeme Başkanı:“Ne konuda? 
Sanık Süha Tanyeri:“Bu konularda açıklık getirmek için.” 
Mahkeme Başkanı:“Buyurun.” 
Sanık Süha Tanyeri:“Şimdi Sayın Başkan anladığım kadarı ile Savcı Beyin, olasılığı en 

yüksek tehlikeli senaryo ile ilgili bir algılama sorunu var. Bugün ki. Müsaade ederseniz, oturarak 
konuşabilirsem elimdeki notları da okuyacağım.” 

Mahkeme Başkanı:“Buyurun.” 
Sanık Süha Tanyeri:“Şimdi. Bundan bir iki arkadaş önce Savcı Beyin ifadesini mealen, 

aynısını olmayabilir okuyorum. Karaağaç bölgesinin savunması konusunda bahsettiğiniz 
olumsuzluklar varken 1. Ordu olasılığı en yüksek tehlikeli senaryo gibi hayali senaryolarla 
uğraşacağına, Karaağacın savunmasıyla ilgili, ilgilenseydi iyi olmaz mıydı? Herhalde bu 
mealdeydi. Yani bu anlam, ben bu anlamı çıkardım. Bir, burada en az şuana kadar 20 kişi 
olasılığı en yüksek tehlikeli senaryonun herhangi bir plan, üzerinde herhangi uğraşılacak bir 
doküman olmadığını izah etti. Bakın, olasılığı en yüksek tehlikeli senaryo bir planın geliştirilmesi 
istenen, zayıf görünen veyahut da üzerinde konuşulması istenen konuların, gündeme gelmesini 
sağlayan bir dokümandır. Şayet Savcı Bey bu olasılığı en yüksek tehlikeli senaryoyu 
inceleseydi. Yunanistan’ın Türkiye’ye bir taarruz emaresinin olabileceğini, oradan giderekte 
Karaağaç’ında savunmasının, geliştirilmesinin amaçlandığının anlayabilirdi. Bakın, tekrar 
söylüyorum. Senaryo sadece varsayılan konulardır. Üzerinde inceleyeceğimiz konuları getiren 
hususlardır. Şimdi, bunu söyleyecektim. Fazla önemsemedim. Bıraktım. Fakat şimdi söylediği bir 
şey daha var. Olasılığı en yüksek tehlikeli senaryoda görüşülen bazı konular var dedi. Az 
öncede Oktay Memioğlu Generale. Efendim olasılığı en yüksek tehlikeli senaryo burada. 12 
Aralık 2002 tarihli emrin ekinde okumayacağım. Ama burada görüşülen konu yoktur. Burada 
olduğu farz edilen, o da incelemeye yönelik konulara yön göstersin diye olmuş gibi farz edilen 
konular vardır. Burada olasılığı en yüksek tehlikeli senaryo hiçbir yerde, senaryo hiçbir yerde 
görüşülmez. Senaryo ortaya konur. Buyurun çıkın bu kağıdın üzerinde oyun oynayacaksınız 
derler. Senaryo budur. Bu konularda zannederim bir kere daha okunmasında fayda olacağını 
değerlendiriyorum. Bu benim değerlendirmem, kendisine bir şey söyleyemiyorum. En son 
söyleyeceğim, soru da Faruk Paşa 1 Ocakta bir not almış. Böyle böyle bir şey diye. Şimdi tam 
anlatamayacağım. Savcı Bey dedi ki işte savunmayı çökerttim. Niye? Bakın. 1 Ocakta 
hükümetin icraatlarından bahsediyorsunuz diye herhalde ben öyle anladım. Anladığım şeyi 
söylüyorum. Ben size hatırlatayım. Balyoz planı 2 Aralıkta tamamlanmış, hükümet 14 gün iken, 
biz size yazıyla müracaat ettik. Dedik ki bu planda yazılan ve hükümetin icra ettiği ifade edilen 



bazı hususların hükümetten sorun diye, siz reddettiniz. Niye? Ya olmamış şeyi hükümetin icraatı 
gibi yazıyor planda, bunları reddettiniz. O zaman bende şimdi söylüyorum ki bu Mahkeme 
bitmiştir. Biz bütün iddiayı şimdi çürüttük. Yani 1 Ocak’taki yazı ile siz bizim bütün savunmamızı 
çürütebiliyorsunuz. Siz derken Savcı Bey. O zaman 2 Aralık tarihli planı dikkate alırsanız bu 
mahkeme çökmüş oluyor. Ben bu konularda bilgilendirme ihtiyacı duydum, arz ederim. “ 

Mahkeme Başkanı:“Peki.” 
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Başkanım, ben bir şey söylemek istiyorum. 

Müsaadeniz olursa, Şimdi. Olasılığı en yüksek tehlikeli senaryoyu anlamamış olabilirim. Siz 
daha iyi bildiğiniz için, yalnız öyle bir senaryo ki biz bir yandan Kuzey Irak’a Kara harekatı 
yapıyoruz, bir yandan Yunanistan’ı cezalandırmak için Sakız Adası’nı işgal ediyoruz, bir yandan 
Avrupa Birliği orduları Bulgaristan üzerinden geliyorlar, bir yanda da Yunanistan’ın belli 
birliklerini imha ediyoruz. Böyle bir senaryo ve sonuç bildirgesinde de ya Yunanistan’ın bizimle 
ilgili böyle şeyleri olmaz demek içinde bu kadar büyük senaryoya, bu kadar kurmay, askere 
gerek var.” 

Sanık Faruk Oktay Memioğlu:“Allah Allah. Ne alakası var şimdi.” 
Mahkeme Başkanı:“Bakın. Mahkememizin görüşü değildir. İddia makamının kendi 

görüşüdür. Şu anda buyurun siz tüm sanıklar adına söyleyin.” 
Sanık Süha Tanyeri:“Savcı Bey’e bu açıklamasından dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü 

bu açıklamasıyla da az önce benim söylediğim, olasılığı en yüksek tehlikeli senaryoyu bir kez 
bile okumadığını, ispat etti. Buyurun elimde, size de gönderebilirim. Bu söylediklerinin hiçbiri 
yazmıyor. Ne Sisam Adasının işgalinden bahsediyor, ne de Yunanistan’ın bilmem nesinden 
bahsediyor. Teşekkür ediyorum.” 

Mahkeme Başkanı:“Hakim Bey soru soracak. Hakim Ali Efendi Peksak soru soracak.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:“Sınıfınız karacı, atılı suçlama tarihinde Adapazarı 1. 

Piyade Tugay Komutanı olarak görev yapmaktasınız. Görevinizde bir deprem olması anında o 
bölgeye en yakın birlik olarak siz olmanız ve göreviniz olması sebebiyle, bununla ilgili çalışma 
yapmanız gerekiyor. Yine evde yapılan aramalar neticesinde ele geçirildiği iddia edilen CD ve 
disketler ile ilgili şeyi ayrıntılı olarak vereceğim ben size. Hava Kuvvetleri İstihbarat 
Başkanlığı’na ait olduğu bildirilen, Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı başlıklı irticai 
unsurların teşkilatları, yasadışı faaliyetleri, işledikleri suçlar ve personele yaklaşma usulleri, 
bilgi ve değerlendirmeler içeren bilgilerin sizin sınıfınız, biraz öncede söyledim karacı. Ve 
göreviniz noktasında da istihbari bir göreviniz olmamasına rağmen, bu tür bir istihbari bilgiler 
sizin evinizdeki yapılan aramada ele geçirildiği iddia ediliyor. Yine klasör 54, dizi 59’da 
üniversite rektörleri ile ilgili görüşler içeren, kanaat Kasım 2002 tarihli ayrıca Eylül 2002 tarihli 
yine bir dosya da Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı’na ait bilgilerin yapılan aramada ele 
geçirildiği iddia ediliyor. Bunlarla ilgili olarak da en son kayıt etme tarihinin 30.09.2002 son 
kayıt tarihi olduğu belirtiliyor. Şimdi, biraz öncede sorunun başında da söyledim. Sınıfınız 
karacı ve göreviniz, istihbaratla ilgili herhangi bir göreviniz yok. Bunların sizin evinizde ele 
geçirilmesi veya bu konuda yapacağınız herhangi bir açıklama var mı?” 

Sanık Faruk Oktay Memioğlu:“Yani herhangi bir açıklama yok. Muhtemelen Hava 
Kuvvetlerinden bana göndermişlerdir. Kişiye özel olarak, bir bak gör diye. Herhangi bir işlemde 
hiçbir şekilde yapılmamıştır. Rektörlerle ilgili de hiçbir çalışma yapıldığını ben hatırlamıyorum. 
Hiçbir rektörle, benim zaten ne alakam olabilir ki. Ne çalışma yapılabilir ki?” 

Üye Hakim Ali Efendi Peksak:“Bu yapılan, o disketlerin içerisinde kayıtlı olduğu iddia 
edilen dosyaların isimlerini okudum. Şimdi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan bu şekilde size 
bir bilgi gönderilse, istihbari bilgi yani bunun evde olmasının sebebi nedir?” 

Sanık Faruk Oktay Memioğlu:“Onu herhalde aldım. Eve götürdüm seyretmek için 
herhalde orada kaldı.” 

Üye Hakim Ali Efendi Peksak:“Tamam Başkanım. Teşekkür ederim.” 
Mahkeme Başkanı:“Başka soru sormak isteyen?” 
Üye Hakim Murat Üründü:“Sayın Başkanım, bir soru sorabilir miyim?” 



Mahkeme Başkanı:“Buyurun. Hakim Murat Üründü soru soracak.” 
Üye Hakim Murat Üründü:“Evet. Size ait olduğu iddia edilen bu ajanda var. Biraz önce 

bana ait dediniz, kısa kısa notlarınızın olduğu. Şimdi 04 Ağustos 2003 tarihli sayfaya büyük 
harflerle “OYUN BİTTİ” yazmışsınız, bunun bir anlamı var mı?” 

Sanık Faruk Oktay Memioğlu:“Var.” 
Üye Hakim Murat Üründü:“Nedir? Buyurun söyleyin.” 
Sanık Faruk Oktay Memioğlu:“Emekli oldum.” 
Üye Hakim Murat Üründü:“Evet. Onun için yazdınız. Tamam Başkanım.” 
Mahkeme Başkanı:“Peki, Başka sorusu olan yok. Tamam, geçebilirsiniz yerinize. 

Mehmet Kaya Varol, CMK’nın 147 ve 191. maddesi hakları hatırlatılmıştı. Müdafiiniz hazır mı?” 
Sanık Mehmet Kaya Varol:“Evet.” 
Mahkeme Başkanı:“Savunma yapacaksınız.” 
Sanık Mehmet Kaya Varol:“Evet.” 
Mahkeme Başkanı:“Buyurun.” 
Sanık Mehmet Kaya Varol:“5-7 Mart 2003 tarihinde icra edilen 1. ordu plan seminerine 

atamalı olduğum, 2. Zırhlı Tugay Komutanı olarak ve aldığım emirler gereği katıldım. Benim 
açımdan seminer Ordu Komutanlığınca hazırlanan senaryo, cereyan tarzı planı ve uygulama 
emri esasları kapsamında tarafıma tevdi edilen ve tamamı hizmete müteallik olan ve yerine 
getirilmesinde kanunen hiçbir suç unsuru bulunmayan görevlerin sunumu tarzında cereyan 
etmiştir. Seminerin planlanması ile senaryonun ve uygulama emrinin hazırlanması sürecinde 
şahsımın ve tugay komutanlığımın hiçbir görevi ve katkısı olmamıştır. Çünkü Tugay bir icra 
birliğidir, bir Kıta Komutanlığı’dır. Dolayısı ile Ordu Komutanlığı seviyesinde icra edilecek bir 
plan seminerinin ne öncesinde ne icrası esnasında ne de sonrasında, seminer ile ilgili 
faaliyetler ve üst komutanlıklarla yürütülen yazışmalar konusunda, hiçbir karargah ve planlama 
sorumluluğu yoktur. Ve olmamıştır. Seminer esnasındaki tüm söylemler, tamamen seminerin 
inşa edildiği, olasılığı en yüksek tehlikeli senaryo kapsamında ifade edilen şeylerdir. Yasaların 
kendisine iç tehdide karşı görev verdiği bir ordunun hazırlıklı olabilmek adına bu tür bir senaryo 
çalışması yapmasında da yasal açıdan sakıncalı hiçbir durum yoktur. Zaten bu senaryo 
hükümetçe hazırlanan Milli Güvenlik Siyaset Belgesine ve Türkiye Milli Askeri Stratejisi 
TÜMAS dokümanında yer alan hususlara dayanmakta olup, bu içerikte hazırlanmış bir 
meseleden öte bir şey de değildir. İcrası planlanan tüm faaliyetler de, bu kapsamda ve bu 
senaryo gereği ortaya çıkabilecek sorunlar ve bu sorunlara karşı alınması gereken tedbirler 
şeklinde cereyan etmiştir. Bu kapsamda iddianamede sunumumla ilgili olarak sunum içeriği 
ilgilendiğinde olumsuz tesiri kriz, kaos ve kargaşa çıkarılmasına yönelik sonuçları 
değerlendirildiğinde, diye devam eden bir ifade mevcuttur. Sunumunda ön gördüğüm halkın 
temel gıda maddeleri acısından sıkıntı çekmesi önlenecek. Karaborsa ve stokçuluk 
yapılmaması için gerekli tedbirler alınacak. Hastane, eczane ve sağlık ocaklarında görev 
yapan personelin durumu tespit edilerek, özel sağlık kuruluşları da dahil, halka kesintisiz 
hizmet vermeleri sağlanacak. Bütün eğitim kurum ve kuruluşlarında eğitimin kesintisiz devam 
ettirilmesi için gerekli tedbirler alınacak. Halkın seyahat özgürlüğünün kısıtlanmaması için 
karayolu, havayolu ve demiryolu ulaşımı açık bulunduracak şeklinde devam eden ifadelerin, 
kriz, kaos ve kargaşa çıkarmayı amaçlayan yanı neresidir? Yoksa kamu kurum ve 
kuruluşlarında görevine devam etmesi sakıncalı personelin yerine atanacak şahıslarla ilgili 
hazırlıklar tamamlanacak, ifadesinden mi böyle bir sonuca ulaşılmıştır. Bu hususlar 
Sıkıyönetim Kanunun 2. maddesi a fıkrasına göre sıkıyönetim altına alınan yerlerde genel 
güvenlik ve asayişe ilişkin zabıta kuvvetlerine ait görev ve yetkiler sıkıyönetim komutanlığına 
geçtiğinden ve zabıta görevlileri bütün teşkilatı ile sıkıyönetim komutanlığının emrine 
girdiğinden, sıkıyönetim komutan ve yardımcılarının 3201 Sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu, 
2803 sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkilileri Kanunu, 2559 Sayılı Polis Vazife ve 
Selahiyet Kanunu ile diğer kanunlarla kolluğa verilen yetki ve sorumluluklara da haiz 
olacaklarından kaynaklanmaktadır. Ayrıca 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanunun 2. Maddesi de 19 



Eylül 1980 tarih ve 2301 Sayılı Kanunla eklenen birinci ek, sıkıyönetim komutanları 
bölgelerinde genel güvenlik, asayiş ve kamu düzeni açısından çalışmaları sakıncalı görülen 
veya hizmetleri yararlı olmayan kamu personelinin, statülerine göre atanması veya işine son 
verilmesi hususunda, ilgili kurum ve organlara istemde bulunmaya yetkili kılınmışlardır. 
Maddesine istinaden ifade edilmiştir. Şu hususu da burada açıklamayı gerekli ve faydalı 
mütalaa ediyorum. 2. Zırhlı Tugayın Maltepe’de konuşlu bulunması ve bu seminerde kendisine 
verilen görevler dikkate alındığında tugayın sadece İstanbul’un Anadolu yakasının emniyet ve 
asayişinden sorumlu iç tehdide angaje ve geri bölge emniyet sorumluluğu olan bir birlik 
olduğunu anlamak kesinlikle hatalıdır. 2. Zırhlı Tugayın asli görevi egemen harekat planı 
kapsamında hedef ülkeye icra edilecek taarruzi bir harekatta ordu ihtiyatı, sivil tabirle ordunun 
bir rezerv birliğidir. Harekatın gelişmesine ve muharebe alanında meydana gelebilecek 
muhtemel gelişmelere bağlı olarak kolordu komutanlarının emrine verilerek veya doğrudan 
ordu komutanı tarafından muharebeye sokularak kullanılacak bir birliktir. Bu çerçevede hedef 
ülke ile gerginliğin tırmanmasına paralel olarak da Trakya’ya intikal etmekte ve bu bölgede 
alabileceği muhtemel görevlere hazır bulunmaktadır. Seminerde aldığı söz konusu görev 
olağan üstü sıkıyönetim gibi durumlara mahsus bir görevlendirme şeklidir. Bu hususun bir 
yanlış anlaşılmaya neden olmaması adına bilinmesinde de fayda vardır. Burada ifade etmek 
isterim ki ben iddianameyi hazırlayan Sayın Savcıların tarafsızlıklarından ciddi endişe ve kaygı 
duymaktayım. Benden önce savunma yapan komutanlar, arkadaşlar ve avukatlarının Sayın 
Savcılar hakkında ortaya koydukları gerekçeler maalesef bende bu kanaati oluşturmuştur. Bu 
hususları tekrar etmeyeceğim, ancak özellikle anayasanın 10. maddesinde yer alan kanun 
önünde eşitlik ve Türk Ceza Kanununun 3. madde 2. Fıkrasında yer alan Ceza Kanununun 
uygulanmasında kişiler arasında ayrım yapılamaz. Ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınamaz 
hükmünün, açık bir şekilde ihlal hükmünün açık bir şekilde ihlal edildiğini ifade etmekle 
yetineceğim. İddianamede sözü edilen iddiaların hiçbiri maddi delil niteliğine sahip kanıtlara 
dayanmamakta ve suç unsuru taşımamaktadır. Ortada bir suç yoksa benimde savunma 
yapmamı gerektirecek bir zaruret yok demektir. Böylesi bir iddianameyi önce kabul eden, 
arkasından hakkımda yakalama kararı çıkaran, duruşmaların başlamasına müteakip topluca 
tutuklayan, ortaya konan bunca lehte delil, kanıt ve bilirkişi raporlarını yok telakki ederek 
kanunlar hilafına adeta peşin bir hüküm ile 8 ayı aşkın bir süredir tutuklu tutmaya devam eden, 
Sayın Mahkeme Heyetine olan inanç ve güvenimi bütün bu olumsuzluklara rağmen sürdürmek 
istiyorum. Ancak sunacağım karşı iddiaların Heyetiniz üzerinde çok bir etkisi olmayacağına 
benden önce savunma yapan komutan ve arkadaşlarımda olduğu gibi pek de dikkate 
alınmayacağına olan inancım dolayısıyla savunma hakkımı saklı tutarak bu aşamada başkaca 
bir açıklama yapmanın çok da bir anlamı ve gereği olmadığını ifade etmekle yetiniyorum. 
Sadece iddianamede iddia edilen tüm suçlamaları ve polis tespit tutanaklarını şiddetle 
reddettiğimi ve hiçbirini kabul etmediğimi beyan etmek istiyorum. Son söz olarak şunu 
söylemek isterim ki şuan sanık sıfatıyla karşınızda bulunan 195 kişi bu ülkeye ne Atina’dan 
gelmiştir ne de Moskova’dan. Hepsi bu ülkenin bağrından çıkmış, kendisini ülkesine hizmete 
adamış birer vatanseverdir. 200’ü aşkın kişi sorgulandı hepsi aynı şeyi söylediler. Yani İddia 
Makamına göre güya hepimiz yalan söyledik. İddianamenin 955. sayfasında görevlendirmede 
yetkili personel listesi kastedilerek şöyle deniyor; listede yer alan kişilerin bizim haberimiz 
yoktu, bilmiyorduk şeklindeki savunmaları da mesnetsizdir deniyor. Yani bunlar böyle söylese 
de yalan söylüyorlar inanmayın Mahkeme Heyeti diyorlar. Bu kişilerin hepsi Türk Silahlı 
Kuvvetleri mensubu general, amiral, subay ve ast subaylardır. Bu kişilerin hepsi yalancı ise o 
zaman söylenecek tek şey kalıyor vatan sağ olsun. Ancak şunu da unutmayalım ki kendi 
ordusunu taşıyamayan uluslar,  başkalarının ordusunu taşımak zorunda kalırlar. 
Söyleyeceklerim şimdilik bundan ibarettir.” 

 Mahkeme Başkanı:”Peki nüfus adli sicil kaydınızı okuyorum. Mehmet Kaya Varol, 
Mehmet oğlu, Fatma’dan olma, 06.03.1950 doğumlu, Tokat/Merkez/Tabakhane-i Atik.” 

Sanık Mehmet Kaya Varol:”Tabakhane-i Atik.” 



Mahkeme Başkanı:”Evet nüfusuna kayıtlısınız ve adli sicilinizde herhangi bir ilam 
gözükmemektedir doğru mu?” 

Sanık Mehmet Kaya Varol:”Evet.” 
Mahkeme Başkanı:”Doğru, 127. Klasörde dizi 52-121 arasında Emniyet, 131-132’de 

Savcılık ve 10-11’de klasör 5 10-11’de Hakimlik ifadeleri mevcut bunlarla ilgili kabul etmediğiniz 
ya da açıklama getireceğiniz bir husus var mı?” 

Sanık Mehmet Kaya Varol:”Hayır Savcılık ifadem zaten 8 satırlık bir ifade.” 
Mahkeme Başkanı:”Kısa bir ifade evet.” 
Sanık Mehmet Kaya Varol:”Sadece 8 satır Sayın Savcı Ali Haydar Bey hiçbir şey 

sormadı. Sağ olsun bize bir çay ısmarladı. Sonra yolcu etti daha sonra tutuklandık.” 
Mahkeme Başkanı:”Evet. Kabul ediyorsunuz ifadelerinizi?” 
Sanık Mehmet Kaya Varol:”Evet.” 
Mahkeme Başkanı:”Peki, sanık müdafiinin savunmasını alacağız ama bunu yarın CMK 

201’de var yarın devam edelim.” 
Sanık Mehmet Kaya Varol müdafii Av. Avukat Ahmet Koç:"Mikrofon kapalı olduğu için 

anlaşılamadı.” 
Mahkeme Başkanı:”Tamam dinleyelim sizi de 5-6 dakika buyurun. Sanık müdafiinden 

savunmaya ilave edeceği bir husus olup olmadığı soruldu.” 
Sanık Mehmet Kaya Varol müdafii Av. Avukat Ahmet Koç:"Sayın Başkan, Değerli Üyeler 

müvekkilimin savunmalarına aynen iştirak ediyorum ve müvekkilimin de arzu ettikleri gibi ve yine 
birçok sanıklarında ifade ettikleri gibi seminerin bir senaryodan ibaret olduğu ve iddianamenin 
tanzimi şeklinde de bakıldığında bir şablon dava olduğu anlaşılmaktadır. Sayın Başkan doğru 
her yerde doğrudur. Onun içindir ki her yerde ve her zaman tekrarlanır. Bizde onun içindir ki 
sizleri ikna edinceye kadar doğruları söylemeye bıkmadan ve usanmadan arz etmeye devam 
edeceğiz. Sayın Başkan ben Sayın Aytaç Yalman’ın avukatı, avukat Tarık Kale ile telefonda 
görüştüm. Dedim ki Aytaç Yalman’ın özel yetkili Savcılıkta bir ifadesinin alındığını ben biliyorum, 
acaba balyozla ilgili ifadesi alındı mı diye sordum? Aynen meslektaşım bana Sayın Özden 
Örnek’in günlükleri ile ilgili ifadesinin alındığını ancak balyozla ilgili ifadesine Sayın Savcının 
başvurmadığını ifade ettiler. Peki, ifade vermek istiyor mu diye sorduğumda? İfade vermek 
istiyor. Ancak Savcılık ve Mahkeme tarafından çağrılmadığı için ifadeye gelemiyor ve aynı 
zamanda bir açıklamada da bulunamıyor. Ancak bu açıklamalardan basına yansıyan bilgilerden 
de son derece rahatsız olduğunu ifade ediyor. Dolayısı ile neden Sayın Aytaç Yalman’ın 
ifadesinin alınmadığını Sayın siz Heyetinizin de bir değerlendirme yapması en azından bir soru 
işareti koyması gerektiğini değerlendirmek istiyorum. Dolayısı ile Sayın Savcıların yasalar 
gereğince görevlerini önyargısız ve tarafsız bir şekilde yaparak Sayın Aytaç Yalmanı dinlemiş 
olsalardı ve yine Sayın Baransu tarafından getirilen CD ve DVD’leri tarafsız bir bilirkişiye tayin 
etmek suretiyle verip raporunu almış olsaydı bu saygın insanlar tutuklanmayacaklardı, buraya 
gelmeyeceklerdi ve bu dava da açılmamış olacaktı. Ancak maksadın bu olmadığı yargının 
kullanılarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden hesap sormak, Silahlı Kuvvetlerin yapısını değiştirmek 
ve kişilerin geleceğini ve istikbalini karartmak gibi bir kaygı taşıyoruz. Ve hatta bundan da yine 
siyasi rant elde etmek gibi ve birtakım konuşmaları da maalesef seçim konuşmalarında dinlemiş 
bulunuyoruz. Ayrıca soruşturma ve kovuşturma aşamasında görüyoruz ki bu davada sanıkların 
lehine karar veren Hakimler tasfiye edilirken, örneğin Hakim Oktay Kuban, Yılmaz Alp ve Zafer 
Başkurt gibi ve aleyhe görev yapan Hakim ve Savcıların da ödüllendirildiği, örneğin Hakim İdris 
Aslan, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Murat Yönder, Kadir Altınışık, Süleyman Pehlivan gibi bu 
arkadaşlarımız inşallah layıktır Yargıtay’a seçilmişlerdir. Fikret Çeçen Başsavcı vekili 
olmuşlardır. Ve ayrıca kovuşturma aşamasında da 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki Hakimlerin 
biri birini suçlayan görüş ve kararlarında olduğu gibi ve ayrıca yine Hükümet yanlısı görüş ve 
faaliyetleri ile bilinen Demokrat Yargı Derneği eş başkanı ve Yargıtay raportörü Orhan Gazi 
Ertekin’in Yüksek Hakimler ve Savcılar Kurulunun seçimi ile ilgili yargının eşekli demokrasi ile 
imtihanı isimli kitabını okuduktan sonra yargının bağımsız ve tarafsız olmadığına dair 



tartışmaların yerinde olduğu ve şüphelerimizin gittikçe artarak devam ettiğini maalesef ve 
maalesef üzülerek görüyoruz. Sayın Başkan söyler misiniz, bu durum karşısında biz hangi 
mahkeme ve hakimlerin adaletine ve kararına güveneceğiz? Biz yargılama olmasın demiyoruz. 
Tutuksuz yargılama yapılmasının gerginliği ve ateşi düşüreceği ve iktidarın yargı üzerinde 
etkisinin azalacağı, adil yargılama veya kurumlar arası ile kurum içi hesaplaşmaların ortadan 
kalkacağı, adalete güvenin tekrar sağlanacağı düşüncesini taşıyoruz. Arz ettiğimiz üzere bir 
CD’yi ve CD içerisinden elde edilen dokümanların sahte olduğu burada ispat edildi. Biz bu 
sahtelik üzerinde savunma yapmak istemiyoruz. Ancak müvekkilimle ilgili sahteliği konusunda 
bir iki cümle de söylemek istiyorum. Müvekkilimle ilgili 3 şey söyleniyor 1.’si 1. Ordu 
Komutanlığında yapılan seminere katıldığı ve birde sunum yaptığı. 2.’si çok meşhur olan Ek-A 
listede isminin olduğu. 3.’de ilişiği kesilecek personel listesini hazırladığı şeklindeki iddia. Sayın 
Başkan EK-A’yı tartışmaktan hakikaten gına geldi. Meslektaşlarımın ve sanıkların açıkladıkları 
bu konudaki görüşlerine aynen katılıyorum. Bunun altında imza yok, hukuki bir değeri yok, 
Mahkemenizce de bunun bir hukuki değer ve delil olarak alacağınıza da inanmıyorum. Kaldı ki 
iddianame en önemli hukuki bir delildir, en önemli bir hukuki belgedir. Ama maalesef bunları 
gördükten sonra ben bu iddianameyi hukuki bir belge olarak, bir hukukçu olarak maalesef 
göremiyorum. Çünkü o belgenin altında ne müvekkilimin bir ismi var, nede bu belgenin 
müvekkilime tebliğ edildiğine dair herhangi bir belge ve kayıt var. İddianameyi yazarken bu 
tebliğin bizzat maddi delille desteklenip açıklanması lazım Sayın Başkanım. 2. olarak ilişiği 
kesilecek personel listesini hazırladığı şeklindeki iddia. Buna çok fazla dokunmak istemiyorum. 
Nedeni şu; Kara Kuvvetleri Komutanlığından biz bu listeyi istedik ve 25 kişilik listeden 25’ine de 
müvekkilim takdir yazmış Sayın Başkanım. Bir taraftan liste hazırlayacak ilişiği kesilecek liste 
hazırlayacak ve bir taraftan da bunlar hakkında takdir yazacak ben bunu takdirlerinize 
sunuyorum Sayın Başkan böyle bir şey olamaz, böyle bir delilde olamaz. Çünkü iddia zaten 
temelinden çürütülmüştür. Ayrıca çok önemli son olarak zamanınızı almama bakımından arz 
etme ihtiyacı hissediyorum. Benim müvekkilimin ismi Mehmet Kaya Varol’dur. Ben bunu daha 
öncede sundum. Bakın efendim Ek-A olarak belirtilen 15. Kolordu Komutanlığı isimli belgenin 3. 
sırasında müvekkilim Tuğgeneral Kaya Varol olarak yazıyor. Ve yine 2. listede olarak Sayın 
Başkanım plan seminerine katılacak personel 3 Mart 2003 tarihinde ve 74. sırada yine 
Tuğgeneral Kaya Varol olarak yazıyor. Ben nüfus kaydını çıkarttım nüfus kaydında Mehmet 
Kaya Varol yazıyor, vekaletnamede Mehmet Kaya Varol yazıyor. Ve ben bu nedenle 
Mahkemenize dilekçe vererek nüfus kaydından bu hususun sorulmasını istedim ve bu hususta 
geldi. Silahlı Kuvvetlerde böyle bir şey atlanamaz, böyle bir yanlışlıkta yapılamaz. Benim 
müvekkilimin isimi Mehmet Kaya Varol’dur Sayın Başkanım, Mehmet Kaya değildir. Dolayısı ile 
bu listeyi ve bu belgeyi hazırlayanlar Mehmet olduğunu bilmedikleri için Kaya Varol olarak 
yazmışlardır. buda belgelerin sahte olduğunu gösteriyor. Su sebepledir ki müvekkilim hakkında 
mahkumiyet kararı vermeniz mümkün değildir diye düşünüyorum. Öncelikle kendisi hakkında 
beraat kararı ve tahliye kararı verilmesini saygıyla sunuyorum.” 

Mahkeme Başkanı:”Peki çapraz sorguyu yarına bırakıyoruz. Gelen yazıları kısaca 
özetliyorum. Hasdal Askeri Cezaevinden Mustafa Yuvanç, Erhan Kuraner, Ertuğrul Uçar, Nihat 
Özkan, Kıvanç Kırmacı, Fatih Uluç Yeğin, Mustafa Korkut Özarslan, Kadir Sağdıç, Nejat Bek, 
Nurettin Işık, Ahmet Türkmen, Dora Sungunay, Ali Semih Çetin, Soner Polat ve Abdullah 
Gavremoğlu’nun sağlık sebepleriyle getirilemediği bildirildi. Sanık Erol Ersan’ın 15 gün 
bugünden itibaren 15 gün rapor aldığına dair belge gönderdiği görülüyor. Az önce savunmasını 
yaparken Faruk Oktay Memioğlu bir belge sunduğunu söylemişti Genelkurmay Başkanlığından 
aldığı o tarihte görev yaptığı tugay ile ilgili personel bilgisi, Genelkurmay Başkanlığı Kara 
Kuvvetleri Komutanlığından aldığı bir belgeyi göndermişti bunu da aldık. Dosyasına koyacağız. 
Mümtaz Can Çanakkale ile ilgili bir belgesel hazırladığını belirtmişti savunmasında bununla ilgili 
çeşitli kurumlara göndermiş bu belgeseli kurumlardan kendisine teşekkür yazıları gönderilmiş 
onu sundu. Avukat Cengiz Erdoğan 14 Haziran tarihli duruşmaya gelemeyeceğine dair mazeret 
bildirdi. Albay Dursun Çiçek savunması ve itirazına ilişkin bir dilekçe göndermiş ve bugün sabah 



tutukluluk halinin devamı size tefhim edildiği için bunun peşinden itiraz olarak gelen beyanları da 
11. Ağır Ceza Mahkemesine göndereceğiz bunu itiraz olarak sadece itiraz kısmı itiraz olarak 
değerlendirilecek. Savunma kısmı da Mahkememiz tarafından değerlendirilecektir. Yine Recep 
Yıldız müdafiinin 2 sayfadan ibaret tahliye talepli dilekçesi var, bu duruşma sonunda tabi tahliye 
talebi olarak da değerlendirilecektir ama bugünkü açıklama kapsamında itiraz olarak da yine 
mahkemesine gönderilecek. Sanıklar Ayhan Gedik, Şafak Duruer, Mehmet Ferhat Çolpan, 
Hakan İsmail Çelikcan ve Ahmet Necdet Doluel müdafii Av. Hakan Tunçkol’un tahliye talepli ve 
bugünkü tefhim karşısında itiraz anlamına gelecek bir dilekçesi var değerlendirilecek. Sanık 
Erdinç Atik savunma sırasının daha olması sebebiyle yazılı savunma gönderdi Mahkememize. 
Neticede tahliye ve beraatını talep ediyor. Bu da yine itiraz olarak değerlendirildikten sonra 
savunma olaraktan Mahkememiz tarafından değerlendirmeye alınacaktır. Duruşma 14 Haziran 
2011 günü saat 09:30’a bırakılmıştır. 13/06/2011 
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