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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 16.06.2011 günü saat
09:41 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
(Burada), Refik Hakan Tufan (Burada), Orkun Gökalp (Burada), Erhan Kuraner
(Burada), Yunus Nadi Erkut (Burada), Nuri Ali Karababa (Burada), Mustafa Kemal
Tutkun (Burada), Gürbüz Kaya (Burada), Mustafa Çalış (Burada), Nurettin Işık (Yok),
Hasan Basri Aslan (Burada), Ali Rıza Sözen (Burada), 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 (Yok), Mehmet Kaya Varol (Evet), Recep Yıldız (Burada), Bekir Memiş
(Burada), Ali İhsan Çuhadaroğlu (Burada), Harun Özdemir (Burada), Mehmet Yoleri
(Burada), Namık Koç (Burada), Fuat Pakdil (Evet), 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
(Burada), 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
(Burada), Hasan Nurgören (Burada), Sırrı Yılmaz (Burada), Barboros Kasar
(Burada), Murat Ataç (Burada), Bahtiyar Ersay (Burada), Mustafa Yuvanç (Evet),
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 (Evet), Ali Deniz Kutluk (Evet), Mustafa Aydın
Gürül (Evet), Turgay Erdağ (Yok), Taylan Çakır (Burada), Ayhan Gedik (Evet), Ahmet
Türkmen (Yok), Mehmet Fatih İlğar (Evet), Cem Aziz Çakmak (Evet), Muharrem Nuri
Alacalı (Burada), Ali Semih Çetin (Evet), 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 (Burada), Ali Türkşen
(Evet), Tayfun Duman (Evet), Nihat Altunbulak (Burada), Ercan İrençin (Evet),
Mustafa Karasabun (Burada), Bora Serdar (Evet), Levent Görgeç (Burada), İbrahim
Koray Özyurt (Yok), Dora Sungunay (Evet), Soner Polat (Evet ), Meftun Hıraca
(Evet), 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 (Evet),
Yusuf Ziya Toker (Burada), Cengiz Köylü (Burada).
Sanık Cengiz Köylü:”Sayın Başkanım. Yoklamadan sonra usul hakkında bir
talebim olcak. Söz hakkı istiyorum. Arz ederim.”
Hanifi Yıldırım (Yok), Cemal Temizöz (Yok), Bulut Ömer Mimiroğlu (Burada),
Hakan Sargın (Burada), Hüseyin Özçoban (Burada), Mustafa Koç (Burada), Ali Demir
(Burada), Kahraman Dikmen (Burada), Yusuf Kelleli (Yok), Hüseyin Polatsoy (Yok),
Hüseyin Topuz (Yok), Murat Özçelik (Evet), Mustafa Önsel (Evet), Ali Aydın (Yok),
Erdinç Atik (Burada), Abdurrahman Başbuğ (Burada), Ahmet Tuncer (Yok), Gökhan
Çiloğlu (Yok), Halil Helvacıoğlu (Burada), Kubilay Aktaş (Yok), Mehmet Ulutaş
(Burada), Memiş Yüksel Yalçın (Burada), Suat Aytın (Yok), Yüksel Gürcan (Burada),
Taner Gül (Buradayım).
Mahkeme Başkanı:''Tutuksuz sanıklar.”
Ahmet Çetin, Abdullah Zafer Arısoy, Hüseyin Bakır, Ahmet Yanaral, Levent
Güldoğuş, Abdil Akça, Osman Çetin, Uğur Üstek, Altan Dikmen, Mustafa Aydın,
Timuçin Eraslan, Murat Balkaş, Rifat Gürçam, Ali Güngör, Hakan Öktem.
Mahkeme Başkanı:''Sanık müdafileri.”
Sanıklar Halil Kalkanlı ve Emin Küçükkılıç müdafileri Av. Mustafa Kavaklıoğlu
ve Av. Deniz Çil.
Sanıklar Halil Helvacıoğlu, İhsan Balabanlı, Bekir Memiş, Hakan Akkoç,
Mustafa Önsel, Hanifi Yıldırım, Yüksel Gürcan, İkrami Özturan, İlkay Nerat, Zafer
Karataş, Refik Hakan Tufan, Orkun Gökalp, İsmet Kışla, Cemal Candan ve yetki
belgelerine istinaden Fuat Pakdil ve Ali Aydın müdafii Av. Ramazan Bulut.
Sanık Taylan Çakır müdafii Av. Hasan Adil Atabay.
Sanıklar Çetin Doğan, Süha Tanyeri, Nedim Ulusan, Kadir Sağdıç, Mehmet
Fatih İlğar ve Dursun Çiçek müdafii Av. Hüseyin Ersöz.
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.
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Ahmet Koç:”Sayın Başkan savunmalara
başlamadan önce bende bir konuyu düzeltme açısından söz almak isteyeceğim.
Saygılar.”
Sanık Mehmet Alper Şengezer müdafii Av. Haldun Kepez.
Sanıklar Metin Yavuz Yalçın, Behzat Balta, Tuncay Çakan müdafii Av. Salim
Şen.

Sanıklar Ergin Saygun, Kasım Erdem, Gökhan Gökay, Fatih Musa Çınar
müdafii Av. Sedat Küçükyılmaz.
Sanıklar Ali Semih Çetin, Bora Serdar, Cem Aziz Çakmak, Ramazan Cem
Gürdeniz, Ercan İrençin, Fatih Uluç Yeğin, Hasan Gülkaya, Kıvanç Kırmacı, Soner
Polat, Taner Gül, Yaşar Barbaros Büyüksağnak, Faruk Doğan, Utku Arslan, Mustafa
Karasabun, Mustafa Yuvanç, Harun Özdemir müdafii Av. Şule Nazlıoğlu Erol.
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, Hakan
Yıldırım ve yetki belgelerine istinaden Mustafa Koç, Bahtiyar Ersay ve Namık Koç
müdafii Av. Ali Ozan Açıkalın.
Sanıklar Yurdaer Olcan ve Halil Yıldız müdafii Av. Şener Atılgan.
Sanıklar Veli Murat Tulga, Burhan Gögce, Nihat Özkan, Fatih Altun, Mustafa
Erdal Hamzaoğulları, Sırrı Yılmaz, Gökhan Çiloğlu, Ahmet Yanaral ve İhsan Çevik
müdafii Av. Kürşad Veli Eren.
Sanıklar Lütfü Sancar, Taner Balkış ve yetki belgesine istinaden Şükrü
Sarıışık müdafii Av. Yakup Akyüz.
Sanık Bülent Tunçay müdafii Av. Cengiz Erdoğan.
Sanıklar Doğan Temel, Hayri Güner, Recep Rıfkı Durusoy müdafii Av. Çetin
Kökdemir.
Sanık Ahmet Yavuz müdafii Av. Selim Yavuz.
Sanık Kubilay Aktaş müdafii Av. Naci Gürkan.
Sanık Mehmet Otuzbiroğlu müdafii Av. Serdar Mermut.
Sanık Özden Örnek müdafii Av. Turgay Sarıakçalı.
Mahkeme Başkanı:”Sanıklar Kubilay Aktaş, Faruk Oktay Memioğlu, Metin
Yavuz Yalçın, yine Suat Aytın’ın rahatsızlıkları sebebi ile Cemal Temizöz’ün
15.06.2011 tarihinde Diyarbakır’a sevk edilmesi sebebi ile gönderilemediklerine dair
cezaevi yazıları dosyaya gelmiş. Yine sanıklardan Ayhan Gedik müdafii Av. Hakan
Tunçkol mesleki mazeret göndermiş. Sanık Selahattin Gözmen çocuğunun
rahatsızlığı sebebi ile 13-24 Haziran tarihleri arasında duruşmaya katılamayacağına
dair faks göndermiş. Sanıklardan Arif Bıyıklı sağlık sorunları sebebi ile duruşmalara
katılamayacağına dair faks göndermiş. Sanık Levent Maraş Kulp Devlet
Hastanesinden aldığı rapora istinaden 13-24 Haziran tarihleri arasındaki duruşmaya
katılamayacağına dair faks ve ekinde raporu göndermiş. Babasının rahatsızlığı
sebebi ile 13 Haziran ve sonraki duruşmalara katılamayacağına dair Mutlu Kılıçlı faks
göndermiş. Sanık İmdat Solak sağlık problemleri sebebi ile raporlu olduğundan,
duruşmaya katılamayacağını bildiren yazı ve ekinde rapor göndermiş. Sanık İsmail
Karaoğlan 13-24 Haziran tarihleri arasındaki duruşmalara katılamayacağına dair
dilekçe ve ekinde rapor göndermiş. Sanık Mehmet Alper Şengezer ile ilgili de
Pasaport Şube Müdürlüğüne celse arasında yazdığımız duruşmaya cevap verilmiş.
Bir önceki celse Yurdaer Olcan savunmasını bitirmiş. Ancak dosyadaki Nüfus Adli
Sicil Kayıtları ve önceki ifade ve savunmaları okunamamıştı. Yurdaer Olcan gelebilir
buraya. Yalnız söz hakkı isteyenler vardı. Kısa, evet Avukat Ahmet Koç kısaca
açıklamada bulunabilirsiniz.”
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Ahmet Koç:”Teşekkür ediyorum Sayın
Başkanım. Sayın Başkanım 14 Haziran 2011 tarihinde müvekkilim Mehmet Kaya
Varol ile ilgili ve hatta tüm sanıkları ilgilendiren ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye,
yönelmeye çalışılan Zaman gazetesinin bir haberi ile ilgili söz almış bulunuyorum.
Zaman gazetesi aynen emekli Tuğgeneral Mehmet Kaya Varol ve Tümgeneral Bekir
Memiş’in çapraz sorgularında seminerde yaptıkları sunumların, ses kayıtları

okunduğu her ikisinde kayıtları kabul etti denilmektedir. Acaba bizim yokluğumuzda
mı bu ses kayıtları okundu da müvekkil kabul etti. Yoksa bir başka şekilde mi Zaman
gazetesi böyle bir bilgi aldı. Dolayısı ile bu bilginin doğru olmadığını ve düzeltme
bakımından arz ediyorum. İkincisi Zaman gazetesinin 17. sayfasında aynen Varol
darbe planlarının yer aldığı 11 nolu CD’nin doğru olduğunu ifade eden açıklamalar
yaptı diyor, Sayın Başkanım. Biz 11 nolu CD’nin ve içeriğindeki dokümanların sahte
olduğunu aylarca anlattık ve delillendirdik. Ve müvekkilimin ağzından da 11 nolu CD
doğrudur diye bir söz çıkmadı. Acaba Zaman gazetesi bunu nereden çıkarıyor. Bunu
bir türlü anlamakta güçlük çekiyoruz. Ve bu zannediyorum mahkeme üzerinde baskı
da yaratmaya yönelen bir cümle de diye düşünüyorum. Üçüncüsü, Sayın Savcının
2007 yılında Hayrettin Ertekin ile ilgili müvekkil arasındaki telefon konuşmalarını
okuyarak, müvekkile sorması üzerine, benim bildiğim kadarı ile tutanakları
inceleyeceğim, susma hakkını kullanıyorum demedi. Sadece bu sorunuzun dava ile
ilgisi yoktur dedi. Ve bizde bu telefon görüşmesinin görülmekte olan davanın suç
tarihinin 2003 yılı olduğu ve iddianamede Aytaç Yalman’ın darbeyi engellediği ve
ayrıca Çetin Doğan’ın da Ağustos 2003 tarihinde emekliye ayrılmasının darbeyi
önlediği iddia edildiğine göre, 2007 yılındaki telefon konuşmalarının hele içeriği itibari
ile darbe ile herhangi bir ilgisi bulunmayan telefon konuşmalarının önce dosyadan
çıkarılması için dilekçe ile başvurmuş olmamıza ve duruşmada da bu sorunun
sorulmamış sayılıp, yine dosyadan çıkarılmasını talep etmemize rağmen, neden
Mahkemenizce sanık susma hakkını kullandı dediniz. Bunu da anlamış değiliz.
Çünkü Zaman gazetesi de aynı şeyi yazıyor. Yani müvekkil ve avukatı olarak biz bu
sorunun davamızla ilgisi olmadığını açıklamamızı, siz Sayın Heyetiniz susma hakkı
olarak mı değerlendiriyor? Oysaki susma hakkı da bir yasal haktır. Ancak bu hakkını
kullanmamıştır, Sayın Başkanım. CMK’nın 170/g ve i fıkralarında aynen şunu diyor.
Zatıaliniz ile ilgili bizim suç tarihi konusunda bir görüşmemiz ve bir tartışmamız
olmuştu Sayın Başkanım. O da suç tarihi ile ilgili iddianamede yazılmayacağı
şeklindeki bir değerlendirme miydi? Eğer böyle algıladıysam ve doğru değilse özür
diliyorum. Ancak 170. maddenin g fıkrasında aynen şöyle söylüyor. Şikayetin
yapıldığı tarih, i fıkrasında da aynen şunu söylüyor. Yüklenen suçun işlendiği yer,
tarih ve zaman dilimi. Dolayısı ile iddianameye baktığımızda Sayın Başkan, 2003
yılının dönemini kapsıyor. Yani 2007 yılının dönemini kapsamıyor. Kaldı ki müvekkil
2004 yılında emekliye ayrılmış, sivil bir vatandaştır. Ve arz ettiğimiz gibi telefon içeriği
incelendiğinde de darbe ile ilgili değildir. Eğer görevli olmuş olsaydı üste
saygısızlıktan dolayı bir değerlendirme yapılabilirdi. Sayın Savcımın sorusunu
görünce ben burada sanki bir Askeri Mahkemede yargılama yapıyoruz gibi bir endişe
ve düşünce içerisine girmiş bulundum. Dolayısı ile arz ettiğimiz gibi bu hususla
müvekkilim susma hakkını kullanmadı ve arz ettiğimiz gibi görülmekte olan dava ile
ilgisi bulunmadığından bu soruya cevap vermek istemiyorum dedi. Bu hususu bu
şekilde düzeltmek istedim. Saygılar sunuyorum, Sayın Başkanım.”
Mahkeme Başkanı:”Peki Cengiz Köylü siz ne diyeceksiniz?”
Sanık Cengiz Köylü:”Sayın Başkan. Türk Silahlı Kuvvetleri dijital bir terörle
karşı karşıyadır. Bir merkezden üretilen, sahte dijital veriler ile suçlanmaktayız ve
özgürlüğümüz yok edilmektedir. Ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti kendisine yıllarca
hizmet eden kahramanlarını bu terör karşısında koruyamamaktadır. Ben tüm bu
iftiraları önümüzdeki hafta Perşembe günü talepler bölümünde sunacağım deliller ile
ispatlayacağım. Mahkemenizden talebim burada bir bilgisayardan anlayan bir bilirkişi
heyeti bulundurmanızı talep ediyorum. Gerçek, maddi, gerçekler ortaya çıkacaktır.
Tüm Türkiye gerçekleri öğrenecektir. Arz ediyorum.”

Mahkeme Başkanı:”Peki. Evet sanık Yurdaer Olcan savunmanızı bitirmiştiniz.
Var mı ilave etmek istediğiniz?.”
Sanık Yurdaer Olcan:”Hayır. Sayın Başkanım.”
Mahkeme Başkanı:”Nüfus Adli Sicil Kaydınızı okuyorum. Yurdaer Olcan,
Serbaz Daim oğlu, Lebibe’den olma, 09.06.1954 doğumlu. İstanbul Şişli Cumhuriyet
Mahallesi nüfusuna kayıtlı. Adli Sicil Kaydınızda bir ilam gözükmemektedir. Size mi
ait?”
Sanık Yurdaer Olcan:”Evet. Doğrudur.”
Mahkeme Başkanı:”Evet. Klasör 135, Dizi 80-82’de Cumhuriyet
Başsavcılığınca alınan 3 sayfadan ibaret ifadeniz var. Bu ifadenizi kabul ediyor
musunuz? Okuyalım mı?”
Sanık Yurdaer Olcan:”Hayır. Ediyorum, yalnız kısa bir şey söylemek
istiyorum.”
Mahkeme Başkanı:”Açıklama yapmak istiyorsunuz. Buyurun.”
Sanık Yurdaer Olcan:”Efendim bu şeyde, sorgulama tutanağında Savcılıkta
verdiğim ifadeden sonra fark ettim. İkametgah adresim benim 3 önceki yani, 20062008 yılları arasında bulunduğum adres görünmektedir. Bunu mahkemedeki ilk tespit
esnasında düzeltilmiştik.”
Mahkeme Başkanı:” Kimlik tespitini düzeltmiştik.”
Sanık Yurdaer Olcan:”Ancak Savcılık sorgusundaki metinde de düzeltilmesi
uygun olur diye değerlendiriyorum.”
Mahkeme Başkanı:''İçerik ile bir açıklama, bir husus.”
Sanık Yurdaer Olcan:”Hayır.”
Mahkeme Başkanı:''Kabul ediyorsunuz.”
Sanık Yurdaer Olcan:”Kabul ediyorum efendim.”
Mahkeme Başkanı:”Yine aynı klasör Dizi 94-96 arasında Hakimlikteki
savunmanız mevcut.”
Sanık Yurdaer Olcan:”Aynen kabul ediyorum.”
Mahkeme Başkanı:”Kabul ediyorsunuz.”
Sanık Yurdaer Olcan:”Evet.”
Mahkeme Başkanı:”Peki. Sanık müdafiinden savunamaya ilave edeceği bir
husus olup olmadığı soruldu.”
Sanık Yurdaer Olcan müdafii Av. Şener Atılgan:”Değerli Başkanım, Değerli
Üyeler. Biz müvekkilim Sayın Yurdaer Olcan.”
Mahkeme Başkanı:”İsminizi de tutanağa geçmesi açısından söylerseniz.”
Sanık Yurdaer Olcan müdafii Av. Şener Atılgan:”Avukat Şener Atılgan.”
Mahkeme Başkanı:”Buyurun.”
Sanık Yurdaer Olcan müdafii Av. Şener Atılgan:”Müvekkilim Yurdaer Olcan’ın
14.06.2011 günü yaptığı ve kendisine yönelik bütün suçlamalara iddianamedeki her
sayfa itibari ile her satır itibari ile cevap vererek bu isnatların yersiz olduğunu ortaya
koyan savunmasına bizde aynen iştirak ediyoruz. Değerli Başkanım, Değerli Üyeler,
Sayın İddia Makamı. Müvekkil Korgeneral Yurdaer Olcan ve burada tutuklu ve
tutuksuz yargılanan diğer sanıklara yüklenen eylem malumunuz olduğu üzere 5-7
Mart 2003 tarihinde gerçekleştirilen plan seminerinde balyoz darbe planının üstü
örtülü bir şekilde masaya yatırılıp tartışıldığı, ancak şüphelilerin ellerinde olmayan
sebeplerden dolayı bu eylemlerini gerçekleştiremeyip, hükümeti devirmeye icra
hareketlerini tamamlayamadıkları, eylemin teşebbüs derecesinde kaldığı
suçlamasıdır. Sayın Başkan, Değerli Üyeler. Müvekkil suç tarihi olarak gösterilen
2003 yılında 1. Zırhlı Tugay Komutanlığı görevinde ve Tuğgeneral rütbesindedir. Bu
tarihte 1. Ordu komutanlığında icra edilecek olan seminere Genelkurmay Başkanlığı,

Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve 1. Ordu Komutanlığı plan seminer emrine dayanarak
müvekkile bir tebligat yapılmış ve bu emir tebliği üzerine de hem müvekkil hem de
diğer tüm Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları olan katılımcılar bu seminere iştirak
etmişlerdir. Sayın Başkan malumunuzdur, Türk Silahlı Kuvvetlerinin esası disiplindir.
Ve disiplinin de yukarıdan aşağıya tam otorite, aşağıdan yukarıya da tam itaat
esasına dayalı olduğunu daha önceki tahliye taleplerimiz sırasında da arz etmiştik.
Şimdi 211 sayılı İç Hizmet Kanunu 6. madde; hizmet nedir tarif etmiş. 7. madde
vazifeyi tarif etmiş. 8. madde emri açıklamış. 10. madde üst tabiri. 14. madde astın
vazifelerini açıklamış ve astın aldığı emri derhal vaktinde yapacağını,
değiştiremeyeceğini, haddini aşamayacağını ve icradan doğacak mesuliyetlerin de
emri verene ait olduğunu amir hüküm olarak 14. madde içermektedir. Değerli Başkan
aynı şekilde bir düzenleme de, Askeri Ceza Yasasının 41. maddesinde
bulunmaktadır ve burada da eğer emir suç teşkil ediyorsa, bu suçtan emri verenin
mesul olacağını bu madde içermektedir. Değerli Başkan, Değerli Üyeler, şimdi bir an
için, bir empati yapmanızı arz ediyorum. Yani Sayın Cumhuriyet Savcısı Savaş
Kırbaş, Sayın Başkan Ömer Diken, Sayın Üye Ali Efendi Peksak, Sayın Üye Murat
Üründü bir an için 2003 tarihine gidelim ve müvekkilimin konumunda hissediniz
kendinizi veya diğer herhangi bir burada yargılanan sanıklardan birinin konumunda
hissediniz. Ve bu yasal mevzuat çerçevesinde 1. Ordu Komutanlığında yapılacak
olan seminere katılmanız emredilmiştir. Bir Türk Silahlı Kuvvetlerinin Personeli, bu
emri yorumlayamaz. Bu emre hayır katılmıyorum diyemez. Düşünülemez böyle bir
şey. Bu disiplin esasına aykırıdır ve yasalar Askeri Ceza Kanunu çerçevesinde hem
Ağır şekilde cezalandırılır, hem de disiplinsizlik nedeni ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden
ilişiğinin kesilmesine kadar gidecek idari işlemlere de muhatap olma sonucunu
doğurur. Dolayısı ile burada artık müvekkilimin o sunulan egemen planı çerçevesinde
ve bu plan çalışması içerisinde yer alması gayet makuldür. Ve hiçbir suç unsuru da
taşımamaktadır. Plan seminerine iştirak etmiş müvekkilim. 3. Kolordu Komutanlığınca
kendisine verilen sunum görevini de gayet başarılı bir şekilde tamamlamıştır. Burada,
burada bu egemen planının görüşülmesinde hiçbir suç unsuru yoktur. Keza Sayın
Savcılık sorgusunda da, müvekkilime efendim balyoz harekatında şudur, diye bir
soru yöneltilmemiştir. Bu egemen planındaki hususlar soru olarak yöneltilmiş ve
gerek Askeri Cumhuriyet Savcılığında ve gerekse huzurunuzda en geniş şekli ile bu
seminerde örtülü bir şekilde balyoz darbe planının görüşülmediğini, böyle bir şeyi
Savcılık huzurunda ve basından duyduğunu, müvekkilim açıklamıştır. Değerli
Başkanım, şimdi uzatmayacağım. Diğer sanıkların sorguları bir an önce tamamlama
gibi bir haklı telaşları vardır ama bu müvekkilim tutukludur. Birçok insan tutukludur.
Niye? Efendim örtülü şekilde balyoz darbe planı egemen planında görüşüldü iddiası.
Örtülü ise ve benim müvekkilimin bu örtüden haberi yok ise veya diğer burada
tutuklu, tutuksuz sanıkların bu örtüden haberleri yoksa. Bunu ortaya koyamıyorsak,
bu insanları tutuklu olarak yargılamanın bir hukuksuzluk olduğu inancındayım. Çünkü
dosyaya bakıyorum. Bir askeri bilirkişi raporu var. E TÜBİTAK’ın raporları var. Tekrar
askeri bilirkişi raporları var. Yanlış hatırlamıyorsam, Sayın Meslektaşım Şule
Nazlıoğlu Erol’un bir özel müracaatı üzerine aldırdığı bilirkişi raporu var. E bunların
hepsinde, bir kısmı efendim işte bu dijital veriler delildir. Manipülasyon yoktur. Bir
kısmı manipülasyonludur, sonradan ilave yapılmıştır. Şimdi burada bir çelişkiler var.
Yarın bu sorgular bittikten sonra 5 kişilik, 11 kişilik bilemiyorum yeni bir bilirkişi heyeti
toplanır da, evet bu bilirkişi heyetlerine önceden verilen raporlar, Sayın Çetin
Doğan’ın savunmaları, diğer savunmalar da bu dijital veriler ile ilgili ortaya koyulan
deliller kapsamında. Bu 11 nolu CD ve diğer CD’lerin, manipülasyonlu olduğuna dair
bir rapor çıkarsa, bu insanların o zamana kadar yıllarca geçecek tutukluluk halleri

vicdanları sızlatmayacak mıdır? Onun için derhal, derhal müvekkilimin ve bu
konumda bulunan diğer yargılanan sanıkların da tahliyeleri gerekir kanaatindeyim.
Aksi olursa ne olur? Yani düşünebilirsiniz ki, efendim evet gittik bilirkişiye, bilirkişi
dedi ki; evet bunlar doğru, bunlarda sahtecilik yok. Manipülasyon yok. Burada üstü
örtülü şekilde balyoz darbe planı görüşülmüştür. Peki, o zaman bu sanıklar tahliye
edildi ise kaybımız var mıdır? Suçluluğu ispatlananlar cezalandırılır. Malumunuz
olduğu üzere, Yargıtay onar, kesinleşir. Cezalarını çekerler. Ama aksi olursa bu
zararı telafi etmek mümkün olmayacağı kanaatindeyiz. Bu nedenle, bu nedenle
Değerli Başkanım, biz müvekkilim Yurdaer Olcan’ın 42 yıllık bir subay, bütün mesleki
yaşamı, eğitim düzeyi, bütün okullarında birincilik ile mezun olmuş. Son derece
başarılı bir generalin kaçma şüphesi var yok. Kuvvetli delil var yok. O da belli değil.
Yani bakıyorum kuvvetli suç şüphesi var mı? E 10 numaralı Mahkeme var diyor. 11
numaralı Mahkemenin 2 üyesi yok diyor. 1 üyesi var diyor. 12’nin nöbetçi Hakimi,
kuvvetli delil yok salıyorum diyor. 12’nin Heyeti, hayır var tutukluyorum. Yani bütün
bunları koyduğumuz zaman burada kuvvetli delilin varlığı bile çok çok çok tartışmalı
bir haldedir. Biz hem tartışmalı bilirkişi raporları. Hem mevcut delil durumu, hem
hiçbir şekilde kaçma şüphesi olmayan bu sanıkları tutuklamakla ve tutuklu
yargılamakla bir hukuki, hata yapıldığı ve bu hataya devam edildiği kanaatindeyiz.
Değerli Yargıcım, bu nedenlerle daha fazla zamanınızı almadan müvekkilimin
bihakkın tahliyesine karar verilmesini talep ediyorum. Ayrıca sözümü bitirmeden de
müdafiiler ile ilgili olarak geçen celse talep edilen ve Sayın Mahkemenizce reddedilen
bu tepemizde, başımızda kılıç gibi sallanan dinleme cihazlarının müdafilik görevimizi
huzurlu bir şekilde yapmamıza engel olduğunu ve gerek müdafii arkadaşlarımla,
gerekse müvekkilimle konuşurken saklayacak bir şeylerimiz yok ama yani benim
konuştuğum neden izlensin? Neden dinlensin? Bu endişe içerisinde ağzımı
kapatmak, elimi ağzımın üzerine koymak sureti ile konuşma mecburiyetinde müdafilik
görevimi bundan sonra yapamayacağımı bilgilerinize sunuyorum ve Değerli
Müvekkillerim Yurdaer Olcan ve Halil Yıldız’dan da özür dileyerek beni affetmelerini
takdirlerine sunuyorum. Arz ediyorum efendim.”
Mahkeme Başkanı: “Peki, CMK 201. maddesi gereğince sanığa soru sormak
isteyen var mı? Kim? Buyurun. Mikrofonunuzu açtırın.”
Sanık Doğan Fatih Küçük: “Sayın Başkan, şu sorunun sorulmasını istiyorum;
benim Savcılık sorgumda önemli bir kısmında, Yurdaer Paşa’nın seminerde yaptığı
konuşmalardan ve sunumdan alıntılar yapılarak, her ne kadar bunların yasal
olduğuna, emirler çerçevesinde yapıldığına inansam da. Benim katkımın ne olduğu,
bu sunumlara hazırla, benim mi hazırladığım anlamında, mealinde sorular
sorulmuştur. Ben maddi tespitinin ortaya konulması açısından soruyorum. Doğrudan
ve dolaylı bu seminerde yapılan yasal olduğuna da inandığım. Emirler gereği
yapıldığına inandığım. Konuşmalara ya da sunuma, doğrudan veya dolaylı herhangi
bir katkım var mı? Bunun sorulmasını istiyorum.”
Mahkeme Başkanı: “Evet, soruyu duydunuz var mı 66 nolu sanık Doğan Fatih
Küçük’ün, sizin sunumuza katkısı oldu mu?”
Sanık Yurdaer Olcan: “Sayın Başkan, kendisi atamalı olarak tugayın, Harekat
ve Eğitim Şube Müdürü idi. Ancak o tarihte Kasım 2002 tarihinden itibaren 6 ay
süreli, Kosova’da dış görevde idi. Yani Türkiye’de değildi. Tugayda da değildi.
Kendisi dolayısı ile bu seminer hazırlıklarında ve seminer esnasında bulunmadı.”
Mahkeme Başkanı: “Türkiye’de yoktu.”
Sanık Yurdaer Olcan: “Onun yerine vekaleten başka bir kurmay arkadaş vardı.
Dolayısı ile kendisi bu şeyden hariç tutulması gerekir diye düşünüyorum.”
Mahkeme Başkanı: “Peki. Buyurun.”

Bir kısım sanıklar müdafii Ahmet Koç: “Müvekkilim Abdullah Dalay hakkında.”
Mahkeme Başkanı: “Avukat Ahmet Koç soruyor.”
Bir kısım sanıklar müdafii Ahmet Koç: “52. Zırhlı Tümendeki yapılan seminere
katıldığı iddia ediliyordu ve müvekkilim de bu seminere katılmadığını ifade etti. Ve
nitekim bir soruşturma aşamasında ziyaretçi defterinin ilgili bölümünün fotokopisini de
çıkartarak dosyaya sunduk, dosyada mevcut. Ancak müvekkilim ifadelerinde bu
seminere katılmadığına dair şimdi huzurda bulunan sanığın da bilgisi dahilinde
olduğunu ifade ettiler. Acaba 52. Tümenin seminerine müvekkilim Abdullah Dalay
katıldı mı, katılmadı mı? Bu hususun açıklığa kavuşturulmasını talep ediyorum.”
Sanık Yurdaer Olcan: “Net olarak hatırlamıyorum. Zaten bu seminer veya
tümen plan çalışmasındaki hususları da ayrıntılı olarak iddianame ve Ek’lerinde
yaptığım incelemeden sonra hatırlamış oldum. Şimdi katılmıştır veya katılmamıştır
dersem herhalde doğru ifade etmemiş olurum. Onun için net bir şey
söyleyemeyeceğim.”
Mahkeme Başkanı: “Peki.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Ben sorayım Başkanım. Atılı suç tarihinde 3.
Kolordu 52. Zırhlı Tümen Komutanlığının ast birliği niteliğinde bulunan 1. Zırhlı Tugay
Komutanı olarak görev yapmaktaydınız.”
Sanık Yurdaer Olcan: “Evet Sayın Hakim.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Şimdi Mahkeme huzurundaki
savunmalarınızda işte bu plan çalışması ile ilgili daha öncesinde tugayda ve tümende
çalışmalar yapıldığını, ön çalışmalar yapıldığını beyan ettiniz. Ve bunlarla ilgili
ayrıntılı açıklamalarda bulundunuz. Şimdi 12. Ağır Ceza Mahkemesi Hakimliği
huzurunda sorguda, bununla ilgili biraz öncede Başkan Bey şeyi okudu. Sorgudaki
savunmalarınıza ekleyeceğiniz ya da çıkaracağınız bir husus var mıdır? Diye.
Oradaki beyanınızda ise seminer öncesinde herhangi bir çalışma yapmadığınızı,
herhangi bir seminer öncesi planlama ya da çalışma yapmadığınızı beyan etmiştiniz.
Bu bir çelişki değil mi?”
Sanık Yurdaer Olcan: “Tabi böyle sorarsanız çelişki Hakim Bey. Ancak ben bu
Hakimlikte yaptığım şeyi de okudum, ifademi. Tabi seminer öncesinde, hatta çok
zaman geçtiği için net olarak hatırlamadım. Orada kendisine bu şekilde ifade ettim.
Ancak sonradan biraz önce de Sayın Başkana ifade ettiğim gibi aradan geçen bu
süre sonrasında bütün olayları, yapılan faaliyetleri iddianame ve eklerinden
inceleyerek tekrar hatırladığım için, bunları bu savunmamda da açık ve net şekilde
ifade ettim.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “O zaman neyi bekliyorsunuz açıklamak için?
Yani ben bu soruyu sormasaydım. Şimdi sorgudaki savunmanızda çalışma
yapmadım şekli ile kalmıştı. Savunmanızda ise çalışma yaptığınızı ayrıntıları ile
belirttiniz. Bu konuda da bir açıklık getirmediniz. Eğer benim sorumda ne vardı? Yani
bu şekli ile sorarsanız çelişki olur mu dediniz.”
Sanık Yurdaer Olcan: “Hayır, ben öyle bir şey demedim Sayın Hakim. Şimdi
savunmamda da, yani 2 gün önceki savunmamda da bu ordu plan seminerinden
önce net tür plan çalışmaları ve hazırlıkları yapıldığını açık ve samimi şekilde ifade
ettim. Eğer daha önceki Sorgu Hakimliğinde söylediğim ifade de ısrar etseydim hiçbir
şey yapılmadı, hiçbir şey çalışmadık derdim.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Evet.”
Sanık Yurdaer Olcan: “Dolayısı ile bunları sonradan hatırladığım için, bunları
açık bir şekilde burada ifade etmiş bulunuyorum.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Şimdi yine savunmanızda, bu 1. Orduda
yapılmış olan plan seminerinin aleni olarak yapıldığını, herhalde aleni kelimesini

bence yanlış kullandınız. Maruf bilinen veyahut da bir emir kapsamında 1. Orduda
planlı olarak yapılan bir seminer olarak. Bunu mu kastediyorsunuz aleniyetten?”
Sanık Yurdaer Olcan: “Dediğiniz şekilde de ifade edilebilir. Ancak benim
kastım, bu ordu plan semineri gizli bir plan semineri değildir. Yani her ne kadar gizlilik
derecesi var ama, bakın tugayda bu plan çalışması yapıldı. Tümende yapıldı.
Dolayısı ile bu plan çalışmalarına katılan bütün herkes hatta bu çalışmalarda yazıcılık
görevi yapan askerler dahi neticede Mart ayında orduda bir plan semineri yapıldığını
biliyor. Ordu karargahındaki bütün personel, subayı, astsubayı, erleri, oradaki çaycısı
dahil orduda bir plan semineri yapıldığını biliyor. Dolayısı ile ben aleniyet derken
bunu kastettim.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Evet, şimdi bu plan semineri ile ilgili ön çalışma
olarak önce 24 Ocak 2003 tarihinde 1. Tugayda bir çalışma yapıyorsunuz. Kendi
çalışmış olduğunuz yerde. ”
Sanık Yurdaer Olcan: “Evet”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Orada OEYTS ile ilgili herhangi bir çalışma
yapmadığınızı, dikkate almadığınızı beyan ettiniz.”
Sanık Yurdaer Olcan: “Evet.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Daha sonrasında, 05-06 Şubat’ta da Tümende
bu hususla ilgili plan çalışmasının yeniden yapıldığını, hatta 3. kolordunun plan
seminer çalışmasının somut olarak buradaki çalışma neticesinde elde edildiğini.”
Sanık Yurdaer Olcan: “Evet”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Şimdi ilk önce kendi tugayınızda yapmış
olduğunuz çalışma sırasında OEYTS ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmadı, dikkate
alınmadı daha doğrusu.”
Sanık Yurdaer Olcan: “Evet.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:“O şekilde beyan ediyorsunuz dikkate alınmadı
diye. Var mıydı OEYTS’nin dikkate alınmasını gerektirecek veyahut da OEYTS
çalışması yapın şeklinde bir emir var mıydı?”
Sanık Yurdaer Olcan: “Hemen.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “12 Aralık itibari ile savunmanızda, daha
öncesinde 1. Ordudan tarafımıza bu yönde bir emir geldiğini de beyan ettiniz.”
Sanık Yurdaer Olcan: “Doğru.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Şimdi, 12 Aralık’ta emir gelmiş. 24 Ocak’ta
kendi tugayınızda çalışma yapmışsınız. Ancak OEYTS ile ilgili herhangi bir çalışma,
daha doğrusu dikkate almadık demişsiniz. Sonrasında ise 05-06 Şubat’ta tümendeki
çalışmada, bu sefer OEYTS’yi gündeme getiriyorsunuz.”
Sanık Yurdaer Olcan: “Evet, şimdi tabi ki bütün bu yaptığımız faaliyetler verilen
emirler çerçevesinde yapılmıştır. Şimdi elimde 1. Ordu Komutanlığının 12 Aralık 2002
tarihli emri var. Müsaade ederseniz o emirden, içindeki maddeleri okuyorum. 1.
maddesinde diyor ki; plan çalışması icra edecek kolordu ve tugay komutanlıklarınca
çalışmanın 1. günü mevcut harekat planları ki bizde tugay plan çalışmasında,
egemen harekat planını sadece onu oynadığımızı ve OEYTS’yi dikkate almadığımızı
yani OEYTS’yi o senaryoyu dikkate almadan, mevcut plan ne ise o planda neler
yapılması öngörülmüşse o planı bir irdeledik ve personelin o plana tekrar aşina
olmasını sağladık. Sadece bu kadar yani senaryo ele alınmamıştır. Devam ediyorum,
Ve geri bölge emniyeti incelenecektir. 2. günü olasılığı en yüksek tehlikeli senaryoya
göre hazırlanacak olan kolordu planları incelenecektir. Bu maksatla kolordu
komutanlıklarınca, olasılığı en yüksek tehlikeli senaryoyu, kolordu planları ile Ordu
Komutanlığı yapılacak tekrar hazırlanacaktır. Bakın şimdi aynı emrin müteakip
maddesinde ki bu tekrar ediyorum. 3. maddesinde; 3. Kolordu komutanlığı ve 15.

Kolordu Komutanlıklarınca, olasılığı en yüksek tehlikeli senaryoya uygun olarak, ordu
harekat planında kendine verilen geri bölge emniyet görevine yönelik harekat planı
hazırlanacaktır. Hazırlanan bu planlar 15. kolordu komutanlığı ve 52. Zırhlı Tugay
komutanlığınca icra edilecek plan çalışmasının 2. günü incelenecektir. Plan
çalışmalarının 1. günü ise mevcut harekat planları ile ki o da egemen planıdır. Geri
bölge emniyeti ve sıkıyönetim uygulama esasları ile sıkıyönetim planları
incelenecektir. Ben zaten savunmamda da tümen çalışmasının 1. gününde sadece
dinleyici olarak katıldığımızı çünkü o çalışmaları, tümenin kolordu adına geri bölge
emniyet planı işte sıkıyönetimde ne varsa onarlın incelendiğini ve bizim aktif olarak
katılmadığımızı ancak 2. günü OEYTS ele alındığı için ve ordu komutanlığının yine
bakın aynı emri 12 Aralık 2002 tarihli emrinde 5/d maddesinde diyor ki; planlarda 1.
Zırhlı Tugay, 2. Zırhlı Tugay ve 66. Zırhlı Tugay Komutanlıkları öncelikle iç tehdide
karşı kullanılacaklardır. Emri gereğince, bu 2. günkü çalışmaya biz de katıldık. Ne
olarak katıldık? 3. Kolordu ve yani 2. Zırhlı Tümenin bu ordu emrine istinaden
hazırlanması gereken geri bölge emniyet planına bizi de soktukları için, biz de bu
tugaylarımız bu geri bölge emniyet planını nasıl kullanabilir? Bununla ilgili çalışmaya
katıldık. Ayrıca elimde 30 Aralık ve tümenin yine 9 Ocak tarihli emirleri var. Aynı
hususları buralarda da zikredilmektedir. Bunları daha sonra yazılı olarak sunacağım
tekrar.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Şimdi gerek avukatınız, gerek siz yani bunun
bir senaryo olduğunu ancak senaryonun sanki gerçekmiş gibi oynanması hususunda
bir sunum yaptığınızı beyan ediyorsunuz. Şimdi sizin, size ait olduğu iddia edilen bir
beyanda işte emredersiniz komutanım. Senaryonun içerisinde açıkça ifade
edilmemekle birlikte benim algıladığım hassas bir durum var. Bunun bir tanesi siyasi
konu komutanım. Adeta ülke içerisinde tavşana kaç, tazıya tut politikası uygulandığı
bir durum var. Şekliyle bir beyanınız var. Yine bu beyanınızda yani senaryonun
içerisinde açıkça ifade edilmemekle birlikte benim algıladığım hassas bir durum var.
Şeklindeki beyanınızı yani bence şey noktası ile ifade olarak destekler şekli ile Çetin
Doğan’ın da şöyle bir beyanı var. 05-07 Mart 2003 tarihindeki plan seminerinde
yapmış olduğu konuşma; şimdi arkadaşlar, zaten aslında biz bunu, bu planı örtülü
olarak sadece iç güvenliğe yönelik hazırladık. Yani bir de usulen alışılmamış bir şey
yapmayalım. Bari şey olarak geçelim. 2. gün de işte belli ölçüde dış tehdide yönelik
planlama yapalım dedik. Şeklindeki iki beyan arasında, birbirine içerik olarak da bir
ifade benzerliği, örtülülük açısından söylüyorum. Herhangi bir örtülülük burada yok
mu? Veya bu ifadeler arasında, ifadenin içerisinde de söylüyor. Bu planı örtülü olarak
sadece iç güvenliğe yönelik hazırladık şekli ile.”
Sanık Yurdaer Olcan: “Şimdi.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Şimdi hani gerçekçi bir sunum yapılmaya
çalışılıyor. O zaman bir örtülülük ne diye var. Yani direk olarak senaryonun
uygulanması ile ilgili açıkça ne söylenilmek isteniyorsa, söylenemez miydi?”
Sanık Yurdaer Olcan: “Şimdi, tabi Sayın Ordu Komutanının ifadesi ile benim
ifadem arasında bence hiçbir benzerlik yok. Müsaade ederseniz açıklayayım ancak
ordu komutanımın sözleri tabi ki kendisini bağlar. Ben benim ile ilgili olan kısmı
açıklayacağım. Orada senaryonun içinde açıkça zikredilmemekle beraber gibi bir şey
kullanmışım. Şimdi senaryoda bir şey var efendim. Biliyorsunuz, Hükümetçe
sıkıyönetim ilan edildi. Ancak bunun meclis tarafından henüz onaylanmadığı ki biz de
çalışmalarımızda ve hatta benim seminerde yaptığım sunumdaki faraziyelere de
bakarsanız sıkıyönetimin ilanını ben seferberliğin ilanına bağladım. Yani çünkü
sıkıyönetim ilanını meclis onaylamadığı için yürürlüğe giremez. Dolayısı ile
sıkıyönetim tedbirlerini biz uygulayamayız. Bu yetkiye sahip olamayız. Ancak bu

yetkiye nasıl sahip olabiliriz? Eğer meclis sıkıyönetim şeyini onaylamazsa, o takdirde
seferberlik ilan edilmiş. Seferberlik kanunu kapsamında zaten komutanlıklar,
sıkıyönetim kanunlarında belirtilen tedbirlerden kısmını veya hepsini uygulamaya
yetkilidirler. Biz bunu farazi olarak kabul ettik ya sunumum farazi olmadan zaten
hazırlanamaz. Şimdi benim bu sizin ifade ettiğiniz işte tavşana kaç tazı tut meselesini
sanıyorum ben bu sıkıyönetim kararının mecliste onaylanmamış olmasını, herhalde
onu kastettim. Çünkü şeyin içerisinde, senaryonun içerisinde bu açıkça zikredilmiyor.
Meclis ne için onaylamamış, hükümetin sıkıyönetim kararını. Meclis çoğunluğu
sağlanamamış senaryoya göre. Yani bir şey var. Bu açıkça senaryonun içerisinde ne
için onaylanmadığı ifade edilmemiş. Herhalde sanıyorum bunu kastettim. Dolayısı ile
bizim bu sunumu hazırlarken veya böyle bir çalışma içinde olurken bu sıkıyönetim
kanunlarındaki tedbirleri uygulamaya yetkili olmamız lazım. Bunu ancak seferberlik
kanununa dayandırdık herhalde bunu açıklamak için söylemiş olabilirim diye
düşünüyorum.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Evet.”
Sanık Yurdaer Olcan: “Teşekkür ederim.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Şimdi”
Sanık Yurdaer Olcan: “Affedersiniz efendim bir şey daha söyleyeceğim.
Şeyde, tümen plan çalışmasında yanılmıyorsam 3. kolordu komutanlığının ki bu da
ordu emirlerine gereğince hazırlanmış bir teklifler var. Yani ordu komutanlığı sunacak
teklifleri de hazırlayın gönderin diyordu komutana. O tekliflerin içerisinde, bakın bu
kolordunun teklifleridir, benim tekliflerim değil. Yansıları da var isterseniz perdeye de
sunabiliriz. O tekliflerden 44. yansı ki bu 105. klasörde var. Kolordu Komutanlığı,
Ordu Komutanlığı şunu teklif ediyor diyor ki; Türkiye Büyük Millet Meclisince
sıkıyönetim ilan kararının bir an önce onaylanması için girişimlerde bulunması. Yani
ki böylece yetkilerimiz daha da şey olur, kanuni olur daha da kuvvetli olur. Evet.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Şimdi temelde şimdiye kadar yapılan
savunmalar çerçevesinde, plan seminerinin kural olarak 1. Orduyu kapsar şekli ile
görev ve yetkisi hatta gerektiğinde Güneydoğu’da da bir şekli ile dış tehdit ya da iç
tehdit veya yine PKK ile ilgili herhangi bir ayaklanma ya da iç kargaşa, aynı şekilde
Yunan sınırı ile ilgili olarak İstanbul veya geri bölgesi, Adapazarı, İzmit Bölgesinde bir
iç kargaşa olması halinde, yani 1. Ordunun görev ve yetkisi kapsamındaki en
azından sorumluluk sahası içerisindeki bir alan ile ilgili bir seminer çalışması
yapıldığı. Yani bunun da yani 1. Ordunun sınırları dışına taşınmadığı, her ne kadar
Güneyde olsa da bu yine angaje birlikler olabileceğinden dolayı yine 1. Ordu ile bağı
olduğundan dolayı bu şekli ile bir seminer çalışması yapıldığı beyan edildi. Yine sizin,
size ait olduğu iddia edilen beyanların birinde özetleyerek okuyorum ben şey
açısından kendiniz tabi ilave etmek isterseniz önü ya da arkasından anlam
bütünlüğünün bozulduğu hususunda şüpheye kapılırsanız. Şimdi evet komutanım.
Esasen sokaklarda iç tehdit olarak gördüğümüz vatandaşlarımızı entavye etmek
bizim için askeri tedbir olarak kolay. Ancak bu tehdidin kaynağı olan kaynağı olarak
esas gücü elinde bulunduran insanlarında bir şekilde kontrol altına alınması lazım
bence, en tepede bu Kara Kuvvetleri Komutanlığı veya daha üst seviyelerde
görüşülmesi gerekli bir konu olarak düşünüyorum. Yine konuşmanın devamında, iç
tehdidin 1. öncelikli hal edilmesi gereken bir tehdit olduğunu düşünmekle birlikte
bence komutanım iç tehdidin çözülmesi ülke içerisinde özellikle vatandaşlar arasında
birlik beraberlik dayanışma duygusunu da arttırması bakımından küçük çaplı düşük
yoğunluklu çatışmalarla Yunanistan’ın psikolojik destek sağlaması amaçlı yoksa
oradaki mil kararının çözülmesi zor bir konu büyük bir çaplı harekat veya siyasi
çalışmalar gerektiriyor. Bu nedenle komutanım Hava Kuvvetleri ve Deniz

Kuvvetlerinden hatta sınırda küçük çaplı olayların gerekirse basını da kullanarak
halkın bir amaç birliği etrafında toplanmasının sağlanmasına fayda sağlayacağına
siyasi tedbirleri de alarak iç tehdidin öncelikle ve yurt sathında giderilmesini
sağlamasına müteakip uzun vadede komutanım Güneydoğu’daki Kuzey Irak
meselesinin halli gerekir. Şekli ile bir beyanınız olduğu iddia ediliyor. Şimdi burada
Hava Kuvvetlerinden gerekirse Deniz Kuvvetlerinden hatta yine sizin kendi ifadenizle
burada zaten var olan bir çıkmış ufak tefek çatışmalar var. Halkın işte Kıbrıs’ta
harekatında olduğu gibi dikkatini çekebilmek veyahut da bir müşterekte toplaya
bilmek için basınında desteğini sağlaya bilmek için orada dikkatleri çekmek için bir
çalışması gerekebileceği. Şimdi 1.Ordunun bu şekliyle bir sınırları aşılmış olmuyor
mu? Yani Hava Kuvvetlerinden destek, Deniz Kuvvetlerinden destek, Kara Kuvvetleri
Komutanlığı yani en üstten görüşülmesi gereken de bir durum olabileceği böylece
yapıldığı belirtilen bu plan semineri artık bir Türk Silahlı Kuvvetleri plan semineri
şekliyle ya da yurt geneli plan semineri şekliyle bir hale dönüşmüş olmuyor mu?”
Sanık Yurdaer Olcan:”Hayır, hayır bence olmuyor izah edeyim. Onu dün izah
etmeye çalışmıştım ancak herhalde yeterince ifade edemedim. Şimdi benim buradaki
amacım tabi destek değil senaryoda zaten Egede ve Ege semalarında Yunanistan’la
küçük çaplı çatışmalar yaşandığı belirtilmiş yani ne var? İşte uçak düşmüş, bir
hücumbota ateş açılmış hatta kara sınırında da Trakya’da da karşılıklı silahlı
çatışmalar küçük çaplı çatışmalar vukuu buluyor. Dolayısıyla bunlar zaten o günkü
şartlar içerisinde yani senaryodaki şartlar içerisinde, yine senaryo içerisinde
konuşuyorum medyada filanda mutlaka yer almıştır. Dolayısı ile halk zaten bu tarihsel
düşmana karşı bir galeyan halindedir. Ne oluyor? Yani birliklerimiz karşı karşıya
gelmiş. Yani Türkiye’deki psikolojik ortamı bir gözünüzün önüne getirin senaryo
kapsamında düşünerek. Şimdi böyle bir durumda benim destek amaçlı değil Sadece
bu medyada yer alan bu haberleri kastederek. İşte mevcut olan o senaryo kapsamı
çalışmalarını kastederek bunlardan istifade edilmesini, yani nasıl istifade edilmesini?
İşte basın belki bunu ilk kullanabilir. Dolayısı ile insanlar aralarındaki husumetleri bir
kenara bırakırlar. Bu kardeş kavgası bir tarafa gider, bu tarihsel düşmana karşı
kenetlenir. Böylece yani sıkıyönetim filan gibi hatta böyle Silahlı Kuvvetleri asli
görevinden şeye alacak hatta bizim tugayları Keşan’a gitmekten alıkoyacak
İstanbul’da görev almasını sebep olacak şeylere gerek kalmaz. Asayiş kolluk
kuvvetlerinin kendiliğinden düzelmesine katkı sağlar. Çünkü bunu niçin söylediğimi
de izah ettim. Ben 97 yılında Eruh’taydım alay komutanıydım orada ve Eruh’ta bir
gün vatandaşlarla konuşurken, vatandaşlardan birisi söyledi bana komutanım ben
dedi ben dedi 1974 yılında Eruh’tayken biz dedi askerlik şubesinin önünde kuyruğa
girdik. Niye dedim? Komutanım bizi de askere alın bizde gidelim Kıbrıs’a savaşalım
diye. O zaman benim aklımda bu vardı. Yani bakın Eruh’ta ki örgüte müzahir bir sürü
insanlar vardı orada. Bu insanlar dahi Kıbrıs Barış Harekatı esnasında askerlik
şubesinin kapısında kuyruğa girmiş bizi de askere alın bu bayrak altında bizde
savaşalım diye. Demek ki bu gibi olaylar bu tür dış düşmana karşı olaylar bizim
milletimizi birbirine kenetliyor. Aralarındaki ne olursa olsun Türk, Kürt bilmem ne
hiçbir şeyi fark etmiyor, insanlar tek vücut oluyor ve dış düşmana karşı savaşıyor. Bu
geçmişte de bu böyle olmuştur bizim milletimize özgü bir şeydir. Şimdi ben diğer
konuyu söyleyeyim biraz önce 3. Kolordu Komutanının Ordu Komutanına yaptığı
tekliflerden bir tanesini söylemiştim onun içerisinde 2. madde söylüyorum. Bakın 1.
önceliği iç tehdidin bertaraf edilmesi ile Kuzey Irak’ta Kürt devleti oluşumunun
önlenmesine verilmesine, daha sonra Yunanistan’la ilgili şey var. Hata devam ediyor
iç tehdidin bertaraf edilmesine kadar Yunanistan ile silahlı bir çatışmaya girişmekten
kaçınılmasını, neden? Çünkü kuvvetimiz iç tehdide angaje. İç tehdit derken özellikle

irtica olmadığı dünkü savunmam esnasında bahsetmiştim bunun hepsini kapsadım
yani çünkü birliklerimizin bir kısmı Güneydoğu’da stratejik ihtiyatlar gelemiyor. Yani 1.
Ordu tüm gücünü toplayamıyor ki Yunanistan’a karşı bir harekata girişebilsin. O
nedenle yani burada Türkiye çapında bir şey sanki önermişim gibi algılanmaması
gerektiğini düşünüyorum.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Şimdi yine savunmalarınızda belirtmiş olmanız
nedeniyle soruyorum. İşte 24 Ocak’ta tugayda bir çalışma yaptınız 5-6 Şubat’ta
tümende bir çalışma yapıldı. Daha sonra bu çalışma neticesinde 3. Kolordunun
sunumu şekli ile 31 Ocak 2003 tarihli bir 31 Ocak 2003 tarihli emri gereğince
sıkıyönetim planı olarak adlandırıldı şekli ile.”
Sanık Yurdaer Olcan:”Evet.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”3. Kolordunun sunumunu. Şimdi daha
öncesinde egemen harekat planı veyahut da işte OEYTS şekli ile oynanıp
oynanmadığı hususundaki şeyler vardı. Şimdi oldu sıkıyönetim planı. Bu bunun
içerisindeki şeyi yani OEYTS’nin kapsamındaki olan bir sıkıyönetim planlaması mıydı,
bu?”
Sanık Yurdaer Olcan:”Şimdi şöyle söyleyeyim adı tabi sıkıyönetim planı (Bir
kelime anlaşılamadı) çünkü OEYTS gereği, emirler gereği o şekilde alternatif plan
olarak aslında bizden istenmiş. Şimdi bakın tümen plan çalışmasında 1. günü kolordu
egemen planı yani geri bölge emniyet planı görüşülmüş. Kolordu egemen planı
içersinde tabi burada var. 104. klasörde de var yansılarıyla birlikte ona
değinmeyeceğim. Orada 3. Kolordunun vazifesi var müsaade ederseniz sadece onu
okuyayım. Daha sonra da yine 1. gün tümen plan çalışmasının 1. gününde
kolordunun veya tümenin EMASYA Planı da incelendi onu da söyleyeceğim. Ve
neticede biz bu sunumu hazırlarken OEYTS’yi dikkate aldığımız için OEYTS
kapsamında hazırladığımız adı sıkıyönetim planı olmakla birlikte aslında geri bölge
emniyet planıdır. Yani ama geri bölge emniyet planı yani niçin hazırlanır. Bakın şimdi
kolordu egemen planı harekat planındaki geri bölge emniyet vazifelerini söylediğiniz
zaman anlayacaksınız. Şimdi burada kolordu egemen planında 3. Kolordunun
vazifesi; 1. safhada bölgesinden geçecek stratejik ihtiyatların emniyetini sağlamak.
Yani İstanbul’dan intikal edecek kuvvetlerin emniyetini sağlamak, yol emniyetini
sağlamak. İstanbul ilinde meydana gelmesi muhtemel terör ve toplumsal olaylara
mani olmak, bu resmi egemen planı kolordunun egemen planındaki vazifeleri.
İstanbul ilinde meydana gelmesi muhtemel terör ve toplumsal olaylara mani olmak,
harekat kontrollüne veya komutasına tahsis edilen birliklerde dahil olmak üzere geri
bölge emniyet planını hazırlamak ve kriz döneminden itibaren uygulamak görevleri
verilmiştir. Bu görevler İstanbul ilinde güvenlik ve emniyeti sağlamak. Sorumluluk
bölgesinde düşmana müzahir unsurların baskın sabotaj ve eylemlere karşı
savunmak. 2. Kolordu emrinde görevlendirilen birliklerin ki bu biz ve 1. ve 66. Zırhlı
Tugayıdır. Bunları 1. safha sonuna kadar sefer görev yerlerine yani sınır hattına
intikalini sağlamak. Harekatını da yani İstanbul geri bölge emniyeti harekatını da 2.,
5. ve 15. Kolordularını koordine etmek. Bu kolordunun geri bölge emniyet planındaki
görevleri, şimdi kolordunun EMASYA Planındaki görevlerini müsaade ederseniz
söyleyeyim. Ondan sonra sizin sorunuza cevap vereceğim. Kolordu EMASYA Planı
bildiğiniz gibi sadece barış zamanındaki EMASYA görevlerini kapsar. Yani savaş
zamanı değil. Savaş zamanı geri bölge emniyet planı eğer bunun içerisine EMASYA
ile ilgili bir hususlarda girerse o zaman EMASYA Planı olmaz. Çünkü sıkıyönetim
yetkileri de kullanılacağı için adı sıkıyönetim planı olur. Ama geri bölge emniyet
görevlerini de kapsar. Nitekim benim yaptığım sunumlarda yani kolordulara yaptığım
sunumda sadece sıkıyönetim tedbirleri veya EMASYA tedbirleri değil geri bölge

emniyetine yönelik görevlerde sayılmıştır. Mesela, bölge hasar kontrolü bu geri bölge
emniyet görevidir. Mesela NBC taarruzlarına karşı korunması, bu geri bölge emniyet
görevidir. Yani adına bakmayın siz içindeki zikrettiğimiz ve yapılacak görevlere lütfen
konsantre olun, o zaman anlayacaksınız. Şimdi kolordunun barış zamanı EMASYA
planındaki görevlerini söylüyorum. 3. Kolordu Komutanlığı EMASYA sorumluluğu
verilen bölge içerisinde yani İstanbul il hudutları, mülki taksimat, mülki hudutlar
içerisindeki görevi; kolluk kuvvetleri tarafından kontrol altına alınamayan olayları
bastırmak. Toplumsal olayları şekil değiştirerek birçok bölgede geniş halk kitlelerine
yaygınlaşması, şiddete katliama veya Anayasal düzeni bozmaya yönelmesini
önlemek maksadıyla İstanbul Valiliği kuvvet talebinde bulunması durumunda ve/veya
müdahalede gecikmenin yaratacağı mahsurlar ortadan kaldırmak için, EMASYA tali
bölge komutanlıkları vasıtası ile gerekli müdahaleyi yaparak olayları bastıracak.
Bölgesinde asayiş ve güvenliği sağlayacak. Bakın devlet otoritesini yeniden tesis
edecek bu iddianamede bana bir suçlama olarak gelmişti. Bu resmi EMASYA
Planında geçen ifadedir ve emir ile kuvvet kaydırmaya hazır olacaktır. Şimdi bu iki
şeyi okudum bu ikisinden ne istifade ettiğimizi sunumu hazırlarken savunmamda da
söyledim daha önce Savcılığa verdiğim ifademde de söylemiştim. Bilmiyorum sizin
sorunuzu cevaplaya bilmiş oldum mu Hakim Bey?”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Şimdi şöyle mümkün olduğu kadar gerçekçi
olmaya çalışıldığı belirtilmiş olan bir senaryoda adına bakmayın siz dediniz.
Sıkıyönetim şekliyle bir ifade kullanılmasında yanlış olabileceğini mi veyahut da
normalde ne olması gerekirdi o zaman? Sıkıyönetim planı şekliyle değil de o zaman
sunumun ya da o başlık ne olması gerekirdi sizce?”
Sanık Yurdaer Olcan:”Şimdi şöyle, sıkıyönetim planı derseniz buna sadece
sıkıyönetim konularını kapsar.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Hayır ben demedim, siz dediniz. Zaten
savunmanızda bunun bir sıkıyönetim planı olarak adlandırıldığı ya da algılandığı şekli
ile siz kendiniz beyanda bulundunuz.”
Sanık Yurdaer Olcan:”Evet.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Ve bununda adına bakmayın siz gerçi bu
içeriğine bakın şekliyle söylediniz de. Yani bir senaryonun çok gerçekçi olabilmesi
için çok özen gösterildiği bir ortamda bu bir özensizlik değil mi yani? Adı EMASYA ise
EMASYA iç güvenlik önlemleri ya da tedbirleri ne ise veya EMASYA kapsamındaki
tedbirlerdir şekli ile bir düzenleme yapılabilir miydi? Evet.”
Sanık Yurdaer Olcan:”Tabi efendim şöyle; yani bunda bir şey yok ben
açıklamaya çalışıyorum ama herhalde yeterli gelmiyor söylediklerim. Bir daha tekrar
edeyim. Şimdi bu aslında bir geri bölge emniyet planıdır. Bir kere adını koyalım geri
bölge emniyet.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Ben anladım ben sizin kendi beyanınızdan
dolayı dedim adına bakmayın siz içeriğine bakın dediniz ya ben gayet anlıyorum ben
bunda bir şey yok. Ben diyorum ki sizin kendi beyanınızda özenli olarak çalışıldığı
belirtilen bir hususta adı değil de içeriği önemli ise ve bunun bu şekilde yanlış
anlamasının önüne geçilebilmesi için en başta şu şekli ile söyleseydiniz de o şekli ile
düzenleme olsaydı daha iyi olmaz mıydı diyorum.”
Sanık Yurdaer Olcan:”Ama şöyle söyleyeyim. Eğer buna mesela EMASYA
Planı deseydik bu bir EMASYA Planı değil. Buna geri bölge emniyet planı desek
sadece tek başına da geri bölge emniyet planı değil. Sıkıyönetim planı ama sadece
sıkıyönetim planı da değil. Yani ne isim vereceğimizi aslında bizde bilemedik. Onu
kastetmeye çalışıyorum.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Plan seminerinin konusu ne o zaman?”

Sanık Yurdaer Olcan:”Plan seminerinin konusu egemen harekat planıdır.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”OEYTS’de dahil edildi sonrasında.”
Sanık Yurdaer Olcan:”Ama Egemen harekat planı değil ki bu egemen
harekatında geri bölge emri desek, o zaman işte kolordu egemen harekat planındaki
şeyi okudum maddeleri yani hepsini kapsadığı için ne isim vereceğimizi aslında
şaşırdık onu söyleyebilirim.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Son sorum. Şimdi bu plan çalışmaları ile ilgili
gerek tugayda gerek tümende çalışmalar neticesinde ortaya çıkmış olan 3.
Kolordunun sunumu ile ilgili olarak bunlar öyle rast gele yapılmaz nihayetinde dediniz
adli müşavirliklerden, denetimden geçer.”
Sanık Yurdaer Olcan:”Tabi doğrudur.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Bir kanuna aykırılık olup olmadığı hususu da
incelenir. Bu hangi aşamada tugayda, tümende o şekli ile kademeli kademeli mi
geçer? Yoksa en son 1. Orduya geldiğinde sunum öncesinde adli müşavirlikten ön bir
hani bu uygundur. Yasal herhangi ya da emre aykırılık herhangi yoktur. Bundan
dolayı artık sunum yapılabilir şekliyle bir onay hangi aşamada.”
Sanık Yurdaer Olcan:”Söyleyeyim şimdi tabi oradaki cümlemi tekrar alırsam
başından Türk Silahlı Kuvvetleri yapacağı her türlü çalışmada veya görevde.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Evet.”
Sanık Yurdaer Olcan:”Mutlaka bu faaliyetlerin yasalara uygunluğu sağlanır,
ifadesini kullandım. Adli müşavirlerin zaten esas görevi de budur dedim.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:“Evet.”
Sanık Yurdaer Olcan:“Şimdi bakın bu tabi kimler için geçerli? Kadrosunda
nezdinde adli müşavir olan komutanlıklar için geçerli.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Evet.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Yani tugayda adli müşavir yok. Ama kolorduda
var.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:“Evet.”
Sanık Yurdaer Olcan:“Orduda var.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:“Evet.”
Sanık Yurdaer Olcan:“Dolayısı ile Ordu Komutanı, Kolordu Komutanı ki
neticede biz çalışmalarımızda oraya geldiği için bu çalışmalar adli müşavir eğer
orada derse ki efendim şu yaptığınız şey şu kanunu kapsamıyor. Veya bunun
dışındadır, bu kanunsuz bir durumdur, bunu düzeltin bunu geri alın, diyebilir. Bu konu
adli müşavir sorumluluğundadır. Komutanlarda zaten adli müşavire danışmadan ne
bir yazıyı imzalar hatta adli müşavirler de koordine parantezi açılır bu üst
makamlarda da yazıya uygulanır. Ancak biz ast makamlar kanunlara ve yasalara
uygun çalışmalarımızı yapmakla mükellefiz, asli görevimiz yani zaten devlet
memuruyuz. Yasaların dışında görev yapmamız mümkün değil. Bakın bende bu
çalışmaları hazırlarken bütün yasalardan ve askeri dokümanlardan legal
dokümanlardan istifade ettiğimi özellikle vurguladım. Bunları da yanımda getirdim.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Evet.”
Sanık Yurdaer Oclan:”Şimdi hangi dokümandan istifade ettim? Bunlar
iddianamenin ek klasörlerinde de var ve seminer yansılarına benim sunumumda yani
seminerde yaptığım sunumun arkasındaki yansılarda da var. Orada bütün bu
kanunları yani 5442, efendim Olağan Üstü Hal Kanunu, Sıkıyönetim Kanunu, İç
Hizmet Kanunu işte ne varsa yani artı bütün bu talimnameler, yönergeler, direktifler
hepside esas aldığımızı bunların dışına çıkmadığımızı özellikle belirttim.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”3. Kolordunun bu sunumu adli müşavirlik
denetiminden geçtiğini veya bunun bir kaydı olduğunu siz biliyor musunuz? Var mı

böyle bir kayıt? Yani bu sunumdan öncesinde adli müşavirlikten onay alınmıştır
herhangi bir emre aykırılık yoktur. Diye bilir misiniz?”
Sanık Yurdaer Olcan:”Tahmin ediyorum yani mutlaka herhalde dikkate
almışlardır. Çünkü ben 3. Kolorduda çalışmadım.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Tamam Başkanım teşekkür ederim. Benim
sorum bu kadar.”
Mahkeme Başkanı:”Tabi söz hakkı vereceğim. Buyurun sizi ilgilendiren yönü
var soruların cevaplandırın. Çetin Doğan’a mikrofonu verin.”
Sanık Çetin Doğan:”Sayın Peksak’ın sorduğu sorunun bir yönü benim
konuşmama atıfta bulunduğu için cevaplandırma durumundayım onun için söz aldım.
Bu planın sanıyorum ben önümde metin yok şuanda örtülü bir şekilde esas amacımız
diye bir ifade var tekrar söylenebilir. Aslında bu şeylerin seminer konuşmalarının
banda alınmasını daha önce söylediğim gibi ben istemiştim. Yalnız Emniyette
herhalde bilirkişiler tarafından tercüme edilmiş. Bende bunda bazı hatalar falan var
dedim ve hatta çok ciddi hatalar da var ama bütünü okuyunca zaten saptırma başka
bir tarafa çekme olanağı bulunmadığını belirtmiştim. Kaldı ki en son mesela meclisin
içersinde benim veda konuşması gibi yaparken işte bu ihtilalle kafayı takmış gibi
laflarda koymuşlar. Hiç yok. Bunu askeri bilirkişi raporu da söylüyor kendileri de
dinlemişler böyle bir ifade olmadığını bunun içine koydukları iyi niyetle bağdaşmıyor
falan demişler. Burada ne var? Burada bir bu planı lafı var halbuki bu semineridir o,
bu semineridir. Bu semineri biz örtülü bir şekilde lafı vardır. Eğer okunursa şunu
kastettiğimi ifade edeyim yani bu konuyla ilgili olarak, egemen harekat planı
arkadaşlarımızın da belirttiği gibi işte kara sularında 6 mil ötesine çıkartan komşuya
karşı yapılacak bir harekatı ortaya koyuyor. Bu bir görev ama temel görev Büyük
Millet Meclisinin aldığı Casus Belli savaş sebebi sayarım kararının neticesi olarak
yapılan planlamadır meşru bir zemini var. Büyük Millet Meclisinin evvela Dışişleri
Bakanlığının verdiği şey var, nota var. Ondan sonrada bu var. Şimdi burada bunu
incelerken biz bütün boyutları ile ortaya koyduğumuz zaman kapalı görevleri de
bununla beraber ortaya çıkacak örtülü konuları da açmamız gerekiyor. Ve bu açma
konusu işte geri bölge emniyeti, geri bölgede çıkan olaylar ve zaten senaryoya göre
Güneydoğu’da meydana gelen olaylar. Bizim örtülü şekilde veyahut örtüsüz şekilde
neyi tartıştığımız seminerde seminer cereyan tarzı planında açıkça bellidir. Ve aynı
zamanda askeri bilirkişi raporunun Mehmet Daysal, Tümgeneral Mehmet Daysal
başkanlığında 900 küsür, 3000 sayfa ilk partisi 900 sayfalık raporda da, burada
konuşma bantlarında geçen konularla cereyan tarzında geçen konuların birebir
örtüştüğünü beyan eden tespitleri de var. Ve buradan biz örtülü bir şekilde bir darbeyi
eğer planladığımızı görüştüğümüzü düşünülüyorsa bu çok yanlış bir şey. Burada
Sayın Savcının ve Sayın Peksak’ın müteaddit sorularda sanıyorum ki bir algılamada
bir birlikte olmadığımız bir nokta var. Senaryo gerçekçi olur veya olmaz. Senaryo
apayrı bir şey. Senaryo o günkü şartların durumunu aksettirmez. Senaryo bir planın
gelecekte ortaya çıkabilecek durumlarda bu planın ne kadar dayanıklı olduğunu
ortaya çıkmak ve irdelemek için ortaya çıkartılır ve senaryo incelenmez. Senaryo
kabul edilir. Senaryo çalışması yapılmaz. Bu hep yanlış algılanan bir şey, çalışma
yapılan mevcut planlardır. Böyle bir ortamda yani kuvvetlerin gitmiş geri bölgede
bunlar gelmiş e bu kuvvetler geri bölgede bıraktığım bu kuvvetler buna yetiyor mu?
Tartıştığın konu budur. Senaryo tartışma dışıdır. Bu kabul edilmiştir. Olasılığı en
yüksek tehlikeli senaryo, bununda isminin niçin böyle olduğunu söyledim. Bir Türk
Yunan savaşı olasılığı en düşük bir savaş, en düşük bir savaş. Bugünkü aynı ittifak
içerisinde olduğumuz bir ülke ile savaş haline gelmemiz ve Avrupa Birliği içerisinde
Avrupa Birliğinin bir üyesi olmuş sınırları kendi ülkemizin yani komşu olmuş Avrupa

Birliği sınırlarıyla. Böyle bir durumda iki ülkenin savaşması zaten mümkün değil. Ama
meclisin aldığı bir karar var ve planlama var. Bu bizim irademizin dışında. Böyle bir
planda olasılığı en yüksek durum nedir? Türkiye’nin başı başka şeylerde belaya
gittiği zaman Yunanistan hala daha geçenlerdede beyan etti. Benim 12 mil’e çıkarma
hakkım vardır diyor. E bu hakkı ilan etme durumu da olur Türkiye’nin başı dertte
olduğu zaman niçin olmasın. İşte böyle bir durumda ne yapacağımızı ne
yapacağımızı tartışmak için ortaya konmuştur. Lütfen bunu iyi anlayın ve bu
senaryoyu OEYTS’yi bir düşman gibi OEYTS’yi bir darbe planı gibi algılamayı,
algılatmayı da bir tarafa bırakalım. Evet, adli müşavirler ilgili bir konuyu
söyleyeceğim. Tartışma adli müşavirlerden bizim yaptığımız şeyin okeyinin alınması
söz konusu değildir. Ben ordu komutanım olduğum sürece de benim yaptığım
tartışmalarda bir sorun çıktığı zaman, adli bir sorun çıktığı zaman, çağırır görüşünü
alırım ve o gün içinde yani hafızam oldukça yerinde yani yaşım 70 işim bitmemiş
daha bunu size açıkça söyleyeyim. O günkü şartlar içerisinde de Türk Silahlı
Kuvvetlerinin elindeki mevcut mevzuatlar, geri bölgede çıkan olaylar işte
sıkıyönetimin Mecliste onaylanmadı ama Hükümet ilan etti. Bunun geçerliliği
konularında tartışmalara katılması için adli müşavir ve ben şeye seminere katılmasını
istedim. Sanıyorum ki hani %100 söylemeyeyim eğer listelere iyi bakılırsa adli
müşavir olacaktır ve kendisinin de bazı açıklamaları olacaktır. Konu içerisinde
teşekkür ederim.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Başkanım ben bir saniye Bu konuşmayla şey
olarak şimdi algılamayla ilgili bir husus şey yapıldı da özellikle dedi algılanma hususu
çok şey yapılamıyor herhalde. Şimdi özellikle yapılan çalışmaların gerçekçi bir sunum
olduğunu bir senaryo olduğu veya bir harp oyunu olduğu ama mümkün olduğu kadar
da gerçekçi olmaya çalışıldığı ile ilgili bir algılamada problem olacağı hususu
gündeme getirildi. Ben şöyle bir soru sormak istiyorum Çetin Doğan’a şimdi size ait
olduğu iddia edilen bir beyan var. Son dönemde belli çevrelerin cesaret buldukları
bazı yerlerde gösteriler yapmaya başladıkları şimdi bakıyorum gösteriler falan yeni
iktidar nasıl olsa bunları kökten halledecek diye bir bekleyiş var. İçimizde şimdiye
kadar barınamayanlar Meclise taşınmıştır. Maalesef bu çok üzücüdür. Bu bir meydan
okumadır. Bu meydan okumaya karşı biz geri adım atmayız ve bundan sonrada yine
içimizde olabilecekler var olanlar takip ettiğimiz insanlar vardır. Hiç kimsenin öncelikle
cesaretinin kırılmamasını istiyorum. Böyle kategorili personelin pervasızca biraz daha
cesaretlenmiş olmaları Silahlı Kuvvetler içerisinde bunlara daha fazla hiçbir suretle
yer verme ve ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Yine bu, özetleyerek okudum ben, yani
eğer önünde ya da arkasında ilave etmek istediğiniz bir husus varsa, şey
yapabilirsiniz. Veya anlam bozukluğu veya anlam bütünlüğünde herhangi bir
algılamayla ilgili bir, yine problem varsa bu husustaki beyanınız nedir?”
Sanık Çetin Doğan:“Sayın Peksak, bu konuşmanın seminerde yapıldığını mı,
sanıyorsunuz?”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:“Yok. Bu sizin Ordu Komutanının direktifleri
başlıklı.”
Sanık Çetin Doğan:“Evet.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:“Evet.”
Sanık Çetin Doğan:“Bakın şimdi. Bu”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:“Orada yaptığınız bir konuşmaya.”
Sanık Çetin Doğan:“Bakın, bakın.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:“İlişkin.”
Sanık Çetin Doğan:“Hatırlatıyorum size, hatırlatıyorum konuyu, bu 20 Aralık
2002 tarihinde yapılan konuşmadır.”

Üye Hakim Ali Efendi Peksak:“Evet.”
Sanık Çetin Doğan:“2002 tarihinde bunu da, iki Cingöz Recai diyelim, polis. Bu
tutanağı da işte balyoz planı çerçevesinde yapılan, koordinasyon toplantısı diye
empoze etmeye çalışmıştır. Tek buradaki, bu laflara göre, halbuki bunun içerisinde,
bu karargah koordinasyon toplantısında neleri tartıştığımızı söylemiştim,
anımsarsanız. Hatta arkadaşlar kış geliyor. Bütün şiddetiyle, işte halkımızın canını,
malına kurtarmak için hiçbir şeyi feda etmeyelim. Gerekirse, tankımızı, kariyerimizi,
her şeyimizi koyalım ki yaptık. Bir sürü can kurtardık. Bu alan, bu beyan da benim
askeri şûraya gideceğimi söylüyorum. Her askeri şûraya gidişte, biz askeri şûranın
birinci gündemi, evvela tartışma konusu, kategorili personelin durumunu incelemeye
yöneliktir. Bu bakımdan verdiğim direktifler vardır. Şöyle ki; Bu direktifler de bilgili,
belgeli olacak her şey, dikkatli olacak. Bunu takip edin. Şimdi, o dönem içerisinde bu
gerçekçi olarak, o günkü koşulları düşünüyorum. 20 Aralık’ta yapacak, yaptığım
konuşmada İmam Hatip Liseleri’nde bir sürü gösteriler vardı, daha evvel. İşte malum
tesettürlü derse girme, İstiklal Marşı okumama, Bayrak töreni yapmama gibi olaylar
var ve bunların rapor edildiği, ilgili makamlara da, niye rapor edildi? Kendiliğimizden
mi? Başbakanlığın genelgesine göre, bu genelge daha yeni, Şubat ay’ında Sayın
Başbakan tarafında kaldırıldı. Yani bu, genelge 11 sanıyorum ki 2011’in Ocak ay’ı
yahut 18 Ocak’a kadar da bu genelge yürürlükteydi. Yani Başbakanlık Genelgesi
yürürlükteydi. İrticanın takibiyle ilgili konu. Şimdi burada şu gerçekleri söylüyorum o
zaman. Ne olmuş? Biz ordudan tardettiğimiz insanlar, Büyük Millet Meclisi’ne girmiş.
Var mıydı? Vardı. Konya Milletvekili mesela, o zaman meclise girdi. Biz ne için
tardettik irticadan dolayı, ne oldu? Bir sürü başka adamlar var. Belirli belediyeler
bunlara hemen kol kanat gerdi. Halbuki Başbakanlığın genelgesi var. Bunları bu
yerlere falan almayın, bunlar işte cesaret veriyor falan diye bu konuda ikazlar da var.
Ben bunları kastediyorum. Doğrudan doğruya kastettiğim konu bu. Bizim kendi
vazifemizi yapmamızda bu tür olumsuzluklar, gayretlerimizdeki bu, şeyleri, belli
istikamette vazifemizi yapmamızı engellemesin, biz doğru bildiğimizi bize verilen
emirler çerçevesinde yapalım demek içindir. Bilmem anlatabildim mi? Teşekkür
ederim.”
Mahkeme Başkanı:“Peki.”
Sanıklar Yurdaer Olcan ve Halil Yıldız müdafii Av. Şener Atılgan:“Sayın
Başkanım. Av. Şener Atılgan, sorgunun bütünlüğünü bölüyoruz gibime geliyor.
Sorgulanan müvekkilimdir. Bu egemen planı egemen harekat planı çalışması,
iddianamenin konusu da değildir. Balyoz darbe planıdır. Sayın Üye Ali Efendi
Peksak, tabi ki soru yöneltecektir ama sorularının tamamı egemen planına yöneliktir.
Bu yargılanmıyor. İddianame konusu değil. Muradım, balyozla ilgili sorular varsa, bu
balyoz iddiası ile ilgili müvekkilime bununla ilgili soruların yöneltilmesi ve bu balyozun
neresinde olduğunun ortaya konmasıdır, bir. İki, müvekkilimin çapraz sorgusu
yapılırken, Sayın Çetin Doğan sorgulanmaya başlandı. Biraz sonra bir başkası
olabilir. Bu da sorgunun bütünlüğüne zarar vermektedir. Bu hususa, dikkat edilmesini
arz ediyorum.”
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Başkanım. Bölünmemesi için benim Çetin
Doğan’a bir sorum olacak.”
Mahkeme Başkanı:“Şimdi.”
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Bölünmemesi açısından.”
Mahkeme Başkanı:“Bu aşamayı bitirelim de.”
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Şuan, aşamada hani bir şey söylediği için,
onunla ilgili.”

Mahkeme Başkanı:“Şimdi. CMK. 201 maddesi gereğince her aşamada sanığı
soru sorulabilir. Bunda.”
Salonda söz almadan konuşanlar oldu.
Mahkeme Başkanı:“Bunun, bunun. Şimdi bakın, bununla ilgili, ilgili Ayhan Taş,
Oroda İsmet Kışla’ya da söz hakkı vereceğim, onlara da. Şimdi, herkes kendisinin
hukuki durumunu etkileyen yerde, açıklamada bulunabilir. Buna bir engel yok. Bu
sizin sorgunuzu da etkileyecek bir husus değil. Kaldı ki, biz Hakimlerin soru sorma
hakkına da hukuken sınırlamakta mümkün değil, itiraz düzenlenirken, Hakimlerle ilgili
fıkra ayrı tutulmuştur. Bizim Mahkeme Başkanı olarak, Mahkeme Hakimlerinin
sorularını denetleme şeklinde bir yetkimiz de yok. Ne konuda soru soracaksınız
Savcı Bey?”
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Biraz önce Çetin Doğan’ın söylediği bir
konuyla ilgili soru sormak istiyorum.”
Mahkeme Başkanı:“Evet. Buyurun.”
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Biraz önce söylediğiniz gibi, ordudan
herhangi bir şekilde, ilişiği kesilmiş kişilerin dışarıda herhangi bir şekilde, bir işe
girmelerini engellemek ne kadar doğru? Evet. Yani, gülünecek bir soru tabi ki, bence
de gülünecek bir soru. Evet.”
Sanık Çetin Doğan:“Bu gerçektende, gülünecek bir soru ve bu konuda,
Başbakanlığa sorunuzu yöneltin. Başbakanlığın bu konuda genelgesi var.”
Mahkeme Başkanı:“Peki.”
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Bir sorum daha var. Biraz önce, yine ben
algılamada hataya düştüm sizin tabirinizle, zannederim şöyle söylediniz. Aslında
Yunanistan da bir savaş hali en düşük bir ihtimal. Bu durumda bir ayaklanma oluyor.
Bunun üzerine Yunanistan bundan faydalanmak mı istiyordu. Öyle mi anladım?
Sanık Çetin Doğan:“Senaryoyu okursanız bunu iyi anlarsanız. Senaryoyu
evvela okuyun. Olasılığı en yüksek senaryoyu.”
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“ Konuşulanlar anlaşılamadı.
Sanık Çetin Doğan:“Dikkatle, dikkatle okuyun. Orada cevap vardır.”
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Siz biraz önce bunu söylediniz. Yani bir
ayaklanma var, bunun üzerine Yunanistan bundan faydalanmaya kalkıyor.”
Sanık Çetin Doğan:“Siz senaryoyu okursanız. Ne olduğunu göreceksiniz.”
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Bir cevap verin, yani bir cevap verin.”
Sanık Çetin Doğan:“Benim size, bıktım çünkü anlatmaktan onun için.”
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Biz algılayamıyoruz. Evet.”
Sanık Çetin Doğan:“Ben, ben buna cevap vermiyorum. Çünkü senaryonun
içerisinde Yunanistan’ın hangi şartlarda cesaret bulduğu, neden bu Türkiye’nin zayıf
halini kollayarak yaptığı konusu çok açıkça belirtmişiz. Siz bana hala konuyu
okumadan, bana soru soruyorsunuz. Ve ben.”
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Ama.”
Sanık Çetin Doğan:“Ben size bir soru, sorayım. Siz gerçekten.”
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Siz bana soru soramazsınız şu anda.”
Sanık Çetin Doğan:“Yani bir evcilik, evcilik oynar gibi, bu davada gerçekten bir
darbe planının olduğuna inanıyor musunuz? Darbe planının varlığını, yani bir
gösterimi yapıyoruz burada, bir şov mu yapıyoruz. Kendi kendimizi aldatmayalım.”
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Siz benim soruma cevap vermediniz.”
Sanık Çetin Doğan:“Evet.”
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Aslında, egemen harekat planında
Yunanistan’la bir savaş halinde arkada bir ayaklanma çıkıyor, bununla ilgili bir

çalışma değil miydi? Şimdi diyorsunuz ki bir ayaklanma var. Yunanistan’da bundan
faydalanmak istiyor.”
Sanık Çetin Doğan:“Hiç. Bakın, hiç daha da, de egemen planını
bilmiyorsunuz. Hiçbir şeyi anlamamışsınız. Şimdi, öyle diyorsunuz, şu, şu, şu son
beyanınız da yanlış. Ben ne yapayım, ben ne yapayım kardeşim, ben ne yapayım.
Yani bir Savcısınız, oturduğunuz makama saygım var ama, siz sınırları
zorluyorsunuz. Çünkü diyorum ki, burada bir komedi oynanıyor. Burada tam bir
komedi oynanıyor.
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Nedir? Zorlanılan sınır nedir size göre?
Sanık Çetin Doğan:“Burada herkes bakın, size biraz sonra daha ileride bu
CD’nin, CD esas 11 numaralı CD içerikleri, yani suç unsuru o kaldı ki, içerisindekilerin
sahte olduğunu ispat ettik. Birde o CD’nin üzerindeki yazınında bilirkişiler tarafından,
hem yurtdışında hem yurtiçinde, bu size takdim edilecek burada. Sahte olduğunu,
yazının kopyalandığını ve kopyalama tekniğini de göstereceğiz. Artık insaf.”
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Benim sorduğum soruya cevap
vermediniz.” Ayrıca, bir Savcı olarak zorladığım sınır nedir? Yani soru sormamız mı?
Sınırları zorluyor.”
Mahkeme Başkanı:“Peki. Savcı Bey. Ayhan, tamam. Ayhan Taş buyurun siz
açıklamada bulunun.”
Sanık Ayhan Taş:“Sayın Başkanım, Sayın Korgeneral Yurdaer Olcan, biraz
önce Sayın Peksak’ın soruları karşısında, gayet güzel cevap verdi. Sayın Üye Hakim
Peksak’ın da sorularından ben son derece memnun oldum. Şunu hissettim. Konulara
girilmiş, ama çok küçücük bir nüans var kafalarda, onların giderilmesiyle birlikte,
bizim yaptığımız seminer çalışması nedir? Eğer bu tam algılanırsa, bu beyinlerdeki
sual ve muğlaklık kalkar. Geçende yine böyle bir söz almıştım. Bir arkadaşımın
açıklamalarından sonra, hatırlayacaksınız. Zatıalinize bir kağıt göndermiştim.
Hatırladınız mı, efendim? O kağıtta ve onun öncesinde ordunun harekatının ikiye
ayrıldığını, cephe harekatı ve geri bölge harekatı, lütfen tabirimi iyi, geri bölge
harekatı. Ve bu geri bölge harekatının ordunun geri bölgesinde oluşan faaliyetleri
içerdiğini söylemiştim. Ve bu faaliyetlerin de münhasıran iç tehdide yönelik bakın iç
tehdide. Cephe faaliyetleri dış tehdide, geri bölgede iç tehdide yönelik faaliyetleri
içerir demiştim. Ve o gönderdiğim kağıtta, ordunun geri bölgesinde böyle yuvarlaklar
çizmiştim, bu faaliyetleri temsil eden. Ve o faaliyetler, o yuvarlaklar birbirini olimpiyat
yuvarlağı gibi bir noktada kesmişti. Ve kesişen yerlerde de müşterek faaliyetler
olduğunu söylemiştim ve sıralamıştım. 12, 13 tane. Şimdi bunlar 12, 13 tane
isterseniz tekrar söyleyeyim. Bunların içinde EMASYA faaliyetleri vardı, DAFYAR
faaliyetleri vardır, geri bölge emniyeti vardır. Bakın, geri bölge emniyeti başkadır. Geri
bölge emniyeti, geri bölge harekatı içinde bir faaliyettir. Seferberlik faaliyetleri vardır.
Seferde kurulacak birliklerin faaliyetleri vardır. Olağanüstü halin planlanması ve onun
faaliyetleri vardır. Sıkıyönetim planlanması ve sıkıyönetimin faaliyetlerinin
planlanması vardır. Hani münhasıran dedi ya, adını ne koyarsınız? Anladınız mı,
efendim? Yani sıkıyönetim de koyabilirsiniz, geri bölge harekat planı da diyebilirsiniz.
Çünkü kesin bıçakla ayrılmış gibi bu faaliyetler ayrılmazlar birbirinden, birbirine girift
faaliyetlerdir. Ama tümü, tümü geri bölgede asayişi, emniyeti, kamu düzenini
sağlamayı ve devlet otoritesini hakim kılmayı ve bu emniyetli ortam nedeniyle, cephe
harekatının, cephe harekatının başarısı için yapılacak, tüm faaliyetlere ihtiva eden
faaliyetlerdir. Planın ismi, bir arkadaşım, Sayın Komutanım sıkıyönetim planını takdim
ediyor diyebilir. Ama onun içerisinde seferberlik faaliyetleri de vardır, emniyet asayiş
planlarından da faaliyetler vardır, sıkıyönetim faaliyetlerinden de vardır. Bir başka
arkadaş çıkar der ki; Efendim, geri bölge harekat planını arz ediyorum der. İçinde

yine aynı faaliyetler vardır. Eğer bunu bu şekilde kavrayabilip bu şekilde
anlayabilirsek zannediyorum ki sonuca herhalde daha yakın gelirsiniz. Kavrama ve
bundan sonra muğlaklık, zannediyorum kafanızda çözülmüş olacaktır. Ve bundan da
ben memnun oluyorum. İlk günkü sorularınızla, bugünkü sorularınız arasında çok
büyük bir gelişme var. Teşekkür ediyorum.”
Mahkeme Başkanı:“Peki.İsmet Kışla.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:“Biz başta da, dosyayı okuyoruz. Hala da
okumaya devam ediyoruz. Yani.”
Sanık İsmet Kışla:“ 88 Numaralı sanık İsmet Kışla, benimde plan çalışması ve
plan seminerlerinin hukukiliği ve adli müşavirin kontrolünden geçip geçmediğin
yönünde. Şimdi, ben 52. Zırhlı Tümen Harekatı Eğitim Şube Müdürüyüm. Bizim
yayınlamış olduğumuz 9 Ocak 2003 tarihli bir emir de, bu emrin 3. maddesi e
fıkrasında aynen şöyle yazıyor; 3. Kolordu Adli Müşaviri, plan çalışmasının her iki
gününü de iştirak ederek, özellikle sıkıyönetim planlarının görüşülmesinde, diğer
hukuki ve adli konularda danışmanlık yapacaktır. Malum bu tümende yapılan plan
çalışması, orduda yapılacak plan seminerine bir ön hazırlık, Ordu Komutalığı’nın
emriyledir. Yani bu seminerlere, çalışmalara adli müşavirlerde katılarak, bunların
yasal çerçevesi konusunda her zaman danışmanlık yapmaktadır. Bu emre de geçmiş
durumdadır. Bunu belirtmek istedim.”
Mahkeme Başkanı:“Peki.
Sanık Yurdaer Olcan:“Sayın Başkan. Efendim öncelikle katkı yapan, Sayın
Ayhan Taş ve Sayın İsmet Kışla’ya çok teşekkür ediyorum. Sayın Hakim Bey’in
sorusuna, müsaade ederseniz, iki ilaveli cevabımı biraz daha kuvvetlendirmek
istiyorum.”
Salonda izin almadan konuşanlar oldu.
Sanık Yurdaer Olcan:“Ses geliyor mu, şimdi? Şimdi, tabi Adli Müşavir konusu
9 Ocak, tümenin 9 Ocak tarihli emri şuan önümde, ben ona bakıp oradan, bunu
cevap vermeyi unuttum. Arkadaşım tamamladı. Sağ olsun. Niçin sıkıyönetim planı
olarak adlandırdığımız konusunu sormuştu, Hakim Bey. Bakın, Ordu Komutanlığı’nın
31 Ocak tarihli emrinin ekinde, ordu plan semineri cereyan tarzı planı var.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:“Mikrofonu biraz daha kaldırabilirseniz. Net
duyulur.”
Sanık Yurdaer Olcan:“Tabi efendim. Bu ordu semineri cereyan tarzı planının
A-2 sayfasında, bize sorulan soru şu şekilde; Alacağınızı tedbirleri de ihtiva eden
sıkıyönetim ve bölge hasar kontrol palanlarını arz ediniz. Yani bu isimlendirme bizden
değil, bir şekilde yani emirler ve OEYTS’ye uygun olması için biz böyle adlandırdık
demiştim. Burada da böyle geçiyor, sadece bunu bir şey olarak ortaya koymak
istedim, bir. İkincisi, benim irticalen yaptığım bir konuşmadan, pasaj okumuştunuz ve
o konuşmada bir çelişki var mı? Diye sormuştu Sayın Hakim. Şimdi efendim ben
orada tabi, çalışmayı esas teşkil eden senaryo grupları içerisinde kaldığımızı özellikle
vurguluyorum. Yani senaryo dışına kesinlikle çıkmıyorum. Birde daha önce sormuştu.
Gerçekten bizler bütün böyle plan semineri ve çalışmalarda, bir senaryo varsa o
senaryodaki şartları, sanki o şartlar içerisinde yaşıyormuşuz, onlar gerçekmiş gibi
kabul edip, öyle düşünürüz ve konuşmalarımızı bu esaslar çerçevesinde ifade ederiz.
Yani, yaz ayında bir plan semineri yapmışsak ve o plan seminerindeki senaryo, kış
ayına ait bir harekatı içeriyorsa, biz kış şartları altında yaşadığımızı düşünürüz. Bir
örnek olarak bunu söyledim. Artı, burada entavye etmek diye bir tabir, tabir var o tabir
herhalde yanlış geçmiş enterne etmek olması gerekir sanıyorum. Burada bizim Silahlı
Kuvvetler olarak, ne bir istihbarat elde etme yetkimiz var, ne buna ilişkin bir
teşkilatımız var kolluk gibi, ne de yetkimiz var. Dolayısıyla, bu iş daha üst makamların

işi yani nasıl çözerlerse, bu konuları öyle çözsünler ve bu illegal unsurların lider
kadrosunu onlar yakalasın. Biz sadece sokaklara çıkar, EMASYA birliği olarak,
toplumsal olarak ayaklanmış, sağ solu, yakıp yıkan insanları toparlarız onları kolluğa
teslim ederiz. Bunu kastetmişim, tabi bütün bunların hepsini o an da kısıtlı süre
içerisinde, böyle uzun uzun anlatmam mümkün olmadığı için, irticalen yaptığım bu
konuşmada belki bazı ifadeler eksik kalmış olabilir. Bunları sadece açıklamak için
ilave ettim. Teşekkür ederim.”
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Bir sorum olacaktı. Başkanım.”
Mahkeme Başkanı:“Şeyden, ara verelim. Ondan sonra. Çünkü bitirme”
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Kısa bir soru, onun için.”
Mahkeme Başkanı:“Tamam. Bitirelim o zaman. Buyurun.”
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Bitsin başkanım. Şimdi avukatınızın
söylediğine göre, hep birinciliklerle terfii etmiş bir komutansınız, zaten belli oluyor.
Benim sizin kanaatinizi öğrenmek isteğim bir sorum var. Yani isterseniz
açıklayabilirsiniz. Yani, olasılığı en yüksek tehlikeli senaryonun 2003 yılında
oynanması için Türkiye’de bir durum var mıydı? Siz karar verme makamında
olsaydınız bu senaryoyu oynar mıydınız? Merak ettiğim bu. Yani kanaatiniz.”
Sanık Yurdaer Olcan:“Şimdi, şöyle söyleyeyim size, evet yani bu, siz gayet net
bir soru sordunuz. Bende net bir cevap vermeye çalışacağım Savcı Bey. Şimdi, ordu
plan seminerinde, benden önce söz alan ki, cereyan tarzı planına göre görevli olan
52. Tümen Komutanımız şu anda burada değil Metin Yavuz Yalçın Paşa. İstanbul
bölgesindeki durumu değerlendiriyor. Yani soruya cevaben. Onun içerisinde bakın
şöyle bir şey var; İstanbul’daki işte tehdit durumunu değerlendiriyorum ki, bu tehdidin
içerisinde İstanbul’un nüfus yapısı, işte iç göçten kaynaklanan sorunlar, ekonomik
şeyler artı, tehdit durumunda da terör örgütlerini, sayılarıyla birlikte almış ki bunları o
tarih de, sanıyorum Emniyet Müdürlüğünden almıştır veya MİT’ten almıştır. Şimdi
burada İstanbul’da son zamanlarda meydana gelen olaylar demiş. Ocak 2003
ay’ında, 106 siyasal olay olmuş, bunun 99’u galiba KADEK bir saniye, bunlar gerçek
rakamlar sanıyorum. Şubat ay’ında da, Şubat 2003’te 128 siyasi olay olmuş bunun
102’si KADEK’e ait. Ayrıca Şubat 2003 ay’ında bakın kaç tane olay olmuş. Terörist
başı için gösteri 23, 23 adet olay miktarı. Savaş karşıtı gösteri 30 adet, toplu taşıma
araçlarına saldırı 11 adet, muhtarlık bina ve araçlarına saldırı 10 adet, Banka Şubesi
ve ATM’lerine saldırı 12 adet, Kamu araç ve binalarına saldırı 16 adet, diğer olaylar
26 adet, toplam 128 adet. Şimdi, Şubat 2003 ay’ında İstanbul da böyle bir asayiş
durumu var. Bende çok iyi hatırlıyorum ki, Genelkurmay EMASYA direktifi gelince de,
zaten 99 yılında ben Tugay Komutanlığı’na başladım. Her ay Tali Bölge Komutanı
olarak, EMASYA Tali Bölge Komutanı ki, ben Avcılar, Silivri, Çatalca ve
Büyükçekmece ilçeleri tali bölge olarak, görev yapıyorduk. Her ay Kaymakamlar ve
Emniyet Müdürlerinin katılımıyla, İlçe Emniyet Komisyon Toplantıları yapılıyordu.
Kaymakamların sorumluluğunda ve bu toplantıda Emniyet Müdürleri, kendi
İlçelerindeki toplumsal olay çıkmasına mütemayil veya meyilli, olayların kısa bir
özetini yapıyordu. Sonra bunlar zabıtla tutanaklara geçip, Kaymakamlar ve
tarafımızdan imzalanıp, Valiliğe veya bizde Askeri Üst Komutanlıklarımıza
gönderiyorduk. Şimdi İstanbul da, böyle bir şey var, çalışmalar var. Her ay bir İlçe
Emniyet Komisyon Toplantıları yapılıyor. Artı, ben çok iyi hatırlıyorum. Gerçi bizim o,
direk sorumuz yoktu ama. İki tane EMESYA alayı vardı, biri 6. Motor Alayı, biride
karşı tarafta 23. Motorlu Alay, bu alayların asli görevi EMESYA yani, toplumsal
olaylarda kullanılması için görevlendirilmiş ve teşkil edilmiş birliklerdir. Sadece jop ve
kalkanları var. Bunu da kuvvetinin yetersiz olduğunu savunmam esnasında
belirtmiştim. Bunlar, Emniyet Müdürlükleriyle koordineli, müşterek tatbikatlar bile

yapıyorlardı. Yani işte, bir toplumsal olay çıkmış bunu nasıl bastırırız diye.
Hatırlıyorum ben, o tarih de efendim, Fenerbahçe - Galatasaray maçı var, çok gergin
bir maç, İstanbul Valiliği bizden kuvvet talep ediyordu. Hatta, Cumartesi, Pazar
erlerimizi çarşı iznine çıkartmıyorduk. İşte yarım saatlik hazırlık durumunda
bulunacak EMASYA birlikleri, hani ihtiyaç olursa işte şuraya gidecek falan.
Çoğunluklada, bu olaylar Okmeydanı, işte Şişli Abide Hürriyetinin oralarda olurdu bu
tür olaylar ve maç öncesinde de Valilik talepleri vardır. Yazılı emirleri vardır.
Bilmiyorum, Valilik arşivlerinde belki vardır. Efendim birlikler, EMESYA birlikleri
gelsin, işte ileri toplanma bölgesinde bilmem işte, stadın şurasında bulunsun. Hatta
biz karşı çıkıyorduk. Aman yapmayın, askeri dışarıya çıkartmayalım, biz kışlada
duralım. Eğer ihtiyaç hasıl olursa, zaten biz arabalara atlar, yarım saatte gideriz
oraya falan diyorduk. Yani askeri mümkün olduğu kadar dışarıya çıkartmamak
istiyorduk. Şimdi bunu şunun için söyledim, İstanbul’daki karışık bir yer, böyle bir şey
var, asayiş durumu var. Ben tabi bu plan seminerini düşünen, tasarlayan, hazırlayan
kişi değilim ancak, sorunuza cevap olsun diye söylüyorum. Tabi, biz bütün plan
seminerlerindeki, ben 4 sene Tugay komutanlığı yaptım. Hep egemen planını
görüştük. Yani Yunanistan’a yönelik harekat planını görüştük, hep aynı şey plan aynı
plan, yapılan işte konuşmalar aynı, hepsi aynı. Ancak, o günlerdeki İstanbul’daki bu
asayiş sorununu dikkate alarak, sanıyorum. Bakın, bu tamamen benim kanaatimdir
ve şahsi yorumumdur. Güneydoğu var, tabi bir taraftan iç tehdit de var doğru, Irak
meselesi var, senaryoda var bunlar. Ama senaryoyu niçin, bu senaryo seçildi. Onu
da söyledim. Milli Güvenlik Siyaset Belgesi ve şeyde, TÜMAS’da, hatta TÜMAS’daki
ismiyle söylüyorum. Türkiye’nin güvenliğine yönelik kabul edilebilir en tehlikeli
senaryo, TÜMAS’daki adı budur. Yani olasılığı en yüksek tehlikeli senaryo ile benzer
bir isim. Niçin bu senaryo alındıda incelendi. Şimdi, plan seminerlerinde zaman
zaman, efendim seferberlik konuları ağırlıklı görüşülür, zaman zaman geri bölge
emniyet konuları ağırlıklı görüşülür, zaman zaman milli müdafaa mükellefiyet kanunu
kapsamındaki faaliyetler görüşülür. Ne bilim, bu seminerde de İstanbul’daki bu asayiş
sorunlarındaki artış EMASYA birliklerinin yetersizliği, EMASYA planlarının ne bilim,
daha büyük çaplı eğer olay çıkması halinde görev yapamayacağı konusundaki
komutanlık endişeleri var ise, o takdirde böyle bir senaryo seçilmiş ve egemen planı
ile birlikte ki, üst komutanlık emirleri doğrultusunda egemen planı ile birlikte, bu
planın geri bölge emniyeti ve geri emniyeti kapsamında da asayişsizlik problemi
görüşülmek istenmiş olabilir. Yani bu sorunuza verebileceğim cevap budur efendim.
Pardon.”
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Siz oynar mıydınız, diye sormuştum net
olarak ya bu şartlarda dahi.
Sanık Yurdaer Olcan:“Oynardım, herhalde bilmiyorum.”
Mahkeme Başkanı:“Peki. Ara verelim, kısa bir ara verelim devam edeceğiz.”
Duruşmaya ara verildi.
Duruşmaya kaldığı yerden devam olundu.
Mahkeme Başkanı:“Evet. Devam ediyoruz. Sanık Yurdaer Olcan’ın çapraz
sorgusuna. Evet.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:“Bir soru sorabilir miyim? Başkanım. Şimdi,
avukatınız hep egemen harekat planı veyahut da OEYTS ile ilgili sorular sorulduğunu
size söyledi de. Daha doğrusu Heyete söyledi diyelim. Şimdi, yapıldığı iddia edilen,
işte atılı suçlamayla ilgili balyoz planlamasıyla, sizin bu seminerde sunmuş
olduğunuz konular arasında koordinasyon sağlanması, basının yakından takip
edilmesi, sıkıyönetim plan metninin hazırlanması, devlet otoritesinin yeniden hakim,
devlet otoritesini hakim kılmak ya da yeniden kamu düzeninin sağlanması için gerekli

çalışmaların yapılması, iç tehdidin gündeme getirilmesi, kadro tatbikatının
hazırlanması, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, belediyelere ait unsurların, haberleşme
merkezleri ile ilgili olarak, gerekli çalışmaların yapılması. Bunlar gerek sizin sunum
metninizde, gerekse balyoz harekat veya balyoz planında var olduğu, bununla ilgilide
siz kendiniz savunmanızda bir açıklama yaptınız. Savunmanızda dediniz ki, öncelikle
her ne kadar benzer olduğu belirtilmiş ise de, benzerlik yok dediniz. Benzer olduğu
kabul edilse de sonradan yapıldı dediniz. Şimdi benzerlik hiç mi yok, yoksa sonradan
yapıldığı iddiası mı var? Balyoz planlamasının.”
Sanık Yurdaer Olcan:“İkisi de var bence efendim. Yani şöyle söyleyeyim. Bir
kere benzer değiller, Çünkü benim bu sunumda ifade ettiğim kelime olarak belki.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:“Aynen birebir, zaten kelimelerde aynendir
demiyoruz. Konu itibariyle aynı içeriği, okunduğunda aynı manaya gelebilecek
ifadeler kullanıldı. Ben en özet haliyle, başlık kendi yani, tespitlerimin şeyinde bu
notlarımı almışım burada. Şimdi, bunlar hiç mi benzemiyor. Yoksa işte, benzerse de
sonradan yapıldığı iddiası var. Hiç benzemiyor dersen zaten sonradan yapıldığı
iddiası zaten.”
Sanık Yurdaer Olcan:“Şöyle cevap verim efendim. Şimdi, mesela benzerlik
var, nedir? Bu tür toplumsal olaylarda kullanılacak en küçük birlik bölüktür. Aynı ifade
de geçiyor, orada da aynı burada da aynı. Mesela işte yine iddianamede olduğu gibi,
devlet otoritesinin tesisi, e, var. Bunu inkar edecek bir şey yok bunu da söylemişiz.
Ama hangi maksatla söylediğimizi ben özellikle vurguladım. Şimdi, dikkat ederseniz,
sunumda şu şekilde söylemiştim, savunmamda, benim sunumda söylediğim sözlerle
iddianamede balyoz planına benzediği, iddia edilen hususlar arasında bir benzerlik
yoktur. Hatta farklılıklar vardır. Ancak seminerde eğer başka kişilerin veya başka
konuşmaların benzer olduğu iddia ediliyorsa, bu bence, bir yorum katmış, kattım
savunmamda. Bu şeyin balyoz planının seminerden sonra, seminerdeki konuşmalar
veya sunumlardan istifade edilerek hazırlandığı anlamına da gelebilir. Nitekim, Kara
Kuvvetleri Bilirkişi Heyeti de bunu bu şekilde değerlendirmiş diye, bilirkişi heyetinin
raporundan bir pasaj okumuştum. Dolayısıyla tutarlı sanıyorum, verdiğim cevap.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:“Tamam. Başkanım, sağ olun.”
Üye Hakim Murat Üründü:“Başkanım bir soru sorabilir miyim?
Mahkeme Başkanı:“Buyurun.”
Üye Hakim Murat Üründü:“Beyanlar, beyanlarınız arasındaki çelişkilerle ilgili
olarak Hakim Bey başta bir soru sormuştu. Ben, şimdi benim dikkatimi çeken bazı
şeyler var, onlarla ilgili soru sormaya devam edeceğim ben. Savcılık beyanlarınızda
1. Ordu plan seminerinde olağanüstü hal ve sıkıyönetim ilanı gibi hususlar
görüşülmedi diyorsunuz. Sorgu hakimliğinde alınan beyanlarınızda ise Savcılık
beyanlarınızın aksine, senaryo gereği komşu ülke ile savaş halindeyken yabancı ülke
ajanlarının geri bölgede, toplumsal olaylar yaratması halinde, hükümetin sıkıyönetim
ilan etmesi gibi ihtimaller senaryo gereği konuşuldu diyorsunuz. Her iki beyanınız
arasında çelişki olduğu görülüyor. Bu konuda ne diyorsunuz?”
Sanık Yurdaer Olcan:“Tabi Hakim Bey hemen izah edim. Şimdi, tabi geri bölge
emniyet planı olduğu için, geri bölge emniyet planında normal şartlarda, eğer böyle
bir iç güvenlik, asayişsizlik problemi olmaz ise, o takdire sadece düşmanın
yapabileceği tesislere karşı tedbirler düşünülür. Nedir bunlar? İşte, düşmanın varsa,
uzun menzilli füzelerle yapacağı atışlar, hava kuvveleri yapacağı atışlar, efendim ki,
İstanbul da, mesela azınlıklar var, bunları kullanılarak, araya sabotörler, provokatörler
sızdırarak ülkemize stratejik tesislerde de sabotajlar yapabilir. Ne bilim, köprülerde
bazı şeyler, melanetler yapabilir. Bunlara ilişkin tedbirler alınır. Normal geri bölge
emniyette, fakat senaryoda asayişsizlik konusunda gündeme geldiği için, onlarda

katılmıştır. Şimdi ben sizin sorunuza cevaben, Savcılık savunmamda, ifademde şöyle
demişim, cümlenin başından alırsak efendim sanırım çelişki olmadığı anlaşılacak.
Bakın, ancak kesinlikle bu seminerde, balyoz güvenlik harekat planı içerisinde
bulunduğu belirtilen yapılacak müdahale ile hükümetin görevden el çektirilmesi,
olağanüstü hal ve sıkıyönetim ilanı ve bunun gibi hususlar konuşulmadı. Yani ben
efendim, OEYTS sıkıyönetimi ilanı derken bunu, Savcının sorusuna istinaden yani siz
balyoz güvenlik harekat planı adı altında mı, bu OEYTS’i sıkıyönetime konuştunuz.
Hayır, ben balyoz planı ile alakalı olarak bu hususlar görüşülmedi demek istedim.
Yani OEYTS ve sıkıyönetim konuları tabi görüşüldü.”
Üye Hakim Murat Üründü:“Zaten.”
Sanık Yurdaer Olcan:“Ama, balyozla alakalı değil.”
Üye Hakim Murat Üründü:“İç tehditle ilgili olarak, zaten yani o, özünü
oluşturuyor değil mi? Yani, ilerde muhtemel bir sıkıyönetim falan, seminerin.”
Sanık Yurdaer Olcan:“Anlayamadım. Affedersiniz.”
Üye Hakim Murat Üründü:“Ya. Şimdi, seminerde iç tehdit konuları görüşüldü.
Şimdi, iç tehdit konuları görüşülürken muhtemel bir sıkıyönetim ilanı zaten, bu
konuda bir şey yok yani, diğer sanıklarda bunu kabul ediyorlar. Görüşüldü. Yani onu
söylüyorsunuz. Görüşüldüğünü kabul ediyorsunuz?”
Sanık Yurdaer Olcan:“Tabi, efendim. Asayişsizlik konusu görüşüldü. Onu da
söylüyorum. Ancak, siz dediniz ya Savcılık sorgusuyla, sorgu hakimliğindeki ifadem
arasında bir çelişki vardı.”
Üye Hakim Murat Üründü:“Çelişki var gibi gözüküyor.”
Sanık Yurdaer Olcan:“Çelişki olmadığını söylemeye çalışıyorum, diyorum ki.
Savcılıktaki ifademle bu sorulan yani olağanüstü hal işte sıkıyönetim ilanı gibi
konuları, görüşülmedi demişsiniz diyorsunuz. Ama sorgu Hakimliğinde görüşüldü
diyorsunuz. Bu çelişki değil mi dediniz. Bende diyorum ki, Savcılıktaki ifademde, bu
sıkıyönetim ve olağanüstü hal konusunu balyoz la ilgili sorduğu için, balyozla alakalı
böyle bir şey konuşulmadı. Bunu demek istedim.”
Üye Hakim Murat Üründü:“Yine, sorgu Hakimliğindeki beyanlarınızda,
seminerden daha önce herhangi bir plan hazırlanmadı ve yazılmadı diyorsunuz. Yine
aynı beyanlarınızda, sorgu Hakimliğindeki beyanlarınızda, daha önceden hazırlanmış
bir senaryonun olduğunu, beyan ediyorsunuz. Daha önceden hazırlanmış herhangi
bir plan olmadan senaryo nasıl hazırlanır. Bu beyanlarınız çelişki oluşturmuyor mu?
Sanık Yurdaer Olcan:“Bence bir çelişki yok ama.”
Üye Hakim Murat Üründü:“Yani, bir plan olmadan, bir senaryoyu nasıl
hazırlarsınız yani.”
Sanık Yurdaer Olcan:“Şimdi, senaryoyu ben hazırlamıyorum. Senaryo üst
komutanlık tarafından veriliyor, bu plan seminerinde oynansın diye. O senaryoyu biz
hazır olarak alıyoruz önümüze ve o senaryonun zaten üzerinde yorum yapmak, o
senaryonun dışına çıkmamız mümkün değil. Senaryodaki şartlar neyse, o şartlar
çerçevesinde hazırlık yaparız. Ancak sizin sorduğunuz soruda, ifademde nasıl bir
çelişki var, bir dakika efendim önce bir, onu bulayım.”
Üye Hakim Murat Üründü:“İfadenizin, 1, 2, 3.”
Sanık Yurdaer OIcan:“Benim sayfada mı?
Üye Hakim Murat Üründü:“İkinci sayfasında, 1, 2, 3. bendinde, seminerde
daha önceden bir plan hazırlanmadı. Buna ilişkin daha önceden yazılmış bir plan
yoktu. Tamamıyla seminer sırasında yapılan sunumlardan ibaretti.”
Sanık Yurdaer Olcan:“Doğru.”
Üye Hakim Murat Üründü:“Ben bütün seminer boyunca bulundum.”
Sanık Yurdaer Olcan:“Doğru, doğru.”

Üye Hakim Murat Üründü:“Şeklinde beyanlarınız var.”
Sanık Yurdaer Olcan:“Doğru, zaten Mahkemede de yaptığım savunmamda,
bunun bir plan olmadığını, bunun bir sunum olduğunu özellikle belirttim. Yani bunda
bir değişiklik yok sanırım.”
Üye Hakim Murat Üründü:“Daha önceden hazırlanmış, bir plan yoksa
seminerde neye göre sunum yapılacak, insan tereddütte düşüyor bu konuda.”
Sanık Yurdaer Olcan:“Efendim, bu takdimdir, sunumdur. Adı plan olarak
adlandırılmışsa da diye, özellikle savunmamda belirtmiştim. Nitekim resmi bir, asla
resmi bir plan hüviyeti de kazanmadığını özellikle vurguladım savunmamda.
Mahkeme Başkanı:“Evet.”
Sanık Yurdaer Olcan:“Yani bu plan değil, sunumun adı plan, kendisi plan
değil.”
Üye Hakim Murat Üründü:“Akabinde Savcılık beyanlarınızda ise, yine
seminerde harekat planlarının tartışıldığını beyan ediyorsunuz. Yine önceki
beyanlarınız aksine yine bu beyanlarınız arasında sanki bir çelişki var gibi gözüküyor.
Bu sefer yine aksi bir beyanınız var.”
Sanık Yurdaer Olcan:“Yani. Ben çelişkiyi anlayamadım ama.”
Üye Hakim Murat Üründü:“Evet.”
Sanık Yurdaer Olcan:“Bir daha bakim, yanlış bir cevap vermemek için.”
Üye Hakim Murat Üründü:“Sorgudaki beyanlarınız okudum ben biraz önce,
ama Savcılık beyanlarınızda seminerde harekat planlarının tartışıldığını açıkça beyan
ediyorsunuz.”
Sanık Yurdaer Olcan:“Şimdi, bakın Savcılıktaki ifademde, sunum bağlı
bulunduğum 3. Kolordu Komutanlığı’nca hazırlanmış bu üst birliğin planının
takdiminden ibarettir.”
Üye Hakim Murat Üründü:“Evet.”
Sanık Yurdaer Olcan:“Yani adı plan olduğu için söylüyorum. Bu sunu görevi
bana verildiği için bende çıktım okudum. Yani onu söylüyorum. Sorgu Hakiminde de.”
Üye Hakim Murat Üründü:”Şöyle diyorsunuz bakın. Savcılık beyanınızın 3.
sayfası. Bakalım şöyle. Bir, iki, üç, dördüncü satırdan bakalım. Bu seminerlerde
harekat planları, gerek dış tehdit ve dış düşman, gerekse geri bölge emniyeti
açısından detaylı olarak tartışılıp bu plan seminerinde diğer plan seminerlerinden
farklı olarak geri bölge emniyetine biraz daha fazla ağırlık verildi.”
Sanık Yurdaer Olcan:”Doğru.”
Üye Hakim Murat Üründü:”Yani planının görüşüldüğünü burada beyan
ediyorsunuz.”
Sanık Yurdaer Olcan:”Geri bölge emniyeti açısından, detaylı olaraktan
egemen planı tartışıldı yani.”
Üye Hakim Murat Üründü:”İşte yani.”
Sanık Yurdaer Olcan:”Tabi ki doğru.”
Üye Hakim Murat Üründü:”Bir plan varmış yani.”
Sanık Yurdaer Olcan:”Doğru. Hayır egemen planı var zaten. Onu herkes
söylüyor.”
Üye Hakim Murat Üründü:”Ama hiçbir plan, Sorgu Hakimliğinizde hiçbir plan
görüşülmedi diyorsunuz.”
Sanık Yurdaer Olcan:”Balyoz yok. Egemen planı var. Bilmiyorum ifade
edemedim herhalde ben şimdi. Bakın sizin söylediğiniz bu Savcılıktaki ifademin 3.
sayfasındaki şey. Bu seminerlerde yani genel olarak seminerlerde ne görüşüldüğü
hakkında soruyorum, söylüyorum. Bu seminerlerde harekat planları, gerek dış tehdit
ve dış düşman, gerekse geri bölge emniyeti açısından detaylı olarak tartışılıp.”

Üye Hakim Murat Üründü:”Evet.”
Sanık Yurdaer Olcan:”Tartışılır demeye getiriyorum, yani genel olarak.”
Üye Hakim Murat Üründü:”Evet, yine sunumunuzla ilgili olarak Hakim Bey
okumuştu ama yine anlaşılması açısından ben yine bir kısmını okuyayım. Bu kısmı
anlaşılır zaten. O nedenle iç tehdidin birinci öncelikli hal edilmesi gereken bir tehdit
olduğunu düşünmekle beraber, bence komutanım iç tehdidin çözülmesi ülke
içerisinde özellikle vatandaşlar arasında birlik, beraberlik, dayanışma duygusunu da
arttırması bakımından küçük çaplı, düşük yoğunluklu çatışmalarla Yunanistan’ın
psikolojik destek sağlaması amaçlı, yoksa oradaki mil kararının çözülmesi zor bir
konu. Büyük bir çaplı harekat veya siyasi çalışmalar gerektiriyor. Bu nedenle
komutanım hava kuvvetleri ve deniz kuvvetlerinden hatta sınırda küçük çaplı
olayların gerekirse basını da kullanarak, halkın bir amaç birliği etrafında
toplanmasının sağlanmasında fayda sağlayacağının, siyasi tedbirleri de alarak iç
tehdidin öncelikle ve yurt sathında giderilmesini sağlamasını müteakiben, uzun
vadede komutanım Güneydoğu, Kuzey Irak meselesinin halledilmesinin uygun
olacağını düşünüyorum. Arz ederim, şeklinde size ait olduğu iddia edilen beyanlar
var. Bunları kabul ediyorsunuz. Bu emirler bana ait dediniz.”
Sanık Yurdaer Olcan:”Evet, doğru.”
Üye Hakim Murat Üründü:”Şimdi sözlerinizin sonunda iç tehdidin öncelikle ve
yurt sathında giderilmesinin sağlanmasını, şeklinde beyanlarınız var. Şimdi seminer
1. Ordu komutanlığı tarafından icra ediliyor. İç tehdidin ülke genelinde bertaraf
edilmesinin düşünüldüğüne baktığımızda 1. Ordu komutanlığının sorumluk sahası
dışına çıkılmış olmuyor mu?”
Sanık Yurdaer Olcan:”Şimdi tabi bu benim irticalen yaptığım, böyle fikir beyin
fırtınası şeklindeki tartışmalar esnasındaki bir konuşma. Benim konuşmamdan önceki
diğer konuşmacıların eğer konuşmalarını da bir bütün olarak incelenebilseydik zaten
onlarla bağlantılı olarak görülecekti. Ben şimdi bakın burada tabi sizin sorunuzu
anlıyorum. Niçin 1. Ordu sorumluluk bölgesinin dışına (bir kelime anlaşılamadı).”
Üye Hakim Murat Üründü:”Ama yurt sathında diyorsunuz.”
Sanık Yurdaer Olcan:”Ancak.”
Üye Hakim Murat Üründü:”Orada düşünülüyor.”
Sanık Yurdaer Olcan:”Tabi bu tartışılır. Seminer esnasındaki bir tartışma bu.
Yani benim sunumum ile alakalı bir konu değil. Bende şahsi düşüncemi burada
zikrediyorum. Diyorum ki senaryoda Kuzey Irak var, Kuzey Irak’ta bir Kürt devleti
kurulması konusu var. Güneydoğu bölgesinde bununla bağlantılı olarak artan terör
olayları var. Bizim birliklerimizin bir kısmı da zaten oraya angaje ve oradaki 1.
Ordu’ya gelecek birlikler gelemiyor. Bir taraftan Yunanistan 12 mil ilerletmiş, ona
karşı resmi görevimiz var. Yani silahlı kuvvetler olarak bu ülkeyi bu siyasi kararından
gerekse silah gücü ile vazgeçirtme yükümlülüğümüz var. Tabi ki siyasi otorite bize bu
konuda emir verdiği takdirde. Şimdi ben bunları derleyip toparlayarak bu iç tehdidin
öncelikle ve yurt sathında giderilmesi. Nedir bu iç tehdit, yurt sathı? Güneydoğu
Anadolu bölgesi. Ben bunu kastediyorum. Senaryo da olduğu için şeyde zaten bu
konuşmamın başında da çalışmaya esas teşkil eden senaryo hudutları içinde
kaldığımızı özellikle vurgulamışım.”
Üye Hakim Murat Üründü:”Evet son, son bir sorum var. Yine Savcılıkta size 3.
Kolordu Komutanlığının 1 nolu harekat emri başlıklı belge sorulmuş.”
Sanık Yurdaer Olcan:”Evet.”
Üye Hakim Murat Üründü:”Demişsiniz ki Savcılık planlarınızda bana gösterilen
3. Kolordu Komutanlığının 1 nolu harekat emri başlıklı belgeyi okum, inceledim. Bu
belge daha önce izah ettiğim yansının anlatım metnidir. Ancak belgede maddi hata

ve çelişkiler olduğunu gördüm. Şöyle ki, başlık 3. Kolordu Komutanlığının harekat
emri olup bu emri tugay komutanı olarak benim imzalamam normal değil. Askeri
literatüre uygun değildir. Ayrıca yaptığımız sunum komutan yardımcılığı sunumudur.
Harekat emri ise 3. Kolordu Komutanlığı adına düzenlenmiştir. Yine 7. sayfadaki
koordinasyon başlıklı bir bölüm incelendiğinde bu metnin bir plan olduğu, harekat
emri olmadığı belirtilmektedir. Bu da belgenin çelişkili olduğunu göstermektedir.
Ayrıca belgede imza da bulunmamaktadır, şeklinde beyanlarınız var. Daha sonra
tekrar incelediniz mi bu belgeyi?”
Sanık Yurdaer Olcan:”Evet iddianame ekinde gördüm bu belgeyi. Zaten
Savcılık sorgusunda da bana bu belgeyi metin olarak göstermişlerdi şeyden,
dosyadan. Baktım bu isterseniz açıklayım, sorunuza cevap vereyim.”
Üye Hakim Murat Üründü:”Buyurun, buyurun.”
Sanık Yurdaer Olcan:”Şimdi efendim 3. Kolordu harekat emeri başlıklı bir
belge. Harekat emir formatında yazılmış. Sağ üst köşesinde işte kopya numarası,
hazırlayan karargah 3. Kolordu Komutanlığı, yeri Ayazağa ki ben tugay komutanıyım,
tugay Hadımköy’de. İşte başlık 3. Kolordu harekat emeri diyor. Bir; aynı harekat emri
formatında. Yani; durum, vazife, icra, idari ve lojistik, emir komuta ve muhabere 5
maddeden oluşuyor harekat emri. O formata göre yazılmış. Oysa benim yaptığım
sunum böyle bir format, harekat emri formatı değil. Başka sıra dahilinde onu
savunmamda söylemiştim. Harekat emri, kimin 3. Kolordunun. Başlığında ne yazıyor,
hazırlayan yer 3. Kolordu Karargahı ve Ayazağa diyor. En altında kimin imzası
olması lazım normalde 3. Kolordu harekat emrinin, 3. Kolordu Komutanının olması
lazım. Altına, en arka sayfasına Yurdaer Olcan Tuğgeneral Tugay Komutanı. Yani
kaçıncı tugay komutanı olduğumda yok. Böyle bir şey var. İmzasız bir blok açılmış.
Ben bu harekat emri denen belgeyi görmediğimi Savcılık ifademde ve sorgu
Hakimine söyledim. Sonra bu belgeyi bana gösterdikleri zaman içine baktım. Durum
maddesi, o olağanüstü en yüksek tehlikeli senaryo denen metinden alıntılar konmuş.
Vazife ve icra maddesinin içindeki hususlarda benim seminerde yaptığım sunumdaki
aynı cümleden almışlar oraya kes, yapıştır şeyi ile konmuş. İdari lojistik ve emir
komuta muhabere konuları zaten benim sunumumda yok. Bunlara değinmemiştim.
Onlar ilave edilmiş. Böyle garabet bir şey ortaya çıkmış. Ben bunu hatırlayamadım
tabi. Zaten ben hazırlamadığım için, hatırlayamadığımı ve bunun yanlışlıklar,
tutarsızlıklar ve çelişkiler içerdiğini söyledim Savcı Bey’e. Artı en önemli askeri hata
nedir biliyor musunuz bu harekat emirleri denen belgede. 3. Kolordu harekat emri
diyor. Fakat, 3. maddesi, yani icra maddesinin koordinasyon başlığı altında bu plan
planlama maksadı ile derhal icra için emirle yürürlüğe girecektir diyor. Şimdi bir
harekat emrinde içinde bu plan planlama maksadı ile derhal. Neden? Çünkü beni
sunumdan almışlar oraya koymuşlar. Bir plan mesela, 3. Kolordu harekat planı
olsaydı bu madde, bu ifade durabilirdi. Yani bu plan planlama maksadı derhal
olabilirdi. Ama bu plan harekat emrine dönüştüğü zaman zaten o ifade otomatikman
çıkar. Yani askerlik şeylere uymayan, böyle bir kes, yapıştır şeyi ile oluşturulmuş,
üstelikte 3. Kolordu harekat emri denilen bir belgenin altına kolordu komutanının ismi
yerine, garip bir tugay komutanın ismi açılmış. Yani bunu benim hazırlamadığımı, bu
çelişkileri ortaya koydum ve ifademi bu şekilde verdim.”
Üye Hakim Murat Üründü:”Şimdi bu bahsettiğimiz belgenin 1 nolu CD
içerisinde bulunduğu iddia ediliyor. Şimdiye kadar da genelde bu 1 nolu CD’nin sahte
olduğuna ilişkin herhangi bir savunma yok. Genelde 11 nolu CD üzerinde
yoğunlaşma var, sahte olduğu konusunda. Ben onun için sordum. Yani belki olabilir
daha sonra incelemişsinizdir.”
Sanık Yurdaer Olcan:”Haklısınız Hakim Bey.”

Üye Hakim Murat Üründü:”Uygun bir beyanınız olmadığı için.”
Sanık Yurdaer Olcan:”Haklısınız efendim. Bu bakın. Yani ben bir kere bu
belgenin içindeki hataları vurguluyorum. Ve bu belgeyi görmediğimi içtenlikle
söylüyorum. Ancak eğer ki 1 numaralı CD’nin içerisinde ise ve gerçekten böyle bir
şey hazırlandıysa bir kere ben hazırlamadım. Hatalı hazırlanmıştır. Böyle bir yazı
görmedim. Böyle bir yazı ordu komutanlığına gönderildi mi gönderilmedi mi onu da
bilmiyorum. Ancak bu konu ile ilgili belki bazı başka arkadaşlar eğer hazırlamışlarsa
onlar cevap verirdir diye düşünüyorum.”
Üye Hakim Murat Üründü:”Tamam Başkanım.”
Mahkeme Başkanı:”Başka soru sormak isteyen var mı? Yerinize
geçebilirsiniz.”
Sanık Yurdaer Olcan:”Teşekkür ederim.”
Mahkeme Başkanı:”İhsan Balabanlı. Şimdi 15 dakika devam edebiliriz.
İsterseniz ara verelim ona göre öğleden sonraya erken başlarız devam ederiz. Ama
bölünmez diyorsanız, ben 15 dakikada beşli bir yere gelebilirim diyorsanız
başlayalım.”
Sanık İhsan Balabanlı: “30 dakika falan sürebilir metin.”
Mahkeme Başkanı: “15 dakika da ara versek sizin için sıkıntı.”
Sanık İhsan Balabanlı: “Olmaz.”
Mahkeme Başkanı: “Olmaz, tamam çeyrek geçeye kadar devam edeceğiz.”
Sanık İhsan Balabanlı: “Belki de 25 dakikada falan da tamamlayabilirim. Biraz
okuyuş süratime göre.”
Mahkeme Başkanı: “Yani, yarısı siz, savunmanızın yarısında belli bir noktaya
gelince siz durun ki çeyrek geçe gibi falan cümle kendi bütünlüğü, yani savunma
bütünlüğünüz bozulmaması açısından 15 dakika sonra belirlediğiniz bir noktada
durun, ara verelim.”
Sanık İhsan Balabanlı: “Peki.”
Mahkeme Başkanı: “Yani ilk savunmalara başlandığı tarihte duruşmaydınız..”
Sanık İhsan Balabanlı: “Evet.”
Mahkeme Başkanı: “Hakların hatırlatıldığını biliyorsunuz”
Sanık İhsan Balabanlı: “Biliyorum.”
Mahkeme Başkanı: “CMK 147 ve 191. maddesi kapsamında.”
Sanık İhsan Balabanlı: “Evet.”
Mahkeme Başkanı: “Savunma yapacaksınız. Müdafiiniz burada mı?
Sanık İhsan Balabanlı: “Burada”
Mahkeme Başkanı: “Burada, Peki buyurun başlayın.”
Sanık İhsan Balabanlı: “Sayın Heyet, ben 05-07 Mart 2003 tarihlerinde icra
edilen 1. Ordu plan seminerine, 3. Kolordu Komutanlığı 52. Zırhlı tümen
Komutanlığına bağlı 66. Zırhlı Tugay Komutanı olarak, emir komuta zinciri içerisinde
katıldım. İddianamede bana yönelik olarak 11 ve 17 numaralı CD’ler içerisinde
geçtiğinden bahisle hazırlandığı iddia edilen balyoz planı Ekinde bulunan
görevlendirmede yetkili personel listesinde ismimin bulunduğu, komuta ettiğim 66.
Zırhlı Tugay Komutanlığından yapılması emredilen bazı görevlere, personel
görevlendirildiği ve ilişiği kesilecek personel isimlerinin belirlendiği. Ayrıca plan
seminerine ait ses kayıtlarının incelenmesi neticesinde, söz konusu seminerde yer
alan bazı konuşmalarıma ilişkin suçlamalar yöneltilmiştir. Gerek iddianamede ve
gerekse Ek klasörlerde yaptığım incelemede şahsıma yönelik herhangi bir suç
unsuru, kanıt olabilecek bir imzalı evrak ya da ifade bulamadım. Balyoz planı ismini
ilk defa ba2耀ndan duydum. Sözde balyoz planı hakkında hiçbir bilgim
bulunmamaktadır. Bu çerçevede hiçbir faaliyetim olmamıştır. Bana, sözde balyoz

planı ile ilgili hiç kimse tarafından bir görev tebliğ edilmemiştir. Tarafımdan da kabul
edilmiş böyle bir görev yoktur. 66. Zırhlı Tugay Komutanlığına komuta ettiğim süre
içerisinde, tarafımdan personel görevlendirmesi ile ilgili herhangi bir çizelge ve ilişiği
kesilecek personel listesi diye bir liste hazırlanmamıştır. Hazırlanılması için üst
komutanlıklardan herhangi bir emir almadım. Ben de hazırlamadım. Ayrıca hiç
kimseye böyle bir emir de vermedim. İddianamede yaptığım takdim esnasında
kullandığım bazı ifadelerin sözde balyoz planında yer alan bazı hususlar ile paralellik
gösterdiği iddia edilmektedir. Ben söz konusu seminerde bana ordu komutanlığınca
emredilen, tali bölge komutanlıkları olarak kolordu komutanlıklarınca sizlere verilen
görevleri nasıl yerine getirmeyi planlıyorsunuz? Bölgenizle ilgili olarak durumu
değerlendiriniz. Bölgenizdeki irticai ve ayrılıkçı gruplar ve yoğunlaştığı bölgeler,
hassas kurum ve kişiler, rejim aleyhtarı unsurlara meyilli radyo, televizyon,
haberleşme vasıtaları ve kabiliyetleri ve ekonomik ve stratejik öneme sahip tesisler ile
bu tesislerin korunma ihtiyacı, bölgenizdeki mülki idari ve emniyet teşkilatından
kaynaklanan sorunlar, oluşan durumun halkın günlük yaşamına olan menfi etkilerini
de kapsayacak şekilde alacağınız tedbirleri de ihtiva eden sıkıyönetim planınızı arz
ediniz. Bu planın uygulanmasında mevcut kuvvetleriniz yeterli midir? Yeterli değil ise
kuvvet ihtiyacı nedir? Konusunda takdim yaptım. Ben, bana verilen bu takdim
görevini 1. Ordu Komutanlığınca hazırlanan, olasılığı en yüksek tehlikeli senaryonun
oluşturduğu koşullar çerçevesinde, kısmi seferberlik ve sıkıyönetim ilan edildiği esas
alınarak, 1. Ordu Komutanlığınca o tarihte yayınladığı seminer emirleri, 5442 sayılı İl
İdaresi Kanunu, 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu, 1402 sayılı
Sıkıyönetim Kanunu, EMASYA görevlerine ilişkin yönergeleri, Genelkurmay
Başkanlığının konuya ilişkin direktifleri, ilgili yönerge, talimname ve eğitim yayınları
esas alınarak hazırladım. Bütün bunlar görev sınırları içerisinde yapılan tamamı ile
yasal bir faaliyettir. İddianamede yaptığım takdim esnasında kullandığım bazı
ifadelerin sözde balyoz planında yer alan bazı hususlar ile paralellik gösterdiği
iddiasına yönelik tespitlerimi izah edeceğim. 1. Ordu Komutanlığının, 12 Aralık 2002
gün ve Ordu, Kolordu Tugay plan çalışması uygulama esasları konulu emrinin EkA’sında, olasılığı en yüksek tehlikeli senaryonun yani OEYTS’nin İstanbul’u
ilgilendiren bölümünü ifade ediyorum. Çok sayıda bina ve işyeri tahrip edilmiştir.
İstanbul genelinde 30 vatandaşımız ölmüştür. Can derdine düşen halk orduya ait
kışla ve jandarma karakollarına sığınmıştır. İstanbul’un birçok semtinde her gün
sokak çatışmaları vuku bulmaktadır. İstanbul genelinde halk sokağa çıkamaz hale
gelmiştir. İşyerleri ve birçok alışveriş merkezlerinde yağmalama olaylarında artış
meydana gelmiştir. Esnaf kepenk kapatmak zorunda kalmıştır. Birçok zaruri gıda
maddesi temininde zorluklar yaşanmaya başlamıştır, şeklinde ifade edilmektedir. İşte
bu senaryo çerçevesinde, Tugay Komutanı olarak, üst komutanlığın emirleri de dikkat
alınmak sureti ile tespit ettiğim ve 2 numaralı CD’de de takdim metnin 1. sayfasında
da yer alan vazifem şu şekilde idi; 66. Zırhlı Tugay Komutanlığı, Tali Bölge
Komutanlığı olarak kendisine tahsis edilen bölgede devlet otoritesini hakim kılmak,
genel güvenlik ve kamu düzenini sağlamak maksadı ile beliren tehditlere karşı
gereken tedbiri alacaktır. Bu maksadın tahakkuku için toplumsal olayların geniş halk
kitlelerine yaygınlaşması önlenecek, yıkıcı ve bölücü unsurların, baskın, pusu ve
sabotaj faaliyetlerine engel olunacak, günlük hayatın sorunsuz bir şekilde devam
ettirilmesi sağlanacaktır, şeklinde idi. Ben bu vazifeyi yerine getirebilmek için alınması
gereken tedbirleri hangi yasal hususlara dayandırdım. İşte bu hususlar şunlardı; 1.
Ordu Komutanlığının o tarihte yayınladığı seminer emirleri. 2941 sayılı Seferberlik ve
Savaş Hali Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu,
Genelkurmay Başkanlığının müşterek direktifi olan MD.117/1 Türk Silahlı Kuvvetlerini

EMASYA görevlerinde kullanılmasına ilişkin planlama direktifi. Yine Genelkurmay
Başkanlığının MT.145/3, 145/3a, 145/3b toplumsal olaylarda askeri birliklerin
kullanılması talimnameleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığının eğitim ve öğretim
yönergesi olan, KKY. 164/1, Kara Kuvvetleri Talimnamesi 214/1 Geri Bölge Hasar
Kontrol Talimnamesi, tümen ve tugay EMASYA planlarıdır. Şimdi iddianamede
şahsıma yöneltilen ve balyoz harekat planında geçen bazı ifadeler ile paralellik arz
ettiği ifade edilen hususlar ile ilgili tespitlerime geçiyorum. Önce tespiti söyleyeceğim.
Sonra hangi gerekçeye dayandırılarak ben bu konuşmayı veya cevabi mahiyetteki
ifadeyi söylemişim onu izah edeceğim. Sözde balyoz harekat planı çerçevesinde,
sayfa 680 özellikle gözaltına almalar, yağma, talan, gasp ve milli serveti tahrip gibi
eylemeler sırasında ikazlara uymayanlara karşı silahlı kuvvetlerin gücünü çok kısa
sürede hissettirecek sert uygulamalara başvurulacak şeklinde bir ibare varmış, benim
konuşmamda. Çetin Doğan’ın bu kuvvetler yeterli olmuyor mu sana? Sorusuna
gerekçe olarak ben, komutanım 3 bölge için aynı anda olay meydana geldiğinde ilk
anda olaya şiddetle müdahale edeceğim bütün planlarımın temelinde olaya şiddetle
müdahale edilme esası vardır. Bu birlik ilk anda komutanım olayın şaşkınlık anında
bastırabilmek maksadıyla kullanılacak ve yeterli olacağını değerlendiriyorum.
Şeklinde cevap vermişim. Gerekçe; yapılması emredilen takdim görevi 1. Ordu
Komutanlığınca hazırlanan olasılığı en yüksek tehlikeli senaryonun oluşturduğu
koşullar çerçevesinde biraz önce ifade etmiştim. Bu koşulları kısmi seferberlik ve
sıkıyönetim ilan edildiği farz kabul edilerek ki bu senaryoda 2 Ocak 2003’ten itibaren
kısmi seferberlik 2 Şubat 2003’ten itibaren kısmi seferberlik ve sıkıyönetim ilan
edildiği ifade edilmekteydi. İşte bu farz ve kabul edilerek yürürlükteki yasa,
yönetmelik, yönerge, direktif ve emirler yasası esas alınarak hazırlanılmıştır. Bu
konuşmam 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun 3. maddesi ve özellikle f fıkrası
gereğidir. Ayrıca bana verilen takdim konusundaki mevcut kuvvetleriniz yeterli mi?
sorusuna cevabi mahiyettedir. 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun 3. maddesi şu
şekilde ifade ediliyor. Sıkıyönetim komutanı, sıkıyönetim bölgesinde genel güvenlik
asayiş ve kamu düzenini korumak ve sağlamakla görevlidir. Ayrıca gerektiği hallerde
aşağıda yazılı tedbirleri almaya yetkilidir. Demekte ve f fıkrasında ise tahrip, yağma,
işgal, fiili durum, boykot, iş yavaşlatılması, çalışma özgürlüğünün kısıtlanması ve iş
yerlerinin kapatılması gibi hareketleri yasaklamak önlemek ve önleyici tedbirleri
almak şeklinde belirtmektedir. Ben burada ki tedbirleri bu yasaya buradaki
konuşmayı bu yasanın bu maddesine dayanarak cevabi mahiyette vermişim. Tespit
2’ye geçiyorum. İddianame sayfa 681 komutanım bilgilere biz belediye başkanlığına
ulaşmakta güçlük çekiyoruz malum nedenlerden dolayı direk temasa geçmemiz pek
uygun değil. Değişik zamanlarda gerek personelim, gerekse kaymakamlıktan bilgi
almak suretiyle hangi belediyelerin müzahir, hangi belediyelerin böyle bir kalkışmada
bizim vereceğimiz emirlere uymaya bileceğini fulu olarak çıkardım. Bölgemde 8
belediyenin böyle bir durum oluşması halinde verdiğim talimatlara aynen
uyabileceğini değerlendiriyorum. Ancak 4 belediyenin de uygun safhada
başkanlığının değiştirilmesi için kolorduya teklifim de var komutanım. Gerekçe 2, bu
tespite karşılık verdiğim cevap mahiyetindeki hususların izahı; malumları senaryoda
kısmi seferberlik ve sıkıyönetim ilan edilmiştir. Bu konuşmanın bir önceki cümlesi ile
beraber anlam bütünlüğü sağlanabilir. Hemen bu konuşmamdan bir yukarıdaki cümle
bu şekilde kolordu komutanlığının emrinde kendi teşkilat ve imkanlarına ilave olarak
tugaylar sivil halka destek, yardım ve kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere
bölgesindeki kamu ve tüzel kuruluşlara ait imkanlarla destekleyerek bölge hasar
kontrol teşkilatını kuracak şeklindedir. 8 üniteden oluşan bölge hasar kontrol teşkilatı
kurulurken bölgemizdeki belediyelerinde imkanlardan, imkanlarından faydalanılması

öngörülmektedir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı talimnamesi olan 214/1 Geri Bölge
Harekat Talimnamesi komutanlıklara kendilerine tahsis edilen saha içinde bölge
hasar kontrolünden sorumludur demektedir. Ve bu maksatla teşkilatlanmalarını da
ifade etmektedir. Nedir bu bölge hasar kontrol timleri? Daha önce de birkaç
savunmacı tarafından ifade edildi ama hatırlatmak babında tekrar ediyorum.
Talimnamenin 5-18. sayfasında bu timler şu şekildedir; yangın söndürme timi, ağır
kurtarma, toprak kazı ve moloz temizleme, ilk yardım, sıhhi tasnif ve tahliye, hafif
kurtarma ve işçi timleri, bulaşıcı maddelerden temizleme, ordu donatım patlayıcı
maddelerin zararsız hale getirilmesi timleridir. Malum nedenlerden dolayı direk
temasa geçmemiz uygun değil. Manası şudur. Ben garnizon komutanı değilim
İstanbul’un özelliğinden dolayı dolayısı ile ben belediye başkanlarıyla resmi bir
temasım yok. Benim sorumluluk bölgemdeki belediyelerden dolayı problemim
bulunmamaktadır. Ancak senaryoda belirtilen bir durumun oluşması halinde tasavvur
edilen sıkıyönetim planının uygulanması durumunda 4 belediyenin başkanının
%50’sinin değiştirilebileceğini tahmin etmişim tasavvur edilen plana göre oradaki
cümlemi, düşüncemi ifade etmişim. Bu tasavvur tamamen senaryoda belirtilen
olaylara ilişkindir. Yani bize hasar kontrol üniteleri için malzeme araç-gereç desteği
temin etme durumları göz önüne alınmıştır. Konuşmamın başındaki bilgiler bu hasar
kontrol ünitelerinin teşkili ile ilgili bilgilerdir. 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanunun
2.maddesi bu konuşmalarıma şu şekilde yetki vermektedir. 2. madde sıkıyönetimin
yürütülmesi hususlarıdır. Sıkıyönetim altına alınan yerlerde yerel güvenlik ve asayişe
ilişkin zabıta kuvvetlerine ait görev yetkiler sıkıyönetim komutanlığına geçer. Zabıta
kuvvetleri bütün teşkilatı ile sıkıyönetim komutanının emrine girer. Sıkıyönetim
komutanlarının bölgelerinde genel güvenlik asayiş ve kamu düzeni açısından
çalışmaları sakıncalı görülen veya hizmetleri yararlı olmayan kamu personeli
statülerine göre sıkıyönetim bölgesi dışına atanma ve sıkıyönetim bölgesi dışına
atanmak üzere görevden uzaklaştırma istemleri ilgili kurum ve organlarca derhal
yerine getirilir demektedir. Yine aynı kanunun 3. maddesi görev ve yetki bölümünde
sıkıyönetim komutanı sıkıyönetim bölgesinde genel güvenlik asayiş ve kamu düzenini
korumak ve sağlamakla görevlidir. Ayrıca gerektiği hallerde aşağıdaki yazılı tedbirleri
almaya yetkilidir demekte ve M fıkrasında sıkıyönetim bölgesindeki her türlü kamu ve
özel kuruluşlara gerekli tedbirleri aldırmak lüzumu halinde sıkıyönetim bölgesindeki
hazine, kamu iktisadi teşebbüsleri, teşekkülleri ve müesseseleri ile özel idare,
belediye ve bankalara ait bina, araç ve personelden yararlanmak şeklinde ifade
etmektedir. Yine ayrıca bu gerekçeye ilave olarak 1. Ordu Komutanlığının 28 Şubat
2003 tarihli mesaj emri ile aşağıdaki hususların çalışmalarda dikkate alınması
emredilmektedir. Nedir bu hususlar? 3. ve 15. Kolordu Komutanlıklarınca ordu geri
bölge emniyet komutanı olarak hazırlanacak durum değerlendirilmelerinde şu
hususlar dikkate alınacaktır. Bölgede bulunan kolluk kuvvetlerinin imkan ve
kabiliyetleri, bölgede yer alan belediye, kamu ve özel konuşların bu tür faaliyetlere
yönelik imkan ve kabiliyetleri alınacak tedbirler kapsamında toplama, sorgulama ve
tutuklama merkezleri ve kullanılacak ceza evleri ve varsa ihtiyaçları yapılacak
çalışmalara dahil edilmesi emredilmiştir. Tespit 3, bir tespit daha söyleyeyim daha
sonra ara verelim Başkanım. Sözde balyoz harekat planı içerisinde sayfa 681
gözaltına alma ve tutuklamalar sırasında oluşabilecek muhtemel karşı koymaları
bastırmak için şiddet kullanılacağı da değerlendirilerek sorumluluk alanının
tamamında hastane, ceza ve tutukevi ile nezaretler mutlaka kontrol altına alınacak
kışlalar içinde ve/veya uygun yerlerde yeni cezaevi tutukevleri hazırlanacak şeklinde
ibareler yer almaktadır. Benim takdimimin bir yerinde komutanım cezaevleri ile ilgili
bölgemde 3 cezaevi var bunların şu anda doluluk oranı boş kapasitesi yok. 4766

mevcut. Emir verildiğinde bunlar Trakya’daki bölgelere gittiği taktirde bunların
imkanlarından faydalanacağız. Cezaevi olarak aşağıda perdede görülen 1250 kişilik
bir kapasite yaratabileceğimi değerlendiriyorum demişim. Şu gerekçelere
dayandırılarak senaryoda kısmi seferberlik ve sıkıyönetim ilan edilmiştir. Benim
takdimimde söylediğim bu husus yapmış olduğum konuşma 1402 Sayılı Sıkıyönetim
Kanunun 3. maddesi gereğidir. Görev ve yetki başlıklı bu madde biraz öncede ifade
ettiğim gibi sıkıyönetim komutanı sıkıyönetim bölgesinde genel güvenlik asayiş ve
kamu düzenini korumak ve sağlamakla görevlidir. Ayrıca gerektiği hallerde aşağıda
yazılı tedbirleri almaya yetkilidir demektedir. 3. maddenin G fıkrasında kapalı veya
açık yerlerde her türlü toplantıları veya gösteri yürüyüşlerini yasaklamak izne
bağlamak, yapılacağı açık ve kapalı yerleri tayin ve tahsis etmek, izne bağladığı her
türlü toplantıyı kontrol altında tutmak veya izlemek. Yeni dernek resmi sebeple
kurulabilen vakıf ve teşekkülünü izne bağlamak ayrıca her türlü dernek, vakıf ve
teşekküllerin çalışmalarını durdurmak veya bunları izne bağlamak M fıkrası ise
sıkıyönetim bölgesindeki her türlü kamu ve özel kuruluşları gerekli tedbirleri almak
lüzum halinde sıkıyönetim hazine, kamu iktisadi teşebbüsleri, teşekkülleri ve
müesseseleri ile özel idare, belediye ve bankalara ait bina, araç ve personelden
yararlanmak şeklinde ifade etmektedir. Ayrıca biraz önce ifade ettiğim 2 numaralı
tespitte de söylediğim 1. Ordu Komutanlığının 28 Şubat 2003 tarihli mesaj emrinde
aşağıdaki hususların çalışmaları dikkate alınması emredildiği dediği bölümün C
fıkrasında alınacak tedbirler kapsamında toplanan sorgulama, tutuklama merkezleri,
kullanılacak cezaevleri ve varsa ihtiyaçlar yapılacak çalışmalara dahil edilsin diye
emredilmiştir. Başkanım tespit 4’e geldim. Şu anda 10. sayfadayım.
Mahkeme Başkanı: “Peki.”
Sanık İhsan Balabanlı: “23 sayfalık benim takdimim.”
Mahkeme Başkanı: “Öğleden sonra devam edeceğiz. Ara veriyoruz.”
Duruşmaya öğle arası verildi.
Duruşmaya kaldığı yerden devam olundu.
Mahkeme Başkanı: “Evet, bugünkü duruşmanın öğleden sonraki oturumunu,
bir kısım sanıklar müdafileri Av. Atakay Bala, Av. İlkay Sezer, Av. Ali Rıza Aral, Av.
Ayşe Gül Hanyaloğlu’nun katıldıkları bildirildi. Yine sabah duruşmada bulunmayan
tutuklu sanık Faruk Oktay Memioğlu’nun duruşmaya iştirak ettiği bildirildi.
Sanıklardan Mehmet Fikri Karadağ’da sabah verdiği dilekçe ile savunmasını
hazırlayabilmek için cezaevine dönmek istediğini bildirmişti. Mahkemece uygun
görüldü. Onun da duruşmadan ayrıldığı bildiriliyor. Buyurun savunmanıza devam
edin. İhsan Balabanlı savunmasına devam ediyor.”
Sanık İhsan Balabanlı: “Tespit 4. Sözde balyoz planı içerisinde iddianame
sayfa 681, hiçbir hak ve özgürlük mutlak ve sınırsız olmadığı gibi konu laik devletin
bekası olunca haber verme ve basın özgürlüğü de sınırsız ve mutlak değildir.
Harekatın icrası ile birlikte her türlü yazılı, sözlü ve görsel basın yayın kuruluşları
kontrol altında tutulacak. Şeklinde ibareler mevcuttur. Benim takdiminin bir
bölümünde, Komutanım böyle bir harekatta basının kontrol altında tutulması
gerektiğine inanıyorum. Bu neden yaptığımız bir incelemede gerek İstanbul
Bölgesinde, gerekse bölgemde il Emniyet müdürlüğünün bu konuları takip eden bir
unsuru var. Başında bir komiser, 34 kişi var. Gayrettepe’de çalışıyorlar. Bunlar bütün
İstanbul radyolarını izliyorlar. Bu basını bu şekilde kontrol etmek sureti ile bölgeme
özellikle basın unsurlarının girmemesi için gerekli tedbirimi aldım komutanım. Çetin
Doğan; basında senin bölgende zaten, basın yayın kuruluşlarının çoğunluğu değil
mi? Devam ediyorum. Keza radyo televizyon üst kurulu da var İstanbul’da görev
yapan. Bunlar Gayrettepe’de komutanım. İstanbul radyolarını, televizyonlarının da

bazı bölümlerinin izliyorlar. Asıl ana bölümünün Ankara’da olduğunu ifade ettiler.
Bütün televizyonları izleyen kısım Ankara’da, bunlar da böyle bir durumda bize irtibat
personeli gönderecekler. Ayrıca basın savcılığı konusu var. Bu konuda basın
savcılığı hususu bizim nöbetçi amirliği gibi emir verildiğinde, kendileri arasında
herhangi birini basın savcısı olarak görevlendiriyorlar. Bölgemde sadece Bakırköy
buna tabii, bunu da daha önceki toplantılarımda kaymakamdan elde ettiğim
bilgilerden değerlendirdim. Bu da komutanım bölgeme gelerek basın ile ilgili
konularda bize acil konularda yardımcı olacak. Adli konuda, düzeltiyorum adli
konularda yardımcı olacaklar. Gerekçe 4. Senaryodaki, senaryoda kısmi seferberlik
ve sıkıyönetim ilan edilmiştir. Benim bu konuda yapmış olduğum konuşma, 1402
sayılı Sıkıyönetim Kanunun, 3. maddesi ve özellikle bu maddenin 3/b ve 3/c
fıkralarının gereğidir. 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 3. maddesi, görev ve yetki,
sıkıyönetim komutanı, sıkıyönetim bölgesinde genel güvenlik, asayiş, kamu düzenini
korumak ve sağlamakla görevlidir. Ayrıca gerektiği hallerde aşağıda yazılı tedbirleri
almaya yetkilidir demektedir. Bu maddenin b fıkrası Türkiye Radyo Televizyon
Kurumlarının yayınları dahil olmak üzere, telefon, telsiz, radyo, televizyon gibi her
çeşit araçlarla yapılan yayın ve haberleşmeye sansür koymak, kayıtlamak veya
durdurmak ve hizmetin gerektirdiği ahvalde bunlardan öncelikle faydalanmak
demekte. C fıkrası ise söz, yazı resim, film ve sesle yapılan her türlü yayın,
haberleşme, mektup, telgraf vesaire mersuleleri kontrol etmek. Gazete, dergi, kitap
ve diğer yayınların basımını, yayımını, dağıtımını, birden fazla sayıda
bulundurulmasını veya taşınmasını veya sıkıyönetim bölgesine sokulmasını
yasaklamak. Veya sansür koymak. Sıkıyönetim komutanlığınca, basımı, yayımı ve
dağıtılması yasaklanan kitap, dergi, gazete, broşür, afiş, bildiri, pankart, plak, bant
gibi bilcümle evrakı yayın ve haberleşme araçlarını toplatmak. Bunları basan
matbaaları, plak ve bant yapım yerlerini kapatmak müsaderesine karar verilmekle
birlikte, sıkıyönetim komutanlıklarınca sahiplerine iadesinde sakınca görülenlerin
imhası için gerekli önlemleri almak. Yayına yeni girecek gazete ve dergilerin
çıkarılmasını izne bağlamak şeklinde ifade etmektedir. Ayrıca burada dayandırdığım
gerekçelerden diğer hususta Genelkurmay Başkanlığının MT.145/3b toplumsal
olaylarda askeri birliklerin kullanılması talimnamesinin 2. bölümünde, sayfa 225, 2’ye
25, 2’ye 26 ve 2’ye 27 sayfalarında toplumun yönlendirilmesi, kanaatlerinin
değerlendirilmesi, tutum, davranış ve düşünüşlerinin olumlu veya olumsuz olarak
değiştirilmesi bakımından en etkili vasıtalarından birisi de medyadır. Diye ifade
etmektedir. Basının kontrolünden maksat bir an için senaryodaki şartların oluştuğu
varsayılırsa, meydana gelen olaylar hakkında kamuoyunu süratle aydınlatarak
spekülasyonlara mani olmak maksadı ile yanlış, kasıtlı, toplumda infial yaratacak
haberlerin verilmesinin önlenmesi ve doğruluğu kanıtlanmış, gerçeğe dayalı haberler
verilerek toplumda huzur ve güvenin sağlanmasında yardımcı olmaktır. Yine tasavvur
edilen kolordu sıkıyönetim planında öngörülen benden önceki savunmacı tarafından
da plan arzı sırasında ifade edilen sıkıyönetim ilanı ile birlikte tüm kamu ve belediye
hizmetlerinden sorumlu unsurlar ile ulaştırma ve haberleşme sistemlerinin kontrol
altına alınması emredilmektedir. Bu bilgiler, mevcut yasalar uyarınca yapılmakta olan
ve mülki amir, garnizon komutanlığı temsilcisi, MİT, jandarma, Emniyet temsilcisi,
gerekli görülecek diğer kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katıldığı, ayda bir kez
yapılan ve il veya ilçedeki Emniyet ve asayiş konusunun görüşüldüğü toplantılarda
gündeme getirilen bilgilerden derlenmiştir. Tamamen ile yasal olan bilgilerdir.
Senaryoda kısmi seferberlik ve sıkıyönetim ilan edilmiştir demiştim. Hassas yerler
olarak belirtilen yerler, 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanununun 12. maddesi,
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 3. maddesi ve Genelkurmay Başkanlığının

müşterek direktifi olan 117/1 Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerini EMASYA görevlerinde
kullanılmasına ilişkin planlama direktifi esas alınmakla birlikte, aynı zamanda 1. Ordu
Komutanlığının 31 Ocak 2003 gün ve HRK.. sayılı emrinde de yapılacak takdimlerde
de belirtilmiş ve belirtilmesi emredilmiş hususlardır. Ayrıca yine Genelkurmay
Başkanlığının, müşterek talimnamesi 145/3b toplumsal olaylarda askeri birliklerin
kullanılması talimnamesine göre, bölgede toplumun ekonomik düzeni ve yaşayışı için
gerekli hizmetlerin kesintisiz yürütülmesini sağlayan ve hayati önem taşıyan yapı,
kuruluş ve kurumlar öncülük sırasına göre güvence altına alınmalıdır. Bu tür
olaylarda askeri kuvvetlerin görevlerinden birisi de, devlete ait binaların ve kamu
kuruluşlarının güvenliğini sağlamaktır. Diye ifade etmektedir. İşte benim sunumumda
tespit edilen hassas yerler. Bu kriterler dikkate alınarak saptanmıştır. Tespit 5. Balyoz
harekat planı içerisinde, iddianame sayfa 682, Devlet otoritesi hakim kılınıncaya
kadar, kamu görevlilerinin ifası için asker ve sivil şahıslar atanacaktır. Bu maksatla
bütün kilit görevleri askeri personel devralacaktır. Alınan kilit personel, Harp
Akademileri Komutanlığı, sınıf okulları ve diğer askeri birliklerdeki belirlenmiş general
ve subaylardan, yetmediği takdirde emekli general, subay ve astsubaylardan tefrik
edilerek, bu personele ait isim listeleri güncellenerek hazır tutulacak şeklinde ibareler
yer almaktadır. Benim takdimimin bir bölümünde ise, Komutanım bölgemde önemli
gıda maddesi üreten tesisler var. Bunların kontrol altına alınması özel güvenlik
teşkilatı ve ilave olarak polis ve jandarmadan kurulu teşkilat tarafından kontrol altına
alınacaktır. Öngördüğüm safhada ise buraya askeri unsur olarak planda tespit ettiğim
isimleri, belli subaylarım yine kolordu komutanlığı tarafından emrimize gönderilen
emekli subay ve astsubayları göndereceğim. Diye geçmektedir. Gerekçe 5.
senaryoda kısmi seferberlik ve sıkıyönetim ilan edilmiştir. Benim bu konuda yapmış
olduğum konuşmada geçen hususlar; 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2.
maddesi ve Genelkurmay Başkanlığının müşterek direktif 117/1 Türk Silahlı
Kuvvetleri birliklerini EMASYA görevlerinde kullanılmasına ilişkin planlama
direktifinde yer almaktadır. 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2. maddesi,
sıkıyönetimin yürütülmesi, sıkıyönetim altına alınan yerlerde genel güvenlik ve
asayişe ilişkin zabıta kuvvetlerine ait görev ve yetkiler sıkıyönetim komutanlığına
geçer. Zabıta kuvvetleri bütün teşkilatı ile sıkıyönetim komutanının emrine girer.
Sıkıyönetim komutanı bölge içinde gerek zabıta kuvvetlerinin ve gerekse askeri
personelin görev yerlerini değiştirebilir. Hizmet gereklerini dikkate alarak zabıta
kuvvetlerini de askeri personel kullanabilir demektedir. Yine Genelkurmay
Başkanlığının 117/1 müşterek direktifi olan, Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerinin
EMASYA kuvvetlerinde kullanılmasına ilişkin planlama direktifinde, sayfa 1/6, 3.
maddesinde önem arz eden kurum ve kuruluşların korunması gerekirse, özel
güvenlik birimleri ve özel güvenlik personelinden yararlanılacaktır ifadesi mevcuttur.
Planda tespit ettiğim isimleri, belli subaylarımı yine kolordu komutanlığı tarafından
emrimize gönderilen subayları göndereceğim. İfadesi tamamen senaryoya yönelik
olarak tasavvur edilen sıkıyönetim planı gereğidir. Tasavvur edilen bir planda
komutanın elbette personelini nerede? Nasıl kullanacağına dair düşüncesi vardır. Bu
cümle o maksatla ifade edilmiştir. Kolordu komutanlığı tarafından emrimize
gönderilen subaylar yoktur. Senaryodaki koşullar çerçevesinde ifade ettiğim
düşüncemdir. Ayrıca 1. Ordu Komutanlığının 12 Aralık 2002 gün sayılı plan çalışması
uygulama esasları konulu emir ekindeki en yüksek tehlikeli senaryoya göre 2 Şubat
2003 tarihinden geçerli olmak üzere kısmi seferberlik ilan edilmiştir. Bu kapsamda
emekli subay ve astsubaylardan istifade edilmesi 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş
Hali Kanunu gereğidir. Gıda maddeleri üreten tesisler ile ilgili bilgiler ne amaçla temin
edildiği konusu. Senaryoda oluşan koşulları tekrar hatırlarsak, son bölümünde iş

yerleri ve birçok alışveriş merkezinde yağmalama olaylarında artış meydana
gelmiştir. Esnaf kepenk kapatmak zorunda kalmıştır. Birçok zaruri gıda maddesi
temininde zorluklar yaşanmaya başlanmıştır ibareleri mevcuttur. Bu durumda
herhangi bir olağanüstü durum, seferberlik ve savaş hali keza doğal afet gibi
toplumsal yaşamın düzenini bozan olaylarda halkın yaşamını kolaylaştırmak ve
onların ihtiyaçlarını düzenli bir şekilde karşılamak. Günlük hayatı sorunsuz bir şekilde
devam ettirmesi maksadı ile senaryoda oluşan bu koşullar çerçevesinde, sıkıyönetim
tali bölge komutanı olarak almam gereken tedbirlerden bir tanesi de gıda sıkıntısı
yaşanmamasıdır. 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun bana verdiği yasal yetkinin
kullanılmasıdır. Başka bir amacı yoktur. Tespit 6. Sözde balyoz harekat planı
içerisinde iddianame sayfa 682, Tüm sorumluluk bölgesini kapsayacak şekilde
kontrol noktaları tesis edilecek ve anılan bu noktalarda gerekli görüldüğü takdirde
tanklar da kullanılarak kitlesel kalabalık grupların yer değiştirmelerine, toplantılarına
ve gösteri yapmaları engellenecek şeklinde ibarelerin yer aldığı belirtilmektedir.
Benim takdimimde, komutanım bölgemde bulunan bütün ilçelere ait şimdiye kadar
meydana gelen olaylar ve müteakip safhalarda meydana gelecek gelebilecek olaylar
nerelerde olduğu tespit edilmiştir. Emir verildiğinde süratle belirtilen intikal yollarından
ileri toplanma bölgelerine birliklerim intikal edeceklerdir. Bu yerleri iddianamede geri
demiş ama herhalde orada bir yanlışlık var. Bu yerleri en son geçen ay sivil giyinmiş
unsurlarım tarafından tekrar keşfini yaptırdım. Şu anda komutanım bölgelere intikal
için gerek zırhlı unsurlarım, gerekse tekerlekli unsurlarımın intikali için bir mani yok.
Yine bölgemde önemli kavşak ve meydanlar var. 6 tane önemli meydan ve kavşak
tespit ettim. Bunlar kontrol noktalarında, kontrol noktalarında görevlendireceğim
personel yine öncelikle jandarma ve Emniyet Müdürlüğü unsuru. Müteakiben askeri
personel destekli olacak. Bu bölgeler kontrol altına alınacak. Emirle sokağa çıkma
yasağı ilan edilecek. Sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi ile birlikte birliklerin
kullanılması ve sevk ve idaresinde daha da kolaylık olacağını değerlendiriyorum
şeklinde beyanlarımın olduğu. Gerekçe 6. Senaryoda kısmi seferberlik ve sıkıyönetim
ilan edilmiştir. Benim bu konuda yapmış olduğum konuşmam 1402 sayılı Sıkıyönetim
Kanunu, Genelkurmayın müşterek direktifi 117/1 Genelkurmay Başkanlığının
EMASYA direktifi gereği ve Genelkurmay Başkanlığının müşterek talimnamesi olan
145/3b toplumsal olaylarda askeri birliklerin kullanılması talimnamesinden alınmış
görev, yetki ve sorumluluklarım gereğidir. Yine 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu 3.
madde görev ve yetki başlığı altında, sıkıyönetim komutanı, sıkıyönetim bölgesinde
genel güvenlik asayiş ve kamu düzenini koruma ve sağlamakla görevlidir. Ayrıca
gerektiği hallerde aşağıda yazılı tedbirleri almaya yetkilidir demekte. a) fıkrasında
konukları ve her türlü dernek, siyasi parti, sendika ve kulüp gibi teşekküllere ait
binaları, işyerleri ile özel ve tüzel kişiliklere haiz özerk müesseseler dahil,
müesseseler ve bunlara ait müştemilat ve her türlü kapalı ve açık yerlere mektup
telgraf vesaire mensureleri ve kişilerin düzenlediği herhangi bir müracaat, talep ve
karar lüzum olmaksızın aramak ve bunlardan sübut vasıtaları veya zor alıma tabii
tutulan eşyayı zapt etmek. J) fıkrası, Kara, deniz ve hava trafik düzenine ilişkin
tedbirleri almak. Güvenlik amacı ile ulaştırma araçlarının bölgeye giriş ve çıkışlarının
kayıtlamak ve yasaklamak. k) fıkrası,, sıkıyönetim bölgesine girmek ve bu gölgeden
çıkmak isteyenler hakkında kayıtlar koymak. l) fıkrası ise, sokağa çıkmayı kayıtlamak
ve yasaklamak. Ve gerektiğinde sivil savunma tedbirlerinin tümünü veya bir kısmını
aldırmak hükümlerini içermektedir. Yine Genelkurmay Başkanlığının biraz önce ifade
ettiğim 145/3 talimnamesinde, sayfa 5/33’te. EMASYA görevlerinde askeri kuvvet
kullanılmasına ideal olan husus, topluluk üzerinde psikolojik baskı yaratmak.
Caydırma sağlamaktır. Bu nedenle EMASYA görevlerinde zırhlı araçlardan gereklilik

ve orantılılık ilkeleri göz önünde bulundurularak, caydırıcı güç unsuru olarak
yaralanılması her zaman düşünülmelidir. Yine aynı talimnamenin sayfa 5-34’ünde
zırhlı birliklerin toplumsal olaylarda kullanılma maksatlarını, 1) sokak barikatlarını
yıkmak. 2) yol engelleri ve kontrol noktaları tesis etmek. 3) caddeleri kapatarak
grupların birleşmesini engellemek. 4) göstericilerin üzerinde psikolojik baskı
yaratmak. 5) darbe etkisiyle topluluğun parçalara ayrılarak dağıtılmasını sağlamak. 6)
zırh korunması sayesinde, Emniyet güçlerini taşlı ve ateşli saldırılardan korumaktır.
Şeklinde belirtmektedir. Aynı talimname sayfa 5-35’te tankların kullanılması halinde,
görüntüsü, imkan kabiliyetleri ve sahip oldukları silahları ile her ne pahasına olursa
olsun topluluğun dağıtılacağı ve devlet otoritesinin sağlanacağı mesajını en etkili
veren silah olması nedeni ile halk üzerinde olağanüstü caydırıcılık ve psikolojik etki
yaratır şeklinde belirtmektedir. Ayrıca kolordu tasavvur edilen sıkıyönetim planında
zırhlı tugaylar, Mekanize taburlarının motorlu ve mekanize görev kuvvetleri tank bölük
timleri halinde kullanmaya hazır bulunduracaktır şeklinde de emrin olduğu biraz önce
savunmacı tarafından da ifade edilmişti. Diğer bir husus sivil giyinmiş unsurlarım
tarafından bu yerlerin keşfi konusu. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, kuvvet talebi
halinde bizim EMASYA görevlerinde kullanılmamızı öngörmekte, yine Genelkurmay
Başkanlığının müşterek direktifi 117/1 Türk Silahlı Kuvvetleri Birliklerinin EMASYA
görevlerinde kullanılmasına ilişkin planlama direktifleri ile Kara Kuvvetleri
Komutanlığının birlik eğitim yönergesi KKY 164/1a bizim EMASYA eğitim yapmaktan,
yaptırmaktan sorumlu olduğumuzu belirtmektedir. Birliklere emredilen bu EMASYA
eğitiminin muhteviyatında da keşif faaliyetlerinin icrası konusu mevcuttur. Bu konuda
müşterek direktif 117/1 EMASYA direktifi sayfa 1-3 madde 3 icra bölümünde
bölgelerine ait EMASYA planlarının hazırlanmasından ve uygulanmasından
EMASYA bölge ve tali bölge komutanlıkları sorumludur demekte. Ve sayfa 1’e 3,
madde 3 icra A eğitim bölümünde ise, EMASYA planlarında görev alacak zırhlı ve
mekanize birliklerin, meskun mahallerde kullanılmasını gerektirecek şekilde eğitim
yapmaları emredilmektedir. Yine bu direktife göre EMASYA birlikleri muhtemel
kullanma bölgelerine yönelik keşif yapacak, kritik yerleri çok iyi bilecektir. Bütün
personel şehir planları ve maketler üzerinde eğitileceklerdir. Muhtelif senaryolara
göre, EMASYA planlarının uygulanması emir komuta ilişkileri ve iş birliği esaslarının
geliştirilmesi maksadıyla, ilgili EMASYA bölge, tali bölge komutanlıkları ve kolluk
kuvvetlerinin katılımı ile yılda en az bir defa EMASYA semineri/tatbikatı icra
edilecektir, hususlarına yer verilmektedir. Aynı konuda Genelkurmay Başkanlığının
milli talimname olan, müşterek talimname olan 145/3-b toplumsal olaylarda askeri
birliklerin kullanılması talimnamesi ise, birliklerin EMASYA konularında yetiştirilmesi,
şehir planları ile maketler üzerinde eğitilmesi ve personeli muhtemel kullanma
yerlerini çok iyi bilmeleri sağlanır, demektedir. Yine planlama ve eğitim safhasında
bölge ve yolların keşfi yapılar diye de eklemektedir. Netice olarak burada yaptırılan
keşif faaliyeti bir EMASYA görevidir. EMASYA tali bölge komutanlıklarının inisiyatifi
dahilinde bir eğitim yılında iki kez yaptırılır. Ekim-Aralık ayları arasında Şubat-Mayıs
ayları arasında, Ekim-Aralık ayları arasındaki yapılmaktan maksat, silahlı kuvvetlerde
atama konusu Ağustos ay’ı sonunda tamamlanır. Personel yeni birliklerine katılır.
Eylül ayından itibaren eğitim yılı başlar. Bu dönem içerisinde yeni gelenlere EMASYA
görevleri ile ilgili yerlerin keşfi yapılması bu maksatlıdır. Şubat-Mayıs aylarında ise
tabi ki İstanbul için özellik gösterdiği için, özellikle Mart, Nisan, Mayıs aylarında
İstanbul bölgesinde toplumsal olayların çıkabileceği, 5442 sayılı yasaya göre Valinin
kuvvet talep edebileceği değerlendirildiğinden, bu dönemde de bu keşif faaliyetlerini
yeniden gözden geçirmek, değişiklik var mı? Bunları keşfetmek maksadıyla da, keşif
yaptırılır. Bu tali bölge komutanlarının inisiyatifi dahilindedir. Bu kapsamda Kara

Kuvvetlerinin yardımcı yayını olan, 164’e 64 EMASYA lider eğitim kılavuzu, keşif
faaliyetinde yapılması gerekenleri şu şekilde açıklamıştır. Bunları özet olarak
söylüyorum. Birlik EMASYA görevi aldığında görev bölgesi neresidir, kışlayla
muhtemel görev yeri arasında kaç intikal yolu vardır, yol üzerinde birliğin hareketini
engellemeye müsait yerleri nereleridir, muhtemel toplanma ve ileri toplanma bölgesi
nereler olabilir, bölgede istifade edilecek tesisler var mıdır? Polis Karakolu, Jandarma
Karakolu, Askeri Tesis, İtfaiye, Hastane, Sağlık Ocağı, Kara Yolları, Su İşleri gibi
kuruluşlara ait tesisler, buralar gözlenir. Buralar tespit edilir. Personel sivil giyinir,
önceden o bölgeden sorumlu mülki amir, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet
Amirliği ile bu husus koordine edilir. Keşfin konusu bu şekilde. Tespit 7: Sözde balyoz
hareket planı içerisinde iddianame sayfa 683, teşkil edilecek birimlerle başta kara,
deniz, havayolu terminalleri olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları, özel hastaneler
ve ilaç depoları, gümrükler, depolar, ambarlar ve büyük alışveriş merkezlerinin
tamamı kontrol altına alınacak. Ve özellikle ülkeye giriş çıkışlara ikinci bir emre kadar
müsaade edilmeyecek, şeklinde ibareler mevcuttur. Benim konuşmamda yer alan
husus, önemli olan halkın günlük yaşantısının gereği olan bazı hizmetlerinin
aksamadan yürütülmesidir. Çetin Doğan. Evet. Devam ediyorum, bu konuya özellikle
hassasiyet göstermekteyiz. Bunun için kamu kurum ve kuruluşlarının etkin bir şekilde
kullanmak esas olmakla beraber buraya görevlendireceğim personelin özellikle üst
subay ve bu konuda uzman personel olarak görevlendirilecektir. Bunu da Kolordudan
teklif alarak arz ettim. Yine bölgemde önemli terminal ve istasyonlar var.
Üniversitelerin kontrolünde komutanım, kendi özel güvenlik teşkilatı, ayrıca emniyet
ve jandarma ile yapmayı düşünüyorum, demiş. Bunun gerekçeleri neler, gerekçe 7:
Senaryoda kısmi seferberlik ve sıkıyönetim ilan edilmiştir. Benim bu konuda yapmış
olduğum konuşma, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununda yapılması hüküm altına
alınmış görev, yetki ve sorumluluklar gereğidir. Herhangi bir olağanüstü bir durum
seferberlik ve savaş hali keza doğal afet gibi toplumsal yaşamın düzenini bozan,
olaylarda halkın yaşamını kolaylaştırma ve onların ihtiyaçlarını düzenli bir şekilde
karşılamak maksadıyla, senaryoda oluşan koşullar çerçevesinde sıkıyönetim Tali
Bölge Komutanı olarak, almam gereken tedbirlerden bir tanesi de gıda sıkıntısının
yaşanmamasıdır. 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunun bana verdiği yasal yetkinin
kullanılmasıdır. Başka bir amacı yoktur. Konu hakkında 1402 sayılı Sıkıyönetim
Kanunun ilgili maddeleri. 2. Madde, sıkıyönetim altına alınan yerlerde genel güvenlik
ve asayişe ilişkin zabıta kuvvetlerine ait görev ve yetkiler Sıkıyönetim Komutanlığı’na
geçer. 3. Madde Sıkıyönetim Komutanı, sıkıyönetim bölgesinde genel güvenlik,
asayiş ve kamu düzenini korumak ve sağlamakla görevlidir. Ayrıca gerektiği hallerde
aşağıda yazılı tedbirleri almaya yetkilidir, demekte ve h maddesinde, h fıkrasında
zaruri ihtiyaç maddeleri yapan, üreten, depolayan, nakleden, satan, ticari ve sınai
müesseseleri lüzumu halinde kontrol etmek ve bu maddeleri stok eden, faiş fiyatla
satan, imalatını durduran veya yavaşlatan, nakletmeyenler hakkında işlem yapmak
ve ihtiyaçların gerektirdiği tedbirleri alma veya aldırmak. Tedbir almayan yerleri
kapatmak. j) fıkrasında kara, deniz ve hava trafik düzenine ilişkin tedbirleri almak
güvenlik amacıyla ulaştırma araçlarının bölgeye giriş ve çıkışlarını kayıtlamak veya
yasaklamak. K fıkrasında sıkıyönetim bölgesine girmek ve bu bölgeden çıkmak
isteyenler hakkında kayıtlar koymak, L fıkrasında sokağı çıkmayı kayıtlamak ve
yasaklamak ve gerektiğinde sivil savunma tedbirlerinin tümünü veya bir kısmını
aldırmak hükümlerine amir olup, M fıkrasında ise sıkıyönetim bölgesindeki her türlü
kamu ve özel kuruluşlara gerekli tedbirleri aldırmak, lüzumu halinde sıkıyönetim
bölgesindeki hazine, kamu iktisadi teşebbüsleri, teşekkülleri ve müesseseleriyle özel
idare, belediye ve bankalara ait bina, araç ve personelden yararlanmak hükümlerine

amirdir. Ayrıca Genelkurmay Başkanlığı’nın MT 145/3-b toplumsal olaylarda askeri
birliklerin kullanılması talimnamesinde, bölgede toplumun ekonomik düzeni ve
yaşayış için gerekli hizmetlerin kesintisiz yürütülmesini sağlayan ve hayati önem
taşıyan, yapı, kuruluş ve kurumlar öncelik sırasına göre güvence altına alınmalıdır.
Bu tür olaylarda askeri kuvvetlerin görevlerinden biriside devlete ait binaların ve
kamu kuruluşlarının güvenliğini sağlamaktadır, demektedir. Üniversitelerle durum ise
senaryoda oluşabilecek durum çerçevesinde sıkıyönetim tali bölge komutanı olarak,
öğretimin aksatılmadan, kesintisiz sürdürülmesine yönelik bir değerlendirmedir.
Tespitlerle ilgili, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın hazırladığı, 28 Haziran 2010 tarihli
bilirkişi heyeti raporu, iddianamenin 86-89. sayfalarında, seminer ses kayıtları ve
bunların çözüm metinlerini ihtiva eden dosyaların teknik incelemesinde ses kayıtları
çözüm metninin son kaydedilme tarihinin 13 Aralık 2007 olduğu, ses kayıtlarına ilişkin
dosyaların düzenleme tarihinin ise 25 Ekim ile 14, 15 Kasım 2009 tarihleri arasında
olduğu, bu durumun bahse konu eylem planları ve eklerinin 2007 yılından sonra
oluşturulduğu şüpheleri kuvvetlendirdiği, bu inceleme sonucunda sözde eylem planı
ve eklerinin art niyetli kişilerce ele geçirilen resmi askeri belgelerden yararlanılarak,
sahte olarak üretilmiş olabilecekleri yönünde kuvvetli bulguların olduğu kanaatine
ulaşıldığı beyan edilmiştir. Bu kanaate aynen katılıyorum. Sayın Heyet, mevcut bu
kadar lehte delile rağmen 11 Şubat 2011 tarihinde tutuklama kararı verilerek bizleri
peşinen suçlu ilan eden, hukuk ihlalleri ile dolu bir yargılama ile karşı karşıyayız.
Savcılar tarafından soruşturma aşamasında bizlerin lehine olan delillerin
iddianameye yansıtılmaması, hatta saklanarak çok sonra ısrarlı taleplerimiz
neticesinde bizlere verilmiş olması adil yargılama ilkesine ne kadar uygundur.
Savcılıkta verdiğim ifadem geçerlidir. Delilerin değerlendirilmesi safhasında ihtiyaç
olursa teferruatlı savunmamı yapacağım. Polis tespit tutanaklarının, taraflı ve
sorumsuzca hazırlandığı ve CMK.’ya uymadığı gerekçesiyle kesinlikle kabul
etmiyorum. Ayrıca bize bu iftirayı atan ve komployu kuranlar hakkında gerekli
soruşturmanın ivedilikle başlatılmasını talep ediyorum. Yukarıda belirttiğim nedenler
ile üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Bu aşamada söyleyeceklerim bundan ibarettir.
Bu durum çerçevesinde derhal, tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum. Teşekkür
ederim.”
Mahkeme Başkanı:“Nüfus Adli Sicil Kaydınızı okuyorum, İhsan Balabanlı,
Musa oğlu Şükrandan olma, 01.11.1954 doğumlu, Ankara/ Polatlı, Kurtuluş nüfusuna
kayıtlı.”
Sanık İhsan Balabanlı:“Evet.”
Mahkeme Başkanı:“Adli Sicil kaydınızda bir ilam gözükmemektedir. Klasör
176, dizi 53-63’te Savcılık ifadeniz, 68-69’da Hakimlikteki savunmanız mevcut.
Savcılık ifadenizle ilgili bir değerlendirmeniz olacak mı? Ayrı olarak.”
Sanık İhsan Balabanlı:“Katılıyorum.”
Mahkeme Başkanı:“Doğru diyorsunuz.”
Sanık İhsan Balabanlı:“Evet.”
Mahkeme Başkanı:“Hakimlik ifadenizi kabul ediyorsunuz.”
Sanık İhsan Balabanlı:“Evet.”
Mahkeme Başkanı:“Peki. Sanık müdafiinden savunmaya ilave edeceği bir
husus olup olmadığı soruldu.”
Sanık İhsan Balabanlı müdafii Av. Ramazan Bulut:“Sayın Başkan, Sayın
Üyeler müvekkilimin beyanlarına aynen iştirak ediyorum. Ekleyeceğim birkaç husus
var. Sayın Heyet öncelikle bir konuyu açıklığa, gene kavuşturmak istiyorum. Biraz
bilimsel olacak gerçi ama, hermonotiksel, hermonotik denen bir yaklaşım vardır,
hermonotiksel denir daha doğrusu. Bu bir konuşmayı, bir yorumu, bir metni

yorumlamak için kullanılır. Yani daha doğrusu bir içerik analizidir. Örnek vermek
gerekirse, bir Musevi Arapçayı, ne kadar da iyi bilirse bilsin, bir Müslüman kadar
Kurân-ı tercüme edemez, tam tersine gene bir Arap ne kadar da iyi İbranice bilirse
bilsin, bir Tevratı bir Musevi gibi tercüme edemez. Burada metne teslim olmak
gerekiyor. Şimdi buradan çıkan sonuç şu, sanıkların yüzde 90’ı yaklaşık Harp Okulu
ve Harp Akademileri mezunu, burada sizlerin soru sorarak anlamak istediğiniz bazı
kavramlar için bu sanıklar, uzun bir süre tedrisattan geçmişlerdir. Bir ömürdür bu, bu
yüzden Sayın Mahkeme ve İddia Makamı’nın soruları dönüm dolaşıp aynı mihval
üzerinde yer almaktadır. Bu da savunma İddia Makamı ve Mahkeme arasında
aşılmaz bir duvarın oluşmasına neden olmaktadır. Bu yüzdendir ki, bazı sorular
karşısında sanıklar adeta baka kalmakta, dona kalmakta, yani aynı şeyleri hep tekrar
edip durmaktayız. Şimdi burada, müvekkilime isnat edilen üç, daha doğrusu
suçlamaları üç ana başlık halinde topluyoruz. Bunlardan birincisi, 05-07 Mart 2003 de
icra edilen plan seminerine katılması. Diğeri, Ek-A’da görevlendirme yetkili personel
listesinde ve general etüt isimli bir Excel dosyasında isminin geçmesi ve karşısında
iki tane artı işaretinin bulunması. Üçüncüsü ise, müvekkilin birliğinde görevli bazı
personelin isimlerinin bir takım listelerde yer olması şeklinde, plan seminerine
katılmanın suç tekil etmediği ve bunun emir komuta ilişkisi içerisinde icra edilen bir
seminer olduğu, kuşkuya yer bırakmayacak şekilde ortadadır. Artık bunun
tartışılmasını bile gereksiz olduğunu değerlendiriyorum. Zira seminer iddianamede
belirtildiği gibi özel seçilmiş, sınırlı sayıda personel katılımıyla icra edilmemiştir. Eğer
böyle olsaydı bugün burada seminere katılan 162 kişinin tamamının sanık olarak yer
alması gerekecekti. Malumlar üzerine plan seminerine icracı olarak 147, gözlemci
olarak da 15 personel kalmıştır, katılmıştır. Kaldı ki bu durumda plan seminerine
katılanların sınırlı sayıda ve özel olarak seçilmiş ve sanık sandalyesine oturtulmuş
kişiler olduğu görülmektedir. Yani tam tersine, iddianamenin tam tersine sanki plan
seminerinden sınırlı sayıda katılanlardan sanık yaratılmış gibi bir intiba vardır. Ve tabi
ki daha önce de savunmalarda da belirttiğimiz üzere, plan seminerine katılmış ve
üstelik sunum yapmış kişiler hakkında verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair
kararı da hala anlayabilmiş değiliz ve bu konuda İddia Makamı da hala bizleri tatmin
edecek herhangi bir cevap vermemiştir ve biz bu cevabı hala bekliyoruz. Efendim,
plan seminerinde sarf edilen bir takım konuşmalardan bütüne bakılmaksızın, adeta
cımbızca ayıklanırcasına bazı ad ve isimlerin, ön plana çıkartılarak suç yaratılması
çabalarını da anlayabilmiş değiliz. Zira bazı konuşmalarda yer alan hususlar olsa
olsa bir lüzumsuzluğun veya bir densizliğin eseri olabilir. Bunun atılı suça delil olarak
gösterilmesi ise tamamen zorlamaya dayanan bir bakış açısı. Sayın Başkan, Sayın
Üyeler suç vasfını nitelerken yer ve zaman faktörüne dikkat edelim. Çapraz sorguda,
gerek Üye Hakimler ve gerekse İddia Makamı belirli isimler ve kavramlar üzerinde
her gün aynı şekilde yoğunlaşmakta, mesela seminere katılan katılımcıların, irtica ile
İmam Hatipleri yan yana koyması bugün absürt olarak görünebilir. Fakat o günkü
şartlara bakmamız gerekiyor. Yani 9 yıl öncesine yani orada irtica denince ilk akla
gelen Motor Meslek Liselerimi olacaktır. Yani bunu anlayabilmiş değiliz. Fakat bu
sonuca dokuz yıl sonra ulaşabiliyoruz. Dikkat ederseniz. 2002-2003 yıllarında bunlar
Milli Güvenlik Belgeleridir, şu belgeleridir, şu belgedir, tamimlerdir, genelgelerdir,
belgelerdir orada geçiyor. Yani irtica denince veya Sağılık Meslek Yüksek Okulları mı
akla gelecek? Değil tabi ki, yani burada bir sembolize etme vardır olayı. Dolayısıyla
niçin İmam Hatipler olay budur, tehdit bu şekilde algılanmıştır da o yüzdendir. Ama
bugün buradan baktığımızda bunun yanlış olduğunu düşünebiliriz ki ben şahsen
bunun yanlış olduğunu buradan görüyorum ama aradan geçmiş 9 yıl. Bakın, gene bir
Meslektaşınız yani Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı yanılmıyorsam ismi Durdu

Kavak’tı, geçenlerde bir toplantıda şu ibareyi kullandı. 2002 yılında olsaydı. Kürtçe
türkü söyleyenleri veya şarkı söyleyenleri tutuklardım. Diye bir söz sarf etti. Bakın,
Sayın Savcı bunu söylerken 2002-6 yılına atıf yapıyor veya aradan beş yıl geçmiş
orada Kürtçe türkü söylemenin bölücülük olmadığını veya belirli şeylere
atfedilmeyeceğini buna suç isnat edilmeyeceğine dair bir çaba ortaya koymuş. Fakat
bizim oradaki tespitler, plan seminerinde konuşlan hususlar, tehditlerle ilgili hususlar
ise yaklaşık 9 yıl önce. Ama o tarihlerde bırakın plan seminerinde konuşmaları, bütün
siyasi aktörler. Birisi çıkıp dedi ki, İmam Hatipler arka bahçemizdir, birisi dedi ki sen
şu kadar İmam Hatip açtın, şu kadarını kapadın veya biri dedi ki hepsi kapatılmadı
gibi, tartışmalar vardı. Bunu açıp da hafızalarımızı yoklamak için gazetelere dahi
bakabiliriz. Yani bu kavramlar bugün buradan baktığımızda yanlış gözüküyor. Ve
olmaması mı, gerekiyordu? Evet, olmaması gerekiyordu. Fakat o günler vardı.
Dolayısıyla biz burada plan seminerini sanki gelenekselleşmiş bir zihniyeti
yargılarcasına buradaki, o zihniyeti bütün sanıkların üzerine yıkmaya çalışıyoruz.
Lüzumsuzluk olabilir, maksadı aşmış ifadeler olabilir. Ama bunlar çerçevelendirilirken,
bunların sınırları çizilirken ya etik sınırlar içerisinde değerlendirilir ya da efendim
maksadı aşmışsa görevi kötüye kullanmadır. Yani buradaki artık plan semineri
konusunda Sayın İddia Makamının veya Sayın Üyelerin tutup da halihazırda üstü
kapalı mıydı açık mıydı, gizli miydi değil miydi bunlara gerek yok. Bir plan semineri
yapılmış ve bunlar ses kaydına alınmış, herkeste söylediği lafın arkasında. Orada
maksadı aşmış lüzumsuzluklar, densizlikler ve hata hatta diyorum densizliklerde
olabilir. Fakat bunun bir darbe ile yani o sözde balyoz harekat planı ile ne alakası var.
Ben bunu o balyoz harekat planını biraz daha delillendirmek, biraz daha
kuvvetlendirmek için bu seminerin ortaya bir puzzle’nin paçaları gibi bir araya
getirildiği değerlendiriliyor. Yoksa seminer ortada, konuşulanlar ortada. Bütün Türkiye
onları konuşuyordu. İşimize gelsin gelmesin. Ama bugün biz buradan 2011 yılında bu
olaylara bakıyoruz. Efendim diğer bir husus müvekkilin Ek-A veya general etüt isimli
bir listede isminin bahsedilmesi geçiyor. Bunu artık o iddianamedeki meşhur 48.
sayfanın 3. paragrafında yer alan değerlendirmenin burada da geçerli olduğunu
söylüyorum. Asıl bir önemli suçlama, müvekkilin bazı görevlere birtakım şahısların
özel olarak seçtiği veya böyle bir liste hazırlattığı iddiası ki bu konuda da şunu
söyleyeceğim. Yani siz bir suç işlenirken buna bir kere elverişli vasıtaların olması
gerektiğini herkesten iyi biliyorsunuz. Hukukçular olarak hepimiz çok çok iyi biliyoruz.
Bakın müvekkilin hazırlamış veya hazırlatmış olduğu iddia edilen listelerden
zamanınız almamak için herkesin, çok 1-2 tane örnek vereceğim. Mesela özel
operasyon ve sorgulama timlerinde görevlendirilecek personel başlığı altında tabloda
4 kişi sözde yazılmış. Ancak bakın bu timlerde görevlendirildiği belirtilen Piyade
Binbaşı Hikmet Yıldırım 15 Şubat 2003 13 Mayıs 2003 tarihlerinde takviye görevle
Dağ ve Komando Tugayı 4. Dağ ve Komando Tabur Komutanlığı Yüksekova’da
görevli, yok. Burada yok. Yine darbe harekatı timlerinde görevlendirilecek personel
listesi başlığı altında Tank Kıdemli Çavuş Cem Yeşilyurt 13 Şubat 2003 20 Haziran
2003 tarihleri arasında 16. Zırhlı Tugayı komutanlığı yani Diyarbakır’da görevli. Yine
Tank Kıdemli Çavuş Ümit Koyuncu 13 Şubat 2003 23 Haziran 2003 tarihleri arasında
aynı Diyarbakır’da görevli. Bu listeler gidiyor. Ve gene önemli olarak bir konuyu daha
belirteceğim. Gözaltı timlerinde görevlendirilecek personel başlığı altındaki listede ise
adı geçen Piyade Yarbay Sinan Onur ile Tank Kıdemli Başçavuş Sadık Durudoğan
20 Şubat 2003 tarihi itibari ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli olmuşlar. Şimdi ben
bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Yani böyle bir şeye girişeceksiniz ve emekli olmuş
personeli mi kullanacaksınız? Yani hala görevde olmayan. Dolayısı ile artık dilimizde
pelesenk ettiğimiz sahtedir, değildir bunlara da girmiyorum. Ve bütün maddi gerçekler

ortada. Ben yalnızca şunu istirham ediyorum. Buradaki plan semineri farklı bir şey.
Bakın tekrar ediyorum. Bu plan seminerindeki bir harekat kelimesi, bir seminer
kelimesi için onlarca yıl tedrisattan geçti buradaki sanıklar. Ve bizlerde hukukçuyuz
onlarda bizi anlayamaz. Çünkü bizlerde farklı bir tedrisattan geçtik. O yüzden biz
savunmalar başlamadan önce burada bir askeri bilirkişi heyetinin ki usulde yoktu ama
biz bunu gene de talep ettik. Bulunması gerektiğini, bu yüzden anlatmaya çalıştık.
Dolayısı ile burada niyetler yargılanıyor. Bunu dediniz mi, demeniz mi. Hayır bu bir
plan semineri, bunda her şey olur. Bırakın onu Türkiye konuşuyordu bazı şeyleri,
aleni konuşuyordu herkes. Dolayısı ile bütün bu söylediklerim ışığında müvekkilimin
bihakkın tahliyesine ve beraatını talep ediyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür
ediyorum.”
Mahkeme Başkanı:”CMK 201. madde gereğince soru sormak isteyen var mı?”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Ben sorabilir miyim Başkanım.”
Mahkeme Başkanı:”Buyurun Hakim Bey.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Şimdi sanığın müdafii Avukat Bey,
savunmalarında içerik analizi manasına gelen bir kelimeden bahsetti. İşte bir Arap’ın
İbraniceyi bilmese de her ne kadar tercüme yapıldığında o dili ne kadar hakim olursa
olsun bir Arap kadar, bir İbrani kadar anlayamayacağını, bir İbrani’nin de aynı şey
noktasında Arapçayı anlayamayacağını. Özünde ise, neticede ise benim anladığım
kadarı ile metne teslim olmak lazım şekli ile bir ifade kullandınız. Yani biz o zaman
buradaki konuşma içerisindeki metinler ne ise, anladığımız ne çerçevede ise o şekli
ile hareket edip soru soracağız. Ya da.”
Salonda söz almadan konuşanlar oldu, söyledikleri anlaşılamadı.
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Ben bir bitireyim müsaade edin. Daha
sonrasında dönüp dolaşıp aynı sorular sorulmakta şekli ile bir beyan geçti. Bütün
sanıklar aynı atılı suçlamadan yargılanmakta ve şimdiye kadar savunması alınan
sanıkların tabi ki algılaması, hatırlaması, bakış açısı farklı farklı olabilir. Aynı konu her
bir sanığa aynı şekilde de sorulabilir. Daha sonrasında işte metne sadık kalınıp yok
örtülü müdür, yok örtüsüz müdür, yok işte gerçek manada mıdır yok. Şimdi atılı
suçlamanın özü ile ilgili delil olduğu belirtilen bir konuşma metni veyahut kendileri
tarafından söylenildiği iddia edilen sözlerin sarf edildiği iddiası var. Bundan dolayı
doğal olarak o metinle ilgili olarak herhalde irdeleyici sözlerinde, ya da soruların da
sorulması gerektiği kanısındayım. Daha sonra, bu çerçeveden soruya ulaşacağım
biraz sonra. Aynı zamanda mesela yine Avukat Bey’in kendi ifadesi ile o zamanın
konjonktürü onu gerektiriyordu. Bundan dolayı bu veriler kullanılmıştır. Şimdi
huzurdaki sanıkların bazıları gerçek olaylar, kişiler, kurumlardan hiç bahsedilmedi
diyor. Bazısı ise, bahsedildi diyor. Sizde diyorsunuz ki o zamanın konjonktürü onu
gerektiriyordu diyorsunuz. Şimdi biz sorumuza gelirsek direk olarak. Şimdi yine siz
kendi hatta altını çizerek, savunmanızda gösterdiniz. Şimdi metne teslim olarak veya
metin içerisine sadık kalarak, ben metinde okuduğum anlamda direk olarak yeniden
soruyorum. Bu savunmanızla ilgili olan hususu tekrarlayarak. Şimdi şöyle bir
beyanınızın da olduğunu okudunuz zaten kendiniz. Komutanım bölgemde bulunan
bütün ilçelere ait şimdiye kadar meydana gelen olaylar ve müteakip safhalarda
meydana gelecek, gelebilecek olaylar nerelerde olduğu tespit edilmiştir. Emir
verildiğine süratle belirtilen intikal yollarından ilgili geri toplama bölgelerine birliklerim
intikal edecekler. Bu yerleri en son olarak geçen ay sivil giyinmiş unsurlarım
tarafından tekrar keşfini yaptırdım.”
Sanık İhsan Balabanlı:”Evet.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Şimdi gerçekten, yani gerçek olarak bu keşfi
yaptırdınız mı?”

Sanık İhsan Balabanlı:”Evet yaptırdım.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Bir senaryo, yani sunum yapılacak olan bir
senaryonun hazırlığı için midir?”
Sanık İhsan Balabanlı:”Hayır, hayır.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Evet.”
Sanık İhsan Balabanlı:”Şimdi konuşmamda da ifade ettim. EMASYA planları,
EMASYA eğitimi gereği biz yılda iki kez keşif yaptırırız. Ama bu tali bölge
komutanlığının yetkisindedir. Ekim ile Aralık aylarında, Şubat ile Mayıs aylarında. Bu
tamamen EMASYA eğitimine yönelik keşiftir. Hiç bununla ilgisi yoktur. Bu
senaryonun, yani senaryonun uygulanması ile ilgili bir şey değil. Ben yeni yaptırdığım
için orada ifade ettim. Ben de en son geçen ay.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”O zaman şöyle toparlayayım. Yani bir
senaryoda gerçekçi olabilmesi noktasında güçlendirilebilmek için veyahut da size bir
senaryo verildi. Sanki gerçekleşmiş ya da gerçekleşecekmiş gibi bir olayda 1 ay
öncesinde gerçekten yaptırmış olduğunuz bir keşif neticesindeki veriyi mi
kullandınız? Bunu mu anlatmaya çalışıyorsunuz?”
Sanık İhsan Balabanlı:”Tabi ki şöyle. Bana eğer şimdi ben 162 kişinin
huzuruna çıkacağım, bir takdim yapacağım. Orada bulunanlar bir soru sorarlarsa en
son durum ne. Benim yani EMASYA’da kullanacağım bölgeler var. Bu bölgelerde
savunmamda da ifade ettim. Yollar, keşifler yapılır. Bir bakıyorsunuz köprü yoktu,
köprü var veya oraya bina dikilmiş. Ben şimdi herkesin huzurunda böyle bir soru ile
muhatap olursam yanlış bir şey söylemeyeyim. Bundan da.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Ama jenerik bir durum değil mi?”
Sanık İhsan Balabanlı:”Jenerik değil asla.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Evet.”
Sanık İhsan Balabanlı:”Bu senaryodaki olaylar, biz kabul ettik senaryoyu
tartışmıyorum ben. Senaryo böyle jenerik değil. Ben bunu EMASYA için yaptırdım.
Çünkü biz Mayıs ayında veya Nisan ayının sonunda bir EMASYA tatbikatı icra
edeceğiz. Kendi personelim ve bu tatbikata o ilçenin, birkaç tane ilçe sorumluluk
alanımda var. O ilçedeki Emniyet Amiri, Kaymakam efendim ilgili Jandarma Komutanı
da gelecek. Bunlar hep bu EMASYA dosyalarına girer ve güncel olarak tutulan
konulardır. Özellikle bu OEYTS için yapılmış bir faaliyet değildir. Birde şunu
söyleyeceğim oradaki ifadem, yani konuşmam 162 kişinin huzurunda o anda sorulan
soruya verilecek cevap, yani cümleler de özne başta olabilir, yüklem sonda yani.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Devrik cümle olabilir.”
Sanık İhsan Balabanlı:”Evet.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Evet.”
Sanık İhsan Balabanlı:”O esnada söylenmiş bir ifadedir ama doğrudur.
EMASYA planı için yaptırmıştım. EMASYA eğitimi için yaptırmıştım. Bununla ilgisi
yoktur.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Evet. Yine aynı şekilde, mesela yine
savunmanızda da biraz önce Powerpoint sunusunda da gösterildiği gibi şimdi sanal
olan bir senaryoda basın ile ilgili olarak mesela başında bir Baş Komiser 34 kişi var.
Gayrettepe de yerleri var. Sanal bir durumdan ziyade. Yani ben kendi notlarım
çerçevesinde okuduğumdan dolayı.”
Sanık İhsan Balabanlı:”Evet.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Belki birebir sizin kendi beyanınız şeklindeki
mana çıkmaz. Eğer yani bir atlama veyahut da ilave edeceğiniz bir husus varsa tabi
ki sorunun cevabında onu açıklarsınız. Şimdi buradaki bir Komiser o 34 kişinin var
olması da gerçek mi?”

Sanık İhsan Balabanlı:”Bu gerçek.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Evet.”
Sanık İhsan Balabanlı:”Neden bunu söyledim.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Evet.”
Sanık İhsan Balabanlı:”Şimdi buradaki husus, o sözde balyoz planı ile hiç
ilgilisi yok. Ben hazırlıklarımı yine orada bana sorulacak sorulara karşı cevap vermek
için yaptım. Gerçekten bu var. Ben bunu o zamanki Bakırköy Kaymakamı ile ilgili,
Emniyet Amiri ile her ay yaptığımız hani bu toplantılar var. Bu toplantılarda da
gündeme gelir. Bende öğrendim, şimdi gün gibi hatırlıyorum. Yani böyle bir şey
olduğunu bilmiyordum. Bende öğrendim bunu bir bilgi olarak oradaki huzurda herkes
bilgi sahibi olsun diye söylediğim bir husustur. Yani bu OEYTS ile falanda ilgisi
yoktur. Sözde balyoz planının zaten basından duyduğumu ifade ediyorum. Buradaki
ifadem tamamen benim çalışmamı detaylı olarak yaptığımı gösteren bir husustur.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Yine kendi savunmanızda da belirttiğiniz bir
husus ile ilgili açıklamanızı veyahut da konuyu açmanız açısından soruyorum. Başta
da yine konuşmanız devam ediyor. Komutanım bilgileri biz Belediye Başkanlığına
ulaştırmakta güçlük çekiyoruz. Malum nedenlerden dolayı direk de temasa geçmemiz
pek uygun değil.”
Sanık İhsan Balabanlı:”Evet.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Malum neden nedir?”
Sanık İhsan Balabanlı:”Şimdi şöyle. Malum nedenlerden dolayı ben
İstanbul’un özelliğinden dolayı diyorum. Ben bağımsız bir ilçede tugay komutanı
olsaydım, oradaki Kaymakam, Belediye Başkanı yani mülki ve idari amirler ile
temasım resmi olabilirdi. Ben İstanbul’da sadece bir tali bölge komutanıyım. Garnizon
Komutanlığı özelliğim yok.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Evet.”
Sanık İhsan Balabanlı:”Ben Belediye Başkanları ile resmi bir temasta
bulunmuyorum. Kaymakamlar ile yaptığım bu aylık toplantıda belediyeler ile ilgili
faaliyetler hakkında bilgi alıyorum demek anlamındadır. Ama Belediye Başkanlarının
bazılarını şahsen tanıyorum. Yani buradaki kullandığım husus benim resmi bir
temasım yok anlamındadır.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Bu EMASYA protokolü kapsamında keşif
yapılabileceği hususunu dile getirdiniz ya.”
Sanık İhsan Balabanlı:”Evet.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Bu EMASYA protokolü içerisinde mi var. Yoksa
oradaki belirtmiş olduğunuz başkaca, Genelkurmaydan veya oradaki yine
yönergelerden bahsetmiş olduğunuz bazı mevzuat hükümlerinden bahsettiniz. Bu
keşfin dayanağı olan, dayandığınız mevzuat hangisidir?”
Sanık İhsan Balabanlı:”Türk Silahlı Kuvvetleri Birliklerinin EMASYA
görevlerinde kullanılması direktifi, Md. 117/1.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”EMASYA protokolünün içerisinde de var mıdır
bu?”
Sanık İhsan Balabanlı:”Var tabi. Ama yani sorunuz.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Keşif yapabilme.”
Sanık İhsan Balabanlı:”Evet var.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”EMASYA protokolünün içerisinde vardır
diyorsunuz.”
Sanık İhsan Balabanlı:”Evet.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Tamam.”
Sanık İhsan Balabanlı:”Şimdi şöyle.”

Salonda söz almadan konuşanlar oldu, söyledikleri anlaşılamadı.
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Ya hayır tamamlasın. Söz almak istiyorsanız
buyurun.”
Sanık İhsan Balabanlı:”Müsaade eder misiniz? Yani EMASYA protokolünden
kastınız ben Türk Silahlı Kuvvetleri Md. 117/1 EMASYA birliklerinin kullanılması
direktifinden bahsediyorum. Onda var, keşif yapın diye. Ama protokol 1997 tarihli.
Belki onu mu kastediyorsunuz, onu bilmiyorum.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Ben aynen elimdeki protokolün başlığını
okuyayım. Siz hangisini kastettiğinizi kendiniz söyleyin isterseniz. Genelkurmay
Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında.”
Sanık İhsan Balabanlı:”Hayır bunu kastetmiyorum.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11-d maddesi
gereğince alınması gereken müşterek tedbirlere ilişkin protokol.”
Sanık İhsan Balabanlı:”Yok. Bu bu özel bir protokoldü. Bu sadece kuvvet.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Sunumunuzda bunun 1 ve 3. maddesine atıf
yaptınız diye düşünüyorum.”
Sanık İhsan Balabanlı:”Hayır Md, ben sunumumda Türk Silahlı Kuvvetleri Md.
117/1 yani Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığının Md. 117/1 EMASYA
birliklerinin kullanılması. Türk Silahlı Kuvvetleri.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Tamam buna dayanmıyorsunuz.”
Sanık İhsan Balabanlı:”Hayır, hayır.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Tamam. Tamam Başkanım. Teşekkür ederim.”
Sanık Çetin Doğan:”Sayın Başkan. Konuda.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Pardon, pardon özür diliyorum. Bir sorum daha,
son sorum.”
Sanık İhsan Balabanlı:”Evet, evet.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Şimdi yine beyanınız içerisinde özellikle zırhlı
unsurları kullanarak gözdağı vermek veya cezalandırma şeklinde yapacağım şekli ile
bir beyanınız var.”
Sanık İhsan Balabanlı:”Var evet.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Evet. Şimdi sıkıyönetim ilan edilse dahi,
müdahale ettiğinizde cezalandırma yetkisi direk olarak size var mı? Yanı Sıkıyönetim
Mahkemelerinden alınmış olan bir karar olmadan, o şekli ile bir cezalandırma
yapabilir misiniz?”
Sanık İhsan Balabanlı:”Şimdi şöyle. Bu cezalandırma ve gözdağı verme
caydırma hususu ile paralel, beraber. Zırhlı birliklerde kullanılan terimler.
Cezalandırma olarak.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Yok gözdağını anlarımda, cezalandırma ibaresi
neyi kastediyor orada?”
Sanık İhsan Balabanlı:”Cezalandırma, yani zırhlı birlikçi olduğum için. Ben bir
zırhlı birlik komutanıyım. Benim hareketlerim, hedefe ulaşmam hep sürat ve şiddetle
ilgilidir. Ben aslında direk EMASYA birliği değilim. 2. kademe EMASYA birliğiyim.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Evet.”
Sanık İhsan Balabanlı:”Bize bu görev geri bölge harekatı nedeni ile verilmiştir.
Yani egemen harekat planı içerisinde geri bölge incelendiği için verilmiştir. Aslında
biz egemen harekat planı içerisinde başka bir bölgeye gitmemiz icap eder. Dolayısı
ile buradaki gözdağı ve cezalandırma bir terimdir, zırhlı birlik terimidir. Mesela bir
yolun kapanması oranın toplumsal olaylarda, yapanlar tarafından kullanılmaması.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Evet.”

Sanık İhsan Balabanlı:”Kullandırılmaması, ondan sonra mesela bir tankın
süratle hareketi, gürültü çıkarması bunları kastettim.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Evet. Şimdi atılı suç tarihinde 66. Zırhlı Tugay
Komutanısınız.”
Sanık İhsan Balabanlı:”Evet.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Bu EMASYA protokolü ve EMASYA
kapsamında da tali bölge, EMASYA tali bölge.”
Sanık İhsan Balabanlı:”Tali bölge komutanıyım.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Komutanısınız.”
Sanık İhsan Balabanlı:”Evet.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Aynı ikisinin de görev ve yetki sınırı aynı bölgeyi
mi kapsıyordu?”
Sanık İhsan Balabanlı:”8 tane ilçe aslında kaplıyordu. Ama 8 tane ilçe.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Evet.”
Sanık İhsan Balabanlı:”Benim EMASYA sorumluluk sahamda 8 ilçe vardı.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Evet.”
Sanık İhsan Balabanlı:”Fakat bu tür plan çalışmalarında falan yandaki komşu
birlik görevini yapamaz is veyahut da bütün şeylerini kullanmış ise kuvvetlerini, bir
ihtiyaç filan hasıl olursa o bölgeye de komutan emir verir beni kullandırabilir veya
senaryoda bir isim geçmişse bu senaryo da demek ki siklet merkezi yapılacak
bölgeler varsa ona da kullanmaya hazır ol anlamında emirler verilebilir.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Tamam Başkanım.”
Mahkeme Başkanı:”Buyurun açıklama yapacaksınız.”
Sanık Çetin Doğan:”Kısaca sanıyorum ki bir açıklık getirmek yararlı olur. Keşif
meselesi şimdi keşif meselesi hiçbir zaman seminerle ilgili olamaz. Şundan dolayı
olamaz seminerde bir sanal olaylar var. Yağma var, yağma var ama gerçekliği yok.
Onların keşfi olmaz. Keşif ne zaman olur? Bir EMASYA görevini alan bir komutan
bölgede hangi yolda nereye intikal edecek. Muhtemel olay yerleri nerede oluyor?
Öğrencileri yahut gösteri yapanlar nereden toplanıyor? Nasıl gidiliyor? Bunların
yolunun keşfini yapması lazım. Yapılmadığı zaman ne olur? Vali kuvvet talebinde
bulunur ki EMASYA Protokolü onun için yapılmıştır. Doğrudan doğruya nasıl
gidileceğini bilmeden ondan sonra keşif yapmak değil anında müdahale etmek,
anında yardıma koşmak için bu keşifler öyle yapılır. Seminerde de bölgede tali bölge
komutanlığı görevini yapmış olanlar kendi tecrübelerini ve bölgeyi ne ölçüde
tanıdıklarını ortaya koymak için söylemişlerdir. Doğrudan doğruya seminerin yani
seminerin tamamen bir parçası olarak yaptıkları faaliyetin bu konudaki hazırlıkların
bölgeye intikalde herhangi bir sorunun olmayacağını, toplumsal olayları
bastırabileceklerini ortaya koymak bakımından yaptıkları hazırlıkları ortaya
koymuşlardır. Şu anda da böyle hazırlıklar vardır ve bu hazırlıklar devam edilecektir.
Bütün dünyada ordular bir bakıma toplumsal olaylara karşı kullanılır. Ne zaman?
Zabıta kuvvetleri yahut yerel güvenlik güçleri yeterli olmadığı zaman evet. Teşekkür
ederim.”
Mahkeme Başkanı:”Peki Buyurun Hakim Bey.”
Üye Hakim Murat Üründü:”Siz şu anda muvazzaf subaysınız değil mi?”
Sanık İhsan Balabanlı:”Evet.”
Üye Hakim Murat Üründü:”Tahminen kaç yıllık subaysınız?”
Sanık İhsan Balabanlı:”1972 yılından beri evet 69, 41 sene.”
Üye Hakim Murat Üründü:”Subay olarak görev yapıyorsunuz. Şimdi daha
önceki bazı sanıkların savunmasını yaparken sanıkların bazılarına da sorduk bu
seminerde somut kişi ve yer isimlerinin kullanıldığını kabul ettiler. Kullanıldı dediler.

Hatta açıkça işte görevden alınması gerekli belediye başkanları işte imam hatip lisesi
müdürleri bunlar sunuda yansıda belirtilmiş. Bu konuda bir tereddüt yok. Kabul
ediyorlar. Şimdi benim size sorum şöyle olacak. İşte 1972 yılından beri subay olarak
görev yapıyorsunuz. Bu meslek yaşamınız boyunca.”
Sanık İhsan Balabanlı:”Okul süremde dahil yani evet.”
Üye Hakim Murat Üründü:”Evet somut.”
Sanık İhsan Balabanlı:”75 yılından beri subayım.”
Üye Hakim Murat Üründü:”Evet meslek yaşamınız boyunca somut kişi ve yer
isimlerinin kullanıldığı 1. Ordu plan seminerinde görüşülen olasılığı en yüksek
tehlikeli senaryoya benzer senaryonun görüşüldüğü başka herhangi bir seminere
katıldınız mı?”
Sanık İhsan Balabanlı:”Bu görevlerim nedeniyle çeşitli seminerlerde rütbemle
mütenasip plan seminerlerine katıldım. Seminerlerdeki senaryonun her seminer o
kendisi ile ilgili senaryoya göre oynanır. Ben bir kere muharip tugay
komutanlıklarında bulundum, muharip birlik komutanlıklarında bulundum. Oralarda
gerçek yer isimleri her zaman oynana bilir yer isimleri.”
Üye Hakim Murat Üründü:”Bu olasılığı en yüksek tehlikeli senaryo da?”
Sanık İhsan Balabanlı:”Gerçek yer isimlerini zaten söylediklerimiz gerçek yer
isimleri. Ama kişilere gelince o oradaki komutanın insiyatifi dahilindedir. Ben yani onu
benim görüşüm bu veya şeklinde şey yapmam kişilerle ilgili özel bir senaryosu
söylenmişse ilgilenir ben.”
Üye Hakim Murat Üründü:”O dönemde siz tuğgeneraldiniz Değil mi?
Sanık İhsan Balabanlı:”Evet Tuğgeneraldim. Mesela 1 sene sonra daha
seminere de katıldım 2004’te.”
Üye Hakim Murat Üründü:”Başka bir komutan bu yönde bir inisiyatif kullandı
mı hiç?”
Sanık İhsan Balabanlı:”Yani başka o seminerin başka bir.”
Üye Hakim Murat Üründü:”Sizin bildiğiniz?”
Sanık İhsan Balabanlı:””Hatırlayamıyorum yani ben şimdi geçmişi yani hepsini
şimdi size şey yapamam. Ama bir sene sonraki seminerde de başka bir senaryo
vardı ona göre oynadık.”
Üye Hakim Murat Üründü:”Tamam Başkanım.”
Mahkeme Başkanı:”Buyurun.”
Sanık Çetin Doğan:”Şimdi bir senaryoda senaryo bir sanal bir senaryo ama
dünyanın başka bir yerinde değil Türkiye’de oynanıyor. Orada gerçek isimler yerler
olacak ama hiçbir gerçek isim bulamazsınız şahıs ismi. Verdiğimiz senaryo elinizde o
ek listede kimden bahsediyor, hangi kimseyi suçluyor öyle bir şey söz konusu değil.
Çapulcular işte mağazalara hücum ediyor, irticai faaliyette bulunanlar şunu yapıyor
bunu yapıyor bir kısım halk şeye sığınıyor. Bunun dışında herhangi bir gerçek ismin
yapılması söz konusu değil. Planları ortaya koyarken bunlarla ilgili yapılacak
EMASYA planlarını ortaya koyarken bilgedeki kendi deneyimlerini arkadaşlar
kendiliklerinden ortaya koymuş arkadaşlar olabilir. Ama biz şu adam böyledir, o adam
böyledir. Bunu alalım çünkü planlarımız sıkıyönetim planlarımız var. Sıkıyönetim
Anayasal bir kurum Anayasal bir kurumda şimdiye kadar olduğu gibi belediye
başkanları dahil görevden alınmıştır. Ama biz şu belediye başkanı görevden
alınacaktır diye yazmayız, yazamayız. Çünkü o planlar harekat emri olur eğer öyle
yazarsak. Uygulanacak planlar geniş bir sahaya gelirse saatinde uygulanacak bir
olaydır ve bize bu konudaki istihbaratı normal Emniyet, Jandarma onay verirler bu
durum da bunun uygulanmasında şu yerlerdeki problem vardır onların yerine onlar
konur. Onun dışında bu konuların tartışması yapılmaz. Teşekkür ederim.”

Mahkeme Başkanı:”Peki.”
Üye Hakim Murat Üründü:”Başkanım Sanık Çetin Doğan’a bir sorum olacak.
Seminerde bu seminerde gerçek isimler kullanılmamıştır mı diyorsunuz? Yani mesela
görevden alınacak şu okuldaki şu şahıs veya şu belediye.”
Sanık Çetin Doğan:”Şimdi bakın ben arkadaşımız söylerken kendi planını
veyahut kendi düşüncesini söylerken ben hatırımda olanları söyleyeyim tamam mı?
Ben söylerken bize istihbarat kanalından gelmiş mesela Kadıköy İmam Hatip Lisesi
Müdürü sorunlar yaratıyor. Orada işte öğrencilerin bayrak törenlerinde şunlarda,
bunlarda tolerans şey yapıyor veriyor. Siz bunu değiştirmek istemiyor musunuz?
İsmini söylememişimdir. Bilmiyorum çünkü öyle rapor geldiği için onu sormuşumdur.
Ne yapıyorsunuz böyle bir durumda? Yani bu olayın sıkıyönetimin bu şartlarda
uygulandığını söylersek öyle oluyor sıkıyönetim çünkü ilan edilmiş. Böyle bir
durumda siz bak bize gelen istihbarat bilgileri de var hani bu durumda bunu
değiştirmeyecek misiniz? Gibi laflar etmiştim hatırlıyorum bunları anımsıyorum.
Bunların bir darbe planı ile ilgili herhangi bir ismi yok. Bir darbe planı parçası değil.
Bir sıkıyönetim planını uygulama esaslarıdır.”
Üye Hakim Murat Üründü:”Yalnız sizin bu beyanınızda sanık Bekir Memiş’in
beyanları şuanda çelişiyor. Sanık Bekir Memiş savunmalarında bu seminerde yaptığı
sunumla ilgili olarak yansıda belirtilen o isimleri kabul etti. Tek tek mesela Üsküdar
Belediye Başkanı Yılmaz Bayat, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Naci Aksöz,
Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Aksoy, Üsküdar İmam Hatip Lisesi
Mustafa Bekdemir, Üsküdar Esatpaşa İmam Hatip Lisesi Müdürü Gıyasettin Çakmak
gidiyor devam ediyor bu şekilde bu isimlerin kullanıldığını kabul ediyor.”
Sanık Çetin Doğan:”Şimdi müsaade edin.”
Üye Hakim Murat Üründü:”Çelişiyor.”
Sanık Çetin Doğan:”Bunlar planlarda yok çelişme şu bakımdan söylüyorum.
Biz Ordu Komutanlığı olarak yaptığımız balyoz planında şahısları hiçbir şekilde
tartışmadık. Yani balyoz özür dilerim yani tekrar bakın yanlış beni de şaşırtıyorsunuz.
Egemen harekat planının egemen harekat planının tartışmasında geri bölge
emniyetinde geri bölge emniyet planlarının düşünülmesinde hiçbir zaman şahısları
ele alarak o şahıs, bu şahıs demedik. Takdimde bulunan arkadaş kendi bölgesinde
sıkıyönetim gerçekten ilan edildiği zaman bunların değiştirilmesi diye planlar söyler.
Ben üzerinde bile durmadım. Üzerinde bile bakın tek konuşmaların hepsi vardır. O
kendi takdimi içerisinde yer almıştır. Fakat bizim tartışma konumuzun dışındadır.
Kendi şeyidir. Biz tartışmaları da bu söylediğim gibi daha evvel hiçbir zaman da bu
takdimlerin hiçbirisinin ordu komutanlığınca provası yaptırılmamıştır, istenmemiştir.
Çünkü bir beyin fırtınası şeklinde herkes bildiğini anladığını, anlayabildiği kadarıyla
ortaya koysun. Bu şekilde gerçek ortaya çıksın. Bu benim konuşmalarımda seminerin
açılış konuşmamda da vardı. Yani kesinlikle şahıslar ortaya konmuşsa bile o günkü
yani sıkıyönetim gerçekten ilan edildiğini farz ediyoruz ilan edildi mi? Değil. ilan
edilmiş olsa bu adamları değiştiririm demiş olması, Emniyetten kendine intikal eden
bilgiler çerçevesinde olabilir. Yoksa bizim bu konuda istihbarat bilgimiz, faaliyetimiz,
herhangi bir şeyimiz yoktur. İsterseniz sorun orduya, ordunun elinde böyle bilgi
yoktur. Ordunun elinde yok sadece Emniyetin elinde, kolluk kuvvetlerinin elinde böyle
bilgiler vardır. Zamanı gelince kolluk kuvvetlerinde sıkıyönetimde ordunun emrine
girerler. Sıkıyönetim komutanının emrine girerler. Bunu söylüyorum. Şahıslar
kesinlikle tartışılmamıştır.”
Üye Hakim Murat Üründü:”Ama seminerde somut yer ve kişi isimlerinin
kullanılması emri sizin tarafınızdan verildiği söyleniyor.”

Sanık Çetin Doğan:”Şimdi şunu söylüyorum. Seminerde kişi ve yer isimleri
derken seminerin gerçekçi baza oturmasını sağlamak için planlarınızı
güncelleştirmek bakımından bunları yapın demişimdir. Bunun ötesinde planlarınızı
sıkıyönetim planlarını güncelleştiriyoruz. Bunları yaparken sanki burada burada
egemen harekat planına Ek-O sıkıyönetim planını yaparken biran için mevcut zaman
kesintisi içersinde elinizdeki bilgileri ortaya koyarak güncelleştirin dedim. Bu hiçbir
zaman bir uydurma balyoz planı değildir, darbe planı değildir. Bu sıkıyönetim
planıdır.”
Üye Hakim Murat Üründü:”Tamam Başkanım.”
Mahkeme Başkanı:”Buyurun avukat bey.”
Sanık İhsan Balabanlı müdafii Av. Ramazan Bulut:"Sayın Üye Hakim Peksak
Beyefendi pek üzerine alındılar da kastım o değildi. Efendim bir maddi gerçek bir
vaka ben bir vakanın tespiti adına konuştum. Bakın gene aynı hataya düştük. Sağ
olsun Sayın Çetin Doğan Paşam bunu izah ettiler. Ben izah edecektim bakın senaryo
hayali ama yer gerçek, kaynaklar gerçek, yaklaşma istikametleridir, tepelerdir,
dağlardır, okullardır, mevcutlardır. Kastım buydu olaya bütünüyle bakmak.
Teslimiyetteki kastım şu var metnin içine girmek bağlamında bunu söyledim. Burada
yanlış anlamayın burada hepimiz yetersiz olabiliriz bu bir literatür eksikliği olabilir, bir
vakadır. Bu imam hatipler olayı da bir vaka olarak bir gerçek bir olay olarak ama
doğru veya yanlış bakın buradan baktığımızda yeni görülüyor diye belirttim burada.
Ben bir tarihe dönüş bir daha doğrusu özeleştiri bağlamında bunları söyledim.
Teşekkür ediyorum. Alınmanıza gerek yok yani bu konularda.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Ben alınmak için söylemedim ya da
alındığımdan dolayı da söylemedim. Şimdi diyorsunuz ki dönüp dolaşıp aynı soruyu
soruyorsunuz bende diyorum ki aynı suçlama ile yargılanmakta olan 196 kişi var
veya 194 kişi var. Nihayetinde aynı soruları ve herkesin algısı ve hatırlaması da farklı
onu da görüyorsunuz. Bu sefer aynı soru sorulmasın mı? Sorulmasın mı?”
Mahkeme Başkanı:”Açalım avukat beyin mikrofonunu.”
Sanık İhsan Balabanlı müdafii Av. Ramazan Bulut:"Amacınız buysa bu konuda
özür diliyorum. Yani bu açıdan soruyorsanız özür diliyorum yaklaşımınız buysa.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Diğer açıdan da farklı bir şeyde söylemedim
zaten.”
Sanık İhsan Balabanlı müdafii Av. Ramazan Bulut:"Hayır, hayır gerçekten
Sayın Peksak zaten amacımız maddi gerçek ortaya çıksın.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Başka ne amaç güdebilirim? Siz onu söyleyin.”
Sanık İhsan Balabanlı müdafii Av. Ramazan Bulut:"Yani hayır ben sanki bazı
şeyler hala anlaşılmadı gibi bir imaj var. Bakın Sayın İddia Makamıyla.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”O zaman siz savunmanızın temelindeki hususu
(birkaç kelime anlaşılamadı).”
Sanık İhsan Balabanlı müdafii Av. Ramazan Bulut:"Geçen böyle bir tatlı
münakaşamız oldu ama bakın burada da aynı şeyi söylüyorum. Yani bizim amacımız
burada belirli şeyler aynı şekilde tekrar edilince sanki olay anlaşılmamış gibi bir imaj
yaratılıyor.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Avukat Bey burası bir televizyon kanalındaki bir
açık oturum toplantısı değil, bir üniversitedeki bir final veya bir pratik çalışmada fikir
yürütmede değil. Diyorum yine tekrarlıyorum. Atılı suçlama aynı, aynı suçlamadan
dolayı 196 kişi yargılanmakta. Bundan dolayı o soru diğerine de, diğerine de aynı
şekli ile sorulabilir, sorulmalıdır. Ondan dolayı diyorum. Kaldı ki Mahkeme Heyetinin
karar verecek olan biz olduğumuza göre nihayetinde somut gerçeğe de ulaşabilmek
için Heyetin o mantıktaki sorularını bilmiyorum siz nasıl, yani aynı soruyu yeniden

soruyorsunuz da şimdi birine sorduk onun cevabı aldık, o sorunun şeyi bitti, bundan
sonraki hiçbir kimseye aynı soruyu sormamak mı lazım?”
Sanık İhsan Balabanlı müdafii Av. Ramazan Bulut:"Efendim bakın alenilik
kavramını sürekli kullanılıyor. Ben bundan söylüyorum. Alenimiydi, gizli miydi? Konu
buydu.”
Mahkeme Başkanı: “peki.”
Sanık İhsan Balabanlı müdafii Av. Ramazan Bulut:“Yani uzatmamak
gerektiğini değerlendiriyorum teşekkür ederim.”
Mahkeme Başkanı:”Soru mu soracaksınız açıklamamı yapacaksınız? Kısaca.”
Sanık Süha Tanyeri:”Efendim Sayın Peksak’a bir soru cevap vermeyeceğini
biliyorum ama az önceki ifadesi aynen şu atılı suçu aynı olan 196 kişi yargılanıyor
atılı suçu aynı olan.”
Mahkeme Başkanı:”Evet.”
Sanık Süha Tanyeri:”Ama durumu aynı olan farklı kişiler var. Demek ki atılı
suçta aynı değil mi yoksa bir ayrımcılık mı var?”
Mahkeme Başkanı:”Kast, sevk maddesinin de aynı olmasından
kaynaklanıyordur 196 sanıklı iddianame.”
Sanık Süha Tanyeri:”Ya bilmiyorum ben duyduğumu söyledim sadece.
Birazda konuyu dağıtalım dedim.”
Mahkeme Başkanı:”Sevk maddesi üzerlerinde ama isnat edilen katılım fiilleri
farklı.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Farklı değilse Avukat Beyin ifadesine yeniden
geliyorum sanki kelime oyunu yapıyormuşuz yahut da böyle kaçamak bir münazara
çalışması yapıyormuşuz da haklının haksızın o mantıkta münazarada kimin galip
gelmeme noktasında ki şey değil. Biz iddianamedeki var olan suçlama ile ilgili olarak
sorular soruyoruz. Bu yeri geldiğinde de özetle tekrar söylüyorum. Aynı soru birden
fazla sanığa aynı şekilde sorulacaktır.”
Mahkeme Başkanı:”Peki evet herhalde İhsan Balaban’ın savunması bitti. Soru
sorma son söyleyeceğiniz bir şey var mı?”
Sanık İhsan Balabanlı:”Hayır.
Mahkeme Başkanı:”Yerinize geçebilirsiniz şimdi Metin Yavuz Yalçın’ın
duruşmaya iştirak ettiği bildirildi ama göremiyorum.”
Sanık Metin Yavuz Yalçın müdafii Av. Salim Şen:"Sayın Başkanım Metin
Yavuz Yalçın vekiliyim kendisi bir mide kanaması geçirdiği için yaklaşık 10 gündür
hastanede yoğun bakımda tedavideydi. Pazartesi günü taburcu oldu. 1 Hafta istirahat
verildi. Pazartesi günü duruşmaya iştirak edecek savunmasını da o gün yapacak.”
Mahkeme Başkanı:”Bana bir not geldi Metin Yavuz Yalçın Okmeydanı
Hastanesinden geldi diye yanlış mı okudum onu?”
Sanık Metin Yavuz Yalçın müdafii Av. Salim Şen:"Hayır hastaneden taburcu
oldu şeklinde belki gelmiştir.”
Mahkeme Başkanı:”Duruşmaya getirilmedi mi?”
Salonda konuşanlar oldu anlaşılamadı.
Mahkeme Başkanı:”Pardon ben yanlış anladım. Tutanağa da doğru geçirdik
sonra sanki orada arada kaldığı için savunma herhalde oraya odaklandık.”
Sanık Metin Yavuz Yalçın müdafii Av. Salim Şen:"Pazartesi sabahı gelecek
efendim.”
Mahkeme Başkanı:”Önemli değil Pazartesi’de yapabilir savunmasını. Ben bir
ismini yanlış algıladım oradan kaynaklandı. Emin Küçükkılıç sizin savunmanıza bir
ara verdikten sonra başlayalım isterseniz. Bölünmesin 15 dakika ara verelim.”
Duruşmaya ara verildi.

Duruşmaya kaldığı yerden devam olundu.
Mahkeme Başkanı:”Bir kısım sanıklar müdafii Av. Murat Eltutan’ın duruşmaya
katıldığı yine Çetin Doğan’ın Mahkememize verdiği dilekçe ile duruşmadan ayrılmak
istediğini bildirdiği ve ara vermede duruşmadan Mahkememizin izni ile ayrıldığı
görüldü. Buyurun.
Sanık Recep Rıfkı Durusoy:”Sayın Başkan çok özür dileyerek bir şey
söyleyeceğim arkadaşlar savunma yapıyor savunma yaparken diğer sanıklarda
izahta 71 numaralı sanık Recep Rıfkı Durusoy diğer arkadaşlarda izahta bulunmaya
çalışıyor. Sanıyorum bu usulden değil ve orada savunma yapan arkadaşlar da
kendilerini ifade etmeye yeterli zekaya sahipler diye düşünüyorum. Bizlerde ölmeden
evvel savunmamızı yapmak istiyoruz. Bu nedenle sizden anlayış bekliyoruz saygılar
efendim.”
Mahkeme Başkanı:”Peki biz o konuda yani gerekli anlayışı gösteriyoruz ama
şimdi ısrarla ben bir açıklama yapmak istiyorum deyince de yarın o bize tekrar siz
bizim savunma hakkımızı kısıtladınız”
Sanık Recep Rıfkı Durusoy:”Anladım efendim biliyorum efendim. Ben hem
arkadaşlara.”
Mahkeme Başkanı:”Diyebilirler onun için.”
Sanık Recep Rıfkı Durusoy:”Hem de zatıalinize bu durumu müdahil etmek
istedim sağ olun efendim.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”O talebiniz yalnız tam geçmedi yarın ilk önce
mikrofonu almadığınızdan dolayı yarın o kayıtlara geçtiğinde cümlenizin yarısı
çıkmayacak. Diyeceksiniz ki benim sözlerimin yarısı burada yok diyeceksiniz.
Gerçekten hayır ben dinleyemediğimden dolayı konuştuğunuz şekli ile çıkacak.
Salonda konuşanlar oldu.
Mahkeme Başkanı:”Peki sanık Emin Küçükkılıç siz Çetin Doğan savunmasına
başlandığı duruşma buradaydınız. Hakların hatırlatıldığı duruşma, evet CMK 147 ve
191. maddesindeki hakları biliyorsunuz. Müdafiiniz hazır. Savunmanızı yapacaksınız,
dinliyoruz sizi buyurun.”
Sanık Emin Küçükkılıç:”Ayakta yapmak istiyorum savunmamı.”
Mahkeme Başkanı:”Nasıl rahat ederseniz.”
Sanık Emin Küçükkılıç:”Bir alıntı ile başlamak istiyorum Sayın Heyet yahu mail
göndermek ne ki bu aynen aldım için böyle. Senin adına çıkar bir çete mensubu bir
e-mail gönderir. Bu çirkin bir teknoloji herkes adına buralardan her türlü haksızlık
yapılabilir. Bu Sayın Başbakanımızın 12 Mayıs’ta Balıkesir mitinginde söylediği söz
ve bu ifadesini tabi çok önemsiyorum. Ciddiye alıyorum. Aynı bu davada da balyoz
sözde balyoz darbe planında durum bu şekildedir. Kendisine nasıl aktarıldığını ne
şekilde aktarıldığını bu dava hakkında bilgi verildiğini tabi bilemiyorum ama bunu
buradan kendisine duyurmak istiyorum ki bilgisi olması açısından bir elden, balyoz
darbe planı da aynı şekilde çirkin bir teknolojiyle birileri tarafından yapılan bir
haksızlıktır. Buradan Başkanım size dönmek istiyorum. Burada 1-2 ay önce Süha
Tanyeri savunması esnasında mavi bir klasör verdi ve dedi ki; bunun içinde 100 adet
kadar sahtekarlık emareleri ispatı var bunu veriyorum dedi. Hemen oradan şeyimiz
Aydın Bey hemen Hızır Reis gibi geldi aldı size verdi, siz açtınız baktınız ama iade
ettiniz tabi kayıtlarda var şu anda hatırlamadığınızı anımsıyorum ama.”
Mahkeme Başkanı:”Yok, yok hatırlıyorum.”
Sanık Emin Küçükkılıç:”Kayıtlara geçtiğimiz zaman.”
Mahkeme Başkanı:”İmza için.”
Sanık Emin Küçükkılıç:”Çok açık görülecek evet imzası eksikti onun için iade
ettiniz yani niyeiade ettiniz diye sormuyorum herhalde benim görevim burada sadece

cevaplar vermek sorular sormak değil size. İmzası olmadığını siz hukuka uygun veya
geçerli bir hukuki olarak geçerli olmayan bir doküman olarak kabul ettiniz. Ancak
sözde balyoz planı da aynı şekilde imza taşımayan kimsenin imzasını taşımayan
aynı şekilde bir belge e tabi burada Sayın Savcımın dün hatırlattığı gibi savunma
mantıki olmalıdır dedi. Ben bir adım daha ileri gidiyorum. Yargılamanın bütün
safhaları mantıki olmalıdır. O zaman imza taşımayan balyoz darbe planı,
iddianamenin temel direği zaten biraz önce Sayın Peksak’ta dedi. Bütün 196 kişi
hakkında yanı şey yani benim anladığım bu kutsal görevi 196 kişi kabul etmiş
olmasıyla suçlanıyoruz. Dolayısı ile burada aklıma mantık yürüterek gelen soru ayını
imzası olmayan belgeyi acaba siz bir durumda kabul etmediniz, bu durumda nasıl
kabul ettiniz? Tabi bu sorunun cevabını bu mahkeme sürecince ben takip edip
adaletin tecelli etmesine kadar cevabını almaya çalışacağım. Şimdi geçen
duruşmada Sayın Başkan bir sözünüz var ben bazı şeyler bu yargılama esnasında
aklımda kaldı. Bir tanesi avukatımın sözü dedi ki; onu hiç unutmuyorum. Hukuk
demek delil demektir dedi. Bunu hiç unutmadım ben çünkü derin bana göre derinliği
olan bir şey yani. Deliller varsa hukuk var deliller yoksa hukuk yok. Yani bizim davada
da benim gördüğüm tabi takdir sizin, doğru dürüst hiçbir delil yok. Dolayısı ile bu
durumda avukatımın tarifine göre hukuk yok sonucuna çıkıyor bu yargılamada.
İkincisi geçen önemli konuşma ve söz, aşağı kaçıyor konuştukça. Dediniz ki; şeyden
bahsediyorduk 11. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı hatırlayacaksınız bu dangalak
karar nereden çıktı? Kararın içinde yani özel şeyler yazılmış bunlar hukuki değil
dolayısı ile yok hükmündedir dediniz. Yani bir şey hukuki değilse yok hükmündedir.
Benim aklımda bu kaldı. Yani ikinci bu yargılamada öğrendiğim şey eğer bir şey
hukuki değilse yok hükmündedir. Şimdi eğer sizin mantığınıza göre gidiyorum. Bu
balyoz darbe planındı imza yoksa ki Süha Tanyeri’nin klasöründe kaynak belli
parmak izi var. Şeyler kayıtta yani kimin olduğu imzada olmasa belli ama balyoz
böyle hiçbir şeye belli değil. Baransu getirmiş kim getirmiş, kim vermiş bu adam aklı
baliğ midir, yerinde midir, efendim esrarkeş midir yani sağlam bir adam mıdır,
güvenilir bir adam mıdır? Bu getirdiği şey ne derece belli değil ama durum bu şekilde
gerçekleşti. Dolayısı ile aynı mantıktan hareket edersek yani imza yoksa hukuki
geçerliliği yoktur. Hukuki değilse yok hükmündedir. O halde balyoz darbe planı yok
hükmündedir. E yok hükmünde ise seminerde görüşülmesi mümkün değildir.
Olmayan bir şeyin seminerde görüşülmez. O zaman seminerin kendisi kalıyor ki
seminerle ilgili kayıtlar efendim suç teşkil etmeyen kayıtlar olarak bu iddianamede yer
almış. Dolayısı ile buradan sonuç olarak sizin mantığınıza göre yani balyoz darbe
planı diye bir plan yoktur, hukuki değildir, yok hükmündedir. Dolayısı ile benimde
buna buradaki iddialara vereceğim herhangi bir cevap yoktur. Bu iddiaları
reddediyorum ve kabul etmiyorum bu gerekçeyle. Ayrıca buna ilaveten bir imza
taşımamasına rağmen bir takım sahteliklerde var yani bir şeyi 2003 yılında yapılan bir
şeyde ileri tarihli şeyler olamaz yani hiç kimse kahin yani bilici olamayacağına göre
ileri tarihli hususlar ki birden çok fazla. Bunlar birtakım sahteliklerin olduğunun
işaretidir. Dolayısı ile bu sahtelikler nereden çıkmıştır? Kim yapmıştır? Bununda
araştırılması gerekir nasıl ki Sayın Üyemiz defterinizde dedi bir sanık için efendim
oyun bitti yazıyor. Bu ne anlama geliyor? Tabi ayrıntılı bir sorgulamanın işareti olarak
aynı ayrıntılı bakış açısı bu sahtelikler nereden olmuştur da da olmasını ben
bekliyorum. Belki ilerleyen safhalarda olacaktır. Ama şu anda çok merak ettiğim bir
şey bunlar nedir, niçindir, nasıl yer alıyor? Nasıl bunları doğru kabul edip suçlamalar
ve sorular sorabiliyoruz, suçlamalar yapabiliyoruz? Şimdi benimle ilgili yapılan
seminerde sunum yaptığım için bir suç isnadı var. Bu suç isnadı siz seminerde örgüt
amaçlarına uygun sunumda bulundunuz o konuya cevap vermek istiyorum. Açalım.

Evet şimdi ben sunumumun 1. bölümünde bana verilen görev sıkıyönetim planın 1.
Ordu yapmaz yani bunu aslında ben 3. Kolordudan katıldım. Bütün Kolordular
yapıyor. Bir kişiye piyango vuruyor 2’yede vurabilirde zaman yetmeyince bir kişi
bunun takdimini yapıyor bana vurdu piyango. Şimdi İddia Makamı diyor ki; siz örgüt
amaçlarına uygun bir sunum yaptınız. Yani bunu anlamı balyoz darbe planındaki
hususları örtülü olarak bu sunumda efendim prova ettiniz, açıkladınız, sundunuz.
Şimdi ama buna ait yani bu iddiaya ait somut şu cümlenizde şunu diyerek, şunu
yaparak gibi somut şeyler yok. Ben şimdi bu benim sunumum balyoz darbe planı
sözde lafını unutuyorum. Sözde balyoz planına uygun onu içeren onu örtülü olarak
anlattığım bir sunum olmadığına dair yaptığım sunumdan bazı hepsini değil hepsini
zaman almak istemiyorum. Süratle gitmem için bazı kesitler aldım diyorum ki planın
faraziyesinde ben buradan işaret edebiliyorum ama siz takip edebilirsiniz. Atlıyorum
kavuniçi olanlara dikkati çekmek istiyorum. Donanma Komutanlığı plan görevleri
gereği bölge dışında olacağından sıkıyönetimde görev almayacağı farz ve kabul
edilmiştir. Şimdi balyoz darbe planında biliyorsunuz suga planı var, işte oraj planı var
yani eğer bu balyozla ilgili ben bir sunum yaptıysam yani Donanma Komutanlığının
görevli olması lazım. Yani göre vermem gerekiyor. Ama ben görev vermediğime göre
demek ki benim balyoz ile ilgili bir sunumum yok. Bunu çağrıştıran üstü kapalı bir
durum yok. Dolayısı ile bu önemli bir delil. Bu arada fişek harekat planı gereğince
intikal eden birliklerimizde emirden düştük yani fişek harekat Güneye Irak Cephesine
veya işte Güneydoğu Anadolu’ya ve bazı bir senaryo gereği birlikler yollamışız, bunu
sıkıyönetim planı içerisinde yani 1. Ordu sorumluluk sahası içinde bu birlikler görev
almayacak diyorum. Dolayısı ile balyoz planında da böyle ayrılan giden yok tümden
hepsi var. Devam, vazifemizi şöyle tespit etmişim 1. Ordu Komutanlığı sorumlu bölge
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasıyla belirli nitelikte korumak ve bozulan devlet
otoritesini yeniden tesis etmek maksadıyla hareket için teşkilatlarımız tamamlayacak.
Trakya’da falana karşı savunma tedbirlerini arttırırken filana karşı asgari emniyet
tedbirleri alacak. Şimdi yani bu darbe planında böyle bir efendim başka bir ülkeyle bir
mücadele mümkün değil. Sorumluluk bölgesinde beliren iç tehdidi bertaraf edecek
genel güvenlik asayiş ve kamu düzenin sağlayacak ve müteakip harekata hazır. Yani
hem ileri cephede şunu yapacak geri cephe geri bölge emniyetinde şunu yapacak ve
sonunda müteakip harekatı yani bundan sonra ne emredilecekse yapacak
anlamında. Devam edelim. Harekat tasarısı, atlıyorum hepsini okumuyorum. Son
satır 3. safha, garnizonlara dönüş ve müteakip harekata hazırlık safhası. Yani şimdi
bir darbe planında garnizona dönüş işi yarım bırakma diye bir şey yok. Yani dolayısı
ile bu sunum senaryoya göre yapılmış bir sunum olduğu apaçık belli. Devam
ediyorum. Gene kavuniçi olan İstanbul’da bulunan Kuzey Deniz Saha Komutanlığı ve
15. Füze Üs Komutalığı ayrıca sefer görevlere bulunması ve geri kalan unsurlarla
ancak kendi emniyetlerini sağlaya bilmesi nedeni ile bu komutanlıklara asayiş görevi
verilmeyecektir. E Balyoz planında verilmiş. E demek ki benim sunumum üstü kapalı
falan değil. Yani senaryoya uygun. 1. Ordu bölgesinde en kritik tesis Tüpraş’tır. Ne
alaka şimdi darbe planında Tüpraş var mı? Bu nedenle havadan ve karadan
korunması için gerekli planlar var, planlar güncellenerek sıkıyönetim komutanlığına
gönderin. Yani şimdi darbe planı havadan karadan bir tehdit var mı? Havadan da
kastı yani düşman yani sınırdaki bahsettiğim biraz önce düşmanın geri bölgeye
yapabileceği etkiler ve kritik bir tesis olan geri bölgedeki Tüpraş. Yani akaryakıtımız
olmazsa nasıl savaşacağız? Devam edelim askeri dinlenme tesisleri can güvenliği
nedeniyle askeri birlikleri sığınağının halkın iskanında kullanın. Bu senaryoda verilen
bir sorunun çözümü böyle olacak. Askeri okullarda da halkın barındırılması
sağlanacak, gene senaryoda balyozda böyle bir şey yok. İaşe ve diğer acil

ihtiyaçların karşılanması icra faaliyet icra edilecek faaliyetler doğal afet planları ile
birleşti. Yani balyoz planında doğal afet planını ne alaka yok devam edelim. Şimdi 2.
bölümde yaptığım sunumun 2. bölge geri bölgesi hasar kontrol planı sıkıyönetim
planı bitti bunu da görev vermişler. Bunu da anlatıyorum. Ama burada ilginç bir şey
var yani ötekinden farklı 1. sıkıyönetim planından bir suç isnadı da var onu
göstereceğim. Vazifemiz yazıyor orada fakat ondan önce şimdi şeyde iddianamenin
231. sayfasında yazan bir şey orada yok ben alıntıyı okuyorum. Suçlamayı. 231.
sayfadan takip edilebilir Diyor ki; balyoz harekat planı içersinde teşkil edilecek olan
atlamış nokta nokta hasır tespit timleri şeklinde de kategoriler arasında hasır tespit
timlerinin de yer aldığı görülmekte, bu konuda 1. Ordu sorumluluk bölgesinde 176
personelin hasar tespit timlerinde de görevlendirilmek üzere belirlendiği önceki
bölümlerde de belirtilmiştir. Buna paralel olarak diye şimdi bir buna paralel olarak.
Yani şimdi burada çok açık belli değil yani balyoz darbe planı araştırdım yani bunu
biz yapmışız ya ben araştırırım yani yok. Yani hasar tespit timinin ne yapacağını ne
görevi olduğunu açıklayan bir bölüm yok. Yani zaten profesyonel birinin yapmayacağı
bir timler görevlendiriyorsunuz bunların ne yapacağını söylemiyor. Ama öğle geçiyor
ki 70 küsur yerde yani internetten search ettim aradım data base yüklemişler bizim
iddianameyi böyle tak çıkıyor kaç tane. Hasır tespit teme yazıyorsunuz kaç yerde
geçiyor. Yani 100’e yakın yerde geçiyor fakat hiçbirinde açıklama yok yani ne yapar
bu. Ama anlıyorsunuz ki kötü bir şey yapar olumsuz manada. Şimdi Feyyaz
Öğütçü’nün Savcılık sorgusunda amiralim orada oturuyor evet. Balyoz harekat planı
ve seminerde benzer şekillerde ifade edilen ve bir kısmı tespit edilen, bir kısmı tespit
edilen dediği daha önceki sorularda bu HSBC ve sinegoglar bombalanmıştı şimdi
nerelere yamanıyoruz. Tespit edilen bu timlere siz personel görevlendirdiniz mi? Bu
timlerin görevleri nedir? Sorusundan anlıyorsunuz ki yani bu kötü bir şey yani. Hasar
tespit timi hasar veren, halkı ne bileyim işte hani böyle cami bombalamak gibi bilmem
ne gibi olumsuz manada bir şey. Şimdi nerede kaldık şurada kaldık buna paralel
olarak bu bir kül olarak gibi bir kelime. Şimdi buna paralel olarak dediği zaman ben o
başkanımın o şeye bakmasını bekliyorum.”
Mahkeme Başkanı:”Evet.”
Sanık Emin Küçükkılıç:”Evet paralel olarak.”
Mahkeme Başkanı:”Ekranda da çıktı buradan da görüyoruz biz.”
Sanık Emin Küçükkılıç:”Evet. Sayın başkanım yani anlamanızı istiyorum.
Gerçekten bir problem var burada.”
Mahkeme Başkanı:”Şuan önümüzdeki bilgisayarlarda sizin görüntünüz değil o
slayt olarak hazırladığınız görüntü açık.”
Sanık Emin Küçükkılıç:”Şimdi paralel olarak dediğine göre yani sizde sunum bende
sunumumda böyle olumsuz manada tahripler yapan halkı işte orayı buraya
bombalayan, camileri bombalayan hatta hızını alamayarak böyle bir şeylerden
bahsetmem lazım. Bakalım bahsediyor muyum, şimdi ne diyorum? 1. Ordu
Komutanlığı vazifeyi şöyle demişiz 1. Ordu Komutanlığı bölgesinde iç tehdit ve doğal
afetler nedeni ile yani hasar kontrolü sadece iç tehdit değil yani birde doğal yani işte
tsunamiyi gördük yani aldı götürdü her yer Japonya karıştı. Yani askerler piyasada
yoktu biz maşallah bak hazırlanmışız evvelden. Doğal afetler nedeni ile meydana
gelebilecek hasara ve tahriplere karşı korumayı sağlamak maksadıyla lojistik birlik ve
tesisleriyle yani biraz önce (Bir kelime anlaşılamadı) ve sivil imkanları yeniden
teşkilatlandırarak günlük hayatın aksaksız devamını sağlayacak. Şimdi bu paralel
değil Sayın Başkanım yani balyoz darbe planında hasar verecek anlamında bir ifade
var. Bende günlük hayatın aksaksız devam bu paralel değil. Şimdi bu bunu sehven
mi kategorisine sokacağız İddia Makamının, benim kanaatim 8 aydır ben suçsuz

olduğuma inanıyorum. Yatan biri olarak yani sehven değil kasten gibi geliyor bana
takdir sizin tabi Heyetinizin, Mahkemenin takdiri ben anlatıyorum gerçekleri. Yani
deyelim ki yani kasten dikkatten kaçtı e o zaman yani İddia Makamının iddia ettiği
ben balyoz darbe planı ile ilgili bir üstü kapalı altı açık bir şey anlatmamışım yani
senaryoya göre verilen görevi yapmışım. Devam edelim. Gene harekat tasarısında
günlük hayatın aksamadan devamını diyor. Atlıyorum kavuniçi hasar kontrol timleri
hazır bulundurulacak ve hasar vukuunda en seri biçimde olaya müdahale edilmesi
sağlanacaktır. Yani o günlük hayat yani tsunami vurdu işte ekmeğe bilmem nesi
günlük hala hayat devam edecek, tedbir alacağız bu timlerle. Ama adı ne timlerin
hasar kontrol timi, iddianamede ne diyor? Hasar tespit timi diyor. Yani bir kelime farklı
3 kelimenin ikisi ayni biri farklı yani şimdi nasıl paralel olarak oluyor bu. Yani dedi ya
bağlaç buna paralel olarak dedi iddianamede. Hemen altında benim sunumumun ses
çözümü aynı bu anlattıklarımı yazıyor. E bu paralel değil çakışıyor. Hasar kontrol timi
de anlatıyorum o hasar tespit timi diyor. Hiçbir paralelliği yok. Yani ben 8 aydır. Yani
boşuna kaldığımı düşünüyorum. Kasten midir, sehven midir nedir? O sizin
Mahkemenizin takdiri ama yani suçlama yanlış yani bide şu yön var Sayın Başkanım
ya diyorlar ki siz diyorlar balyoz darbe planını diyor bak bu kelimeler bu cümleler
benziyor veya aynı o halde diyor sen balyoz planını sen yaptın. Kanıt yok. Eğer ben
balyoz bu hasar kontrol tespit timlerini yaptıysam ben bir kere hasar kontrol timi
demem lazım. Demek ki bende darbe planını ben yapmamışım veya oradan
almamışım onlar benden almış. Nasıl almış? Hasar lafını amiyane tabirle çok seksi
bulmuşlar. Yani hasar lafı akraktif yani ilginç gelmiş. Yani bu çok satar demişler
piyasa tabiri ile hasar üzerinden gitmişler. Hasar kontrol tespit yapıp olayı bana
yamamışlar. İşte yani atılı suç diyorsunuz biraz sonra bana söyleyeceksiniz.
Hakikatken, gerçekten tam anlamıyla suç atılmış üzerime. Benim kanaatim bu
şekilde. Efendim devam edelim. Bitiriyorum yani hem arkadaşlar hem sizin dikkatiniz
öldü. Bakın 3. safha bir iki üç okumuyorum. Yani zaman önemli. 3. safha normal
koşullara dönüş safhası. Yani bir darbe planında normal koşullara dönülür mü?
Devam edelim. Bakın hasar kontrol timleri nasıl kurulacak? Ne tür şeyler olacak? Ne
derece ağır enkazlar okumuyorum. Hani bunda tahrip eden bir şey yok. Yani atılı suç
hakikaten atılmış üzerime. 8 aydır içerideyiz. Sayın Başkanım gördüğünüz gibi
anlatmaya çalıştığım konu, sunumunda balyoz darbe planını değil, seminer
senaryoda biz bunlara eskiden senaryoya mesele denirdi. Yani sorunlar yumağı.
Sorunlar yumağına çözüm bulun derler bize görev. Bunu çözüm bulurduk, burada da
yaptığımız senaryodaki sorunlara çözüm ama neye göre sırf senaryo değil, devam
edelim. Bir takım efendim kaynaklarda kullanmamız lazım. Yani bir şeyi çözerken
neye göre yapıyorsun. Yani tabiri caizse üfürerek olmaz. İşte sıkıyönetim planı.
Sıkıyönetim planına çıkarılmış MY 174/1 sıkıyönetim uygulamaları yönergesi, geri
bölge hasar kontrolü ile ilgili falanca yazıyor burada ismi. Geri bölge harekat
talimnamesi. Devam edelim son. İşte burada, kamu personelini falan soru olarak
belki soracaksınız. Görev dağılmasında sıkıyönetim planı madde olarak onu da
koydum dolayısı ile ben tamamen üstü örtülü, bu tarafı örtülü, bu tarafı örtülü değil
hakikaten, gerçekten bana ne görev verildi ise daha önce katıldığım bütün
seminerlerde yaptığım gibi bu görevin icabını yaptım. Ve de burada da size
heyetinize takdim ettim. Maruzatım bu kadardır.”
Mahkeme Başkanı: “Nüfus adli sicil kaydınızı okuyorum. Emin Küçükkılıç. Halil
oğlu Sıdıka’dan olma. 17.03.1956 doğumlu, Balıkesir Bandırma, Edincik”
Sanık Emin Küçükkılıç: “Edincik”
Mahkeme Başkanı: “Karakadı”
Sanık Emin Küçükkılıç: “Karakadı”

Mahkeme Başkanı: “Nüfusuna kayıtlı. Doğru mu size mi ait?”
Sanık Emin Küçükkılıç: “Doğru.”
Mahkeme Başkanı: “Adli sicil kaydınızda bir ilam yok. Klasör 157 dizi 134 ile
65 arasında Emniyette alınan, İstanbul Emniyetinde alınan ifadeniz var. Bununla ilgili
bir açıklama yapacak mısınız? Doğru mu ifadeniz?”
Sanık Emin Küçükkılıç: “Başkanım orada sunumu yaptığım bu sunum ile ilgili
bir pasaj vermişler. Bunu siz mi yaptınız. Ben o zaman tabi hatırlamamışım. Bu
sunum benim değil bu sunum harekatla ilgili ben istihbaratçıyım falan diye bu sunum
benim değil demişim. Ama burada tabi iddianamede geçiyor. Burada da söylediğim
gibi bunu düzeltiyorum.”
Mahkeme Başkanı: “Bu sunumu yaptığınızı hatırladınız şimdi de bunu
açıkladınız.”
Sanık Emin Küçükkılıç: “Konu aydınlandıkça hatırladım.”
Mahkeme Başkanı: “Aynı klasör 163, 164’te Cumhuriyet Başsavcılığında
alınan ifadeniz var.”
Sanık Emin Küçükkılıç: “Doğrudur. Kabul ediyorum.”
Mahkeme Başkanı: “Kabul ediyorsunuz. 2 sayfadan ibaret. İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığında, siz sadece bir paragraf açıklamada bulunmuşsunuz.
Emniyete verdiğim ifademi kabul ediyorum demişsiniz. Şu anda da onunla ilgili
açıklama yaptınız. Dizi 171’de Hakimlikteki savunmanız var. Onunla ilgili açıklamanız
var mı?”
Sanık Emin Küçükkılıç: “Kabul ediyorum”
Mahkeme Başkanı: “Kabul ediyorsunuz.”
Sanık Emin Küçükkılıç: “Evet doğrudur.”
Mahkeme Başkanı: “Peki, sanık müdafiinin savunmaya ilave edeceği bir husus
olup olmadığı soruldu.”
Sanık Emin Küçükkılıç müdafii Av. Mustafa Kavaklıoğlu: “Sayın Başkan
savunmaya geçmeden önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine ve Hakimler
Savcılar Yüksek Kuruluna yapacağımız başvurularda delil olarak kullanılmak üzere
duruşma salonunun resimlerinin, salonda bulunan ses ve görüntü kaydeden
cihazların sayısının, model marka ve teknik özelliklerinin tarafımıza yazılı olarak
verilmesi için talebimizi içerir dilekçeyi sunuyorum.”
Mahkeme Başkanı: “Onu salonun yönetiminden sorumlu Silivri Cumhuriyet
Başsavcılığına verirseniz onlar size o konuda bilgi verirler. Biz alalım ama asıl
muhatabı Silivri Cumhuriyet Başsavcılığıdır. Buyurun.”
Sanık Emin Küçükkılıç müdafii Av. Mustafa Kavaklıoğlu: “Sayın Başkan,
öncelikle potansiyel suçlu olarak, suçlu sayılarak başımıza sarkıtılan dinleme
cihazları altında görüntülü, fiili cezaevi koşullarında savunma yapmaktan bir hukukçu
olarak utanç duyduğumu belirterek başlamak istiyorum. Bu aşamada müvekkilin
savunmasına ekleyeceğimiz başkaca bir husus yoktur. Ancak ileriki aşamalarda
savunmalara esas olmak üzere bazı konuları başlıklar şeklinde kayıtlara geçirmek
istiyoruz. Her şeyden önce Özel Yetkili Mahkemeler yanlış kurulmuş adaletin
temsilcileridir. Evrensel hukuk düzleminde mahkum edilmiş bu mahkemelerin dürüst
yargılama yaparak, adalet dağıtacağına inancımız yoktur. Bunun yanında müvekkil
hakkındaki suçlamanın ayrıntısı, yüklenen suçun unsurlarını içerecek şekilde belirli
ve olaylar ile ilişkilendirilmiş şekilde iddianamede gösterilmemiştir. Bizce gösterilmesi
de mümkün de değildir. Ceza sorumluluğu şahsidir. Müvekkil ancak kendi fiilinden
dolayı sorumlu tutulabilir. Bu durumda müvekkil açısından hangi davranışı nedeni
ile? Nerede? Ne zaman? İsnat edilen suçu işlediği ayrıntıları ile açıklanmalı, deliller
ve olaylar ayrıntılı olarak ilişkilendirilerek gösterilmelidir. İddianame ise bu konuda

ketumdur. Ancak Mahkeme tutukluluk kararlarında ısrarlı olduğuna göre bu konuda
gördüğü ayrıntıyı bize gerekçeleri ile göstermelidir. Genel ve toptancı bir anlatımla
iddianamede yapılan suçlama hukuku ayaklar altına almaktır. Bu gerekçeler
ayrıntıları ile tarafımıza açıklanmadıkça savunma yapmamız mümkün değildir.
Gerekli de değildir. Ayrıca gizlilik kararı ile başlayan akıl almaz al bırak yöntemleri ile
devam eden ve gerçek anlamda yeni bir delil bulunmamasına rağmen tutuklama
kararları sürdürülebilen. Dosyadaki belge ve delillere özel çabalar ile ulaşmamız
beklenen hatta bir kısmına ulaşmamız engellenen bir yargılama yöntemi ile yüz
yüzeyiz. Türk Ceza Kanunu 250, 251 ve 252. maddeleri yargılama hukukunun doğal
evrimci yolundan saparak, değerli bir hukukçumuzun deyimi ile düşmanla savaş
hukuku haline gelmiştir. Dürüst ve adil yargılama kurallarına ve eşitlik ilkesine aykırı
düzenlemeler içermektedir. Anayasanın 2. 10. 36. ve 38. maddelerine, Avrupa İnsan
Hakları sözleşmesinin 5 ve 6. hükümlerine aykırıdır. Ceza Muhakemesi Kanununun
100/3 maddesinde belirtilen suçlar ile ilgili Yargılama Makamı bu suçun işlendiğine
dair somut delillere dayanan kuvvetli şüphenin, şüphe nedeninin varlığını, diğer
tutuklama nedenlerini sanığın kaçacağı veya delilleri karartmaya çalışacağı delilleri
ile somut bir şekilde açıklamak zorundadır. Tutukluluk, ceza infazının güvenceye
alınması için kullanılmamalıdır. Tutukluluk bir siyasi tedbir veya bir ezaa aracı
olmamalıdır. Tutuklama nedenlerinde yasallık temeldir. Tutuklama için Ceza
Muhakemesi Kanunun aradığı bütün şartların aynı anda bulunması gerekir. Ağır
Cezalık suçlarda dava bitene kadar tutukluluğun zorunlu olması 1951 yılında
kaldırılmıştır. Ama Özel Ağır Ceza Mahkemeleri pratiğinde tutuklama bir rehin alma
anlayışı ile kullanılmaktadır. Bu uygulama, Anayasanın 19 ve 90, Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesinin 5/3’üncü maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
içtihatlarını ayaklar altına almaktadır. Belirtilen nedenler ile müvekkilimin koşulsuz
olarak tahliyesini ve beraatini talep ediyorum. Saygılarımla”
Mahkeme Başkanı: “Evet, CMK’nın 201. maddesi gereğince soru sormak
isteyen var mı?”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Ben sorabilir miyim Başkanım?”
Mahkeme Başkanı: “Şimdi bir de, bir konu var. Jandarma komutanımız
nerede? En arkada duran vatandaşımız, Türk Bayrağı ile buraya girmek suretiyle
neyi anlatmak istiyor acaba onu öğrenebilir miyiz? Buradakiler herkes Türk vatandaşı
yani kimsenin bayrağa karşı bir saygısızlığı yok. Güvenlikten sorumlu kıdemli
komutanımız kim ise bununla bir ilgilensin. Buyurun Hakim Bey.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Siz atılı suç tarihinde, İstanbul Maslak’ta NATO
kolordusu, İstanbul İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yapıyordunuz.”
Sanık Emin Küçükkılıç: “Evet. NATO kolordusu istihbarat şube”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Ben sorgudaki savunmanızdan okuyorum da,
şey olduysa daha sonra usule ulaştığımızda şey yapalım.”
Sanık Emin Küçükkılıç: “Tabi.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Şube Müdürü olarak görev yapıyorum.
Mensubu bulunduğum görevim gereği, benim görevli bulunduğum birim, idari yönden
Genelkurmay Başkanlığına, harekat bakımından ise NATO’ya bağlıdır. Şimdi birinci,
organik olarak, 1. Orduya bağlı bir birlik mi bu?”
Sanık Emin Küçükkılıç: “Efendim değil,”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Evet.
Sanık Emin Küçükkılıç: “Orada söylediğim gibi NATO birliği”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Yok bu plan seminerine de özellikle davet
üzerine katıldım diyorsunuz sorguda. E şimdi özel daveti kim yaptı?”

Sanık Emin Küçükkılıç: “Ya ben, bir üst komutanlığımdan aldım. Yani dolayısı
ile silsile yolu ile gelmiştir.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “O zaman şimdi şöyle, o atılı suç tarihi itibari ile
normal şartlar altında bu plan seminer çalışması ile ilgili olarak, sizin yani çalışma
yapma vakti noktasında tebligat veyahut da bu davet hangi sürede geldi? Bu
sunumları hazırlayabilme açısından siz kendiniz mi çalışma yaptınız, yoksa sunumlar
hazırlanmış, üzerinde çalışılmış bir sunumu mu sundunuz?”
Sanık Emin Küçükkılıç: “Hayır, yani bize komutan, hiyerarşik kanaldan aynı
şekilde görevlendirdi. Görev geldi. Ben katılma görevini ve bu seminerde ne
yapacağımı öğrendim. Ondan sonra gerekli hazırlıkları yapmaya çalışarak,
gördüğünüz sunumu hazırladım.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Evet.”
Sanık Emin Küçükkılıç: “Ve komutanlarımın karşısına çıktım.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Evet.”
Sanık Emin Küçükkılıç: “Yani durumu da idare ettim orada yani.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Estağfurullah, o konuda artık takdir sizin. O
değerlendirme. Şimdi normal şartlar altında siz, işte birim olarak 1. Orduya bağlı
bulunmayan.”
Sanık Emin Küçükkılıç: “NATO kolordusuyuz biz yani.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Heh NATO kolordusunda görevlisiniz ve
istihbarat müdürü olarak görev yapmaktasınız.”
Sanık Emin Küçükkılıç: “İstihbarat Şube Müdürü, CTU geçer.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Evet.”
Sanık Emin Küçükkılıç: “Yani.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “En öz ifade ile ben, görev yapmaktasınız.
Temeldeki tabi göreviniz de istihbarata yönelik bir çalışma olsa gerek diye
düşünüyorum. Adı üstünde olduğuna göre.”
Sanık Emin Küçükkılıç: “Tabi.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Sunumunuzun içeriği ise genellikle iç tehdit
hatta doğal afet ya da bir deprem olması halindeki alınacak önlemler, yapılacak veya
aktarılacak telafi edilebilmesi noktasında meydana gelmiş olan, hasarın, doğal afet
de ya da depremde, onla ilgili bir çalışma yapılması öngörülüyor. Şimdi daha önce
burada savunmasını yapan mesela, Faruk Oktay Memioğlu’nun, o atılı suç tarihi ile
Adapazarı 1. Piyade Tugay Komutanlığında o zaman görev yapıyor. O tugay
komutanlığının birebir görevi, o tarih itibari ile doğal afetler ya da deprem ile ilgili bir
hadise meydana gelirse, direk hatta o birlik onun için var olduğu belirtildi kendisi
tarafından. Hatta Ege Ordusuna da angaje bir ordu olduğu, birlik olduğu sonrasında
bir durum olduğunda, Ege Ordusuna aktarılacağı hatta günümüzde de Ege Ordusuna
bağlandığını da beyan etmiş olabilir. Onu şu an tam hatırlamıyorum. Şimdi özel
olarak tahsisli, doğal afet ya da deprem ile ilgili bir birlik var iken, böyle NATO’da
görevli olan ve istihbarat ile ilgili bir görevde bulunan bir kişiye bu sunumun veya bu
şekilde bir görevin verilmesi doğru mu?”
Sanık Emin Küçükkılıç: “Şimdi, doğru mu?”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Veya siz kendi ifadenizle durumu da idare
edebilmeniz açısından sıhhatli bir yaklaşım tarzı mı?”
Sanık Emin Küçükkılıç: “Şimdi ben o konuda bir şey söylemem. Söylersem
dinleme cihazları var, ondan sonra.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Dinleme cihazlarına gerek yok. Kulaklarımız
var. Biz sizi duyarız.”

Sanık Emin Küçükkılıç: “Yani, Sayın Savcı buradan der ki, bu söyledikleriniz
şeye uygun mu? Onun için yorum yok.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Teşekkürler Başkanım, başka sorum yok.”
Sanık Emin Küçükkılıç: “Yalnız, yani bir şeyi orada ilave edeyim. Yani geldiniz
geldiniz orayı sormadınız. Yani takdim ettiğim konu harekat konusu idi. İstihbaratçı
olarak ben niye takdim ettim diye soracağınızı ben zannettim. Böyle ona göre
hazırladım ben kendimi. Harekat şube müdürü.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Varsayımsal sorularla uğraşmayalım, aklınıza
gelen sorularla uğraşıyoruz.”
Sanık Emin Küçükkılıç: “NATO kolordusunda Amerikalı Patton’dı. O
katılamayacağı için onun yerine ben istihbaratçı olarak devreye girdim.”
Mahkeme Başkanı: “Peki, şimdi tabi Emin Küçükkılıç biraz da böyle
savunmasının şekli itibari ile müsehama gösteriyoruz ama biraz sınırı aşmayalım.
Artık akşam oldu biraz da çokta fazla sıkmama adına da müdahale etmedim ama
biraz sınırlama koyalım davranışlarımıza. Buruyun. Soru sormak isteyen var mı?”
Üye Hakim Murat Üründü: “Size ait olduğu iddia edilen bir sunum var. Yine siz
de zaten slaytta gösterdiniz. Kamu görevlerinin devralınması için önceden belirlenmiş
olan personel görevlendirmeleri icra edilecektir. Bu maksatla atanacak asker ve sivil
şahıs listesi, sıkıyönetim komutan yardımcılıklarınca güncellenmiş ve önceden
sıkıyönetim komutanlığına gönderilmiş olacaktır. Şeklinde ibareleriniz olduğu iddia
ediliyor. Doğru mu bu ibareler?”
Sanık Emin Küçükkılıç: “Tabi tabi doğru yani”
Üye Hakim Murat Üründü: “Doğru”
Sanık Emin Küçükkılıç: “Ses çözümlerinde geçiyor.”
Üye Hakim Murat Üründü: “Şimdi bu ibarelere baktığımızda, bir istihbarat
çalışmasını gerektirir ibareler var. Bu maksatla atanacak asker ve sivil şahıs listesi
yani önceden bir liste tespit edilmesi lazım. Onu anlıyoruz veya o şekilde anlaşılıyor
bu ibarelerden. Çünkü bu maksatla atanacak asker ve sivil şahıs listesi sıkıyönetim
komutan yardımcılıklarınca güncellenmiş ve önceden sıkıyönetim komutanlığına
gönderilmiş olacaktır.”
Sanık Emin Küçükkılıç: “Yani plan yap dediler. Orada plan.”
Üye Hakim Murat Üründü: “Devam ediyorum. Sözümü, soruyu bitirelim de.
Şimdi siz de o dönemde 3. Kolordu Komutanlığında istihbarat ve İKK şube
müdürüsünüz. Şimdi biraz önce savunmalarınız da, beyanlarınız da dediniz ki,
sunumda piyango bana vurdu sunum yaptım dediniz. Acaba sunum yapma görevinin
size verilmesinde, şimdi burada istihbarat çalışmasını gerektirir durumlarında olduğu
anlaşılıyor gibi. O dönemde istihbarat şube müdürü olmanızın bir etkisi, rolü oldu
mu?”
Sanık Emin Küçükkılıç: “Hayır biraz önce sorulmayan bir soruya cevap verdim,
Sayın Peksak’ın. Bunu, bu plan, harekat planları ve onun Ek’leri harekatçılar
tarafından, harekat şube müdürü ama biz NATO kolordusu olduğumuz için
Amerikalıydı Albay. O katılamayacağı için, milli bir şey. Ben istihbaratçı olarak
katıldım. Ve görevi yerine getirdim. Yani bunu mu sordunuz? Ben tekrar cevap
verebilirim açarsanız.”
Üye Hakim Murat Üründü: “Yani bunu, sunum yapma görevinin verilmesinde
sizden istihbaratçı olmanız gerek.”
Sanık Emin Küçükkılıç: “Amerikalı olduğu için katılamadı. Ben ondan sonra
harekatçıya en yakın istihbaratçıdır. Bunlar, harekat ve istihbarat ikiz kardeş gibidir.
Birbirini, biri bilgiler besler. Karşı tarafla ilgili, harekatçı da dost girdilere göre dost

birliklerin yapması gerekenleri yapar. Dolayısı ile o olmayınca elmanın ikinci yarısı,
dediğiniz gibi piyango bana vurdu.”
Üye Hakim Murat Üründü: “Bu, Kamu görevlilerinin devralınmasında yine,
sıkıyönetim ilan edildiği takdirde atanacak asker ve sivil şahıs listeleri elinizde var
mıydı sizin? Hazır vaziyette miydi o dönem de?”
Sanık Emin Küçükkılıç: “Hayır canım, şimdi liste falan yok. Ben plan olarak
böyle bir şey yapılacağına yani böyle bir sıkıyönetim planında böyle şeyler olur
anlamında, planının içeriğinde böyle bir şey olması lazım anlamında söylüyorum
yani. Gerçekte öyle bir liste bilmem ne vesaire yok. Ayrıca biz NATO olduğumuz için
biz de milli evraklar vesaireler yok. Milli konular ile ilgili istihbarat hususları yok. Yani
o belki geleceksiniz iç tehdit miç tehdit, imam hatip bilmem ne hatip yani öyle konular
bizde yok. Bizim istihbaratçılığımız NATO alanında. NATO’nun şu anda görevlerini
dikkate alın, o yani başka istihbarat konuları yurtdışı ile ilgili, NATO ile ilgili yani milli
istihbarat konuları bizde yok zaten.”
Üye Hakim Murat Üründü: “Şimdi beyanlarınıza baktığımızda böyle tavsiye
içerir beyanlar değil. Yani kesinlik içeriyor. Ne diyor? Güncellenmiş ve önceden
sıkıyönetim komutanlığına gönderilmiş olacaktır. Yani bu kesinlik ifade ediliyor. Sanki
yani bunların çalışması kesin yapılacak gibi böyle bir.”
Sanık Emin Küçükkılıç: “Bana plan yap deniyor. Planın içinde ben elbette
birilerine bir görev vermem lazım. Bu sıkıyönetim planı olarak da böyle bir şey
söylenmesi gerekir. Artı bu senaryo verilerine göre bu böyle bir görevi vermem, böyle
bir husustan bahset yani onu deme, bunu deme sıkıyönetim planında bir şey
dememem lazım o zaman. Yani bu sıkıyönetim şöyle cevap vereyim. Biraz tatmin
olmadığınızı anlıyorum. Yani sıkıyönetim planının gereği olarak söylenilmesi gereken
bir şey, onun için söylüyorum. Yani işin doğasında olan bir şey.”
Üye Hakim Murat Üründü: “Tamam Başkanım.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Başkanım ben bir soru sorabilir miyim
yeniden?”
Mahkeme Başkanı: “Evet.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Şimdi normalde Amerikalı bir albay mı
katılacaktı bu plan seminerine?”
Sanık Emin Küçükkılıç: “Hayır hayır, katılamayacağı, olmayacağı için.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Hayır normalde o mu katılacaktı?”
Sanık Emin Küçükkılıç: “Hayır yani.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Evet.”
Mahkeme Başkanı: “Harekat Başkanı Amerikalıydı değil mi Kolordunun?”
Sanık Emin Küçük Kılıç: “ Harekat başkanı Amerikalıydı.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Evet.”
Mahkeme Başkanı: “Onun katılması mümkün mü olmadığı için siz katıldınız,
yabancı olduğu için.”
Sanık Emin Küçükkılıç: “Mümkün olmadığı için”
Mahkeme Başkanı: “Yabancı olduğu için.”
Sanık Emin Küçükkılıç: “Mümkün olmadığı için
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Ondan dolayı.”
Sanık Emin Küçükkılıç: “Birbirlerine görev vermeleri gerekiyor.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Hayır şimdi şöyle; milli istihbaratı ilgilendiren
konular, bizde elimizde doküman olarak yani hazırlık noktasında yoktur NATO ile
ilgili.”
Sanık Emin Küçükkılıç: “Yok, yok.”

Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Notlarımız vardır diyorsunuz ya, bu mesela
görev bölümünde slaytında biraz önce isterseniz hatta size kendinize de şey
yapabilirim. Aydın bey şunu şey yaparsanız. Belki yani askeri kısaltmalar var ben
söylerken hata yapmış olabilirim. Şimdi mesela P.Okul komutanlığı, herhalde Piyade
Okul komutanlığı yani görev bölümünde emrinden alınanlar, emrine kontrol harekat
komutanlığına verilenler. O verilenler sıkıyönetim ilan edilmiş varsayımsal olarak ve
sıkıyönetim komutanlığı emirlerine aktarılacak birlikleri kastediyor. Birlik veyahut da
birimleri kastediyor değil mi?”
Sanık Emin Küçükkılıç: “Evet.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Şimdi mesela işte Kuleli Askeri lisesi, Deniz
Harp Okullu, Hava Harp Okulu, NBC Okul Komutanlığı, Hava Savunma Okul
Komutanlığı, İstanbul Boğaz 2 Komutanlığı mı? İstanbul Merkez Komutanlığı,
Jandarma Bölge Komutanlığı, onlar zaten 1. Orduya ait, 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı,
23. Motorlu Piyade Alay Komutanlığı. Şimdi şey noktasında sizin elinizde milli
istihbarata yönelik bir bilgi yok. NATO’ya endeksli olarak bir birimde istihbarat şube
müdürü olarak.”
Sanık Emin Küçükkılıç: “Milli konulara ait hiçbir bilgi yok.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Yok, bunları nasıl elde edip de bu sunumu
hazırladınız? Yani tavsiye niteliğinde bulunuyorsunuz ya, bunlar emre verilmelidir.”
Sanık Emin Küçükkılıç: “Anlıyorum, sorunuzu anladım. Yani elinizde yoksa
zaten size bir görev verildiği zaman bu konuya ait detaylı şeyler hiçbir zaman için
elinizde olmaz. Her halükarda bir araştırma yapacaksınız. Yani bir konuyu sunmak
için araştırmanız lazım. Yani bir konu görev verilmesi demek, o konunun bütün
detaylarını siz biliyorsunuz. Oturup hemen sunuma geçmeniz demek değil. Önce
araştıracaksınız. Bilgi toplayacaksınız. Elinizde birçok şeyler ondan sonra o bilgiler
ışığında sunumunuzu hazırlayacaksınız. Ben de gittim bilgi topladım. Ayrıca şey
yaptım. Yani bütün sunumlarda olan, takip eden araştırma, bilgi toplama faaliyetini
yürüterek bunu ortaya koymaya çalıştım. O bakımdan da hani idare de ettim tabiri
onun içindir yani.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Tamam Başkanım. Sağ olun.”
Mahkeme Başkanı: “Buyurun.”
Sanık Ali Rıza Sözen:”Sayın Başkanım. Müsaade eder misiniz?”
Mahkeme Başkanı:“Buyurun.”
Sanık Ali Rıza Sözen:“Bu 3. Kolordunun NATO’ya dönüştürülmesi
çalışmalarını ilk yapan Harekat Eğitim Şube Müdürüyüm ben, 99-2000’li yıllarda, 3.
Kolordu Komutanlığı’nın iki başlığı vardır. Bir, NATO’ya tahsislidir. NATO görevlerini
yerine getirir Kolordu Komutanı, ikincisi de, Milli görevi vardır. Bu yönüyle de milli
görevini yürütmek üzere, bizim zamanımızda, Kolordu NATO’ya tahsis edildi diye, 52.
Zırhlı Tümen kurulmuştur. Garnizon Komutan Yardımcılığı görevini yürütmek üzere,
dolayısıyla komutanımız o dönemde yaptığı sunumu sanıyorum Kolordu Komutanı
kendisine böyle bir görev tevdi etti. Bu görevi yaparken de, muhtemelen egemen
harekat planını bilen, 52. Zırhlı Tümen Komutanlığından bu bilgileri alarak bu
sunumunu hazırlamıştır. Sayın Hakim Bey’in Ali Efendi Peksak, Yargıcımızın sorduğu
sorudaki o piyade okulu diğer okullar vs. Bunlar hepsi egemen harekat planının görev
bölümünde emre girenler alınanlar diye herhangi bir seferberlik durumunda ve buna
bağlı olarak ilan edilen sıkıyönetim sonrasında, bu planın içeriğinde olan hususlardır.
Dolayısıyla oradan almıştır. Yani kendisi onu herhangi bir bilgiyi bildiğinden değil,
resmi egemen planının içeriğinde olan şeylerden almıştır. Bunlar rahatlıkla
sorulduğunda teyit edilebilir.”
Mahkeme Başkanı:“Peki.”

Sanık Ali Rıza Sözen:“Teşekkür ederim.”
Mahkeme Başkanı:“Buyurun Savcı Bey.”
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Sunumunuzda geçen bir bölüm var. Kamu
görevlilerinin devralınması için, önceden belirlenmiş olan personel görevlendirilmeleri
icra edilecektir. Bu maksatla atanacak asker ve sivil şahıs listesi, sıkıyönetim
komutan yardımcılarınca güncellenmiş ve önceden sıkıyönetim komutanlığına
gönderilmiş olacaktır. Askeri personel bütün kilit görevleri alacaktır. Bu personel Harp
Akademileri Sınıf Okulları ve diğer askeri birliklerdeki belirlenmiş general ve
subaylardan, yetmediği takdirde emekli general ve subaylardan tefrik edilecektir. Bu
kamu görevlerinin devralınmasında illaki, emekli ve muvazzaf askeri kişilerin olması
kanun gereği mi yahut, bu konuda bir şey var mı? Düzenlenen.”
Sanık Emin Küçükkılıç:“Hayır. Yok. Kanun gereği değil yani orada dedim ya,
bu bizim seminerler sizin çözümlerinizin tartışıldığı yer, benim bu yaptığım
sıkıyönetim planı aslında diğer dört tane kolorduda hazırladı ama ben takdim ettim.
Dolayısıyla her. Yani niye dört kişi yapıyor aynı şeyi, yani herkesin farklı çözümü
olsun ve bu çözümler tartışılsın ve bu çözümlere göre plan da daha iyi noktalara
getirilebilir mi? Fikirler ta. Yani, benim çözümüm de o oldu. Başkasının çözümü de
farklı olabilir. Yani benim aklıma o geldi.”
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Yani şunu soruyorum. Yani illaki general ve
subaylardan oluşması, emekli ve muvazzaf.”
Sanık Emin Küçükkılıç:“Yani bir yerde böyle bir kural yok.”
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Gerekmiyor, gerekmiyorsa mesela uygun
görülmeyen bir kamu görevlisi vardır. O alınsın, onun yerine onun altında daha uygun
bir adam vardır. Niye o verilmiyor da illaki subay, emekli veya muvazzaflardan
atanıyor. “
Sanık Emin Küçükkılıç:“Yani, yani böyle olacak diye bir sıkıyönetim kanunda
veya ona göre işte söyledim. Çıkarılmış bir önergede böyle bir bağlayıcılık yok. Bu
tamamen benim çözümüm, yani ben o zaman başka bir çözüm, ötekide başka bir
çözüm önerebilirdi. Yani orada tartışılıyor konular. O anda öyle bir çözüm önermişim.
Hani, en büyük asker bizim asker, yani herkes kendi meslek grubunu ön plana
çıkarır. Bende bizden olsun demişim yani.”
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Ama işte, problem burada şimdi. Yani,
geçmişte bizim tarihimizde bu tür sıkıntılar olduğu için, bunlar size sıkıntı yaratıyor.
Neyse devam edeyim ben. Devamında şöyle diyorsunuz. Sıkıyönetim komutan
yardımcılıklarınca personel tehdit eden, potansiyel tehdit eden, şahıslar gözaltına
alınacaktır. Bu şahısların gözaltına alınması için kimler timler teşkil edilecek, bunların
her sıkıyönetim komutan yardımcılığı için belirli yerlerde gözaltında tutulması
sağlanacaktır. Şimdi, potansiyel tehdit eden şahıslar gözaltına alınacaktır. Yani
hukukta potansiyel tehdit eden şahısların gözaltına alınması gibi bir şey yok. Yani
yahut.”
Sanık Emin Küçükkılıç:“Orada cümle sizde okudunuz. Cümle düşük zaten
bende okudum okudum.
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Düşüktü, düşmüş ama siz kaldırmışsınız
burada.”
Sanık Emin Küçükkılıç:“Bende, baya düşmüş ben de tam anlamadım yani.”
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Önce düşmüş, sonra bir siz bir
düzeltmişsiniz.”
Sanık Emin Küçükkılıç:“Evet.”
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Evet. Öyle olmuş. Potansiyel tehdit eden
şahıslar gözaltına alınacaktır. Yani bir şey yapmamış adam potansiyel görüyorsunuz.

Potansiyel görme, tehdit görme kişiden kişiye değişebilir. Bana göre potansiyel tehdit
teşkil eder, size göre etmeyebilir. Yani bu şekilde sunum yapmak doğrumu size
göre?”
Sanık Emin Küçükkılıç:“Şimdi, doğrumu eğrimi, şimdi bu işin mantığına bir
daha bakarsak, seminer mantığına. Dediğim gibi birden fazla kişi aynı konu hakkında
çözümler önerir. Maksat bu çözümlerin tartışılmasıdır. Bu doğrumu eğrimi lafı aslında
orada yetkili olan bu semineri yapan komutanın kararındaki bir, eğer yanlışsa tabiri
caizse ben fırçayı yerim, orada. Burada doğru soru bence legal mi yasal mı?
Demeniz gerekiyor bana.”
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Evet. Kanun emri diye zannederim
hatırlattım.”
Sanık Emin Küçükkılıç:“Evet. Yani doğrumu o semineri, şeyden komutanın
takdiri, sen yanlış şey yürüttün, çözümün yanlış. Şu, şu, şu şekilde yanlış.”
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Evet. Yani. Potansiyel.”
Sanık Emin Küçükkılıç:“Derdi. Onun takdirindeki bir konu.”
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Şimdi, potansiyel şahsın gözaltına alınması
insana Guantanamo tarzı bir şey hatırlatıyor. Yani bunlar potansiyel tehdit görülen
kişiler alınmış. Yani, bu çok hukuki zaten değil de bana göre sizde diyorsunuz ki
zaten fırça yerdim. Birde Pathan mıydı? Komutanınızın ismi?”
Sanık Emin Küçükkılıç:“Efendim.”
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Sizin üstünüzdeki komutanın ismi Pathan
mıydı?
Sanık Emin Küçükkılıç:“Yani.”
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Yoksa bizim bildiğimi General Pathan’ı mı?
Kastediyorsunuz?”
Sanık Emin Küçükkılıç:“Yok. Çetin Doğan’ın önünde takdim ediyoruz.”
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Yok yok. Sizin üstünüzdeki komutanı
Pathan diye söylediniz ya, Pathan mıydı yoksa?”
Sanık Emin Küçükkılıç:“Harekat Şube benim şey, paralel.”
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Ha. Yani, o Pathan mıydı? İsmi onu merak
ettim.”
Sanık Emin Küçükkılıç:“ Pathan Pathan.”
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Ha. Yani, bizim General Pathan falan değil.
Yok. Oysa nasıl irtibat kurdunuz diye soracaktım da.”
Sanık Emim Küçükkılıç:“Aynı olan Pathan.”
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Tamam tamam. İşte.”
Sanık Emin Küçükkılıç:“Bu Albay Pathan.”
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:“Tamam.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:“Ben bir, bir soru daha sormak istiyorum.”
Mahkeme Başkanı:“Bitirsin de.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:“Şimdi, Genelkurmay Başkanlığı tarafından
onaylanan ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nca emredilen 1. Ordu Komutanlığı
tarafından geliştirilen seminere özel davet üzerene katıldım dediniz, ya. Şey, bireysel
olarak tek bir kişimi alındı oradan, yani siz emrinize hani bir orada birlikte çalışma
yaptığınız olan bir birlik mi deyim. Veya Yani.”
Sanık Emin Küçükkılıç:“Grup.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:“Grup var mıydı o şekilde?”
Sanık Emin Küçükkılıç:“Tabi, vardı. Yani.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:“Yani, yoksa bu sunumların hepsini falan
bireysel olarak hazırlamadınız, herhalde bir ekibin çalışması.”

Sanık Emin Küçükkılıç:“Sayın Peksak, var tabi şeyde belli oturma planında, 3.
Kolordudan katılanlar diye belli, liste halinde belli.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:“Hayır. Organik bağ olarak, 3. Kolorduya mı
geçici olarak aktarılmış oluyorsunuz. Hani 1. Ordu ile hiçbir ilgilimiz yok diyorsunuz ya
NATO’ya bağlısınız. 3. Kolorduya nasıl aktarılmış oluyorsunuz?”
Sayın Emin Küçükkılıç:“Aktarılmış değil, yani 3. Kolordu NATO kolordusu, 3.
Kolorduya görev, NATO olduğu için verilmemesi yani ben şimdi onu tayin edemem
yetkili değilim. Yani NATO olarak bu görev, bize bir uygun bir görev değil. Ama bunun
karar yetkisi şeyi bende değil.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:“Yani ondan dolayı o zaman, şimdi. Çünkü bir
tugayda bir tümende çalışmalar yapılıyor.”
Mahkeme Başkanı:“Tamam söz hakkı vereceğim.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:“Hani kolordu komutanlıkları emrindeki
birimlerde bu plan çalışması ile ilgili sabahleyin de ayrıntıları ile şey yapıldı yani
günler veriliyor. Tugayda bir çalışma yapılıyor daha sonra tümende bir çalışma
yapılıyor. Sonra bu kolordunun sunumu haline getiriliyor. Siz tamamen birim olarak,
hatta göreviniz itibariyle, tamamen NATO birliğine bağlı olmanıza rağmen o şekliyle,
o taraftan alınıp.”
Sanık Emin Küçükkılıç:“Şimdi. Anladım. Yani.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:“Yani, işte zapta da o şeklide geçmiş ya. Özel
davet üzerinde bu kadar yani çok özel bir bilginiz mi vardı da? Sizi özel.”
Sanık Emin Küçükkılıç:“Yok. Yani.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:“Olarak veya çok katkınız mı olacaktı da, siz
özel olarak öyle grubunuzla birlikte bu şeyi hazırladınız.”
Sanık Emin Küçükkılıç:“Ya. Şimdi, biz görevlendirilen olduğumuz için,
görevlendirilenlerde, 3. Kolordudan belli.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Evet.”
Sanık Emin Küçükkılıç:”Katılım fotoğraflarından, katılım listesinden. Yani bizim
neden görevlendirdiğimizin doğru cevabı, bizi görevlendirene sorulmalı, yani. Buna
en iyi cevap verecek olan o.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:“Bu birimde görev almış.”
Mahkeme Başkanı:“Tamam.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:“Ve görev ifa etmiş olarak kafanızda bir şey
oluşmamış mıydı? O zaman, yani zaten tamam anladım. Sorgulama yetkiniz yoktu.
Emir gereği, görev verildi. Yapacak. Ama mantık olarak da, işte şuan diyorsunuz ki.
Bizi görevlendirilenlere aslında bu sorunun sorulması gerekiyor.
Sanık Emin Küçükkılıç:“Tabi tabi.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:“Sizin şahıs olarak o konuda her hangi bir.”
Sanık Emin Küçükılıç:“Şeyim yok. Görevlen, görev geldi gittim.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:“Elimden geldiği kadarıyla da görevimi yaptım.”
Sanık Emin Küçükkılıç:“Ondan sonra sene 2010 oldu. Şubat ayında gel
bakalım deyince, o görevlendirmece hayırlı olmadığını”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:“Peki.”
Sanık Emin Küçükkılıç:“Anlamış oldum.”
Mahkeme Başkanı:“Peki. Bir, birinize söz hakkı vereyim. O konuda herhalde
açıklama yapmak istiyor. Buyurun. Tamam. Süha Tanyeri o zaman şey yapsın. Siz.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:“Bu konuşmalar da kayda girmedi. Yarın
zabıtları da göremeyeceksiniz. Demeyin ki, biz, beyanım zapta geçmedi.”
Mahkeme Başkanı:“Peki. Şimdi sanıkların ortak iradesi de bu konuda
açıklamada estetik olduğu düşünülüyor. Yani hepsi kayda geçmiyor konuşmaların,

bizim buradan, bu karşı konuşmaları duyup anladığımız açıklamaların eksik kaldığı
yönünde tüm sanıkların bir ortak iradesi, o konuda size söz hakkı veriyorlar, öyle mi?”
Sanık Kasım Erdem:“Evet. Şimdi.”
Mahkeme Başkanı:“Buyurun. Kendinizi tanıtıp başlayın.”
Sanık Kasım Erdem:“59 numaralı Sanık Kasım Erdem. İsterseniz Sayın
Hakimim, Sayın Başkan, benim sorgu sıram geldi. Ben sorgu sırasında açıklarım.
Ben 12 senedir NATO’da çalışan.”
Mahkeme Başkanı:“Tamam.”
Sanık Kasım Erdem:“Bu kolordunun kuruluşunun.”
Mahkeme Başkanı:“Tamam.”
Sanık Kasım Erdem:“Çekirdeğinden itibaren bilen birisiyim.”
Mahkeme Başkanı:“ Tamam. Bu açıklamayı yapacaksınız. Onu saklı
tutuyorsunuz, o zaman.”
Sanık Kasım Erdem:“Evet.”
Mahkeme Başkanı:“Diğer tüm sanıklarda buna ortak rıza gösteriyorlar. Yanlış
anlaşılmaya meydan vermeme adına diyorlar. Emin Küçükkılıç ile ilgili soru sormak
isteyen var mı? Behzat Balta’ydı değil mi? Siz bir şey söylemek istiyorsunuz.
Buyurun. Şey geldi, Mikrofon geldi oradan.”
Sanık Behzat Balta:“30 numaralı Sanık Behzat Balta.”
Mahkeme Başkanı:“Evet.”
Sanık Behzat Balta:“Sayın Bakanım, az önce Sayın Savcımızın sorduğu bir
soru vardı. Neden bu görevden alınanlar yerine mutlaka, askeri personel, muvazzaf
veya emekli personel düşündüğünüz şeklinde, ben bu konuda arkadaşımız da izah
etti. Ben bir hal tarzı olarak böyle düşündüm diye. Ben bu konuda Sayın Savcımızın
rahatlaması açısından bir hususu arz etmeyi gerekli görüyorum. Örneğin, benim
arkadaşlarımın aynı konuda hazırladığı takdimde, ifade aynen şöyle geçiyor, cümle.
Çünkü bu kolorduların planlarıyla ilgili siz ne düşünürsünüz diye, diğer Cephe
Tümenlerine, Kolordularına da soru vardı.”
Mahkeme Başkanı:“Sizin 5. Kolordu.”
Sanık Behzat Balta:“Evet.”
Mahkeme Başkanı:“Evet.”
Sanık Behzat Balta:“Görevden alınacak kamu personeli yerine aynı yerde
çalışan, daha elyak, vasıflı sivil personel istihdam edilecektir, şeklinde de bir madde
vardı. Yani mutlaka askeri personel verilecek şekli fiks bütün kolorduların çözüm tarzı
değildi. Onu arz etmek istedim. “
Mahkeme Başkanı:“Siz, sizin 5. Kolordunun ki sunulmadı, orada?
Sanık Behzat Balta:“Evet.”
Mahkeme Başkanı:“Ona imkan tanınmadı.”
Sanık Behzat Balta:“Evet evet.”
Mahkeme Başkanı:“Peki. Devam edecek misiniz? Buyurun.”
Üye Hakim Murat Ürüdü:“Şimdi, biraz önce Savcı Bey sordu. Askeri personel
bütün kilit görevleri devralacaktır. Bu personel Harp Akademileri, Sınıf Okullar ve
diğer askeri birliklerdeki, belirlenmiş general ve subaylardan, yetmediği takdirde
emekli general ve subaylardan terfik edilecektir. Şeklinde beyanlarınız var bu sizin
kendi görüşünüz olduğunu belirtiyorsunuz değil mi?”
Sanık Emin Küçükkılıç:“Doğru.”
Üye Hakim Murat Ürüdü:“Şimdi Emniyet beyanlarınıza baktığımızda bir çelişki
doğuyor. Bu hususlar size emniyette sorulduğunda, emniyette demişsiniz ki;
İstihbarat Şube Müdürü olduğum için, harekat tasarısı başlıklı belgeyi ben

hazırlamadım ve kimler tarafından hazırlandığını bilmiyorum şeklinde beyanlarınız
var. Yani bu sahiplenilmemiş gibi bir anlam çıkıyor. Ne diyorsunuz? Çelişki oluşuyor.”
Salonda söz almadan konuşalar oldu.
Mahkeme Başkanı:“Şimdi sanığa soru soruldu. Siz sonra da açıklamada
bulunabilirsiniz.
Üye Hakim Murat Ürüdü:“Cevap verirse versin, vermezse ondan sonra
müdahale etsin.”
Mahkeme Başkanı:“Şimdi. Sanığın açıklamasını alalım, sonra siz girersiniz.
Siz.”
Salondan söz almadan konuşanlar oldu.
Mahkeme Başkanı:“Kiminle alakalı.”
Üye Hakim Murat Üründü:“Biz Emin Küçükkılıç’a soruyoruz.”
Mahkeme Başkanı:“Şimdi. Soru.”
Üye Hakim Murat Üründü:“Evet.
Mahkeme Başkanı:“Şimdi soru Emin Küçükkılıç’a soruldu İsterse o atıfta
bulunabilir. Takdir kendisinin.”
Üye Hakim Murat Üründü:“Buyurun.
Mahkeme Başkanı:“Devam edin.”
Salonda izin almadan konuşanlar oldu.
Mahkeme Başkanı:“O sizin takdiriniz Avukat Bey. Evet.”
Salonda izin almadan konuşanlar oldu.
Mahkeme Başkanı:“O zamanda anlarsak da, tutanakta yani, Ceza yargılaması
bir bütündür. Yargılama, savunmalar bittiğinde o bütün parçaları yan yana
konduğunda bu eksiklikse, yanlışsa da, ya da delil olarak kullanılamayacaksa da
ortaya çıkar. Şimdi soru soruldu. Cevaplanacak, buyurun.”
Sanık Emin Küçükkılıç:“Ben devam ediyorum. Soru, cevaba.”
Mahkeme Başkanı:“Buyurun.”
Sanık Emin Küçükkılıç:“Sayın Heyet, Sayın Başkan sorduğunda, yani
Savcılıktaki ifadenizde bir değişiklik var mı? Dediğinde, ben dedim ki; yani o takdimi
hatırlamadığımı söyledim o zaman ama şimdi dedim, savunmamda da, takdimi
hatırladığım, takdim üzerinden işte, izahlar yaptığım için, hatırlıyorum dedim. Yani
sizin sorduğunuz sorunun cevabını ben Başkanımın, şeye itirazının var mı?
Emniyetteki ifadenize sorusu üzerine cevapladım. Yani hatırlamadım bir daha tekrar
cevaplıyorum. Emniyette benim önüme yedi sene sonra, pat! Diye sunumdan bir
pasaj koyunca, yani hatırlamadım gerçekten. Bu sunum benim mi, hatırlamadım.
Ama sonra iddianamede, adıyla, sanıyla, tamamıyla deyince tabi olayın içine girdik,
hatırladık ve bu sunumla ilgili sizi bilgilendirmeye çalıştım. “
Üye Hakim Murat Üründü:“Tamam, Başkanım.”
Mahkeme Başkanı:“Peki. Evet. Sizin savunmanızda tamamlandı. Kasım
Erdem. Evet sizde CMK. 147 ve 191 maddesi haklarının hatırlatıldığında
buradaydınız değil mi?
Sanık Kasım Erdem:“Evet. Burada, buradaydım.
Mahkeme Başkanı:“Biliyorsunuz. Savunma yapacaksınız?
Sanık Kasım Erdem:“Evet.”
Mahkeme Başkanı:“Müdafiiniz hazır?”
Sanık Kasım Erdem:“Hazır efendim.”
Mahkeme Başkanı:“O önemli bir unsur çünkü.”
Sanık Kasım Erdem:“Evet. Sayın Başkan.”
Mahkeme Başkanı:“Buyurun. Önce o diğer, yani sanıkların sizi sözcü tayin
ettikleri kısmı cevaplandırın, sonra savunmanıza geçin.”

Sanık Kasım Erdem:“Tabi tabi. Şimdi Sayın Başkan, 3. Kolordu
Komutanlığının ben Karargah Destek Grup Komutanıydım. Bu NATO’da çok önemli
bir görev, Kolordu kurulurken Eylül ben, Ağustos 2002 tarihide atandım. 17
Ağustos’ta, başlangıçtan itibaren Emin Küçükkılıç’ta benim devre arkadaşımdır.
Şimdi bizim 3. Kolordu Komutanının bağlantısı şu şekildedir. Ben biraz sonra,
sorgumda da söyleyeceğim.”
Mahkeme Başkanı:“Evet.”
Sanık Kasım Erdem:“3. Kolordu Komutanının NATO görevleri bakamından
SAKÜR’ün yani Avrupa Müttefik Yüksek Kuvvetler Komutanlığına bağlı, uluslararası
bir karargahtır. Konu budur NATO’daki. Fakat bildiğiniz gibi burada görev yapan, bu
ev sahibi ülke denilen, yani çerçeve ülke, Framework National İngilizcede, bu
Türkiye’dir. Bunun Kolordu Komutan Yardımcısı o anda Polanyalı bir tümgeneraldir.
Kurmay Başkanı, Türkiye’den, işte idari Yar Başkanı Alman Generaldir, G-3’ü
Amerikalı Albaydır, G-7’si Kanadalı Albaydır, Genel Sekreteri Türk’tür. Böyle kadrolar
paylaşılmıştır. Dolayısıyla bu milli karar, bu bir uluslararası karargahtır. Şimdi bu
uluslararası karargahtaki, görev yapan Türk Subaylarının malumunuz, maaş, sicil bir
takım işleri var. Özlük hakları var. Tabi sicil işlemlerinin ve eğitimlerinin de, Milli
Birlikler tarafından takip edilmesi gerekir. Şimdi NATO birliklerinde, bunun içinde
National support element, yani milli destek ünitesi vardır. Bunların bağlantısının
kurulması için. Şimdi bu bağlantı kurulması için dolayısıyla bizim 1. Orduya
bağlantımız bu şekildedir. Ama bizim 3. Kolordu Komutanı o zaman ki dönemde,
şimdi emekli Orgeneral Ergin Saygun, çift şapkalı NATO’da böyle bir talim, tabir,
terim vardır, tabir vardır. Yani çift şapkalı ne demek? Hem NATO kısmını emir
komuta eder, hem milli kısmı emir komuta eder. Milli kısımda kime emir komuta
ediyor, 52. Zırhlı Tümen Komutanlığı’na emir komuta ediyor. NATO’da kime emir
komuta ediyor? NATO kısmında bize, ben Karargah Destek Grup komutanıyım, birde
muhabere gurubu vardı. Daha sonra bu muhabere alayı, oldu. Bizde biraz sonra
sorgumda söyleyeceğim. Bunun ayrılmaz bir parçasıyız. Yani uluslararası statüde bir
birliğiz NATO Birliğiyiz. Dolayısıyla bu birlikler mesela hiçbir denetlemeye tabi
tutulmaz. Kara Kuvvetleri ve 1. Ordu Komutanlığında bunu açıp, yazıp sorabilirsiniz.
Bizim denetlememiz, Belçika Mons’da konuştu. Amerikalı Orgeneral veya Oramiralin
görev aldığı komutanlıktan gelir yapılı, mesela bu sene nerede. Buna da hareket
değerlendirmesi denilir. Command readings evolotion. Yani harekat hazırlık
derecesinin ölçülmesi denir. Şimdi dolayısıyla bu NATO usulleri ama milli olarak da
biz Komutanlığımıza sicil bakımından bağlıyız. Ha. Şimdi, soruya Sayın Ali Efendi
Peksak’ın sorusuna gelelim siz niye gittiniz? Şimdi NATO’da, genel bir kural vardır.
Eğitim milli bir sorumluluktur. NATO’da biliyorsunuz yabancılar, paraya, maddi işlere,
mali işlere çok önem verirler, para masrafını üstlenmezler. Yani sen bu karargahta
görev alacak adamın eğitiminden sen sorumlusun nedir? Örnek veriyorum. G-2’ye
atanması için Emin Küçükkılıç’ın Silahlı Kuvvetler Akademisini bitirmiş olması lazım
veyahut da, ulus, diğer, yabancı bir akademiyi bitirmesi lazım. Mesela ben Kara Harp
Akademisini bitirdim. Amerikan Kara Harp Akademisini bitirdim. Ben 95 yılında,
Ship’de görev yaptım. 97-2000 yılları arasında Kara Harekat Şube Müdürü ve NATO
Tatbikat Şube Müdürü. Şimdi bunlar özellikle alınan, bunlar görev tanım formunda bu
özellikler olan subay ataman lazım. Yani NATO’da bir görev almak veyahut da bir
kadroya talip olmak birliğe kolay değildir. Ekim’in 2002 ay’ında da, bunun
denetlemesi yapıldı. Dolayısıyla NATO bağlantısı, biz bu seminere nasıl katıldık,
bunun da NATO usullerinde yeri var. NATO’nun 70/1 direktifi yanlış hatırlamıyorsam
şimdi 45/1 direktifi, bunlarda derki Milli Eğitim maksadıyla personel kısa süreli olarak,
bağlı bulunduğu komutanın müsaadesiyle görevlendirilebilir. Kim bizim komutanımız?

Korgeneral Ergin Saygun Kurmay Başkanımız kimdi? Tuğgeneral o zaman Zekeriya
Öztürk bunların emri ile biz görevlendirildik. Yani görevlendirilmemiz bu şekilde,
nedir? Milli Eğitime tabi tutulmak maksadıyla bu da NATO’da usuldendir. Yani buna
müsaade edilir. Şimdi ben daha sonrakine geliyorum. Sayın bu, dolayısıyla bir de o
karargah yeni kurulmuş. Şuradan size bir belge gönderebilirim. Bakabilirsiniz biraz
sonra sorgumda da şey yaparım. Burada 3. Kolordu Komutanının NATO görevlerine
angaje olması nedeniyle bu görevlerin 52. Zırhlı Tümen Komutanlığı tarafından
yerine getirileceği belirtti. Şuanda anda emir de o milli görevler yani bir takım görevler
52. Zırhı Tümen Komutanlığı, fakat ben daha sonra 2007-2009 yıllarında bu
kolorduda Kurmay Başkanı oldum. Ben bu kolorduda hem karargah destek grup
komutanlığı yaptım, hem genel sekreterlik yaptım. Hem de daha sonra Kabil bölge
komutanlığı uluslararası görevden sonra 2007-2009’da görev yaptım. Sayın Ali
Efendi Peksak’ın sorduğu gibi yani sen burada NATO’da G-2’sin, öbür tarafa niye
gittin. Sorunlar bundan sonra yaşanmasın diye. Bu davada yoktu ortada, bizim teklifle
o dönemin Sayın Genelkurmay Başkanı İlken Başbuğ’u bizim karargahı ziyaret etti
teklif ettik. Şuanda 3. Kolorduda böyle bir şey yok ayrıldı görevler, neden? Çünkü bu
karargah yeni kurulduğu için emekleme aşamasında, ondan dolayı kaynaklanan
birde bizim eğitimimiz. O sene hem arkadaşım terfi sırasında, hem ben terfi
sırasındayım. Bir takım şeyler dolayısıyla bizim eğitimimizi sağlamak için
komutanlarımız bizi test edecek, sicil verecek özlük haklarımız var. Bundan dolayı
görevlendirme yapılmıştır. Tabi arkadaşımda burada biraz evvel Ali Rıza Sözen’de
açıklardı. Bu bilgiler 52. Zırhlı Tümen Komutanlığından alınmıştır. Bunu zaten Ergin
Saygun Korgeneral’in ifadesinde de, açıkça sorgu ifadesinde emniyetteki ifadesinde
belirtmektedir. Komutanımız tabi burada yok, hastana de yatıyor. Geldiğinde bende
daha teferruatlı açıklama yapabilir. Eğer halen bir açıklanmayan bir konu varsa, ben
içtenlikle cevaplandırmaya bu konuda hazırım.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:“Ben orada niçin tercih edildiniz, ben niçin
gittiğiniz değil niçin siz tercih edildiniz ve özelliklede, özel davet üzerine gittiğiniz
söylüyorsun.”
Sanık Kasım Erdem:“Efendim. Ben.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:“Özel denilince, özel davet nedir?”
Sanık Kasım Erdem:“Şimdi, arkadaşım onu yanlış ben kendimi bağlar, kendi
ifadem.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:“Ve ondan dolayı.”
Sanık Kasım Erdem:“ Özel davet filan yok ben o sene terfi sırasındayım. Yani
tabi birde merakla, inşallah oluruz diyoruz Türk toplumu çok değer veriyor. Olduk,
ben beş sene sonra, Sayın Orgeneral Hilmi Özkük’ün Genelkurmay Başkanlığı
döneminde onunla yakın çalışarak oldum. Ama 5 sene sonra oldum. Yani bütün
kurmayların hayatındaki hedeflerinden birisi budur. Buna ulaşmaktır. Gidip orada
komutanlarımıza takdim yapıp kendimizi, komutanlarımız işte bizi değerlendirir.
Fikirlerimiz ne derece doğrudur. Çözüm tarzlarımızı yazar. Biraz önce Behzat Balta
Tümgeneralim söyledi. Kendilerinin hal tarzı farklıdır. Bunlar beyin fırtınası şeklinde
yapılan faaliyetlerdir. Ben mesela özel olarak seçilmedim. Ben Karargah Destek Grup
Komutanı, Alay Komutanı Statüsünde olduğum için, o sene şûra değerlendirmesine
gireceğim için seçildim. Ama arkadaşım onu öyle değerlendirmiş, onun
değerlendirmesidir.”
Mahkeme Başkanı:“Peki. Siz savunmanıza geçebilirsiniz?
Sanık Kasım Erdem:“Evet. Sayın Başkan, Sayın Üyeler, Sayın Savcım
sahteliği çeşitli örneklerle ortaya konulan, 11 numaralı CD’de yer alan sözde balyoz
harekat planı Ek-A görevlendirmeye yetkili personel listesinde ismimin yer almasıyla

ve Ek-B görevlendirme listeleriyle, Ek-C ilişiği kesilecek personel listelerine
birliğinden personel tefrik etmekle suçlanmaktayım. Öncelikle ifade etmek isterim ki,
ismimin kendi iradem, rızam ve bilgim dışında, kim veya kimler tarafından Ek-A
listeye konulduğu konusunda herhangi bir bilgim yoktur. Benzer şekilde Ek-B ve Ek-C
listelerinin de kimler tarafından hazırlandığını da bilmiyorum. Bunu yapanlardan
bende şikayetçiyim, yapanları da lanetliyorum. Savcılık ifademde de belirttiğim gibi
sözde balyoz harekat planı kapsamında, herhangi bir görev kabul etmem mümkün
değildir. Hiçbir zaman böyle bir iradem, yazılı ya da sözlü bir beyanımda olmamıştır.
Şahsıma hiç kimse tarafından herhangi bir görev tevdi edilmedi. Bende bu konuda
herhangi bir çalışmada bulunmadım. Hiçbir görevlendirmede yapmadım. Zaten dosya
içerisinde de bu konuda tek bir hukuki delil ve kanıtta bulunmamaktadır. Ayrıca
bugüne kadar yasal olmayan hiçbir faaliyette ya da örgüt içerisinde de bulunmadım.
Sözde balyoz güvenlik harekat planına göre şahsımın harekatın planlama, hazırlık,
koordinasyon ve icrasından sorumlu olduğum bir sorumluluk bölgesinin olduğu iddia
edilmektedir. Bu tamamen gerçek dışı bir iddiadır. Çünkü ben o tarihte 3. Kolordu
karargah destek grup komutanı olarak görev yapmaktaydım. Karargah destek grup
komutanlığı uluslararası karargah statüsünde olan, NATO Sürat İntikal Kolordusu
Türkiye, yani NRDC-T karargahının organik kuruluşundadır. Bu karargah ise Mons
Belçika’da bulunan Avrupa Müttefik Yüksek Kuvvetler Komutanlığı, yani İngilizce ismi
ile SAKÜR’e bağlıdır. Biraz evvel belirttim. Bu Amerikalı bir orgeneral ve oramiral
oluyor. Bu birlik Türk personel ile diğer NATO ülkelerine mensup subay ve
astsubaylarında birlikte görev yaptığı, NATO karargahına hizmet veren, NATO
statüsünde bir komutanlıktır. O dönem komutanlığını yaptığım bu birliğin verdiği
hizmetler ise, bina ve tesislerin işletilmesi, bakım ve onarımı ile NATO tatbikatları da
dahil olmak üzere yemek, çamaşır, banyo hizmeti sağlanması ve çadırların kurulup
sökülmesi gibi idari görevlerdir. Yani muharip bir görevi yoktur. Belirtmiş olduğumuz
bu nedenler ile karargah destek grup komutanlığının o tarih itibari ile mevcut olan,
milli planlar yani EMASYA, doğal afet yardım görevleri, harekat plan görevleri,
sıkıyönetim görevleri doğrultusunda bir görevi sorumluluk alanı veya bölgesi
bulunmamaktadır. Belirtmiş olduğum bu görevlerin biraz önce göstermiş olduğum 3.
Kolordu Komutanlığının NATO görevlerine angaje olması nedeni ile 52. Zırhlı Tümen
Komutanlığı tarafından yerine getirileceği, adli emanete kaldırılan belgeler içerisinde
yer alan 13. Klasör, Diz 301-371, sayfa 53’deki yansıda da belirtilmektedir. Dolayısı
ile Ek-B listede şahsım tarafından birliğimden personel görevlendirilmesi yapılması
söz konusu olmadığı gibi mümkün de değildir. Ayrıca birliğim bir NATO birliği olduğu
için, biraz önce belirttim. Birliğimde ne problemli erbaş ve ne de ilişi kesilecek statüde
personel bulunması söz konusu değildir. Çünkü bunlar subay astsubaylara NATO
Klerans belgesi, yani gizlilik dereceli yerlerde çalıştığı belgesi veriliyor. Görev
yaptığım dönemde de bu statüde hiçbir personel birliğimde bulunmadığı gibi bende
kimseyi belirlemedim, iddiaları tümü ile reddediyorum. Kaldı ki söz konusu sahte EkC ilişiği kesme listesinde birliğimden atamalı statüde olan hiçbir personel ismi de
bulunmamaktadır. Plan seminerine komutanlık emirleri gereği katıldım. Kolordu
komutanım Korgeneral Ergin Saygun’un seminerin birinci günü takdiminde silahlı
çatışma konusuna değinmesi nedeni ile bana o gün verdiği görev gereği de
seminerin son günü Birleşmiş Milletler Anlaşmasının 51. maddesinde yer alan meşru
müdafaa konusunda bir takdim yaptım. Bu takdim de Türkiye ile komşumuz arasında
herhangi bir silahlı çatışma söz konusu olduğunda ülke ismi belirtmek istemedim.
Türkiye’nin uluslararası camiada saldırgan durumlara düşebileceği ve Birleşmiş
Milletler onayı veya genel bir konsensüs ile bir müdahaleye maruz kalabileceği,
uluslararası camiadan dışlanabileceği. Siyasi, ekonomik ve sosyal açıdan

yaptırımlara maruz kalarak, cumhuriyetin ilanından günümüze dek sürdürülen batı ile
entegrasyon hedefinin sona ermesine neden olabileceği şeklinde ifadede bulundum.
Ayrıca devamında sorunların barışçı yollardan çözümlemesinin esas olduğunu ve
Yunanistan ile aramızdaki sorunların öncelikli olarak siyasi girişimler ile çözülmesi
gerektiğini vurguladım. Görüldüğü gibi herhangi bir silahlı çatışma durumunda
Türkiye’nin uluslararası camiadan dışlanabileceğini ve durumun batı ile entegrasyon
hedefinin sona ermesinin sonucunu doğurabileceğini belirtmem Türkiye’nin dünya
kamuoyundaki saygınlığı konusunda ne kadar titiz olduğumun ve batı dünyası
uygarlığı ile uyuma ne kadar önem verdiğimin en açık göstergesidir. Dolayısı ile
Türkiye’nin uluslararası saygınlığına ve batı uygarlığı ile uyuma son derece önem
veren bir anlayışa sahip olan şahsımın, bu görüşe tamamen zıt olan demokrasi dışı
bir eylem içersinde yer alması mümkün değildir. Sayın Başkan, Sayın Üyeler, Sayın
Savcı. Ben tamamen kendi ilgim ve iradem dışında oluşan davanın gerçek
mağduruyum. İddianamede şahsıma yöneltilen suçlamaları kabul etmiyor, tümü ile
reddediyorum. Suçsuzum, bu nedenle öncelikle tahliyemi ve beraatımı talep
ediyorum. Ayrıca hakkımda düzenlenmiş polis tespit tutanaklarını CMK esaslarına
uygun hazırlanmadığı için kabul etmiyorum. Söyleyeceklerim bundan ibarettir.”
Mahkeme Başkanı:”Nüfus Adli Sicil Kaydınızı okuyorum. Kasım Erdem.
Mehmet oğlu, Fahriyeden olma 10.01.1956 doğumlu, Adana/Ceyhan Türlübaş
nüfusuna kayıtlı. Adli Sicil Kaydınızda herhangi bir ilam gözükmemektedir. Size mi
ait?”
Sanık Kasım Erdem:”Evet bana ait.”
Mahkeme Başkanı:”Klasör 133, Dizi 183-184’de Savcılık ifadeniz var, 2
sayfadan ibaret. Var mı bu ifadeye bir itirazınız?”
Sanık Kasım Erdem:”Şimdi sabahtan beri izledim, aslında yok. Ama netlik
kazandırmak için ben mesela orada ifademde komutanım takdimde meşru müdafaa
konusu geçince, çünkü yaptığım takdim meşru müdafaa odluğu için şimdi ses kaydını
inceledim, hani önem verildiğini gördüğüm için silahlı çatışma konusu geçmiş. O da
silahlı çatışma malumunuz bildiğiniz gibi takdimde burada meşru müdafaanın bir alt
bölümü. Ben onu dedim eğer çok önemli ise. Birde 11 suları gibi demiştim. Orada
11’de yazmışlar. Sanki kesin bir ifade gibi. Cereyan tarzı plana baktığımda her şeyi
doğru hatırladığımı, yani 11-15, 11-20 gibi geliyor. Ama ifademde 11. Yani bunlar ne
kadar önemli bilemiyorum tabi. Söylemiş olayım.”
Mahkeme Başkanı:”Peki. Sanık müdafiinden savunmaya ilave edeceği bir
husus olup olmadığı soruldu.”
Sanık Kasım Erdem müdafii Av. Sedat Küçükyılmaz:”Sayın Başkan. Sorulan
sorulardan anladığımız kadarı ile iddianamede ve gösterilen fiil dışı sorular soruluyor.
Yani şöyle ki, iddianamenin hiçbir yerinde özellikle 46, 47, 48, 50. sayfalardaki
bölümlerden bu olasılığı en yüksek tehlikeli senaryo ile ilgili bir dava açılmadığı,
bununla ilgili burada bir suç unsuruna rastlanılmadığı belirtilmiş. Ama sorular gelip
gelip hep şeye dayanıyor, olasılığı en yüksek tehlikeli senaryoda yapılan
konuşmalara dayalı olarak sorular soruluyor. Bu doğru değil bizce. Zira malumunuz
olduğu üzere CMK 225. madde hüküm iddianamede gösterilen fiil ve faili hakkında
verilir diyor. Şimdi buradan iddianameye baktığımızda, iddianame 174/4’de de
yüklenen suçu oluşturan olaylar mevcut delilleri ile ilişkilendirilerek 174/4’de
ilişkilendirilerek açıklanır diye açıkça yazmakta. Şimdi hazırlık soruşturmasında, yani
bir suç ihbarını alan Cumhuriyet Savcısı emrindeki kolluk kuvvetleri ile birlikte hazırlık
soruşturmasına başlar. Ve 160, 170. maddeye yani iddianamenin yazılmasına kadar
bir soruşturma evresi. Bu soruşturma evresindeki, soruşturma evresinin en önemli
fonksiyonu hazırlık, delillerin toplanması, lüzumsuz delillerin ayıklanması ve dosyanın

tamamlanmış olarak iddianame ile birlikte mahkemeye sunulmasıdır. Oysaki bu
şeyde baktığımızda iddianame de ne diyor? Müvekkil Kasım Erdem ile ilgili. Şimdi,
suç 147 Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini, cebren ıskat veya vazife
görmekten cebren men etme. Hangi fiili ile Kasım Erdem yapmış. Yani Kasım
Erdem’in suç sayılan fiili nedir ki bu fiil 147. maddedeki suçu oluşturmuş.
Baktığımızda iddianameye balyoz güvenlik harekat planı kapsamında yapılan
görevlendirmede harekatın kendi sorumluluk bölgesinde; planlama, hazırlık,
koordinasyon ve icrası ile görevlendirildiği. Bu görevlendirme kapsamında özel
operasyon sorgulama timlerine görevlendirilecek personel vesair vesair. Hep bunların
listesinde, hazırlanmasında yer aldığı diyor. Şimdi aynı iddialar açıyorum Gökhan
Gökay’da da var. Açıyorum Fatih Musa Çınar’da da var. Az önce dinlenen Emin
Küçükkılıç’ın şeyinde de var. Yani hasar tespit timlerinde görevlendirilecek personel,
alışveriş merkezleri gıda toptancılarında görevlendirilecek personel listelerinin
teşkilinde görev almak, listeleri bizzat hazırladığı diyor. Diyor da bunun delili nerede?
Yani 174’de yazılı delili nerede? Hangi delil ile böyle bir iddiada bulunuluyor. Bu belli
değil. Şimdi delil eğer ki 11, 16, 17 nolu CD’ler ise, onların gene CMK 206 ve CMK
217 uyarınca delil olma özelliği yok. Yani o CD’lerin müvekkiller ile hiçbir irtibatını
kuracak bir bağlantı da yok. Şimdi bu dosyada birde polis tutanakları var. Şimdi örnek
olarak bu Gökhan Gökay’a ait polis tutanağı, tespit tutağı. Bu da Kasım Erdem’e ait.
Her ikisi de yedişer sayfa. Her ikisinin de yedi sayfası son paragrafa gelinceye kadar
aynı. Burada diyor ki Gökhan Gökay’ın da Çetin Doğan koordinesindeki plana dahil
olduğu değerlendirilmiş. Burada da diyor ki, Kasım Erdem’in de Çetin Doğan
koordinesindeki plana dahil olduğu değerlendirilmiştir. Yani bu ciddiyetsizlikten öte bir
şey. Ve bunları ne yazık ki yargılama başladıktan sonra sanıkların iddianame
okunduktan sonra, Gölcük’te yapılan aramada bulunduğu varsayılan, söylenilen bir
CD, hard disk içerisinde ya da 1 nolu CD içerisinden alınmış, hemen çözümlenmiş
onlar ve Savcı Fikret Seçan de hemen mahkememize göndermiş. Şimdi arkasından
da Hakan Büyük ile ilgili de gelen şeyde de aynı. Onlarla da şimdi bir polis tespit
tutanakları gelecek. Bunlar ne anlam taşıyor. Ben şimdiye kadar yargılamada
rastlamadım, hiçbir yargılamada rastlamadım. Polis oturuyor, aynı şeyleri herkes için
yazıyor. 194 tane sanık var, 194 kişi için böyle tutanaklar düzenleniyor. Bunlar gayri
ciddi şeyler. Şimdi birde Anayasanın 25. maddesi var. Yani lütfen soruları sorarken
de bu 25. maddeye de dikkat etmek gerekecek. “Hiç kimse düşünce ve kanaatini
açıklamaya zorlanamaz.” diye. Yani sorular sorulurken sizin kanaatiniz ne bu konuda,
siz olsaydınız ne yapardınız şeklinde, hele bir ceza tehdidi altındaki bu yargılamada
bu tarz sorular sorulmaması gerekir. Sorulacak sorular olay, sanığın işlediği fiil, bu fiil
ile ilgili sormak gerekir. İşlenen fiil ile burada iddianamede de gösterilen personel
listesi hazırladın mı, hazırlamadın mı bu sorulabilir, bize göre bu çerçevede. Tüm bu
hususlara dikkat edilmesini ve müvekkilin tahliyesine karar verilmesini talep
ediyoruz.”
Mahkeme Başkanı:”Peki. CMK 201. maddesi gereğince soru yöneltmek
isteyen var mı sanığa?”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Sizde bir önceki sanık gibi NATO birliğinde
görevliydiniz.”
Sanık Kasım Erdem:”Evet.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Şimdi Hukuk Fakültesi mezunusunuz.”
Sanık Kasım Erdem:”Evet.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Yüksek Lisansınızda.”
Sanık Kasım Erdem:”Uluslararası İlişkiler.”

Üye Hakim Ali Efendi Peksak:” Uluslararası İlişkiler de yaptığınızı beyan
ediyorsunuz.”
Sanık Kasım Erdem:”Evet.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Hukuk Fakültesi mezunu olmanızdan dolayı
bazı kelimelerin doğru olarak, hukuki olarak tariflerini, tanımlarını bilirsiniz.”
Sanık Kasım Erdem:”Evet.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Şimdi plan seminerine katıldınız.”
Sanık Kasım Erdem:”Evet.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”O şekli ile hatta planda olmamasına rağmen
meşru müdafaa ile ilgili daha sonra düzelttiniz.”
Sanık Kasım Erdem:”Evet.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Silahlı çatışma ile ilgili şekli ile.”
Sanık Kasım Erdem:”Evet.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Komutanınızın bir size görev vermesi üzerine.”
Sanık Kasım Erdem:”Evet.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Ve planda da olmamasına rağmen bir hazırlık
içerine giriştiniz. Şimdi birincisi, meşru müdafaa ile silahlı çatışma aynı şey değil.
Sanık Kasım Erdem:”Evet.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Bunu hukukçu olarak zaten fazlası ile bilirsiniz.
Ve Savcılık aşamasındaki savunmanızda da meşru müdafaa olarak belirtmişsiniz.”
Sanık Kasım Erdem:”Evet.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”O, o da yani şey noktasında bizi ilgilendirmiyor.
Şimdi şöyle. Planda olmamasına rağmen, şimdi Kara Kuvvetleri Komutanlığından,
Genelkurmay Başkanlığından, işte mesaj emirleri ile 1. Ordu Komutanlığına bir plan
seminerinin yapılması taslak olarak.”
Sanık Kasım Erdem:”Evet.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Mesaj emri ile gönderiliyor.”
Sanık Kasım Erdem:”Evet.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Planda olmamasına rağmen anlık bir şey
gelişiyor. Hadi sen meşru müdafaa ile ilgili ya da silahlı çatışma ile ilgili bir görev
geliyor. Şimdi bunda sınır ne o zaman? Yani şey noktasında, bu Kara Kuvvetleri
Komutanlığından yahut da işte Genelkurmay Başkanlığından koordineli olarak gelen
plan seminer planlamasının hiç mi ölçüsü yok? Bu tamamen komutanların takdirinde
olan bir şey mi? Hadi meşru müdafaa değil de ya da silahlı çatışma değil de ızdırara
gelseydi, zor durumda kalma. Bu sefer hemen ona mı geçiş yapacaktınız.”
Sanık Kasım Erdem:”Bir dakika. Açıklama yapayım.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Evet. Buyurun.”
Sanık Kasım Erdem:”Şimdi Sayın Heyet, Sayın Başkan, Sayın Savcı. Şimdi
birincisi 28 Haziran 2010 tarihli Tümgeneral Mehmet Daysal başkanlığındaki Kara
Kuvvetleri bilirkişi raporunda bu açıklanıyor. Belirli komutanların seminer esnasında
belirli esnekliği kullanabileceği, seminer cereyan tarzı planında belirli esnekliğe sahip
olduğunu belirtiyor. Yani şimdi örnek vereyim. Burada ben niye meşru müdafaa
dedim. Aklımda niye öyle kaldı. Şimdi Korgeneral Ergin Saygun’un seminerde bana
söz vermeden önceki ifadesini okuyayım. Benim aklımda onun için meşru müdafaa
diye kaldı. Aynı sorumda da ben onun için Savcılık dedim. Şimdi okuyorum. Şimdi
Çetin Doğan teşekkür ederim, 3. Kolordunun bir var mı farklı düşüncesi. Sayın
Komutanım diyor ki; komutanım var. Müsaade buyurursanız 2 konumuz var. Evvela
bu plan ilgili olarak 2. Kolordu gibi gösteriyor. Yani tamamen amaç Ege’de yapılan
harekatı kolaylaştırmaktır. Ancak, şimdi ifade edilen konu ile ilgili olarak, yani biz
uluslararası camia için değil, komşu ile karşı karşıya değil. Yani bunun bir tarafında

üçüncü ülkeler var. Bunu müsaade ederseniz biz, bize de tanınan sürenin bir kısmını
bu misli ile mukabele nedir, nefsi müdafaa nedir, caydırıcılık nasıl sağlanır diyor.
Bende zaten akılımda nefsi müdafaa, meşru müdafaa terimi de buradan kalmış.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Evet.”
Sanık Kasım Erdem:”Yani onun için silahlı çatışma demedim. Siz haklısınız.
Yani 7-8 yıl geçmiş bana sorulan her söylediğim Savcıda kelimesi kelimesine
hesabını vermeye hazırım, Sayın Heyet. Ben bugüne kadar dürüstlükten ayrılmadım.
Rahmetli babam beni öyle yetiştirdi. Oğlum dedi, hayatta 3 şeye dikkat et. Neydim,
ne oldum, ne olacağım. Felsefem bu Allah rahmet eylesin. Mütecaviz olmak nedir
ona ayırmak istiyoruz. Kısaca, ardından da sadece bütün stratejik ihtiyatlar bize
verildiği takdirde nasıl bir plan uygun görüyorsunuz, birde onu arz edeceğim. Oldu
pekala diyor, sonra ben geçiyorum. Şimdi elimde burada belgeler var. Zaten Kazım
Güneş benden sonra takdimi, ha birde orada kapanış konuşması, arada bir takdim
daha yapılmış. Şimdi benden sonra takdimi yapan takdimim burada. Benim takdimim
18 yansı. Benim plan dışı yaptığım nereden belli? Ben birde uzun hazırlamışım 25
Polis tespit tutanağında da var. Ondan sonra onu hazırlamışım. Daha sonra komutan
şimdi, ordu komutanımız müsaade etmeye bilir benim takdim yapmama. Çünkü bize
ayrılan zaman Kazım Güneş’in yaptığı 44 yansılık takdim. Ha bu yapamazsa kolordu
komutanı bunu niye yapmış, Kazım Güneş de ifadesinde Sayın Heyet, Sayın Başkan
demiş ki; Kasım Erdem ile ortak hazırladık. Niye öyle diyor? O da doğruyu söylemiş.
Çünkü benim son 4 tane değerlendirmem, biraz evvel okuduğum değerlendirmem
neyi okudum? Burada diyor. Onun ilk 4 yansısı Türkiye ile Yunanistan arasında
herhangi bir silahlı çatışma söz konusu olduğunda, biraz evvel söylediğim cümleleri
söylüyor söylüyor geliyor. Benden sonra ordu komutanı sayın kolordu komutanımızın
teklifini kabul ettiği için Kazım Güneş Albay çıkıyor takdime, o da diyor ki; 7. yansıdan
itibaren başlayın. Çünkü bana söz vermeseydi o anlatacaktı. Ben anlatmayacaktım.
Ses kaydım olmayacağı için belki de beni Ek-A görev bölümüne yazmayacaklardı.
Yani şimdi olay bu derece vahim, Sayın Başkanım. Çünkü Mehmet Daysal’ın da
doğruluyor. Ses kayıtlarını aldılar. Çünkü ses kaydı biraz evvel dediğiniz doğru. Yani
şu anda da mesela bir silahlı kuvvetler personeline de sorsanız personelci bir
albayımıza veyahut kurmaylık tedrisatı görmeyen aynı duruma düşer. Şimdi dolayısı
ile o anda gelişen bir durum. Komutan veriyor, bizde takdimimizi yapıyoruz ve ses
kaydına girdiği için Mehmet Daysal Tümgeneralin dediği gibi bunu eline birisi
geçirenler, işte 2007 Aralığında ondan sonra bunları uyduruyor. Bizleri de burada
sanık sandalyesinde, hak etmediğimiz şekilde oturuyoruz. Bizim milletimize
vereceğimiz, veremeyeceğimiz bir hesap yok. İnşallah bu yargılama sonucu adalet
gerçekler çıkar, ülkemiz ben bir paranoya diyorum. Soğuk savaş dönemi bittikten
sonra ülkemize çok büyük fırsatlar çıktı. Ama bu içte yaşadığımız sorunlar nedeni ile
ülkemizin ayaklarına zincirler vuruluyor. Ülkemiz hak ettiği yeri alamıyor, dünya
kamuoyunda, saygınlığında. Hatta ben ifademde dedim ki Sayın Savcıma, ya ben
orada Keşan’da Tugay Komutanıyım. Benim halkım nezdinde bir itibarım var. Niye
yakalama kararı verdiniz Sayın Savcım, biz geliriz. Önüme emekli albayımız çıktı
geldi. Biz askerde öyle düstur görmüşüz, geliriz. Ya bizim bir itibarımız var. Hatta bir
ifadede var. Bizi ifadeye çağır, başvuru olsaydı gene tutuklardınız. Tahliye edin, bizi 3
gün sonra yine tutuklayın. Biz kaçmayız, bir yere gitmeyiz. Bizim bu ülkeden başka
gidecek yerimiz yok. Bunu bilin. Ben nereye gideyim ya. Benim başka bir ülkem var
mı? Benim babamın mezarı burada. Ben nereye, atalarım burada. Ben nereye
gideceğim. Bizim duygusal halimiz bu Sayın Başkan.”
Mahkeme Başkanı:”Peki.”

Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Bir sorum daha var, Başkanım. Şimdi bu şekli
ile bir çalışma yapmanız size emredildiğinde çalışma yapıp sunumu hazırladınız.”
Sanık Kasım Erdem:”Evet.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Bunu ne kadarlık bir süre içerisinde
hazırladınız? Yani anlık, gelen gelişme.”
Sanık Kasım Erdem:”Şimdi şöyle.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Veya verileri nasıl mantıkta.”
Sanık Kasım Erdem:”Şimdi efendim Sevim Toluner’in ben bu konulara
düşkünüm. Sevim Toluner’in bir millet arası sorunlar ve uluslararası çözüm yolları
var. Yüksek Lisans da yaptım.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Evet.”
Sanık Kasım Erdem:”İşte 25 yansılık takdim çok basit bir konu. Meşru
müdafaa ile ilgili konu. Bir ben 3. Ordu plan seminerinde, yani 3 senelik alay
komutanıyım. Tesadüfen bu konularla ilgili seminer çalışmaları, onda da benzer bir
görev almıştım. Tugay plan semineri, ondan önceki şeylerde. Ben genellikle Hukuk
Fakültesi mezunu olduğum için sağ olsun komutanlarım bana bu tür görevleri
veriyordu. Zaten benim alt yapım da buna müsait. Hemen 25 yansılık bir takdim, işte
takdim burada. Sayın Ali Efendi Peksak şurada. Çok basit konular. Yani bunu zaten
çıktım, 1 buçuk günde hazırladım. Yani hukuki bir şey olduğu için terim. Ben ne
demişim; Birleşmiş Milletler Antlaşması şudur demişim. Efendim anlaşma 51.
maddesinde silahlı saldırı şu demek demişim. Sonra güvenlik konseyi anlaşma 7.
bölümü bu demişim. Savaşın devletlerin çoğunluğu ile 51. madde böyle, meşru
savunma bu demişim. Sonra savaşın meşru sayıldığını, sonra meşru savunma ne
demek demişim, bunlar. Benim bilgi alanım dahilinde, tecrübem dahilinde. Çünkü ben
bu konuda ha şunu da, Amerikanın Kara Harp Akademisinde okurken onların plan
tatbikatları, şeyleri vardı, seminerleri vardı. Ben orada barışı koruma harekatı nedir,
bunların eğitimini de gördüm, 94-95 yılında. Harp Akademisinde eğitim gördüm. Ben
Genelkurmay Karargahında Sayın Başkan 7 sene tecrübem var. Ben 12 sene Türk
Silahlı Kuvvetlerinde insanların şeyi, 1997-2000 arasında NATO’da görev yaptım,
2000-2002 arasında (1 kelime anlaşılamadı). Onun dışında bütün görevlerde
NATO’da bulundum. 2007 yılında da Kabil Bölge Komutanlığı yaptım, uluslararası
karargahta. Dönemimde 1 tane Türk askerinin kanı akmadı ama bizden sonra gelen
ülkeler büyük zayiat verdiler. Benim görev yaptığım bölgede. Biz bu şekilde alt
yapımız var. Onun için seçiliyoruz, onun için görevler yapıyoruz, onun için 1 buçuk
günde bu takdimi hazırladım, çıktım hazırladım. Ve burada da hemen kolayca benim
şeyim ile çünkü Sevim hoca ile de rahmetli ile tanışıyordum. Onun kitabı da elimde
idi. Şey yaparken de onun için kolayca hazırladım.”
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Tamam Başkanım.”
Mahkeme Başkanı:”Peki Kasım Erdem sizinde savunmanız bitti. Başka soru
sormak isteyen yok. Kemal Dinçer. Onu yarın sabah başlayalım. Evet şimdi Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi ve Hakimler Savcılar Yüksek Kuruluna sunulmak üzere
salonun resimlerinin ve duruşma salonunda bulunan görüntü ve ses kaydı
cihazlarının sayılarının, markalarının, modellerinin ve teknik özelliklerinin tarafımıza
yazılı olarak verilmesi isteniyor. Onu Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına göndereceğiz,
orada teknik özellikleri talep edenlere bildirebilirler. Sanık Ali Deniz Kutluk müdafii
Avukat Ayşe Gül Hanyaloğlu, yine aynı müdafii Mustafa Aydın Gürül müdafii olarak
da tutukluluk halinin devamına ilişkin karara itiraz niteliğinde 2 dilekçe sundu. Ahmet
Yavuz müdafii Avukat Mehmet Selim Yavuz da yine tutukluluk halinin devamına
ilişkin itiraz dilekçesi sundu. Dursun Çiçek daha önce de vermişti. Yine tutukluluk
halinin devamına ilişkin açıklamaları da içerir ve savunmalarını da içerir dilekçe

sundu. Sanık Yusuf Ziya Toker de savunmalarını ve tahliyesini içerir, reddi halinde
itiraz olarak değerlendirmek üzere 11. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesi talepli 2
sayfadan ibaret dilekçe sundu. Avukat Atakay Bala, Taner Gül müdafii de taleplerini
içerir dilekçe sundu. Bunların içerisinde yine itirazda var. Yine bir kısım sanık
müdafileri de ses kaydı, cihazlar ile ilgili olarak mahkememize bir talepte bulundurlar.
Bu dilekçeler alındı. Bugünkü duruşmayı bu şekilde sonuçlandırıyoruz. 17.06.2011
günü saat 9:30’dan itibaren duruşma devam edecektir.” 16/06/2011
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