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Mahkemenin 2010/283 Esas saylil kamu davasmm oturumu Silivri Ceza Infaz Kurumlan

KampOsO biti�igindeki salonda Mahkeme Ba�kanl Ali Efendi Peksak, Oye Hakimler Murat

OrOndO ve Aytekin Ozanil'dan olu�an Heyet tarafmdan zablt katibi Adem Ceylan da hazlr oldugu

halde CMK'nm 147/1-h ve 219/1 maddeleri gereginee sesli ve gorOntolO kaylt yapllmak sureti ile

28.02.2012 gOnO saat 09:53 itibari ile ai;:lldl. Cumhuriyet Savellan Sava� Klrba� ile HOseyin

Kaplan'm hazlr oldugu gorOldO.

Yapllan yoklamada tanlklar; Tanju Poshor, Ahsen SOren, Bayram Tannsevdi, Hakan

Gokden, Sevilay Erkani Bulut, Melek Oi;:tepe, OgOn GOren, Birol Berber, Adil YorOk, Salih

Ko�maz, Mehmet Emin Baylak, Mustafa Ozdemir, Behi;:et Altmta�.

Mahkeme Ba�kanl: "Hazlr olduklan anla�lldl. MOba�ir araelilgl ile sanlklann listesi

huzurdaki tanlklara elden verildi. Gelen sanlklar ile mOdafilerinin isim tespitine gei;:ildi."

Tutuklu sanlklar; yetin Dogan (Evet), Ozden Ornek (Evet), Halil Ibrahim Flrtma (Evet),

Nejat Bek (Burada), Mustafa Korkut Ozarslan (Yok), Engin Alan (Evet), $OkrO Sarll�lk (Evet),

Ayhan Ta� (Evet), Ramazan Cem GOrdeniz (Yok), Izzet Oeak (Evet), SOha Tanyeri (Evet),

BOlent Tuni;:ay (Evet), Mehmet Kemal GonOlda� (Burada), Halil Vlldlz (Burada), Refik Hakan

Tufan (Burada), Orkun Gokalp (Burada), Erhan Kuraner (Yok), Vunus Nadi Erkut (Burada), Nuri

Ali Karababa (Burada), Mustafa Kemal Tutkun (Burada), GOrbOz Kaya (Yok), Mustafa yail�

(Burada), Nurettin 1�lk (Burada), Hasan Basri Asian (Burada), Ali Rlza Sozen (Burada), i1kay

Nerat (Burada), Veli Murat Tulga (Evet), Behzat Balta (Burada), Halil Kalkanil (Burada), Tuneay

yakan (Evet), Hasan Fehmi Canan (Evet), Salim Erkal Bekta� (Evet), Ahmet Yavuz (Evet),

Ahmet KOi;:Ok�ahin (Burada), Reeai Elmaz (Burada), Erdal Akyazan (Burada), Ahmet $entork

(Burada), MOmtaz Can (Burada), Ahmet Topdagl (Burada), Cemal Candan (Yok), Gokhan Murat

OstOndag (Burada), Fatih Altun (Evet) , Faruk Oktay Memioglu (Evet), Mehmet Kaya Varol

(Evet), Reeep YlldlZ (Burada), Bekir Memi� (Burada), Ali Ihsan yuhadaroglu (Burada), Harun

Ozdemir (Burada), Mehmet Yoleri (Burada), Namlk KOi;: (Burada), Fuat Pakdil (Burada), Beheet

Alper GOney (Burada), Metin Yavuz Yali;:m (Burada), Yurdaer Olean (Burada), Ihsan Balabanil

(Burada), Emin KOi;:Okkllli;: (Yok) , Kaslm Erdem (Burada), Kemal Dini;:er (Burada), Hakan Akkoi;:

(Evet), ikrami Ozturan (Yok), Burhan Gogee (Burada), Mustafa Erdal Hamzaogullan (Burada),

Mehmet Alper $engezer (Yok), Dogan Fatih KOi;:Ok (Burada), Dursun Tolga Ka lama (Yok),

Dogan Temel (Burada), Hayri GOner (Burada), Reeep Rlfkl urusoy (B a ,Me et Fikri

Karadag (Burada), Hamdi Poyraz (Burada), Hasan Hakan ereli rada), Gokhan okay

(Burada), Fatih Musa ymar (Burada), lafer Karata� (Yok), A eki Candemir (Burada), ihat

Ozkan (Yok) , Hasan Nurgoren (Yok), Sim Yllmaz (Vok), Ba bo s Kasar (Yok), Murat Atai;:

(Burada), Bahtiyar Ersay (Burada), Mustafa Yuvani;: (Yok� e 1m Ulusan (Burada), S dan

GorgOIO (Burada), Ismet �I�I" (BlIrada),. Abdullah Dalay (�ra a LOtfO Sanear (Evil), A met
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Feyyaz OgotcO (Evet), Engin Baykal (Evet), Ozer Karabulut (Evet), Mehmet Otuzbiraglu (Evet),
Hasan Ha�git (Evet), HOseyin Ha�git (Evet), Kadir Sagdll;: (Evet), Ali Deniz Kutluk (Evet),

Mustafa Aydin GOrOI (Evet), Turgay Erdag (Yak) Taylan 9aklr (Burada), Ayhan Gedik (Evet),

Ahmet TOrkmen (Evet), Mehmet Fatih IIgar (Evet), Cern Aziz 9akmak (Evet), Muharrem Nuri

Alacali (Yak), Ali Semih getin (Evet), $afak Duruer (Evet), Utku Arslan (Evet), Mehmet Ferhat

9alpan (Evet), Omit Ozcan (Evet), Fatih Uluy Yegin (Evet), Levent Erkek (Evet), Levent gehreli

(Yak), Hakan Ismail gelikcan (Yak), Ahmet Necdet Daluel (Burada), Dursun 9iyek (Burada),
Ertugrul Uyar (Burada), Ali TQrk�en (Yak), Tayfun Duman (Yak), Nihat Altunbulak (Yak), Ercan

Irenyin (Evet), Mustafa Karasabun (Burada), Bara Serdar (Evet), Levent Gorgey (Evet), Ibrahim

Karay Ozyurt (Burada), Dara Sungunay (Evet), Saner Palat (Yak), Meftun Hlraca (Burada),

Ya�ar Barbaras BOyOksagnak (Burada), Hasan GOlkaya (Burada), Faruk Dagan (Evet), MOcahit

Erakyal (Evet), ErgOn Balaban (Burada), Cemalettin Bazdag (Burada), Taner Balkl� (Burada),

Abdullah Gavremaglu (Yak), Klvany Kirmaci (Yak), Yusuf Ziya Taker (Burada), Cengiz KoylO

(Yak), Hanifi Ylldlnm (Burada), Cemal Temizoz (Burada), Bulut Orner Mimiraglu (Burada),

Hakan Sargln (Burada), HOseyin OZyaban (Evet), Mustafa Kay (Burada), Ali Demir (Burada),

Kahraman Dikmen (Yak), Yusuf Kelleli (Yak), HOseyin Palatsay (Burada), HOseyin Tapuz (Yak),

Murat OZyelik (Yak), Mustafa Onsel (Evet), Ali Aydin (Eve!), Erdiny Atik (Yak), Abdurrahman

Ba�bug (Yak), Ahmet Tuncer (Burada), Gokhan 9i1aglu (Yak), Halil Helvaclaglu (Burada),

Kubilay Akta� (Burada), Mehmet Uluta� (Burada), Memi� YOksel Yalyln (Evet), Suat Aytln

(Evet), YOksel GOrcan (Burada), Taner GOI (Burada), Ahmet Erdem (Yak), Ahmet Dikmen (Yak),

Ahmet Sinan Ertugrul (Evet), Ahmet Zeki Oyak (Yak), Ayhan Ostba� (Evet), Beyazlt Karata�

(Burada), Bilgin Balanli (Yak), BOIent GOnyal (Evet), BOlent Kacababuy (Burada), Hakan BOyOk

(Burada), Halit Nejat AkgOner (Yak), Ismail Ta� (Burada), Mehmet Orgen (Burada), Mehmet

Erkarkmaz (Yak), Mehmet Eidem (Burada), Mustafa Erhan Pamuk (Yak), Nedim GOngor

Kuruba� (Evet), Onur Uluacak (Burada), Rafet Oktar (Burada), Refik Levent Tezcan (Yak),

Servet Bilgin (Yak), Sinan Tapuz (Yak), Turgut Atman (Yak), Abdullah Can Erenaglu (Burada),

Abdullah COneyt KOsmez (Burada), Ahmet Haclaglu (Yak), Ahmet Bertan Nagaylaraglu

(Burada), Ali Sadi Onsal (Yak), Ali Yasin TOrker (Burada), Alpay 9akarcan (Yak), Aydin

Sezenaglu (Yak), Aziz Yllmaz (Yak), Bahadlr Mustafa Kayali (Burada), Berker Emre Tak

(Burada), BOlent Olcay (Burada), BOlent Akalin (Evet), Can Balat (Evet), Celal Kerem Eren

(Burada), Cenk Hatunaglu (Burada), Davut ismet 9lnkl (Burada), Deniz Cara (Burada), Derya

GOnergin (Yak), Derya On (Yak), Ender Kahya (Burada), Ender GOngor (Yak), Erdem Caner

Bener (Burada), Erhan $ensay (Yak), Erhan Kubat (Burada), Fahri Can Ylldlnm (Evet), Fikret

GOne� (Burada), GOrsel 9ayplnar (Burada), Hakan Mehmet KoktOrk (Burada), Hasan Ozyurt

(Yak), Haydar MOcahit $i�liaglu (Burada), HOseyin 9lnar (Yak), Ibrahim Ozdem Kayer (Burada),

Ismail Taylan (Burada), Kadri Sanay Akpalat (Yak), Kemalettin Yakar (Burada), Karcan PulatsO

(Burada), Kubilay Balaglu (Burada), Levent Kerim Uya (Yak), Mehmet Baybars KOyOkatay

(Burada), Mehmet Cern Okyay (Yak), Mehmet Karay Erya�a (Burada), Murat OnlO (Evet), Murat

Ozenalp (Evet), Murat Saka (Yak), Mustafa Ilhan (Burada), Mustafa Haluk Bayba� (Burada),

Nadir Hakan Eraydln (Yak), Necdet Tuny Sozen (Evet), Nuri Selyuk GOneri (Yak), Oguz

TOrksayu (Yak), Osman Kayalar (Burada), Orner Faruk Aga Yarman (Burada), Onder gelebi

(Burada), Rasim Arslan (Burada), Rldvan UlugOler (Burada), Sami YOksel (Burada), Serdar

Okan Klryiyek (Burada), SOleyman Namlk Kur�uncu (Burada), $afak YOrekli (Yak), OmiLMetin

(Burada), Yalyln ErgOl (Evet), Zafer Erdim inal (Burada), Ziya GOler (Burad�

Ba�ka sUytan tutuklu sanlklar; Erdiny YlldlZ (Burada), Mehl):)ef Cern 9aglar (Y�k),

Mehmet Seyfettin Alevcan (Burada).

Mahkeme Ba�kanl: "Kemal Bey burada mlydl dOn,

degil mi? Yani Avukatlnlz ham edilmedigi hususunda bir b

Sanlk Erdiny YlldlZ: "QOn hastanedeydim ben."
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Mahkeme Bal?kanl: "Eve!. Sanlklann hazlr olduklan anlal?lldl."

Tutuksuz Sanlklar; Reeep Yavuz.

Mahkeme Bal?kanl: "Reeep Yavuz'un ham oldugu anlal?lldl. Sanlk mOdafileri.

Sanlklar Turgut Atman, Beyazlt Karatal?, Nedim GOngor Kurubal?, Ismail Tal?, Mustafa

Erhan Pamuk, Mehmet Eidem, BOlent GOne;:al, Mehmet Erkorkmaz, Ahmet Erdem, Korean

PulatsO, Ziya GOler, Rldvan UlugOler, Cenk Hatunoglu, HOseyin ymar, Mustafa Haluk Baybal?,

Mehmet Cem yaglar ve Sefer Kurnaz mOdafii Av. Ali Fahir Kayaean.

Sanlklar yetin Dogan, SOha Tanyeri, Kadir Sagdle;:, Mehmet Fatih i1gar, Bertan

Nogaylaroglu, Nedim Ulusan, Hakan BOyOk, Dursun yie;:ek, aynea Meslektal?lmlZ Saym GOnizi

Dizdar rahatslz olmasl nedeniyle bana yetkilendirdigi Ahmet Sinan Ertugrul, Al?km Oredi, Berker

Emre Tok, BOlent Oleay, Fahri Can Ylldlrlm, Engin Kille;:, Mehmet Cem Okyay, Mete Demirgil,

Nuri OslOner, Nuri Sele;:uk GOneri, Onder yelebi, Yusuf Afat, Zafer Erdim mOdafii Av. Celal
Olgen.

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Meslektal?lman mazaret dileke;:esini ve

yetkilendirme dileke;:esini takdim ediyorum."

Sanlklar GOrbOz Kaya, Hasan Fehmi Canan, Abdullah Dalay, Mehmet Kaya Varol, Hamdi

Poyraz, Dogan Fatih KOe;:Ok, Soydan GorgOIO, Erhan Kuraner, COneyt Sankaya, SOha Civan, ve

Erdogan Koe;:oglu mOdafii Av. Ahmet Koe;: aynea bir bal?ka Meslektal?lm tarafmdan yetki

belgesine istinaden Yurdaer Olean ve Halil YlldlZ mOdafii Av. Ahmet Koe;:.

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Ahmet Koe;:: "Saym Bal?kan ifadelere gee;:meden onee bir

mOvekkilim ile i1gili e;:ok klsa bir soz hakkl talep ediyorum Saym Bal?kan."

Sanlklar $enol BOyOke;:aklr, SOleyman Namlk Kurl?uneu, Needet Tune;: Sozen, Ayhan

GOmOI?, Namlk Sevine;:, Yusuf Volkan YOeel, Atilla Ozier, yetin Can, Kubilay Baloglu, Mustafa

i1han, Yale;:m ErgOI, Osman Bal?lbOyOk, Rasim Arslan ve HOseyin Dilaver mOdafii Av. Ozen Kaya.

Sanlklar Ali Semih yetin, Ramazan Cem GOrdeniz, Soner Polat, Cem Aziz yakmak,

Barbaros BOyOksagnak, Utku Arslan, Bora Serdar, Erean irene;:in, Faruk Dogan, Fatih Ulue;:

Yegin, Hasan GOlkaya, Klvane;: Klrmael, Taner GOI, Gokhan Rahtuvan, Mustafa Yuvane;:, Harun

Ozdemir mOdafii Av. $ule Nazlloglu Erol.

Sanlklar Baybars KOe;:Okatay ve diger birtaklm sanlklar mOdafii Av. Nevzat GOlel?en.

Sanlklar Lotto Sanear, Taner Balkll?, Mustafa Karasabun yetki belgesine istinaden $OkrO

Sarlll?lk mOdafii Av. Yakup AkyOz.

Sanlk BOlent Tune;:ay mOdafii Av. Cengiz Erdogan .

Sanlk Ahmet Yavuz mOdafii Av. Selim Yavuz.

Sanlklar Adem Ceylan, Canatan Turgut, Murat DOlek, Kenan YOee mOdafii Av. Aykanat

Kae;:maz.

Sanlk Taner GOI mOdafii Av. Atakay Bala.

Sanlklar Halil Kalkanll, Emin KOe;:Okkllle;: mOdafii Av. Deniz yil.

Sanlk Erdem Caner Bener mOdafii Av. Abdullah Alp Arslankurt.

Sanlklar Suat Aytm, izzet Oeak mOdafii Av. Muammer KOe;:Ok

Mahkeme Bal?kanl: "Tanlklardan Sevilay Erkani Bulut, Melek Oe;:tepe, Bayram Tannsevdi

dll?mdaki tanlklar Mahkeme salonunun dll?ma allndllar. Bu 3 tanlgm ismi okunan 3 tanlgm dOn

olay hakkmdaki gorgO ve bilgisine mOraeaat edilmil?ti."

(Mikrofona konul?ulmadlgl ie;:in anlal?llamadl)

Mahkeme Bal?kanl: "FarkmdaYlm Avukat Bey vereeegim. Avukat GOnizi . dar'm Avukat

Celal Olgen'e yetki belgesine i1il?kin vermil? bulundugu beige ahkememi ulal?tl. 3. Kolordu

Ozel Tip Askeri Cezaevi Tutukevi MOdOrlOgOnOn Erdine;: Yl1dl'a i1il?kin ha aneye sevk edildigine

dair Mahkememize dOne ilil?kin evrakm gonderilmil? bulun ug anlal?ll I. sanlklardan�vent

Kerim Ue;:a'nm beynindeki kis nedeni ile Gata'da ameliyat d u Adli IP Kurumu 3. A i Tip

Ihtisas Kuruluna da gonderilmil? bulundugu 27.02.2012 hav I tarihli As ri Cezaevi tukevi

J�l
V
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MOdOrlOgOnOn yazlslndan anla�lldl. Ankara Valiligi II Emniyet MOdOrlOgOnOn 27.02.2012 havale

tarihli 2010/283 konu saylll mOzekkere cevablna gore, Ahmet Nevres Erkin, SOIeyman Ta�,

Vahit Aydogan, Cevdet Kurnaz, Ahmet Re�at Ankan, Muharrem Ozcan, Mehmet Plnar isimli

�ahsln saat: 09:30'da Silivri Ceza Infaz Kurumlan KampOsO biti�iginde bulunan duru�ma

salonunda hazlr bulundurulmalan konusunun teblig edilerek Mahkememize bildirilmi� bulundugu

anla�lldl. Mustafa Ko�'un BugOn itibari ile Silivri Ceza Infaz Kurumlan biti�igindeki diger salonda

13. Aglr Ceza Mahkemesi taraflndan gorOlmekte olan davanln tutuksuz saniQI oldugunu sorgu

ve savunmaSln1 vermek Ozere ogleden sonraki oturumda orada bulunmak istedigini i�erir

dilek�esini Mahkememize gondermi� oldugu gorOldO. Ogleden sonraki oturumda bu sanlk

gidebilir oraya. Sanlklardan Emin KO�Okklll�, Levent Ersoz'On Mehmet Akif Ersoy Egitim ve

Ara�tlrma Hastanesinde Levent Ersoz'On yattlgl Emin KO�Okklll�'1n da 10 gOn raporlu olduguna

dair tutanagl Mahkememize gonderilmi� bulundugu gorOldO. Avukat Omit Kara�avu�'un

28.02.2012 tarihli dilek�esi ile mazeret dilek�esi sunmu� bulundugu gorOldO. Avukat Zafer

I�eri'nin 28.02.2012 tarihli dilek�esi ile mesleki mazeretini sunmu� bulundugu gorOidO. 3.

Kolordu Ozel Tip Askeri Cezaevi Tutukevi MOdOrlOgOnOn 28.02.2012 tarihli mOzekkeresi ile

sanlklardan Barboros Kasar, Hasan GOngoren, Nihat Ozkan, Sim Yllmaz, Erdin� Atik,

Abdurrahman Ba�bug, Gokhan Ciloglu, Hakan Ismail Celikcan, Dursun Tolga Kaplama, HOseyin

Cinar, Klvan� Klrmacl, Ikrami Ozturan, Servet Bilgin, Kahraman Dikmen, Mehmet Alper

�engezer ve Erhan Kuraner'in cezaevi revirine sevk olduklanna dair tutanak Mahkememize

gOnderildigi, sanlklardan Hasan Ozyurt'un ortopedi polikliniginde muayenesi i�in sevk edildiginin

bildirilmi� oldugu gorOldO. Aynl �ekilde Mehmet Cem OkyaY'1n da sevk edilmi� bulundugu

bildirildi. Sanlklardan GOrkan Ylldlz mOdafii Av. Keziban Dogan'ln 28.02.2012 tarihinde de

mesleki mazereti nedeniyle duru�maya katllamayacaglnl bildirmi� oldugu gorOldO. Evet, Avukat

Ahmet Bey buyurun."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Ahmet Ko�: "SaYIn Ba�kan tutuksuz sanlk mOvekkilim

Erdogan Ko�oglu'nun ifadesi allndl ve duru�madan da vareste tutuldu. Ancak Pakistan'a

gorevlendirilmesi ile ilgili Genelkurmaydan bir tebligat oldugunu ve �agnldlglnda gelmek Ozere

Mahkemeden yurtdl�lna �Ikl�lnda herhangi bir engel olup olmadlgl hususunda bu hafta sonuna

kadar bir yazl Mahkemeden yazl verilmesi talep edilmi�tir. Bu konudaki dilek�eyi Mahkemenize

sunuyorum. Bir yazl verilmesini takdirlerinize sunarak arz ediyorum Sayln Ba�kan."

Mahkeme Ba�kanl: "Avukat Ahmet Ko�'un sunmu� bulundugu dilek�e Mahkememize

ula�tl. Evet, Avukat Celal Olgen."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen: "SaYIn Ba�kan dOn size ula�madlglnl

soylediginiz 3 �ubat 2012 tarihli Askeri Yargltay Ba�savclliglnln yazlslnln bir ornegini size

sunuyorum. Aynca efendim bugOnkO Zaman gazetesinde dOn ifadesi allnan tanlklardan sivil

memurlann 11 nolu CD'yi tanldlgl yolunda bir haber �Iktl. Bu konuda geni� degerlendirmeyi

tanlklann ifadelerinden sonra diyeceklerimizi sordugunuzda bildirecegim saygllar sunuyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Avukat Celal Olgen'in sunmu� bulundugu dilek� Mahkememize

ula�tl. Evet, tanlklardan Muhammet Tanju Poshor huzura allndl kimlik tespitine ge�ildi. Tanlk

Muhammet Tanju Poshor baba adlnlz?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "HOseyin Bedrettin."

Mahkeme Ba�kanl: "Anne adlnlz."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Meliha."

Mahkeme Ba�kanl: "Ka� dogumlusunuz?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "17 Temmuz 1968."

Mahkeme Ba�kanl: "Nerede �ali�lyorsunuz ya da size ulhsilabilecek bir telefon numar8S1

ya da adres?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Sankaml� 9. Moto

4
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Mahkeme Bal?kanl: "Evet huzurdaki tanlgln kimligi Eskil?ehir merkezden verilen

19.01.2005 tarihli resimli notus ciizdanl ile teyit edildi. $imdi dll?anya ahnmanlzdan eweI daha

oncesinde sanlk listesi size ulal?t1nlmll?tl. Buradaki sanlk listesini incelediniz mi?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "inceledim evet."

Mahkeme Bal?kanl: "I�erisinde tanldlglnlz ya da akrabahk dostluk diil?manhk bu l?ekli ile
herhangi bir ilil?kisi olan kimse var miT

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Tanldlklanm var."

Mahkeme Bal?kanl: "Evet tanldlklannlzln ismini alahm."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Bal?ta SayIn Ordu Komutanlmlz vetin Dogan pal?a."

Mahkeme Bal?kanl: "Evet."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Nejat Bek pal?am, Korkut Ozarslan pal?am, Siiha

Tanyeri pal?am, Biilent Tuncay albaylm ve salonda tanldlglm �ok kil?i var. Tanlmadlglm azdlr

zannediyorum. Komutanlanmln �ogunu tanlyorum."

Mahkeme Bal?kanl: "Evet bir klslm sanlklan tanldlglnl beyan ettigi tanlgln engel hali

bulunmadlgl anlal?lldl. Tanlga CMK'nln 53. maddesi uyannca atlll su�lama konusundaki gorgii

ve bilgisini ger�ege uygun l?ekilde soylemesi gerektigi, aksi takdirde hakklnda yalan tanlkhk

su�undan il?lem yaplhp neticesinde de yalan tanlkhgln sabit olmasl halinde cezalandlnlacagl,

dogruyu soyleyecegi hususunda yemin ettirilecegi, durul?ma salonundan Mahkeme Heyeti

taraflndan a�lk olarak izin verilmedik�e salonu terk edemeyecegi hususlan anlatlldl. Tanlga

CMK'nln 55. maddesi uyannca bildigimi dosdogru soyleyecegime namusum ve vicdanlm

iizerine yemin ederim bu l?ekli ile yemini tekrarlaYIn."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Bildigimi dosdogru soyleyecegime namusum ve

vicdanlm iizerine yemin ederim."

Mahkeme Bal?kanl: "$eklinde yemini yaptlrlldl. Tanlga sanlklara atlll su�un ozelle Tiirkiye

Cumhuriyeti Hiikiimetini cebren Iskat veya vazife gormekten men etmeye tel?ebbiis etmek

iddiasl oldugu anlatlldl. Tanlga CMK'nln 48. maddesi uyannca kendisi ya da CMK'nln 45/1.

madde de belirtilen nil?anllsl, bOl?anmll? dahi olsa el?i, kan hlslmhglndan veya kayln

hlslmhglndan iistsoy veya altsoyu 3. derece dahil kan veya 2. derece dahil kayIn hlslmlan

evlathk bagIn In olmasl halinde bu kil?iler hakklnda ceza kovul?turmaslna ugratabilecek nitelikte

olan sorulara cevap vermekten �ekinebilecegi hususlan bildirildi. Tanlktan olay hakklndaki gorgii

ve bilgisi soruldu. Bu direk sizin bizzat kendinize ya da bu belirtmil? oldugum akrabahk ilil?kisinde

olan kil?ilerle ilgili sorulara cevap vermekten �ekinebilirsiniz. Akrabahk ilil?kisi noktaslnda

tereddiide diil?tiigiiniiz derecelendirme noktaslnda bir husus olursa Mahkememiz bu konuda

size yardimci olacaktlr. Evet 2002-2003 tarihi itibari ile nerede �ahl?tlnlz? Atlll su�lama ile ilgili

neler biliyorsunuz anlatlr mlSlnlz?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "2002 Temmuz aylnda Akademiden mezun olduktan

sonra 1. Ordu Istihbarat Bal?kanhglna atandlm. Ancak Istihbarat Bal?kanhglnda �alll?madim.

Gorevlendirilmeyle Harekat Bal?kanhglnda goreve bal?ladlm. 2003 Haziran aylnda Ordudan

aynldlm. Yani 2002 Temmuz, 2003 Haziran aylan arasmda 1. Ordu Komutanhgl Harekat

Bal?kanhglnda gorev yaptlm."

Mahkeme Bal?kanl: "Evet atlh su�lamayla ilgili bal?ka bildiginiz herhangi bir husus var ml?

Direk olarak sorulara bal?layahm ml?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Gorev yaptlglm 11 i�inde gazetele

iddianameden takip ettigim balyoz, suga, oraj ve benzeri isimleri dlt'ymadlm."

Mahkeme Bal?kanl: "Evet."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Boyle bu konularla ilgili bi� �ahl?ma Yclpmadlk."

Mahkeme Bal?kanl: "Plan seminerine katlldlnlz ml?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Katlldlm."

Mahkeme Bal?kanl: "Aktif olarak plan seminerinde gore
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Tamk Muhammet Tanju Poshor: "Ostlendim hazlrllk a�amasmda, hazlrllk yaptlk."

Mahkeme Ba�kanl: "Iera slrasmda da 0 salonda yanh� bilmiyorsam Kazlm Karabekir
salonu degil mi?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evet bulundum."

Mahkeme Ba�kam: "Orada bulundunuz mu?"

Tamk Muhammet Tanju Poshor: "Bulundum evet."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet �imdi 2002 Haziran aymda goreve ba�ladlgmlzl kurmayhk

egitiminizi tamamladlktan sonra 2003 ylhna kadar 1. Orduda gorev alaeak gorevinize

ba�ladlgmlzl beyan ettiniz."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evet."

Mahkeme Ba�kam: "Gorev yeriniz birim olarak istihbarat olmasma ragmen plan �ubeye

mi gorevlendirildiniz?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evet."

Mahkeme Ba�kam: "Bu nasll oldu? Yani bu plan �ube ile Istihbarat Ba�kanhgl ayn

ba�kanllklar degil mi? Plan �ube Harekat Ba�kanhgma bagh bu."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Plan ve harekat."

Mahkeme Ba�kam: "Komutanm takdirinde olan bir �ey mi yoksa atama emrinde mi bu

�ekli ile bir gorevlendirme yaplldl?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Atama emrini kuwet �lkartIYor. Atama emrinde

Istihbarat Ba�kanhgl gozukuyor aneak ben Ordu i�indeki bir gorevlendirme ile Harekat

Ba�kanllgmdaki Plan ve Harekat $ubeye gorevlendirildim orada plan subayl olarak gorev

yaptlm."

Mahkeme Ba�kam: "Evet."

Tamk Muhammet Tanju Poshor: "Bu bir rutindir yapllabilir."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet plan odasmda er ya da erba� gorev yaplyor muydu?"

Tamk Muhammet Tanju Poshor: "Yaplyordu bir erimiz vardl."

Mahkeme Ba�kanl: "Hangi tarihten itibaren yaplyordu?"

Tamk Muhammet Tanju Poshor: "Yani ben oraya katlldlglm zaman vardl. Aynlana kadar

da oldugunu hatlrhyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet."

Tamk Muhammet Tanju Poshor: "Hem desinatorluk, hem de getir, gotor i�leri yaplyordu."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet bu er ya da erba� giri� �lkl�lan plan odasma ya da ar�iv

odasma ne �ekilde yaplhyordu? Onlann bir denetimi var mlydl?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yani bizim mesai yaptlglmlz saatlerde 0 da orada

�all�lyordu. Desinator olarak 0 da �ah�lyordu. Bizim �ah�tlglmlz odanm personeli ile birlikte

�ah�lyordu."

Mahkeme Ba�kam: "$imdi."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Ama oda kitliyken 0 giremezdi tabi onun anahtan

yoktu."

Mahkeme Ba�kanl: "$imdi plan subaylan ve sivil memurlann �ah�ml� olduklan bir oda

var."

Tamk Muhammet Tanju Poshor: "Yani oda."

Mahkeme Ba�kanl: "Bu odanm biti�iginde hariei olarak bir ar�iv odasl gibi ..

vardl?"

Tanrk Muhammet Tanju Poshor: "Arka tarafmda evet a�iv gibi bir odprtliz vardl."
Mahkeme Ba�kam: "Bu er ya da erba�lann bulundugu yer ayy(bir oda mlydl.

nerede bulunuyordu normal �artlar alttnda?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Bir tane er vardl. 0

�aglrlyorduk bu desinatorluk maksadlyla kullamhyordu ora a." i
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Mahkeme Ba�kanl: "Evet siz plan subayl olarak gorev yapml� oldugunuz yerde size

tahsisli herhangi bir bilgisayar var mlydl?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yoktu. Odamlzdaki."

Mahkeme Ba�kanl: "Sivil memurlann kulanml� oldugu bilgisayarlar dl�lnda sizlerin

kullandlgl laptop ya da ba�kaca herhangi bir bilgisayar var mlydl?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Laptop'umuz vardl. 0 laptop'u arz, arzlarda kullanlrdlk

yani."

Mahkeme Bai?kanl: "Eve!."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Komutanlanmlza arza hazlrlarken PowerPointleri ona

yOklerdik. Laptop ile arz yapardlk."

Mahkeme Ba�kanl: "Sizin kullanici adl ya da �ifreniz var mlydl �ahslnlzln?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yoktu, yoktu."

Mahkeme Bai?kanl: "Bilgisayarda bir c;:all�ma yapllmasl gerektiginde nasil c;:all�ma

yaptlnyordunuz ya da nasll yaplyordunuz?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Genellikle biz mOsveddeye yazlp sivil memurlanmlza

verirdik."

Mahkeme Ba�kanl: "Eve!."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Ama bazen bende kendimde onlara yardlm ederdim.

Bazi PowerPoint hazlrlamalannl bende yapardlm."

Mahkeme Ba�kanl: "Bu sivil memurlann kullanml� bulundugu bilgisayarlarda karanet,

internet buna benzer herhangi bir ag sistemi var mlydl?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Ordu ic;:i yani karargah ic;:i bir ag vardl. Yani bir

bilgisayarda bir anza oldugu zaman OBi'den direk mOdahale edebiliyorlardl uzaktan."

Mahkeme Ba�kanl: "$imdi bir anza oldugu takdirde OBi'nin baglanmaslnda sizin

ekrandaki verilerin tamaml gorOlebilme imkanl var mlydt?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Vardl eve!."

Mahkeme Bai?kanl: "Yine bu karanet sistemi ile mesajla�ma imkanl var mlydl?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Vardl bilgi aktanma da yapabiliyorduk."

Mahkeme Ba�kanl: "Mesela bagll birliklerin tamamlna 0 �ekli i1e bir, mesela Tekirdag'da

bulunan birlige de bir mesaj gonderilebilme imkanl var mlydl?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Var diye hatlrllyorum ama emin degilim 0 konuda emin

degilim ben Ordu ic;:inde gonderiyorduk ama diger birliklere gonderip, gonderemedigimizi

hatlrlamlyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet �imdi toplam plan subayllglnlz 1. Orduda c;:all�ml� oldugunuz

donem ic;:in 2002 Haziran aylndan, 2003 Haziran'a kadar 1 yll ml?

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "11 ay."

Mahkeme Ba�kanl: "Daha bai?kaca plan subayllgl yaptlnlz ml?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yok Akademiden mezun olduktan soma ilk gorev yerim

1. Ordu 2002 Temmuz, 27 Temmuz, 2003 Haziran ayl."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet bu plan odaslndaki plan subaylarlnln yapml� oldugu

c;:all�malarla ilgili daha onceki yillarda mesela bir kim kimin hazlrlanmaslnda karargah ic;:i

mOtalaa kagltlannln hazlrlanmaslnda veyahut da bir plan semineri c;:all�masl i1e i1gili olan

hususlarda daha onceki yillardaki veriler ya da bilgiler kullanillyor muydu?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Ar�iv olarak kullanlyorduk eve!."

Mahkeme Ba�kanl: "Ar�ivden bunu istifade etme nok�slnda iste"y€n istedigi gibi giri
alabilir miydi? Buradaki verileri."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yani ihtiyac;: d'rIYuVbrsa

kontroliO olarak alabilirdi tabi."

Mahkeme Ba�kanl: "KontroliO olarak alabilirdi diyorsLnuu"

�t:rC \JJ
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Tamk Muhammet Tanju Poshor: "Evet kullanacaksam almdlgml hattrlamlyorum net

olarak."

Mahkeme Ba�kanl: "�imdi bu 2003 yllinda iera edildigi bildirilen plan seminerinde, plan

seminerinin konusunu hatlrllyor musunuz?"

Tamk Muhammet Tanju Poshor: "Plan seminerimiz bizim kendi kuvvetin Genelkurmaym

direktifi, kuvvetin ve�hesi dogrultusunda bizim kendi ordumuzun plam vardl. Bu plan

kapsammda hazlrlanan bir seminerdi."

Mahkeme Ba�kanl: "Hazlrllk a�amasmda 2. Ordunun harekat tarzi ile ilgili herhangi bir

haZlrllk �all�masl yaplldl ml?"

Tamk Muhammet Tanju Poshor: "Oneesinde yapml�tlk evet. Yani plan semineri

oneesinde 0 konjonktOrle i1gili olarak 0 donemde Kuzey Irak'ta, Irak'ta geli�meler vardl. 0

geli�melerle ilgili olarak alternatifler dO�OnOyorduk. Oretiyorduk."

Mahkeme Ba�kam: "Bununla ilgili �all�ma yaplldlktan soma."

Tamk Muhammet Tanju Poshor: "Evet."

Mahkeme Ba�kam: "Ankara'ya ziyarete gitme veyahut da bu konuyla ilgili herhangi bir

fikir all�veri�inde bulunabilme i�in oyle bir yoleulugunuz oldu mu?"

Tamk Muhammet Tanju Poshor: "Oldu, gorevli olarak Ankara'ya gittik. "

Mahkeme Ba�kanl: "Evet."

Tamk Muhammet Tanju Poshor: "Harekat ba�kanlmlzla birlikte ben yanmda gittim.

Yardlmelsl olarak."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Ankara da Kuvvet Karargahmda 2. Ordunun muhtemel

harekat tarzlanyla ilgili Irak'taki bir durumla geli�ebilecek bir durumla ilgili �all�ma yaptlk."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet, netieensin de ne oldu, orada 2. Ordunun harekat tarzi ile i1gili

olarak bu plan seminerinde veri olarak kullanllmasl noktaslnda olumlu ya da olumsuz bir kanaat

bir fikir, bir dO�Onee �Iktl miT

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "<;:Iktl aslmda �oyle. Bizim plan seminerimiz normalde

bizim planlmlzl iera edebilmemiz i�in kendi birliklerimize ilave olarak, ilave takviye birlikler

almamlz gerekiyor. Yani bu bize taahhOt edilmi� kuvvet tarafmdan sen kendi planlnl yapaeaksan

ben sana �u birlikleri vereeegim diyor. Ama 0 konjonktOrde bize 0 birlikler verilmeyeeegi gibi

bizden de bazi birlikler gonderilmi�ti. 0 donemde biz bazi birliklerimizi de gorevli olarak 2. Ordu

bolgesine gondermi�tik."

Mahkeme Ba�kanl: "Mesela hangi birlikler."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "4 tane tabur diye hatlrllyorum. I� gOvenlik maksadlyla."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "�imdi bu �ekilde kuvvet zaylflaymea tabi bu zaylf

kuvvetle yani biz kendi planlmlzl yapabilmemiz i�in takviye kuvvet gelmiyor. Kendi birligimizde

yok. Azalml� kendi planlmlZI uygulama emri verilirse, uygulamak gerekirse bunu nasll yapanzl

dO�Onme duru�umu olu�tu. Ve onun Ozerinde bir �all�ma yaplldl."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet. Plan seminerinde OEYTS uygulandl ml, ieradaT

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "OEYTS?"

Mahkeme Ba�kanl: "Olaslllgi en yOksek tehlikeli senaryo."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Olaslllgi en yOksek tehlikeli senaryo, bu arz ettigim

hususu kapslyordu, yani ben onu klsaea izah edeyim. Olasll"1 en yOksek enln �

noktasl Irak'taki geli�melerdi. Olaslllgi en yOksek tehlikeli sena oya gar rak'ta bir gerginli

olaeak, 2. Ordu oraya angaje olaeak, kuvvet stratejik ihtiyatlan oraya aydlrllaeak. Bizde�e
bazl birlikler gideeek ve bu slrada da bizim kendi garev Ye�miZ: eki aSlm Olkede bir gergi ik

yarataeak. Bu gerginlikten dolayl bize de bir gorev dO�eeek. z, a bu zaylf kuvvetlerle bi ne

yapabilirizi." I I
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Mahkeme Ba�kanl: "Bu anlaltlgmlzl uygulama, plan semlner eah�masmda da cereyan

elti ml, uygulandl ml? Yani 2. Ordunun harekat tarzi veyahut da 0 Kuzey Irak'ia Ilgili olan

hususta gOndeme geldi mi, konu�uldu muT

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yani bizim planlanmlz kapsammda bunlar �eyle eger

birligimiz eksik olursa nasll taarruz ederiz. Veya i�te haslm Olkeye kar�1 nasll bir harekat tarzl

uygulanzm hal tarzlannl Orettik eve!."

Mahkeme Ba�kanl: "$imdi plan seminerine icrasma Kuzey Deniz Saha Komutanhgl ile

Istanbul Jandarma Beige Komutanhgl da katlldl miT

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Jandarma belgeyi hatlrhyorum. Kuzey Sahayl net

hatlrlamlyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Jandarma Komutanllgmm semlnerdeki konusunun ne oldugunu

biliyor musunuz, hatlrhyor musunuz �u anda?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Hallrlamlyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Hallrlamlyorsunuz. Siz 0 tarihte kurmay yOzba�1 rOtbesindeydiniz."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Eve!."

Mahkeme Ba�kanl: "$imdl bir mesaj formu var. Onu klsaca okuyorum. B $ubat 2003

tarihli 1. Ordu Komutanhgmln 31 Ocak 2003 gOnO ve Hrk 1730-3 ilgi saylh emri. 1- Kolordu

Komutanllklannca plan seminerine yenelik yapllan hazlrhklar 26 $ubat 2003 tarihinde ordu

komutanma arz edilmi�tir. Arz esnasmda ordu komutanmm konu ile ilgili verdigi emirler moteakip

maddelerde belirtilmi�tir. 2- Olaslhgl en yOksek tehlikeli senaryoya gere Kara Kuvvetlerine

yapllacak tekliflere esas olmak Ozere hazlrlanacak durum degerlendirmelerinde TOrkiye

genelindeki geli�meler dikkate ahnacak. Yapllacak teklifler Kuvvet Komutanhgmca ahnmasl

gereken tedbirleri ihtiva edecektir. 3- 3. ve 15. Kolordu Komutanhklannca ordu geri beige

emniyet komutanl ve slklyenetim komutan yardimcisl olarak hazlrlanacak durum

degerlendirmelerinde a�agldaki hususlar dikkate ahnacaktlr; A- Yapllacak eah�malara a�agldaki

aynntllarda dahil edilecektir; 1- Belgede bulunan kolluk kuvvetlerinin imkan kabiliyetleri silah,

arae geree, su slkma araCI, gaz bombalan, jop, kalkan, panzer gibi ezel malzeme. 2- Belgede

yer alan belediye, kamu ve ozel kurulu�lann bu tOr faaliyetlere yonelik imkan kabiliyetleri itfaiye,

i� makineleri, finn, a�evi, fenni hizmetler ve benzerleri. 3- Ahnacak tedbirler; toplama,

sorgulama, tutuklama merkezlerl, kullanllacak cezaevlerl ve varsa ihtiyaelan. b- Plyade Okul

Komutanhgl ve Levazlm Okul Komutanhgl Karargahlannm Tali Beige Komutanlrgl karargah

olarak gerev yapma yeterliligi. 4- Kuzey Deniz Saha Komutanhgl ve baghsl Bogaz

Komutanhklanyla GolcOk Donanma Os Komutanhgl ve kara unsurlannln sefer gerevleriyle

senaryoya uygun olarak Kuzey Deniz Saha Komutanhgl ve Bogaz Komutanhklannca Ordu

Komutanllgma saglanacak gorevler incelenecektir. 5- 15. FOze Os Komutanllgmm sefer

gorevleri ile senaryoya uygun olarak Ordu Komutanhgma saglanacak gorevler incelenecektir.

$imdi buradan direk Tye geemi�, 6. numara yok ama. Bilmiyorum ama yani �ey noktasmda

atlanml� ml, ya da 6 sayfada, 3 sayfadan olu�an bir mesaj formu. 7- Seminerin 2. gOnO Kolordu

Komutanhklannca mevcut plandaki dO�man durumu ve tertiplenmesi dikkate ahnmadan menfi,

muhtemel takviye birlikleri de dahil olmak Ozere Kolordu Komutanllgmm muhabere iei muhtemel

tertiplenme �ekli ve buna uygun olarak dO�man imkan ve kabiliyetleri kabul ihtimal derecesi ile

kuvvetli, zaylf ve hassas taraflan takdim edilecektir. b- 2. ve 5. Kolordu Komutanlannca olaslhgl

en yOksek tehlikeli senaryoda belirtilen duruma uygun olarak Ie v.e dl� tehdidln a da var

oldugu bir durumda yapllacak durum degerlendirmesinin harekat 'l�rzlan, ka eklifi, man vra
planlnm arz edilecegi �ekli ile burada yazanm siz oldugunuz �lirtiliyo. Bu mesaj form nu
hallrladmlz ml?

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yani detayl hatlrlamNor

once Kolordulara bu tOr mesajlar eektik. Yani onlara gorevlerihi

detay ieerigini eok net hatlrlamlyorum."
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Mahkeme Ba�kanl: "Bu mesajm it;:erigini hatlrlayamadlgmlzl ml beyan ediyorsunuz?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evet."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Ama hazlrhk kapsammda tabi kolordulara veri len

gorevler vardl, sorular vardl. Onlan kolordulara gonderdigimizi hatlrhyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Plan seminer sonut;: raporunun siz mi kaleme aldmlz?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Sonut;: raporunu yazdlk evet."

Mahkeme Ba�kanl: "Yazdmlz."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yazdlk evet."

Mahkeme Ba�kanl: "It;:erigini nasll belirlediniz ya da nasll belirlendi?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Bu seminerde gorO�Olen konular, seminer esnasmda

tespit edilen yani bizim planlmlzm i�lerligine yonelik eksiklikler hatlrlayabildigim kadanyla,

almmasl gereken tedbirler. Kendi planlmlz taarruz gorevimize yOnelik."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Gibi hususlar. Yani seminerde konu�ulan ve one t;:lkan

bunlar."

Mahkeme Ba�kanl: "Sonut;: raporu gonderilecek Kara Kuwetleri KomutanltQina ya da

Genelkurmay Ba�kanhgma gOnderiidi mi, bu hususta bilginiz var ml?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Gonderilmi� olmasl lazlm prosedOre gore ama tam

hatlrlayamlyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Gonderme gorevi birim olarak size mi aitti?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "GOnderme gorevi Harekat Ba�kanhgma ail. Semineri

biz yaptlk."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yani biz 0 slrah olarak, ben en dO�Ok rotbede oldugum

it;:in kaleme ben ahnm 0 tOr evraklan. Yani bu tor gOnderilecek. Sirah amirlerimize paraflatlrlz.

Komutanlmlza onaylatlrlz. Oyle gondeririz. "

Mahkeme Ba�kanl: "Evet."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Ama onu gOnderdik mi �u anda hatlrlamlyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "$imdi daha oncesinde i�te savunmalar ahndlgl slrada ki kullanllan

beyanlarla bazl beyanlar arasmda yani farkh tabirlerde kullanllma �ekli ile ifade edildi. Kozmik

oda ile ar�iv odasmdaki saklanma durumu veyahut da kozmik i1e ar�iv odasl aYni �ey midir?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Degildir. $imdi kozmik oda, botOn karargahlarda t;:ok

gizli evraklann yonergesi, bunun ozel bir yonergesi vardlr. 0 yonerge esaslanna gore saklandlgl

bir yerdir. 90k gizli evraklann. Ar�iv dedigimiz yerde de yani eger bu bizim plan odamlzm

arkasmdaki ar�iv odasl kastediliyorsa orada gizli gizlilik derecesinin Ostonde evrak saklanmaz.

Gizli gizlilik derecesindeki evraklar orada muhafaza edilir. 9ift kilit altmda, bu yonergeler bunIan

bu evrak saklama usullerini belirlemi�tir. Ona gOre muhafaza edilmi�tir."

Mahkeme Ba�kanl: "Aglz ah�kanhgl olarak ar�iv odasma kozmik oda da denildigi olmu�

mudur?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yok olmaz."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yani askeri personel bunu de�ez."
Mahkeme Ba�kanl: "Sizin kozmik'e konulabilecek yeterlilikte t;:ok . Ii belgeler tanzim

etmeye yetkiniz var ml? 0 donemde en azmdan gOreVlendiril�niz, i OYle�Ok gizli belgelere
imza atabilme, yazabilme 0 yonde bir yetkiniz var mlydl?" !

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "$oyle bir belgenin be ge lolabil
gerekir." !

Mahkeme Ba�kanl: "Evet." I

=� I
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Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Plan subayl olarak onay yetkim yok. Belgeyi hazlrlanm

onu onaya sunanz. Eger komutanlanmlz onaylarsa bir belgeyi 0 beige haline gelir."

Mahkeme Ba�kanl: "Kozmikle ilgili hani size de imza yetkisi verilmi� ya bu neyi kapslyor,

yani belgeyi tamam siz kaleme alma hususunda yetkilisiniz."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evet."

Mahkeme Ba�kanl: "Onay Makaml degilsiniz de mesela bu yetki, kozmik'e girme yetkisi

de veriyor mu size?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Verir tabi �imdi �oyle, plan subayl olarak kozmikten bir

plan ahnaeaksa 9all�llmak Ozere kozmik'e girip 0 planl ahnm ben senetle. Harekat Ba�kanl da

bunu 9all�lnz Ozerinde sonra teslim ederiz."

Mahkeme Ba�kanl: "$imdi."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yani kozmikten planlan alma yetkimiz var."

Mahkeme Ba�kanl: "Planlan alma yetkiniz var."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "0 senetle ahnz geri teslim ederiz."

Mahkeme Ba�kanl: "Bu plan seminerinde de kozmikten bu �ekli ile herhangi bir beige

ahml oldu mu tarafmlzdan?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Tabi defalarea oldu. Ben kendi ordumuzun harekat

planlannm aldlk 9ah�tlk. Bu sadeee seminerle ilgili degil seminerden onee de oldu. Sonra da

oldu. Yani planla ilgili bir hususu 9ah�mamlz gerekiyor. Te�kilatta bir degi�iklik olursa gibi."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yani bu seminerle ilgili degil her zaman planlan

Ozerinde 9ah�mak i9in allrlz geri koyanz. Senetle ahnz geri veririz."

Mahkeme Ba�kanl: "Kozmikte saklanllmasl gereken evraklann ne tOr gizlilik dereeesine

sahip oldugu hususunda bilginiz var mi?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "$oyle gizlilik dereeesi yonergeye gore �ube mOdOrO

seviyesinde verilir. Gizlilik seviyeleri, bOton bu yonergeler bunu yazarlar. Kozmikte saklanmasl

gereken evrakm gizlilik dereeesi 90k gizlidir."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Bu 90k gizliligin altmdakiler normalde kozmik'e

konulmaz. Yani usul boyledir. "

Mahkeme Ba�kanl: "Nato 90k gizli, Nato gizli, Milli bunlarda gizlilik dereeesi olarak

kozmikte saklanmasl gereken evraklar mldlr?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "0 konuda teknik bilgim �u anda yok. Yani Nato

konusunu bilmiyorum. Ama 90k gizli evrak kozmik'e konulur. Kozmik'in dl�mda saklanmaz. Gizli

evrak da 9ift kilitli olarak �ubelerde muhafaza edilir."

Mahkeme Ba�kanl: "$imdi yine sizin isminize yazan bolOmOne a911dlgl iddia edilen."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evet."

Mahkeme Ba�kanl: "Bir mesaj formu var. Bu mesaj formunun gizlilik dereeesi gizli, 90k

gizli degil. Gizli."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evet, evet."

Mahkeme Ba�kanl: "Orada deniliyor ki plan semineriyle ilgili bilgilerin ar�ivlenerek

kozmikte saklanmasl, 1- 1. Ordu Komutanhgl plan semineri 5-7 Mart 2003 tarihleri arasmda iera

edilmi�tir. 2- Plan semineri ierasl kapsammda yapllan hazlrhklar ar�ivlenm sa la

CD'lere kopyalanarak kozmikte saklanaeaktlr. Plan semineriyle il iii bilgiler . Isayar ortamm a

ve evrak olarak kozmik haricinde bulundurulmayaeak menfi, bilgi yarlar bulunan konuyla il iii

bilgiler silineeektir. Belirtilen i�lemin yapllarak sonueun 14�a 200 tarihine kadar 1. 0 u

Komutanhgmda bulundurulmasl igerikli bir mesaj formunun ar Idu u belirtiliyor. Bu igeri eki

bir mesaj formunu yazan bolOmOnde de sizin isminizin II I I, tta Nejat Bek'ilile slak
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imzaslnln var oldugu, yani fotokopide tam "Ikmaml� ama Islak imzall da oldugu belirtiliyor. Bu

i"erikteki bir formu hatlrladlnlz mi?"

Tamk Muhammet Tanju Poshor: "Yani bu net olarak bunu habrlamlyorum ama bu normal

bir �ey. <;:OnkO bu tOr bir �eyden sonra "all�madan sonra bilgisayarlar, bilgi gOvenligi

kapsamlnda temizlenir. Bizde seminerden sonra bilgisayarlara yOklenilen takdimin hepsini

sildik."

Mahkeme Ba�kam: "Kozmik'e ni"in allmyor 0 zaman gizli seviyesindeki bir bilgi "ok gizli

degil?"

Tamk Muhammet Tanju Poshor: "Onu bilemiyorum."

Mahkeme Ba�kam: "Yani siz benim sorumu anladlnlz degil mi?"

Tamk Muhammet Tanju Poshor: "Sorunuzu anladlm. $u olabilir tabi degerlendiriyorum �u

anda, degerlendirme yaplyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet."

Tamk Muhammet Tanju Poshor: "Yani i"erdigi gizli olmakla birlikte i"inde bizim

planlanmlza, taarruz gorevlerimize yonelik bazl bilgiler i"eriyorsa yani evraka gizli gizlilik

... derecesi verilmi� olabilir. Ancak orada bizim planlanmlza yonelik."

Mahkeme Ba�kam: "Pardon ben son cOmlenizi anlamadlm, tekrarlar mlslmz?"

Tamk Muhammet Tanju Poshor: "Tabi �imdi evrak gizli gizlilik derecesi verilmi�. Ama

kozmik'e allnml�, bOyOk olaslilkia �oyledir; i"inde muhteviyat olarak planlanmlza yenelik yani bu

taarruz planlanmlza yonelik bazl bilgeleri i"eriyordur. 0 nedenle degerlendirme olarak bu

kozmikte dursun diye degerlendirilmi� olabilir."

Mahkeme Ba�kam: "$imdi plan seminerinin hazlrlaYlclsl olarak, plan subayl olarak

herhalde en fazla "all�anlardan da biri siz siniz?"

Tamk Muhammet Tanju Poshor: "Evet."

Mahkeme Ba�kam: "En dO�Ok rOtbeli biri olarak 0 tarih itibariyle."

Tamk Muhammet Tanju Poshor: "Evet dogru."

Mahkeme Ba�kam: "$imdi 2003 yillnda Mart aylndaki yaplldlgl bildirilen bu plan

seminerinin on "all�malan, yazl�malar veyahut da plan subayllgl ile i1gili ana hususlan da

herhalde emek verenlerden en fazla biri siz olsamz gerek."

Tamk Muhammet Tanju Poshor: "Evet."

Mahkeme Ba�kanl: "$imdi 2003 TatProg program Ina gore belirtilen plan semineri i"erigi

ile 2003 yllinda yapllan Mart aylnda yapllan 1. Ordu da yapllan plan semineri i"erigi birbiriyle

... uyumlu muydu?"

Tamk Muhammet Tanju Poshor: "Yani biraz geriden alallm. Biz bu plan seminerine

ba�lamadan once, oncelikle kendi plammlza alternatif planlar yapbk. Yani haslm Olke ile

aramlzdaki slmr te�kil eden bir nehir var."

Mahkeme Ba�kanl: "Siz bu "all�malara ba�lamazdan ewel Tat Programdaki bir alt

"all�ma, bir genel taslak veyahut da "all�ma sistemi size program dahilinde gelmiyor muydu?"

Tamk Muhammet Tanju Poshor: "Geliyor."

Mahkeme Ba�kam: "Evet."

Tamk Muhammet Tanju Poshor: "TatProg'da "ok bOyOk bir detay olmadlglnl hatlrllyorum.

TatProg'da sadece tatbikatln adl ve tarihleri yazar. Ve plan seminerinin zaten i"erigi bellidir.

Yonergeler bunu belirlemi�tir."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Bizim plan seminerimiz en once iz oncelikle hasl

Olke ile aramlzdaki Slnln te�kil eden nehiri ge"me konusu�a t reddOtl miz vardl. onunla�'1 Ii
"all�malar yaptlglmlzl ve alternatif planlar Orettigimizi hat rlly. um. Y ni nerelerden ge"er k

daha "abuk daha az zahiyatla ge"eriz gibi uzun sOre bun 0_1 rinde fa yorduk yani Har at

Ba�kanllgl olara�. Ve ilerleme ,hlzlanmlzl hesapladlk. eli 150 tan ansI hajVIadl Iml
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hatlrhyorum. lIerleme hizi saat saat tahlil yaptlk. Bizim tanklanmlz, kar�1 haslm iilkenin tanklan
arasmdaki muharebeleri canlandlrdlk. Bu !;:ah�malar iizerine yogunluk verdigimizi hallrhyorum.

Ve tabi mevcut planlmlzm olmazlan ne bunIan bulmaya !;:ah�ml�tlk 0 seminer oncesinde. Ve

seminerde de bunlan tartl�tlk !;:ogunlukla. Ama plan seminerinden soma ula�lIglmlz sonu!;:larda,

bir planda degi�iklik yapllmadl."

Mahkeme Ba�kanl: "Eve!."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yani yapmadlk."

Mahkeme Ba�kanl: "�imdi ar�iv odasmda bulunan seminerlerde kullanllan veyahut da

i�te ar�iv odasmda saklanan CD'lerin."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Eve!."

Mahkeme Ba�kanl: "Muhafazasl, ar�iv odasma ahnmasl veyahut da 0 odaya bir CD'nin

konulmasma izin verme yetkisi kime ait?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yani orada bir usul vardl. Usul de �uydu; biz bu CD'leri

kaydettikten soma, olu�turduktan soma saklanmasl gerektigini degerlendirdigimiz bunu seneye

de kullanmz, ar�iv olarak istifade ederiz dedigimiz ge!;:mi� yillardan da vardl orada."

Mahkeme Ba�kanl: "Eve!."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "gelik bir dolablmlz vardl onu da kilitliyorduk."

Mahkeme Ba�kanl: "Siz de ar�ive almmasl noktasmda CD'leri tanzim etme yahut da

iizerine yazl yazma bir yetkiniz ya da bu �ekliyle bir uygulamanlz oldu mu?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yani yetki, bu yetkilendirilen bir konu degildi. Yazml�

olabilirim hallrlamlyorum yani !;:ok net hallrlamlyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "�imdi birazdan CD'leri gosterecegiz onlar i!;:erisinde sizin kaleme

aldlgmlz herhangi bir CD var ml diye onu soracaglz. $imdi bu plan semineri salonunun dl�mda

i�te seminere katllacak birliklerin geldiginde onlann rahat !;:all�malannl saglayabilmeleri,

hazlrhklannl bitirebilmeleri i!;:in ba�kaca oda var mlydl?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Hazlrladlk eve!. Kolordular i!;:in yani kolordu

komutanlanmlz ve onlarm karargahl i!;:in yanda bazl odalan hazlrladlk."

Mahkeme Ba�kanl: Oralarda bilgisayar var mlydl?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Vardl eve!."

Mahkeme Ba�kanl: "0 bilgisayarlarda herhangi bir ag sistemi var mlydl?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yoktu haylr, baglmslz bilgisayarlardl."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki, plan seminerinin konulannm gizlilik derecesi hususunda bir

bilginiz var miT

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Arz ettigim gibi �imdi eger bizim kendi planlmlzl

muhteva."

Mahkeme Ba�kanl: "Ya !;:ok net soruyorum. Planda cereyan edilen, icra edilen plan

seminerinin. "

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Eve!."

Mahkeme Ba�kanl: "Konulannm gizlilik derecesini biliyor musunuz?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Gizlilik derecesini yani !;:ok gizli eger planlmlzla ilgiliyse

!;:ok gizli olmasl lazlm. Ama net olarak hatlrlamlyorum yani ya gizli ya !;:ok gizli onu net

hatlrlamlyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Plan seminerinin i!;:erisinde ger!;:ek ki�i, kurum, yer, siyasi gorii� y

da siyasi dii�iince, ger!;:ek iilke isimleri kullanllmasl oldu mu, boyle bir �eye �ahit oldunuz mu?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yani iilke ismi ki,and,k'l;,an seminerinde kUllanl�r
ger!;:ek iilke isimleri, bu plan oldugu i!;:in kullanlhr. Harp oy lannda ullanllmaz jenerik sena7,0

harp oyununda kullanlhr. Plan seminerlerinde ger!;:ek iilke is i ile ha 1m iilkenin ismi kWlanlhr '

Mahkeme Ba�kanl: "Kullanlhr."

Tanlk Muhall1met Tanju Poshor: "Evet yani."
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Mahkeme Ba�kanl: "Peki ba�ka soru sormak isteyen varsa buyursun. Buyurun Avukat

Bey. Avukat Bey pardon �u CD'leri de bir gostereyim ondan soma devam edelim. Evet Aydin

Bey �unu �ey yapahm. Onu da ayahm ekrana."

Oye Hakim Murat OrOndO: "CD'leri gostermeden once onunla baglantlll bir soru
soracaglm."

Mahkeme Ba�kanl: " Tamam, buyurun."

Oye Hakim Murat OrOndO: "CD'leri incelemeden once bir soru soracaglz. $imdi 2003
ylhnda 1. Ordu da yapllan plan seminerleriyle ilgili bu 1. Ordudaki CD'ler nerede saklanml�tl?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "l;elik bir dolablmlz vardl. Yani bizim CD'lerimiz."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Kozmikte mi, normal a�ivde mi?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "$oyle bizim odamlzda Orettigimiz CD'lerimizi biz kendi

odamlzdaki yelik dolapta sakhyorduk."

Oye Hakim Murat OrOndO: "$imdi kozmikte saklanacak evraklarda yok gizli gizlilik dereceli
bilgi olmasl lazlm degil mi?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evet."

... Oye Hakim Murat OrOndO: "Demek ki komik'e koymadlglnlza gore seminer CD'lerinin
iyerisinde yok gizli gizlilik dereceli bir bilgi yoktu oyle mi anlayacaglz bunu?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Eger yok gizli gizlilik derecesi verildiyse ve bu

onaylanmadan beige haline gelmeden imhasl gerekiyorsa imha edilir. Bunlar seminerden soma.

Ama bir onaylandlysa bir beige haline geldiyse yok gizli gizlilik derecesi varsa bu kozmik'e

konulmasl gerekir. Seminerden soma bu eger �eye konuluyorsa, bizim odaya konuluyorsa

bunun gizlilik derecesi gizli olmasl gerekir. Yani yok gizli gizlilik dereceli beige kozmik haricinde

muhafaza edilmez."

Oye Hakim Murat OrOndO: "$imdi bu gonderdiginiz mesaj emrinde belirtilen CD'lerdeki
bilgilerle."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evet."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Sizdeki bilgiler aynl degil mi, 0 seminer bilgileri?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Onu yani tam anlayamadlm soruyu."

Oye Hakim Murat OrOndO: "$imdi seminer 1. Orduda yaplldl."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evet."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Seminer konusu aynl, yall�malar aYni degil miT

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evet."

.. Oye Hakim Murat OrOndO: "Sizdeki CD'lerin iyerisindeki seminer yah�ma bilgileri ile."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evet."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Kolordulardaki veya diger i�te birliklerdeki seminer yah�ma

konulan aynl degil mi?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Tabi bizim onlara verdigimiz sorulara hazlrlanan

cevaplardlr. Kolordulann yaptlgl hazlrllklar."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Bu mesaj emrinde ozetle kozmikte saklanllmasl istenilmi�

yani bu bir yeli�ki olu�muyor mu, olu�turmuyor mu?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yani onu bilemiyorum. Soruyu da �ey yapamadlm."

Mahkeme Ba�kanl: "$imdi aynen ekranda 1. CD'den ba�lamak suretiyle sizde

onOnOzdeki resimlerden bakahm, devam edelim. Evet, incelemeniz bitti mi?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evet."

Mahkeme Ba�kanl: "Ozerinde sizin yazlnlz olabilecek yc! da yazl�1 tespit edebildiginiz

herhangi bir CD var ml? Bir ba�kaslna ait olabilir de."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yok net emin degilim."

Mahkeme Ba�kanl: "Bu �uan ekranda gorOnen 8 nolu

onOnOzdeki fotograflardan. Monitorde de gorebilirsiniz aynccl."
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Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evet, yani Ayta� Yalman pa�ama brifing verdik onu
hallrllyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "$imdi 17.01.2003 tarihinde."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Eve!."

Mahkeme Ba�kanl: "Kara Kuvvetleri Komutanllgl Orgeneral A. Yalman'a verilen ordu

brifingi manasma geliyor diye dO�OnOyorum."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Eve!."

Mahkeme Ba�kanl: "Bu yazi size mi ait?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yani emin degilim."

Mahkeme Ba�kanl: "Emin degilsiniz. Peki, buyurun Avukat Bey."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Ulgen: "Saym Komutan siz plan subaYlsmlz."
Tanrk Muhammet Tanju Poshor: "Eve!."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Ulgen: "Bize TatProg'u �ok klsa ozetleyebilir misiniz?
TatProg nedir?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "TatProg: Tatbikat Programldlr. Tatbikat programl

... kelimelerinin klsaltllmasldlr."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Ulgen: "Kim yaymlar, kim yaymlar?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Kuvvet yaymlar bunu. Kuvvet yllilk olarak yaymlar ve

hangi tarihte hangi birligin hangi plan seminerine, hangi plan �all�masma hangi harp oyununu

oynayacagml net olarak belirler."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Ulgen: "1 yrl onceden."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "1 yll onceden evet."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Ulgen: "Peki bu TatProg'u her yll yaymlar miT

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Her yll yaymlar eve!."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Ulgen: "Ve her yll degi�ik ordulara ml, degi�ik
gorevler yOklenirT

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "$oyle her yll degi�ik ordulara, her yll degi�ik

kolordulara, her yll degi�ik tugaylara plan semineri, plan gall�masl, harp oyunu gorevleri verilir.

Her sene her birlik bu gall�malan yapmaz."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Ulgen: "Tekrar soruyorum. TatProg'u Genelkurmay

Ba�kanllgl ml yaymlar, Kara Kuvvetleri Komutanllgl ml?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Ben kuvvet diye �u anda hallrllyorum ama yanll� biliyor

,... da olabilirim. Onun teknik bir konu oldugu igin bakmak lazlm �eylere."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Ulgen: "yOnkO eve!. Peki."

Tanlk Muhammet Tanju Posh or: "Yani �u anda yanll� bilgilendirme yapmaylm ben kuvvet

diye halirllyorum."

Bir krslm sanlklar mOdafii Av. Celal Ulgen: "Peki, peki."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Ama bu yani gok net bir �ey bellidir yerinde ben �u anda

kuvvet diye hatlrllyorum. Yanll� biliyor da olabilir yani."

Bir klSlm sanlklar mOdafii Av. Celal Ulgen: "Peki, plan semineri yani 1. Ordu da yapllan

plan semineri bu Tat Program gergevesinde yaymlanan seminer midir?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Tabi. Yani biz TatProg'ta bize bOyle bir ..

gergevede biz plan semineri icra ettik."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Ulgen: "Peki bu seminerlere yan0atProg'ta yer alan

ordu seviyesinde yapllan bOyuk seminerlere, Genelkurmay Ba�k4nlan y,Q da Kara Kuvvetleri
Komutanl katllir miT

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Katllrr."

Bir klSlm sanlklar mOdafii Av. Celal Ulgen: "Bundan on

seminerlere katlldl miT
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Tanlk Muhammel Tanju Poshor: "Yani bizim seminerimize kuwel komulammlz kalilmadi.

Ama gozlemci gonderdiler, normalde kallhmr."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Celal Ulgen: "Peki hem Genelkurmay Ba![lkanmm hem Kara

Kuwetleri Komulanmm 1. Ordu plan seminerine kalilmamasmm ozel bir nedeni var ml, siz bu

nedeni bilebiliyor musunuz?"

Tanlk Muhammel Tanju Poshor: "Bilmiyorum."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Celal Ulgen: "Bilmiyorsunuz. Olaslllgi en yOksek lehlike
senaryosu nedirT

Tanlk Muhammel Tanju Poshor: "Olaslhgl en yOksek lehlikeli senaryo ben biraz once de

arz eltim. 0 donemde konjonklOrel bazl geli![lmeler vardl Irak'la. Yani Irak'laki geli![lmelerden

ba![lladl. Irak'laki geli![lmelerden dolayl biz bazl birliklerimizi iI;: gOvenlik nedeniyle aynl zamanda

iy gOvenlik yani lerorle mOcadele nedeniyle bOlgeye gonderdik. 4 labur diye hallrhyorum ![lu

anda. Biz kendi plammlzl yerine gelirebilmemiz iyin kuvvelin slratejik ihliyatlannm bize verilmesi

gerekiyor. Yani onlarla yaplyoruz. Bunlar verilmedigi, kendi birliklerimizin de eksik oldugu

durumda kendi planlmlzl yOrOrlOge sokma gorev ahrsak. Ne yapabilirizin fikri bir analizidir. Yani

-- biz bunun analizini yapllk."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Celal Ulgen: "Fikri, fikri dediniz yani sanal lehlikeler

iyermekledir degil miT

Tamk Muhammel Tanju Poshor: "Yani i![lle haslm Olke bir lehdil olu![llurursa, biz de haslm

Olkeye kar![ll plan gorevimizi, plan gorevimiz laarruzdu. Bu savunma da olabilir konjonklOrel

olarak degi![lebilir . Ama mevcul kuwellerimiz azalml![l. Bize de kuwelin laahhOI iltihatlar

gelmemesi durumu ayn bir durum. Bizim planlmlzm faraziyelerinin dl![lmda bir durum. Bu

durumda ne yapanzm bir lOr beyin flrtmasl eve!."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Ulgen: "Cereyan larzl plan nedir?"

Tanlk Muhammel Tanju Poshor: "Cereyan larzl plam plan seminerlerinde konu![lulacak,

lartl![lilacak konulann slraslm ve sOresini belirleyen bir yizelgedir."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Celal Ulgen: "Bizim program dedigimiz normal ya![lamda."

Tamk Muhammel Tanju Poshor: "Eve!."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Celal Ulgen: "Program ya da izlence dedigimiz ![ley mi?"

Tamk Muhammel Tanju Poshor: "Evel, sOre ve slrayl, konuyu belirleyen bir yizelgedir."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Celal Ulgen: "Peki sizinde iyinde bulundugunuz kallldlglmz

plan subayl olarak hem hazlrhk a![lamasmda hem de salonda."

-- Tamk Muhammel Tanju Poshor: "Eve!."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Celal Ulgen: "Bu plan semineri daha once belirlenmi![l olan

cereyan larzl plana birebir uygulanarak ml yaplldl?"

Tamk Muhammel Tanju Poshor: "Yani 0 kadar delayl hallrlamlyorum ama yani yok

zaman klsllh olduysa bazl maddeler belki atlanml![llir ama usul ona uygulanmakllr. Oyle

yaplldlgml degerlendiriyorum. Yani birebir derken mesela biz oraya 100 madde koyduysak

100'OnO de okuma flrsallmlz olmaml![l olabilir. Zaman darhgmdan dolayl ona kesin bir ![ley

soyleyemem ama usul labi 0 slralar dahilindedir."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Celal Ulgen: "Ama."

Tanlk Muhammel Tanju Poshor: "l;izelgeyi oraya koyanz ona gore gider'

ylkllmaz. Ya eksillilebilir ama arttmlmaz genel olarak."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Celal Ulgen: "Peki, peki. S'S kaYltla)rilhnml![l."

Tamk Muhammel Tanju Poshor: "Eve!."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Celal Ulgen: "Ses ka}fllah ahmflgma gore birebir cerey

larzl planmda ne varsa 0 ses kayillannda da 0 vardlr."

Tamk Muhammel Tanju Poshor: "0 vardlr eve!."
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Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Ulgen: "Ses kayillannm dl�lInda ve de cereyan larzi

planm dl�mda herhangi bir konunun bir ba�ka salonda daha az saylda subayla gorO�Olmesi

mOmkOn mO orada?"

Tamk Muhammel Tanju Poshor: "$imdi 0 seminer bizim oldugumuz salonda icra edildi.

Yani ba�ka bir salonda herhangi bir faaliyel icra elmedik. Bu salonda da cereyan larzi labi

birebir uygulanmaml� olabilir ama degerlendirmem allaml� olabilir en fazla yani bazl maddeler

atlanmr� olabilir."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Celal Ulgen: "Ama ses."

Tamk Muhammel Tanju Poshor: "Ses kaydl mulal bir uygulamadrr. Rulindir. MEBS

Ba�kanhgl bunu kasede Ifeker oradaki �ey ne ise, ses kaydl ne ise konu�ulanlan kapslyordur."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Ulgen: "Te�ekkOr ederim. Tekrar devam ediyorum.

Peki, bu seminerde ozel harekal planIan gorO�OldO mO?"

Tamk Muhammel Tanju Poshor: "Kendi harekal plammlzl gorO�IOk."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Celal Ulgen: "0 genel bir harekal plam. Onun dl�mda."

Tamk Muhammel Tanju Poshor: "Yani bizim kendi piammizi gorOi?IOk."

Bir klsrm samklar mOdafii Av. Celal Ulgen: "Peki daha alflk balyoz, suga, Ifari?af, oraj,

sakal, llrpan, leslere gibi boyle lek lek bir i?ey belirten eylem planlan gorOi?OldO mO?"

Tamk Muhammel Tanju Poshor: "HaYlr gorO�Olmedi."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Celal Ulgen: "Bu seminerde Saym Bai?kan da sordu ancak

Olke konusunda yanll verdiniz ama diger yaml lulanaga gelfmedigi ilfin bu soruyu yineliyorum.

Bu seminerde gerlfek kii?i adlan, i�le siyasi parti adlan, ornegin AKP gibi adlar kullamldl ml?"

Tanlk Muhammel Tanju Poshor: "Onlann kullanlldlglm hallrlamlyorum."

Bir klSlm sanlklar mOdafii Av. Celal Ulgen: "Peki, ordu plamnm ekleri hazlrlanlrken."

Tanlk Muhammel Tanju Poshor: "Eve!."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Ulgen: "12 EylOI slkryonelim planlanndan

yararlandlnlz ml?"

Tamk Muhammel Tanju Poshor: "HaYlr, ben hilf gormedim 0 planlan. Yani biz plan

hazlrllklanm bizim odada yapllk. 0 odaya ben 0 planlann girdigini hilf gormedim. Onlan plam

bile gormedim Ifahi?ma yapmak bir yana, varhgmdan da haberim yok."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Ulgen: "Peki, size Askeri Savclhklaki ifadeniz

slraslnda bazl DVD'ler ve ilferisinde bulunan ve biraz once Saym Ba�kan'm da gorOnlOlerini

goslerdigi CD'ler goslerildi. Ancak CD'lerin folograflan goslerildi size."

Tamk Muhammel Tanju Poshor: "Eve!."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Celal Ulgen: "Goslerilen 1 nolu DVD'de 7, 8, 5, 4, 9, 3, 2

nolu, 2 nolu DVD'de 12,13,10,14,17,11,16,18 nolu, 3 nolu DVD'de ise 15,1 ve 19 nolu

CD'lerin yer aldlgml gorOyoruz. Bunu nereden Iflkanyorum. $imdi onu soracaglm. Sizin

ifadenizden. Ornegin 2 nolu DVD ile ilgili incelemeler diye bai?hyor ve size 74-3 nolu klasor

soruluyor."

Mahkeme Bai?kanl: "Avukal Bey ilk once sorunuzu sorun. Eger 0 beyanlm halrrlayamaz

ise Savclilklaki beyanml hal1rlallrsmlz."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Celal Ulgen: "HaYlr bunu soruyorum i�le �imdi. 74-3 nolu

klasor diyor."

Mahkeme Ba�kanl: "Eve!."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Ulgen: "Oysa 74-3 nolu isim CJJ: CD ile bu klas�rler
ei? anlamda ml?" ..

Mahkeme Ba�kam: "Tamam buyurun."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Ulgen: "Tabi onu

Mahkeme Bai?kam: "Yok ben oradaki cevabml okuya

Bir klSlm sanlklar mOdafii Av. Celal Ulgen: "Yok, yok

,j;> o( 17

'yle

kSI

k\ \ vl



T.C. ISTANBUL 10.AGIR CEZA MAHKEMESi (CMK 250 MADDESIILE YETKiLi ) CELSE TARIHI
28.02.2012 ESAS NO: 2010/283 CELSE NO:88 Sayfa:18

Mahkeme Bal?kam: "Eve!."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Ben soruyu tam anlamadlm."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Ben l?imdi Sayln Bal?kan araya girdigi i�in ben

l?imdi tekrar soylOyorum. $imdi siz Askeri Savclhkta DVD'ler i�erisinde bazl dosyalar

gosteriliyor. "

Tamk Muhammet Tanju Poshor: "Eve!."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Ben l?imdi okudum. Bir taklm 1. DVD, 2. DVD

filan diye okudum ama l?unun i�in oyle soyledim. Yani sizin Askeri Savcllikta 74-3 nolu klasor."

Tamk Muhammet Tanju Poshor: "Evet."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Gosterildi diyor ve sizin beyanlnlz allnlyor. 74-

3 nolu no aynl zamanda bir CD'nin OstOnde."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Anladlm, l?unu soruyorsunuz."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Bir baklyorum ki 0 12 nolu CD."

Tamk Muhammet Tanju Poshor: "Yani bir klasor ile CD aym ml diyorsunuz?"

Bir klslm samklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Evet, 0 klasor i1e CD."

-. Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "$oyle Askeri Savclilkta bize klasor gosterilmedi. Askeri

Savclilkta bize gosterilen her beige bilgisayar ortamlnda gosterildi."

Bir klSlm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Klasor bilgisayar klasorO. DVD'nin i�erisinde

klasor diye yazmll?, atmll?, bir DVD."

Tamk Muhammet Tanju Poshor: "Anladlm, tamam."

Bir klSlm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Yani ben el?lel?tirdim 74-3 nolu klasor 12 nolu

DVD �Iklyor, i�rikleri i1e."

Tamk Muhammet Tanju Poshor: "E ben onu l?imdi bilemem. Yani hangi DVD hangi klasor

yani 0 2 yll ge�i ona ne desem l?imdi yalan olur yani."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Burada �ok i1gin� durumlarda var, varda

efendim. Mesela 9 nolu, 67 nolu klasor diyor. ifadenizde 67 nolu klasorden bahsediyorsunuz. 67

nolu klasor bizde 9 nolu CD'ye tekabOI ediyor ve 0 9 nolu CD'nin i�erigi var burada. Bir dakika

okuyaylm onu."

Mahkeme Bal?kanl: "0 sorulara vermil? oldugunuz cevabl l?uan hatlrllyor musunuz?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yok hatlrlamlyorum. Yani bize bilgisayardan."

Mahkeme Bal?kanl: "Buyurun Avukat Bey okuyacaksanlz."

Bir klSlm sanlklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Evet, bir dakika efendim l?eyi, evet. $imdi 67

... nolu klasor diyor. A1, B2, C3, D4 geliyor S18, sonra $ konferans, T i�indekiler, U komutanln

a�llIl? konul?masl V komutanln a�lhk konul?masl, Y seminer ozeti diyor. Bu A1, A2, B2, C3 denen

klslmlar acaba bir CD mi �OnkO 18 deyince CD'ler ile nerede ise el?lel?tiriyorum. Yoksa diger

l?eylerde diger klasorlerin hepsinde mesela 14, kart formatl istihkam konulan diyor."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Valla hi� ben hi� bilmiyorum. $u anda hi� biri gozOmde

canlanmadl yani bize bir metin gosterdiler yani oradan soru sordu Askeri Savcl. Yani 0 klasor 0

mu l?U anda hi� hatlrlamama imkan yok zaten."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Celal Olgen: "Peki, efendim tel?ekkOr ediyorum."

Mahkeme Bal?kanl: "Bu seminerde ahndlglnl ve rutin olarak yaplldlglnl belirtmil?

oldugunuz ses kasetlerini siz dinlediniz mi?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Ben dinlemedim ashnda sonuna

l?ubede kim oldugunu tam hatlrlamlyorum ya Erol albaylm ya daaayiam
komutammlzln emirlerini �Ikartmak i�in yani bu plan semineri tektar .oinIendi."

Mahkeme Bal?kanl: "Bu yonde daha once size soru sorul

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Efendim."

Mahkeme Bal?kanl: "Bu yonde daha once size soru Sbrul
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Mahkeme Ba�kanl: "Hatlrlamlyorsunuz. Evet, ba�ka
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Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Askeri Savcl �oyle bir soru sordu diye hatlrllyorum.

Sesleri kim kaydetti diye veya niye kaydedildi gibi bir soru sormu� olabilir."

Mahkeme Ba�kanl: "Cevabrnlzl hatlrllyor musunuz?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yani bu bir rutin �eyde bizim bOtOn yaptlglmlz brifing

salonlanndaki brifinglerimiz, bu tOr seminerler MEBS Ba�kanliQI bunu kaydeder. Kaydetmek ie;:in

ozel bir oda vardlr, 0 ie;:erde bunu kaydederler."

Mahkeme Ba�kanl: "Ses kasetlerini, ses kasetleri dinlenilir ordu komutanrnrn acaba bu

kasetler ie;:erisinde bir emri var ml diye kontrol edilir llekli ile bir beyanlnlz var mi?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Onu hatlrlamlyorum ama bunu yaptlk biz. Yani bizim

odada ya Bayram albaylm ya Erol albaylm bunu yaptl. Tek tek dinlediler emirleri e;:lkarttllar."

Mahkeme Ballkanl: "HaYlr, plan seminerini yaplyorsunuz, plan subaylslnlz, asH gorevde

size ait."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evet."

Mahkeme Ballkanl: "Nihayetinde kasetlerde geliyor."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evet."

Mahkeme Ballkanl: "Yani kasetleri dinleyip dinlemediginizi lluan hatlrlamlyor musunuz?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yo, yo ben dinlemedim. Ben bir daha balltan sona

dinlemedim."

Mahkeme Ballkanl: "Oinlemediniz."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Ama bizim odada dinlendigini hatlrllyorum."

Mahkeme Ballkanl: "Peki."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Oinlendi bu"

Mahkeme Ballkanl: "Yine ifadenizde."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Ama ya Bayram albaylm ya Eral albaylm dinledi.

Ikisinden birisi dinledi."

Mahkeme Ballkanl: "Kasetler tek suret mi yani kasetler 1 adet miydi toplamrnda onu

biliyor musunuz?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Bizim harekat ballkanllgrna verilenler 1'er adetti. Tek

suretti. Yani hareket ballkanllgrna MEBS Ballkanllgl tarafrndan verilen kasetler 1'er suretti."

Mahkeme Ballkanl: "Evet."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Askeri Savclmlzda llunu sormulltu; siz bunlan CO'ye

e;:ektiniz mi diye sordu, e;:ekmedik yani bizim odada boyle bir CO'ye e;:ekim yapllmadl, kasete."

Mahkeme Ballkanl: "Yine daha onceki vermill oldugunuz beyanlarlnlzda plan semineri

ilgili gere;:ek killi kurum ya da kurulu siyasi gor01l0n ilk once olamayacagl yonOnde beyanda

bulunmullsunuz. "

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evet."

Mahkeme Ballkanl: "Bu llekli ile degerlendiriyorum demillsiniz."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evet."

Mahkeme Ballkanl: "Oaha sonra bizim llu anki, sabahki beyanrnlzda dediniz ki; plan

semineridir gere;:ek veriler olabilir."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Gere;:ek Olke ismi kullanllir bu e;:ok normal. Yani haslm

Olke ismini kullandlk. Haslm Olke yani bu."

Mahkeme Ballkanl: "Sadece Yunanistan'rn ismi mi kullanlldl?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evet, oyle hatlrllyorurr evet."

Mahkeme Ballkanl: "Ballka hie;: 0 llekli ile gere;:ek som�t isinyya da yer ismi kullanllmadl

ml?"
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Oye Hakim Murat OrOndO: "Plan seminerinde gorO�OldOgO iddia edllen olaslllgi en yOksek
tehlikeli senaryoyu kim hazlrladl sizin �ubede, harekat ba�kanllglnda?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yani bunu kaleme alanlardan birisi benim. Ama bu

olu�an genel, karargahta olu�an verller. Degi�ik seviyedeki komutanlanmizin direktifleri

dogrultusunda bir ana fikir verilir, komutammlz ana fikir verir biz 0 ana fikir dogrultusunda bunlan

kaleme allnz."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Ortak olarak."

Tamk Muhammet Tanju Poshor: "Evet."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Geli�tirlldi diyorsunuz."

Tamk Muhammet Tanju Poshor: "Evet."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Olaslllgi en yOksek tehlikeli senaryo."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evet."

Oye Hakim Murat OrOndO: "$imdi iddianamede daha dogrusu iddialarda �oyle bir �ey var;

Kara Kuwetleri Komutanllglnln 3 Oeak 2003 tarihli mesaj emri ile olaslllgi en yOksek tehlikeli

senaryonun amlan plan seminerinde kullamlmamaslnl, sonradan belirieneeek bir plan

yall�maslnda kullanllmaslnl emretligi, bu emre muhalif olarak 1. Ordu Komutanllglnln ast

birlikleri ile yaptlgl 9 Oeak tarihli yazl�malarda olaslllgi en yOksek tehlikeli senaryoyu kullanmaya

devam etligi, 1. Ordu Komutanllglnln 14 Oeak 2003 tarihli yazlslnda da iyinde olaslllgi en

yOksek tehlikeli senaryo bulunmayan bir plan semineri uygulama emri yaylnladlgl iddia ediliyor.

Sizin bu konudaki bilginiz nedir?"

Tamk Muhammet Tanju Poshor: "Ben bunu hallrlamlyorum."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Bu geli�meler lie ilgili olarak. Siz de plan subaYlyml�slnlz."
Tamk Muhammet Tanju Poshor: "Evet."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Yaklndan takip etmi�siniz seminer yall�malannda."
Tamk Muhammet Tanju Poshor: "Yani kuvvetin bunu uygulamayln diye bir emri oldugunu

hallrlamlyorum. Yani bOyle bir."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Bu konuda herhangi bir bilginiz yok mu?"

Tamk Muhammet Tanju Poshor: "$u bilgim var. Kuwetin kendi temsileileri geldller zaten,

seyretliler semineri yani. Yani gozlemeileri geldiler seyretliler."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Yine bu plan semineri sonuy raporunda yine katklnlzln

oldugunu belirtiyorsunuz."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evet."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Sizinde dosyaya giren sonuy raporunda isminiz yazlyor."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evet."

Oye Hakim Murat OrOndO: "$imdi sonuy raporunun 4E bendi var. Okuyorum buradan. DI�

tehdidin bertaraf edilmesinin aneak Olke iyerisinde saglam ve sagllkll devlet yaplsl lie mOmkOn

olabileeegi, siyasal Islam'ln Olke kaderini biitOnO ile eline geyirmek iyin kadrola�maya hlz verdigi

birortamda TOrkiye Cumhuriyeti Devletine yonelik en bOyOk tehdidin siyasal Islam'dan

kaynaklanan iy tehdit olaeagl dikkate allnarak, iy tehdide yonelik plan ve eklerin meveut bilgiler

lie gOneelle�tirilmesini ve mOteakip ordu plan seminerinde iy ve dl� tehdidi kapsayan alternatif

hareket planlannln ineelenmesinin uygun olaeagl degerlendirllmi�tir �eklinde bir sonuy raporu

var, ibare var. Bu gOneelle�tirmeden ne anlamamlz gerekiyor. Siz mademki bu sonuy raporunda

katklmz olmu�."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yani ben bu mijllni hatlrlamJY6ium, yani samiml

soylOyorum hiy hatlrlamlyorum �u �ekli lie. Yani bu kaNJar detayy"hatlrlayamlyorum, ne

yazdlglmlzl."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Bu yonde sonuy rapotun

musunuz �uan?"
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Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "SOnUy raporu hazirladlglmizi hallrllyorum. SonUl;;

raporu yani boyle bir faaliyet yaptlglmizi hatlrllyorum ama �imdi madde madde, bent bent iyine

ne yazdlglmizi hatlrlayamlyorum."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Plan seminerinde gorO�Olen."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evet."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Planlar, diger konular plan semineri bittikten soma da

gOncelle�tirmeye devam edilir mi, bunun Ozerine yall�malar yapllir miT

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yani biz yapmadlk. Plan semineri, normalde bizim

mesela bazi slkmtllar ylktl. Meriy nehrini geyi� sOremiz, bize verilen hedefin ele geyirilme sOresi

gibi konularda mevcut �eyler ile onlara gidemedigimiz, bizden istenilen sOrede hedefe

gidemedigimiz gibi bazl sonuylara ula�ml�t1k biz yall�malanmlzda ama bundan soma, plan

seminerinden soma bir plan revizesine gidilmedi."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Normalde gidilebilir mi, yall�llabilir miT

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Gidilebilir."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Bir plan semineri ile ilgili konulardan."

'lilt' Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Gidilebilir, revize yapilir. Bu kuvvete gonderilir. Kuvvet

onaylarsa 0 yeni plan olur. Onaylanmayan yani bir Ost makam tarafmdan onaylanmadlkya 0 bir

plan olmaz."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Onaylandl ise bunlar revize edilmeye devam edilir miT

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Onaylandl ise kuvvet onayladl ise yeni plan olur, eskisi

imha edilir."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Tamam Ba�kanlm."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet, buyurun. SOha Tanyeri'den ba�layallm."

Sanlk SOha Tanyeri: 'Tanju albaylm ho� geldiniz."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Sagolun komutanlm."

Sanlk SOha Tanyeri: "Ben yansl hazlrlanmcaya kadar size bir soru soraYlm. Ben ordu

karargahmdan aynldlglm Agustos 2003 yllmdan soma ve de ozellikle bu balyoz planlan bilmem

neler gOndeme geldikten soma sizi herhangi bir �ekilde aradlm, gorO�tom veya irtibat sagladlk

ml?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Bir kere Harbiye orduevinde tesadOf ettik, bir yay iytik

komutanlm, onun haricinde hiybir �eyimiz olmadl."

Sanlk SOha Tanyeri: "Bu konular ile ilgili herhangi bir �ey gorO�tok mO?"

... Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yok, bu konular ylkmaml�tl 0 zaman. TesadOfen

kar�lla�t1k, siz 0 zaman emekli olmu�tunuz, Mehmetyik Vakfmda gorevli idiniz."

Sanlk SOha Tanyeri: "Evet."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Harbiye orduevinde bir yay iymi�tik orada. Onun

haricinde hiy."

Sanlk SOha Tanyeri: "Bu konular gOndeme gelmemi�ti."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Gelmedi haylr zaten gOndemde degildi bu konular."

Sanlk SOha Tanyeri: "Bu konular gOndeme geldikten soma siz beni aramaya yall�tmlz

ml?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yok aramadlm."

Sanlk SOha Tanyeri: "Veya bana ula�maya yall�tmlz ml?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Aramadlm komutanlm

Sanlk SOha Tanyeri: "Aramadmlz peki, te�ekkOr eder'

hala anla�llmamazlik var gibi dO�OnOyordum ama zar.me

odasmm arkasl kozmik oda degil."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Degil."

Sanlk SOha Tanyeri: "Yalnlz tereddOtte olan bir ko
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Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evet."

Sanlk Suha Tanyeri: "$imdi bana veya bize normal bir yani yonergesine gore bir

ar�ivleme ile sizin plan odasmda yaptlgmlz ar�ivleme faaliyetlerini �oyle kabaca bir anlatlp

mukayese edebilir misiniz? Yani normal bir evrakl ar�ivleme ic;:in ne yaparsmlz?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evet."

Sanlk Suha Tanyeri: "Bir de sizin plan odasma hani ar�ivledigimiz dediginiz evrak ne tur

bir evraktlr, bu neye tabidirT

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yani normalde evraklar bir onemine binaen 1 yll veya 5

yll saklanacak �ekilde A veya B ar�iv kategorisi uzerine vurulur."

Sanlk Suha Tanyeri: "Bunlar ne zaman vurulurT

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Bunlar evrak olu�turuldugu zaman vurulmasl gerekir."

Sanlk Suha Tanyeri: "Daha imzaya gitmeden."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Imzaya gitmeden olu�turuldugu zaman vurulmasl

gerekir ama bu her zaman tabi yapllmaya da bilir. $imdi bu ar�iv numarasl vurulduktan soma A

kategorisi vurulmu� ise bir evraka yll bitiminde, muteakip ylhn Ocak aYI ic;:inde A kategorisindeki

buton evraklar listesi C;:lkartlhp imhaya gonderilir ve imha tutanagl saklanlr."

Sanlk Suha Tanyeri: "Kim tarafmdan yaplhr bunlarT

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Bu ar�ivden sorumlu, evrakl C;:lkaran personel

tarafmdan yapllmasl gerekir ve imha tutanagl diyelim 2003'un evraklan imha edilecek ise 2004

yllmm Ocak aYI ic;:inde A kategorisindeki buton evraklar listelenip imha edilip imha tutanagmln

saklanmasl gerekir. Yapllan ar�iv denetlemelerinde de her yll yaplhr. Ya evrak aranlr ya da imha

tutanagl aranlr. Eger B vurulmu� ise bu 5 yll. 5 yll soma aynl i�lem yaplhr. 5 yll soma 5 yll

saklandlktan soma da evrak tekrar degerlendirilmek uzere aYni �ubeye gonderilir."

Sanlk Suha Tanyeri: "Peki bu ar�iv i�lemi nerede yaplhr? Yani dosya ar�iv dosyalan

nerededir, nerede muhafaza edilir?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yani bu her karargahta bir ar�iv odasl olur."

Sanlk Suha Tanyeri: "Evet."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Ar�iv odasl, 0 ar�iv odasmda muhafaza edilir. Ondan

da sorumlu birimler vardlr."

Sanlk Suha Tanyeri: "Peki, bu ar�iv odasl dediginiz yer sizin plan odasl miT

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "HaYlr degildir."

Sanlk Suha Tanyeri: "Degildir."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Bizim ar�iv."

Sanlk Suha Tanyeri: "Evet."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Bizim, 0 bizim kendi evraklanmlzl koydugumuz."

Sanlk Suha Tanyeri: "Peki, sizin plan odasmda ar�ivlediginiz evraklar nedir? Yani bunun

anlaml nedir, bir onu anlatm?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "0 yll ic;:inde tekrar kullanacaglmlz yani 0 yll ic;:inde

kullandlglmlz evraklan biz kendi plan odamlzda klasorleriz, bir fihriste gore bunIan slralanz.

2003 yllmda 2003 ylhnm buton evraklan odamlzda durur. Eger 2002 ylhnm tekrar kullanmayl

du�undugumuz evrakl var ise de bu gene lazlm olur, bundan istifade ederek yeni bir evrak

uretebiliriz diye du�unuyorsak da onIan da orada tutanz yani genel mantlk�

Sanlk Suha Tanyeri: "Yani resmi bir ar�iv odasl mldlr sizin plan Jd<inlzm arkasmdaki'Qda

resmi ar�iv odasl ml?" /

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Aslmda 0 resmi ar.iv odasljlegildir."
Sanlk Suha Tanyeri: "Degildir."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Degildir."

Sanlk Suha Tanyeri: "Evet yoksa boyle ar�ivledik
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Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Her karargahm, degi!. Her karargahm bir ar�iv klsml

vardlr, onun da amiri vardlr, klslm amiri. Onlar yaparlar."

Sanlk SOha Tanyeri: "Ordu karargahmm kozmik bOrosunun nerede oldugunu hatlrhyor

musunuz?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Arka bah�eden giri�te sag taraf diye hatlrhyorum."

Sanlk SOha Tanyeri: "Peki."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "GOrol yOzba�1 vardl 0 zamanlar."

Sanlk SOha Tanyeri: "Sizin oraya girip giremeyeceginiz belli midir orada?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Tabi ben �ey 0 GOrol yOzba�mm nezaretinde plan

subayl olarak girerim ben oraya."

Sanlk SOha Tanyeri: "Oraya kimler girecek, kimler girmeyecek emri yaymlanlr ml?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Bellidir, kaplsmda resim vardlr. Yani i�te slrah

komutanlanmlzm oraya girebilecek herkesin ismi, adl, soyadl ve resimleri kozmigin kaplsmda

aSllldlr."

Sanlk SOha Tanyeri: "Peki kozmige."

... Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "KontroliO bolgedir yani."

Sanlk SOha Tanyeri: "Kozmige hangi lOr evrakl teslim edebilirsiniz?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "90k gizli evraklan."

Sanlk SOha Tanyeri: "90k gizli evrakr. 90k gizli evraktan muradmlz nedir? Yani �imdi siz

herhangi bir evrak yazsanlz, alMa da �ok gizli deseniz."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yo olmaz."

Sanlk SOha Tanyeri: "GolOrseniz, al sana �ok gizli evrak. Bunu kaydet al derseniz olur

....

mu?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "$imdi ilk once evrak olabilmesi i�in bunun yetkili birim

tarafmdan altmm imzalanmasl lazlm. Onaylanmasl lazlm. 0 bir evrak haline gelir. Bunu

olu�turan da en alt �ube mOdOrO tarafmdan da gizlilik derecesi verilir."

Sanlk SOha Tanyeri: "Evet."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Eger bu �k gizli verildi ise tabi �eye kaldmlmasl lazlm.

o zaman zimmete girer, bu evraklar zimmetli evraklardlr. Her �ok gizli evrakm bir zimmeti

vardlr."

Sanlk SOha Tanyeri: "Evet, zannederim artlk �ok gizli ve kozmik konusunu a�lkllga

kavu�turduk. $imdi karargah harekat ba�kanhgmda bir laptoptan bahsetmi�siniz."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evet."

Sanlk SOha Tanyeri: "Bir laptopumuz vardr. Bu laptopu yani siz ifadenizde harekat

ba�kanlmlzm demi�siniz ama ben �imdi soraYlm. Bu laptop �ogunluk ile nerede dururdu ve ne

maksat ile kullanlhrdl?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yani bu laptop sOrekli �arjda bagh olarak sizin odanlzda

sol tarafta duruyordu komutanlm. AkOsO de �ok bitiyordu biz onu."

Sanlk SOha Tanyeri: "Ondan soma yenilendi."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Arzlmlzl yOklenip, arzl yOklOyorduk i�ine i�te ordu

komutanlmlza arza golOrdOgOnOz zaman laptop ile gotOrOyorduk. Orada da emir astsubaymJn

odasmda beklerken tekrar �arjl bitiyordu. Tekrar baghyorduk, soma degi�tirdik."

Sanlk SOha Tanyeri: "Evet peki, ondan soma yine hala ben�' odada ml duruyor "

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "0 eski laptop komuta 1m zannedi m ya BOle

albaylmm odasma verildi komutanlm. Ya tam hatlrlamlyorum yan �imdi ya olmasm. Yeni bi

laptop aldlk arzlar i�in."

Sanlk SOha Tanyeri: "Peki bu laptoplan arz i�in giHerk

yOkleme yaplyordu? Arza gittigimizde bunu kim kullanlyordu!?l'
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Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "0 konusuna gore bizim odadaki plan 4 plan subaylydlk

biz."

Sanlk SOha Tanyeri: "Kim alflp kapatlrdl arzlarda?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "$oyle bir kere ben ifademde de soyledim. Yani sizin

ben bilgisayar kuliandlgmizi gormedim. Bilgisayar kullandlglnlza l}ahit olmadlm. 0 bilgisayann,

laptopun alfllmasl, kapanmasl ilfine PPT'lerin yOklenmesi PowerPointlerin, bizim plan odasmdaki

4 plan subayl ve 2 sivil memuruz tarafmdan yaplhrdl."

Sanlk SOha Tanyeri: "Onu soracaktlm siz cevabmizi verdiniz. Beni hilf gordOnOz mO

laptopta yazl yazarken diye. Cevabl verdiniz. $imdi dolaylsl i1e l}oyle bir soru soraYlm. Bu laptop

harekat bal}kanmln mlydl?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Bal}kanhgm."

Sanlk SOha Tanyeri: "Yoksa harekat bal}kanhgmm mlydl?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yani harekat bal}kanhgmm tabi her bOton oradaki l}eyler

harekat bal}kanhgmm."

Sanlk SOha Tanyeri: "HaYlr yani benim adlma tahsis edilmil} olabilir. Yani harekat

... bal}kanma tahsis edilmil} bir bilgisayar olabilir, laptop olabilir veyahut da harekat bal}kanhgma

tahsis edilmil}."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yani biz arzlarda biz kuliandl{lImlz ilfin genelde harekat

bal}kanhgmm hepsi kullanlyordu onu. Diger l}ubelerinde kullandlgml hatlrhyorum."

Sanlk SOha Tanyeri: ''Tel}ekkOr ederim. 1 numarah yanslyl alfabilir miyiz? 1 numarah

dosyayl. Bu degil, buradan evet evet oradan alfmll}slnlz. Orada yine Tanju Poshor gelfil}ler. Ben

tabi bu yansllardan sadece ilgili personelinkini lflkartlyorum. Bu evrak sizin mi, bunu hatlrhyor

musunuz boyle bir mesajl, kimki?"

Mahkeme Bal}kanl: "OnOnOzdeki monitorden gorebilirsiniz."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yani ben bunu halirlamlyorum da evrakta maddi hata

var. Yani benim BOlent albaym ismi Ostte olmasl lazlm."

Sanlk SOha Tanyeri: "Yok haylr. Bir daha bakm."

Mahkeme Bal}kanl: "MOdahale etmeyin kendisi fikri neyse."

Sanlk SOha Tanyeri: "Pardon, pardon. Evet,eve!."

Mahkeme Bal}kanl: "Buyurun."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evrakl ben hallrlamlyorum."

Sanlk SOha Tanyeri: "Bu evrak sizin tarafmlzdan hazlrlanmll}, lflktlSI dahi verilmil} resmi

.... bir evrak."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Halirlamlyorum."

Sanlk SOha Tanyeri: "Bu evrakm haZirlandlgl bilgisayar HRKBSK bilgisayan. Daha bunun

gibi Bayram yarbaymda, Selim binbal}mm da haZirladlgl bu tOr evraklar var ve HRKBSK'de

hazlrlanmll}. $imdi size soracaglm sorular l}unlar."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evet."

Sanlk SOha Tanyeri: "Siz benim odamda."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Eve!."

Sanlk SOha Tanyeri: "Herhangi bir zamanda."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Eve!."

Sanlk SOha Tanyeri: "Herhangi bir l}ekilde gelip benim odamdaki bilgisayarda hilf evrak

yazdmlz ml?" /

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "HaYlr hilf yazmadlm." I /
Sanlk SOha Tanyeri: "Hilf yazmadmlz."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Hilf yazmadlm."

Sanlk SOha Tanyeri: "Peki, diger plan subaylan vella si

evrak haZirladlgm)-;-.yazdlgml gordOnOz mO?"
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Tamk Muhammel Tanju Poshor: "Siz genelde onu gormedim. Siz genelde mOsvedde

olarak bizim odaya gelirip veriyordunuz sivil memurlara, onlar orada yazlyorlardl yani usul oydu."

Sanlk SOha Tanyeri: "Peki. siz yazmadlmz. onlan da. Siz bize bana evrak gelirip

komulamm bu evrakl yazar mlSlmz dediniz mi?"

Tamk Muhammel Tanju Poshor: "Yak oyle bir usul olamaz zalen."

Samk SOha Tanyeri: "Va olamazda bunlan sormak zorundaYlm."

Tanlk Muhammel Tanju Poshor: "Yak, eve!."

Samk SOha Tanyeri: "yOnkO benim odamdaki bilgisayann HRKBSK adh bilgisayar oldugu

iddia ediliyor. $imdi a bilgisayar labi benim adam da olsa sizler bOIOn mesainizi benim odamda

ge�irmi� olmamz gerekir. yOnkO 1 numarah yanslya donebilir miyiz lekrar. $u sadece benim

se�ligim birka� lane evrak. Burada Bayram yarbaym da, Selim binba�lnm da pek �ok evraklan

var. Bunlar 11 numarah CD'de var. DolaYlsl ile bunun i�in sordum. 2 numarah yanslyl a�abilir

miyiz? Y 2 diye. 2. slrada olabilir, eve!. $imdi burada bu 31 Ocak larihli emrin EK-B'si. Plan

seminer sekrelerligi harekal plan subayl olarak gorevlendirildiginiz yazlyor. Bunu biliyor

musunuz. hallrladlnlz ml?"

Tamk Muhammel Tanju Poshor: "Yani evrakl hallrlamlyorum ama yani gorevim dogru

eve!."

Samk SOha Tanyeri: "Evel, bu kapsamda yani plan sekreler yardimcisl harekal plan

subayl olarak kabaca ne gibi gorevler yapllgmlzl ozel olarak soyleyebilir misiniz?"

Tanlk Muhammel Tanju Poshor: "Yani 11 ay harekal ba�kanllgmda gorev yapllm."

Samk SOha Tanyeri: "HaYlr sadece bakm �u plan seminer sekrelerliginde."

Tamk Muhammel Tanju Poshor: "Eve!."

Samk SOha Tanyeri: "Harekal plan subayl kapsammda."

Tanlk Muhammel Tanju Poshor: "Arz edeyim. Biz plan seminer �ah�malanna

ba�ladlglmlz zaman ondan da once kendi laarruz planlanmlza yonelik allernalif planlar

hazlrladlk. Yani ben 6 lane allernalif plan hazlrladlglml hallrhyorum a donemde. Ondan soma

kendi planlmlzm durum muhakemesinin lahlil bolOmOnO hazlrladlm, yogunluklu olarak."

Sanlk SOha Tanyeri: "Bu kendi plammlz derken."

Tanlk Muhammel Tanju Poshor: "Evel."

Sanlk SOha Tanyeri: "Allernalif planlar hazlrladlk derken."

Tamk Muhammel Tanju Poshor: "Allernalif planlann hepsi."

Sanlk SOha Tanyeri: "Pardon hangi planm ismini de soylerseniz bir yanh� anla�llma

olmasm. Hangi planm"

Tamk Muhammel Tanju Poshor: "Ertugrul."

Sanlk SOha Tanyeri: "Allernaliflerini hazlrladmlz?"

Tamk Muhammel Tanju Poshor: "Ertugrul egemen planlannm yani bizim haslm Olkeye

kar�1 slmr le�kil eden nehri ge�erek bize kuwel larafmdan verilmi� alan hedefi ele ge�irmeye

yonelik olarak zalen a zamanki slkmllmlz �eydi nehri ge�mekli. Yani nereden ge�ecegiz, nasll

ge�ecegiz. 0 kadar bize lahsis edilen zaman gibi bir slkmllmlz vardl. 0 zaman da a hedefe

gilmek i�in kuwel yogunlumuzun. �ogunlugumuzun ne olmasl gerekir, bunun analizlerini

yaplyorduk. Yani nasll bir kuwe!."

Samk SOha Tanyeri: "Sizinde goreviniz zalen bu degil miydi?"

Tanlk Muhammel Tanju Poshor: "Buydu eve!."

Sanlk SOha Tanyeri: "Yani planm geli�lirilmesi, degil nil hareka!."

Tanlk Muhammel Tanju Poshor: "Tabi labi buydu, bUy�u."
Sanlk SOha Tanyeri: "$imdi ben onu sormuyorum."

Tanlk Muhammel Tanju Poshor: "Eve!."

Samk SOha Tanyeri: "Ben lekrar biraz daha a�C1Ylm

"m; ,�yO"Uk ol,�k." \1U /

...

....
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Tanrk Muhammel Tanju Poshor: "Yani 3 gQn iyinde mi soruyorsunuz komulanrm."

Sanlk SQha Tanyeri: "HaYlr haYlr. seminerin bakm 31 Ocak'la yayrn ki bunun bai?langlcl

da var."

Tanrk Muhammel Tanju Poshor: "Eve!."

Sanrk SQha Tanyeri: "Yani seminere yonelik siz ne gorevler yapllnrz? Yani seminer

emirlerinin hazlrlanmasl gibi."

Tanrk Muhammel Tanju Poshor: "Eve!."

Sanrk SQha Tanyeri: "Senaryonun hazlrlanmasl gibi, asl birlik yahi?malanna dair emirlerin

yaylmlanmasl gibi, esaslann belirlenmesi gibi."

Tanrk Muhammel Tanju Poshor: "Yani bu saydlglnrz gorevlerin hepsinin iyinde buJundum.

Bunlann hepsini yapllm. Salon dQzeni, konlrolQ. plan allernalif planlarm sorulannm

hazlrlanmasl. harekal yar bai?kanlmlzm lakdiminin yansllannr hazlrladlglml hallrhyorum. Yani

sizin lakdiminizi hallrlamlyorum ama i?ube mQdQrQmQz eger lakdim yapll ise onu da nel

hallrlamlyorum."

Sanrk SQha Tanyeri: "Seminerin proje subayl sizdiniz. Yani bizim askeri lileralQrde

..... soyledigimiz ifade proje subayl sizdiniz dolaylsl ile."

Tanlk Muhammel Tanju Poshor: "Evel. preje subaylanndan birisi bendim eve!."

Sanlk SQha Tanyeri: "Bence esasl da sizdiniz."

Tanrk Muhammel Tanju Poshor: "Eve!."

Sanrk SQha Tanyeri: "<;QnkQ bai?lan sonuna siz golQrdQnQz. Yani dolaylsl ile seminerin

A'smdan Z'sine kadar olan bQlUn ii?lemlerde."

Tanlk Muhammel Tanju Poshor: "Eve!."

Sanrk SQha Tanyeri: "Hemen hemen gorev aldlm diyebilir misiniz?"

Tanlk Muhammel Tanju Poshor: "Evel. diyebilirim labi."

Sanrk SQha Tanyeri: "Diyebiliyorsunuz eve!. Seminer yahi?malan ile ilgili hususlann

komula kalma arzl esnasmda da bu yapllglmlz yahi?malann komula kalma arzl esnasmda da

sizler kallhyor muydunuzT

Tanrk Muhammel Tanju Poshor: "Yani bazl lakdimlere biz de kallldik eve!."

Sanrk SQha Tanyeri: "Yani mesela cereyan larzl planm arzma, olaslhgl en yQksek lehlikeli

senaryonun arzma gibi konularda komula kalmm arzlanna ylkllnrZ miT

Tanlk Muhammel Tanju Poshor: "Senaryo ile ilgili ylkllglml halrrhyorum. Evel, cereyan

larzml Bayram albayrm arz elmii?Ii."

.. Sanlk SQha Tanyeri: "Peki. bu arzlar esnasmda bu arzlar esnasmda slrah komulanlardan

buna ben de dahilim. Ordu komulanma kadarki slrah komulanlardan darbe planl. darbe

hazlrhklan veya bu anlama gelebilecek herhangi bir emir veya bir gorQi? veya bir yonlendirme

aldmlz mi. hisseltiniz mi?"

Tanrk Muhammel Tanju Posher: "HaYlr almadlm. hisselmedim haYlr."

Sanrk SQha Tanyeri: "Peki. biz bu arzlan yaparken bu mealde konui?malar hisseltiniz miT

Tanlk Muhammel Tanju Poshor: "HaYIr."

Mahkeme Bai?kanr: "Konui?malan hallrhyor musunuz?"

Tanrk Muhammel Tanju Poshor: "Yani yok delayl ha!lrlamlyorum ama bu boyle bir darbe

olsa bunu mutlaka halir/anm diye dQi?QnQyorum. Yani darbe gibi bir i?ey olsa bunu ha!lrlanm

diye dQi?QnQyorum. Bu gQndeme gelmedi yani."

Sanlk SQha Tanyeri: "$imdi ben 0 zaman i?oyle soracaglm. Genel o1afal(1ienim vei:rah
diger komulanlannrzm size kari?1 lulum ve davranri?lan naslldl? BiraZ daha ayaYlm. ani
ya11i?malannrza olan lepkiler naslldl? Ne bileyim sizin i?�smlza nelik davranri?lar na Iidi.
yahi?malannrz begenilir miydi. lenkil mi gorQrdQ veya efen im si e kari?1 boyle negalif I lum,

davranri? iyerisinde miydi veya pozilif davranri? iyerisinde miy " an labildim mi sorumu
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Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Ben arz edeyim. Bir kere benim akademiden mezun

olduktan somaki ilk gorevim Dogu Akdeniz'in gOvenligi diye bir gorO� hazlrlaml�tlm. Ilk gorevim

buydu. Bu gorO�O de ordu komutanlmlza arz etmi�tik, kendisi takdir etmi�ti. Yani hep

yakla�lmlan da sizlerinde egitme, yonlendirme ve sevgi �efkat doluydu. Hi� negatif hi�bir olay 11

ayda ya�amadlm."

Sanlk SOha Tanyeri: "Vani size gOvenilmedigine dair bir his var mldlr bizim taraflmlzdan?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yok."

Sanlk SOha Tanyeri: "Peki, bu ifadenizden soma �oyle sorabilir miyim? Bir darbe

�ah�masl yapsa idik ordu karargahmda bunu sizden saklamamlz gerekecegini dO�Onebiliyor

musunuz? Yani size haber vermeden."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Zannetmiyorum."

Sanlk SOha Tanyeri: "Boyle bir �ah�ma yapahm, onun haberi olmasm diye size

gOvenemeyecegimizi dO�OnOyor musunuz?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yani en azmdan BOlent albaylm bir �ekilde agzmdan

ka�lnrdl komutanlm diye dO�OnOyorum."

... Salonda gOIO�meler oldu.

Sanlk SOha Tanyeri: "Evet te�ekkOr ederim. Tabi Saym Ba�kanlm bunlar bizim

karargahtaki samimimi ortamlmlzl da aksettirdigi i�in normal kar�lhyorsunuzdur umanm. $imdi

az once sordular ben bunu sormak zorundaylm ba�ka tarafa ge�ecegim. Yani seminer ka�

salonda yaplldl?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "1 salonda yaplldl, biz hazlrladlk salonu."

Sanlk SOha Tanyeri: "1 salonda yaplldl. Bayram dOzeltiyorum, ba�ka bir oda hazlrlandl

ml bu konuda biliyor musunuz?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Oda hazlrladlk ama."

Sanlk SOha Tanyeri: "Seminerin icrasl i�in?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Seminerin icrasl i�in hazlrlamadlk. Seminere hazlrllk

maksadl ile kolordu komutanlanmlzm rahat �ah�malan i�in onlara makam odasl �eklinde

hazlrladlk."

Sanlk SOha Tanyeri: "Peki, benim esas sormak istedigim buydu, az onceki sorulardan.

Yani kolordu komutanlannm �ah�malan i�indeki muradmlz ne, yani ne �ah�acaklardl onlar?

Oturup seminer mi yapacaklardl?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "HaYIr."

- Sanlk SOha Tanyeri: "Veya ne yaplyorlardl da veya ne yapmalan i�in hazlrlandl orasl?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yani dinlenme olabilir, 0 karargahma bir kendi 0 gOn

seminer dl�1 da olabilir, bir cari i�ler ile ilgili emir vermesi i�in olabilir. Bir makam i�gal ettikleri

i�in 0 makamm geregi onlara bir yer hazlrladlk."

Sanlk SOha Tanyeri: "Ertesi gOn hazlrhklan falan olabilir mi?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evet onlar. Yani seminer aS11 icra edilen salona yonelik

hazlrhklar i�in �all�ma odalan gibiydi."

Sanlk SOha Tanyeri: "Peki, bu kolordulara tahsis edilen �eylerde, salonlarda ordu

komutanl veya ordu karargahmdan personelin veya diger kolordulann katillml ile bir toplantllar

yaplldlgml gordOn mO hi�?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yok haYIr." ____

Sanlk SOha Tanyeri: "Veya �ahit oldun mu?" //
Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Gormedim." � /
Sanlk SOha Tanyeri: "Cereyan tarzl planlnl kim hazlrladl . "

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yani hallrladlglm kad n ile ,Bayram albaylm hazlrl

cereyan tarzl planl."

Sanlk SOha Tanyeri: "Bayram yarbay hazlrladl."
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Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evet."

Sanlk Suha Tanyeri: "Ama bana gore cereyan tarzi planm haZirlandlgmda Bayram

yarbay yoktu."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yani tam hatlrlamlyorum. a hazlrladl diye hatlrhyorum."

Sanlk Suha Tanyeri: "Peki, cereyan tarzi yani siz."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Eger 0 hazlrlamadl ise Erol albaylmda olabilir

komutanlm, i?ey de olabilir Selim Gurpmar da olabilir. Yani ben hatlrladlglml hatlrlamlyorum."

Mahkeme Bai?kanl: "Soruyu sorallm."

Sanlk Suha Tanyeri: "Cereyan tarzi planlnl, 0 zaman i?oyle soyleyeyim. Az once de

soylediniz yani ben bu cereyan tarzi planml i?ey yapmlyorum ama seminer cereyan tarzi planma

gore uygulandl."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evet."

Sanlk Suha Tanyeri: "Siz seminerin icrasl esnasmda nerede idiniz, ne gorevi yaptmlz?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Ben bizim karargahlmlzm i?imdi seminer oncesinde 0

salonu hazlrladlk, ondan sonrada karargahlmlzdan yani sizin, Bulent albaylmm ve Korkut

pai?amm arzlannl yukledik bilgisayara ve 0 arzlar esnasmda ben yansl gegii?lerini sagladlm,

bilgisayar bai?mdaydlm. Daha soma da arzi olan diger kolordu ve tugaylar kendileri gegtiler 0 ii?i

yaptllar. Bir takdim goreyi aldlglml hatlrhyorum. Yani ordu komutanlmlz vermii?ti Yunanistan'm

tank sistemi ile ilgili (bir kelime anlai?llamadl) sistemi ile ilgili bir takdim gorevi aldlglml

hatlrhyorum, onu da ya 2. ya 3. gun yaptlm takdimi, 0 takdimin hazlrliklan haricinde

salondaydlm."

Sanlk Suha Tanyeri: "4 numarali yanslyl agabilir miyiz? Bu yanslyl hatlrliyor musunuz?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Hatlrliyorum evet."

Sanlk Suha Tanyeri: "Nedir bu?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Bu olaslllgi en yuksek senaryonun ozeti mahiyetinde,

zannediyorum Korkut pai?amm takdiminde boyle bir i?ey hazlrlam1i?tlk diye hatlrllyorum."

Sanlk Suha Tanyeri: "Peki, yani bu olaslhgl en yuksek senaryoyu matris halinde anlatan

bir yansl degil mi?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evet."

Sanlk Suha Tanyeri: "Bir bakar mlSlnlZ burada olaslhgl en yuksek tehlikeli senaryo

igerisinde yer almasma ragmen burada yazllmamli? herhangi bir bilgi var ml? Genel olarak tabi

gok aynntlh hatlrlamayabilirsiniz. Yani kapsaml bu muydu ozelle?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yunanistan'm yarattlgl bir gerginlik vardl. Zannediyorum

onu goremedim ama."

Sanlk Suha Tanyeri: "Var."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Kapsam."

Sanlk Suha Tanyeri: "$imdinin altmdaki yazi zannederim Yunanistan'a giden bir ok."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evet."

Sanlk Suha Tanyeri: "Gerilim oldukga yukse1mii?tir diye."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Ya bu animasyonlu bir yansl zannediyorum."

Sanlk Suha Tanyeri: "Evet."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yani i?eyde Ege'de de bir slkmtl �. Yani

Yunanistan'm Ege Ordusunu da kapsayan."

Sanlk Suha Tanyeri: "ii?te 0 ok zannediyorum oraya gidiY0fr"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evet. Yani hem Batl Tra�ya'sta hem de Ege'de gerginlik

vardl Yunanistan ile ilgili."

Sanlk Suha Tanyeri: "$imdi bu senaryoda genel olara� aynpt(sml hatlrlamayabilirsiniz.'

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evet."
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Sanlk SOha Tanyeri: "Okudunuz mu �eyi, son zamanlarda olaslllgi en yOksek lehlikeli

senaryoyu?"

Tanlk Muhammel Tanju Poshor: "Yani bu yakm zamanlarda okumadlm komulanlm."

Sanlk SOha Tanyeri: "Okumadmlz."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Eve!."

Sanlk SOha Tanyeri: "$imdi okuyacaglm cOmleler senaryoda var mlydl, hallrlayabildiginiz

kadar. Oevlel ba�llca organIan ile i�lemez hale gelirilmi�, anayasal kurulu�lar lezal veya

suskunluga bOrOnmO�IOr. TOrkiye Cumhuriyeti Oevleli onemli �irketleri ve klymetli topraklan yok

pahasma sablan bir Olke haline gelirilmi�lir. MOslevlilerin siyasi emellerine boyun egmi� AKP

HOkOmeli ama91anna ula�mak maksadl ile anayasal degi�ikligi hukuk reformu adl allmda TSK

ile birlikle Laik Cumhuriyelin en onemli leminall olan anayasal kurumlann etkinligini klracak,

kendi ama91an dogrullusunda evrimle�lirecek yollar aramakta gibi hOkOmel veya hOkOmelin

icraatlanna yonelik ifadeler var mlydl?"

Tanlk Muhammel Tanju Poshor: "Yani bu (bir kelime anla�llamadl) hallrlamlyorum. Boyle

bir �ey gorO�OldOgOnO hallrlamlyorum yani. Yani senaryoda yer aldlgml hallrlamlyorum bu

kadar delay."

Sanlk SOha Tanyeri: "Evel bunlar senaryoda yer almIY0r. Bunlar balyoz planmm

maddeleri. "

Tanlk Muhammel Tanju Poshor: "Eve!."

Sanlk SOha Tanyeri: "Yani balyoz planmdan birebir alman ifadeler. Peki senaryoyu

hazlrlarken veya senaryoda."

Tanlk Muhammel Tanju Poshor: "Eve!."

Sanlk SOha Tanyeri: "OlaganOslO hal veya slklyonelimin ilan edilmesini saglamak i9in

allnmasl dO�OnOlen."

Mahkeme Ba�kanl: "GorO�OIme ile ilgili hususla beyanda bulundu. Onun aynnillanni

hallrlamadlgml beyan ediyor. AYni �eyleri yeniden yeniden, lekrar."

Sanlk SOha Tanyeri: "Ba�ka soruyu soruyorum Saym Ba�kanlm billi."

Mahkeme Ba�kanl: "Tamam buyurun."

Sanlk SOha Tanyeri: "Yani 0 konuyu ge9lim. Hallrlamlyorum dedi bitli."

Mahkeme Ba�kanl: "Eve!."

Sanlk SOha Tanyeri: "$imdi ben ba�ka soru soracaglm mOsaade ederseniz. $u soruyu

sorabilir miyim, mOsaade eder misiniz?"

Mahkeme Ba�kanl: "Buyurun."

Sanlk SOha Tanyeri: "Olaslllgi en yOksek lehlikeli senaryoda olaganOslO hal veya

slklyonelim ilan edilmesini saglamak i9in allnmasl planlanan ledbirlerden bahsediliyor muydu?

Yoksa."

Mahkeme Ba�kanl: "Bakm biraz onceki sorunuz i9in onu soylememi�lim. Ben en ba�la

kendim zalen seminerin cereyanl ve igerigi ile ilgili sordugumda aynntlslnl hallrlamadlgml beyan

elli. $imdi lek lek nokla �u sunumun igerisindeki bu yani aynl cevabl daha oncesinde verdi

zalen."

Sanlk SOha Tanyeri: "Peki lamam ge9iyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Somul direkl sorunuz varsa buyurun."

Sanlk SOha Tanyeri: "Ge9iyorum efendim. Iddianamede yer alan b

incelediniz mi?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Inceledim eve!."

Sanlk SOha Tanyeri: "Incelediniz."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Eve!."

Sanlk SOha Tanyeri: "$imdi sozde planm dijilal yoll��m

larafmdan yazllml� gorOnOyor. Oaha sonra da HRKBSK va 60

'z planml

bu plan Sevilay

eri isimli bilgis
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kaydedilmi� gorUnUyor. Bu plan ger�ek olsaydl yani karargahta yazllml� olsaydl bu plam kim

yazml� olurdu, kim yazabilirdi?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Kaleme alan bizim plan odasmdaki 4 plan subaydan

birisi olurdu."

Samk SUha Tanyeri: "Plan subaylannda birisi olabilirdi."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Eve!."

Sanlk SUha Tanyeri: "Peki siz boyle bir plan yazdmlz ml?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yok yazamadlm ve gormedim, duymadlm da yani.

Balyoz kelimesini duymadlm."

Samk SUha Tanyeri: "Peki 0 donemlerde size BUyUk Ortadogu Projesi veyahut da TUrkiye

Gen�lik Birligi veyahut da teror orgUIU, ka� �ehit verdigimiz veya hUkUmetin ozelle�tirme

programlan gibi konularda inceleme yapmanlz veya bilgi toplamamz konusunda bir emir aldmlz
ml?"

Tamk Muhammet Tanju Poshor: "HaYlr ben 11 ay kaldlm. 11 ayda aldlglm bir tane

inceleme konusu var 0 da Dogu Akdeniz gUvenligi."

Sanlk SUha Tanyeri: "Bir planm 4 ve 5. maddelerini kimler hazlrlar?"

Tamk Muhammet Tanju Poshor: "Yani ana metni."

Samk SUha Tanyeri: "Idari ve Lojistik ve Komuta ve Muhabere."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evet ana metni harekat ba�kanhgl hazlrlar."

Sanlk SUha Tanyeri: "Peki bu maddeleri."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Eklerinde ilgili."

Samk SUha Tanyeri: "4 ve 5. maddelerin haZirlanmasmda."

Tamk Muhammet Tanju Poshor: "Eve!."

Sanlk SUha Tanyeri: "Herhangi ba�ka ba�kanllklarla koordinede bulunur musunuz?"

Tamk Muhammet Tanju Poshor: "Edilir tabi edilir. MEBS Ba�kanhgl ile koordine edilir."

Samk SUha Tanyeri: "Ba�ka?"

Tamk Muhammet Tanju Poshor: "Komuta ve muhabere."

Samk SUha Tanyeri: "Idari ve lojistikte."

Tamk Muhammet Tanju Poshor: "Lojistik ba�kanhgl ile de koordine edilir, MEBS ile de

koordine edilir."

Samk SUha Tanyeri: "Yani bir plam oturup tek ba�ma bir ki�i hazlrlayabilir mi?"

Tamk Muhammet Tanju Poshor: "HaYlr hazlrlayamaz. Zaten �oyle yani yan paraflar olur

ba�kanhklann."

Sanlk SUha Tanyeri: "Yansl 17'yi a�abilir miyiz? Burada 4x4 ara�lar �izelgesi."

Mahkeme Ba�kam: "Ekram bUyutelim."

Sanlk SUha Tanyeri: "Diye bir �izelge var. Boyle bir �izelgeyi gordUnUz mU hi� veya boyle

bir �izelgeyi hazlrladmlz ml veya hazlrlandlgml gordUnUz mU?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yok haylr gormedim. Yani bizim, gormedim hi�."

Samk SUha Tanyeri: "Bu Ahmet Erdogan'm raporu vardl dUn en sonda. �imdi bilirki�i

Ahmet Erdogan raporunda �oyle bir ifade kullanml�. �imdi onUnUze de gelecek ben zamandan

kazanmak i�in okuyorum. 1. Ordu Komutanhgl plan seminerine, seminer 2003'den once 2002

Ylhnm A'nm alttan ikinci satlrl. 7-A'nm alttan ikinci satlrl. Haylr 7-A'nm alttan ikinci satlnm

okuyorum. 0 yanslydl eve!. 1. Ordu Komutanllgl plan semineri 2003'den . ylhmn

Arallk aymda slmrll saylda birlik ve personelin bilgisi dahilinde balyoz s yonetim komu nhgl

tarafmdan balyoz gUvenlik harekat planl (18) admda ayn bir pla�m ha rlandlgl tespit edi i�tir
ifadesi var. Gorebildiniz mi?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "GordUm eve!."

Sanlk SUha Tanyeri: "Buradan ne anhyorsunuz? Bu i8'in AClklamasl da savfag(m altmda

dipnot olarak verilmi� Bu ifadeden ne anhyorsunuz?"
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Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "2002 Arallk aymda bOyle bir plan haZirlandlgml

soylOyor."

Sanlk SOha Tanyeri: "$imdi oradaki 18 ifadesi var. Dipnot ve altmda da bir a�lklama var.

Bu yani 18 demek �u ilgili ile yaymlanml� ifadesini anlayabilir misiniz bu planm?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: 'Tam 18'i goremedim."

Mahkeme Ba�kant: "Sol dipnottaki numara olarak 18'i kastediyor."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Ha 18 tamam. Bu 18'nci dipnot anlammda."

Sanlk SOha Tanyeri: "Evet 18'nci dipnot olarak da yukan �Ikar mlsmlZ 7-A'YI gorelim?

Evet 7-A'nm alttan ikinci satin, balyoz diye bOyOk harfle devam ediyor. GordOnOz mO?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "GordOm eve!. Balyoz gOvenlik harekat plant."

Sanlk SOha Tanyeri: "18 diyor orada da 18 diyor ve 18'de a�aglda izah ediyor ne

oldugunu buradan."

Mahkeme Ba�kanl: "Bilirki�inin raporunu yorumlanmasml soyleniyor. Eger bu soru ile ilgili

yani."

Sanlk SOha Tanyeri: "Soru soracaglm efendim."

.... Mahkeme Ba�kanl: "HaYlr yorumdan ziyade bu rapor ile ilgili bir sorunuz varsa direkt

sorun."

Sanlk SOha Tanyeri: "Peki."

Mahkeme Ba�kant: "Yoksa raporda ne kastedilmi� bu tanlgm bilgisi ya da gorgOsO degil."

Sanlk SOha Tanyeri: "$imdi benim burada �oyle soyleyeyim. 18 numarali dipnotu

okuyacak olursanlz."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Eve!."

Sanlk SOha Tanyeri: "Harekat Aralik 2002 tarihli harekat 7130-plan ve egitim �ube yazisl

.....

var."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Eve!."

Sanlk SOha Tanyeri: "Emrin ilgisi bu. Plan ve egitim �ubeden ne anliyorsunuz? Bu yazl,

bu size ne ifade ediyor?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yani bizim."

Salonda soz almadan konu�anlar oldu, anla�llamadl.

Sanlk SOha Tanyeri: "Arkada�lar ben de biliyorum (bir kelime anla�llamadl) mOsaade

ederseniz."

Mahkeme Ba�kanl: "1 saniye."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "$oyle harekat diye ba�liyor oncelikle."

Sanlk SOha Tanyeri: "Eve!."

Tantk Muhammet Tanju Poshor: "Harekat i�indeki �ubelerde, harekat ba�kanligl i�indeki

�ubelerden bir tanesini kastediyor ama harekat ba�kanligmda plan ve egitim �ube yok. Plan ve

harekat �ube var. Bir de egitim �ube diye ayn bir �ube var."

Sanlk SOha Tanyeri: "Evet yani plan ve egitim �ubeden mi �Iktlgl anla�lliyor bu yazmm?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "0 anla�lilyor evet plan ve egitim �ube."

Sanlk SOha Tanyeri: "Harekat ba�kanilgmda plan egitim �ube yok."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yok eve!."

Sanlk SOha Tanyeri: "DolaYlsl ile harekat ba�kanilgmdan bu l?ekilde bir yazl �Ikmasl

mOmkOn mO?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yok �Ikmaz yani."

Sanlk SOha Tanyeri: "Peki te�ekkOr ederim."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Plan harekat diye �Ikar.

�ube."

Sanlk SOha Tanyeri: "Harekat ba�kanilgmda Ali RI

musunuz? Muhabere Binba�1 Ali Rlza Karaaslan diye birisini
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Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yok hatlrlamlyorum."

Sanlk SOha Tanyeri: "Hatlrlamlyorsunuz."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Halirlamlyorum."

Sanlk SOha Tanyeri: "Peki 9ah�saydl halirlar mlydlnlz?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Hatlrlardlm evet."

Sanlk SOha Tanyeri: "Yansl 10'u a9abilir miyiz? $imdi 31 Arallk tarihli emrin yani seminer

iera esaslannln yaylnlandlgl emrin 4. maddesi bu ve burada da katllaeak personeli yazlyor ve

dikkat ederseniz burada da b maddesinde hangi makamda yani hangi gorevdeki personelin

katllaeagl yazlyor. GordOnOz mO?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evet."

Sanlk SOha Tanyeri: "Bu emrin EK-C'sinde, yansl 11. EK-C'sinde ise hangi birliklerden

personelin katllacagl yazlyor. $imdi �oyle bir soru sormak istiyorum. Seminere katlhm esaslan

bu 2 yanslda belirtilmi�. Yani ismen yok. Ozellikle seminere katllmasl veya katllamamasl i9in bu

haZlrhklan yaparken size ismen belirlenmi� bir personel bildirildi miT

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Katllmamasl i9in mi?"

Sanlk SOha Tanyeri: "Katllmasl veya katllmamasl i9in. Yani A �ahslnl seminere kalilsln

veya B �ahsl seminere katllmasln diye."

Mahkeme Ba�kanl: "Soruyu �oyle toparlayahm. Seminere katllacaklar listesini siz mi

toparladlnlz?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Hatlrlamlyorum yani."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet buyurun."

Sanlk SOha Tanyeri: "Bu listeyiz siz haZirladlnlz ama."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evet yani bOyle bir emir verildigini hatlrlamlyorum."

Sanlk SOha Tanyeri: "Yani seminere kalihm esaslan ismen mi belirlenmi�tirT

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Birlik olarak."

Sanlk SOha Tanyeri: "Bu emirde oldugu gibi makamlarca ml belirlenmi�tir?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Birlik olarak belirlenmi�tir."

Sanlk SOha Tanyeri: "Birlikte gorev alarak belirlenmi�tir."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Birlik olarak tabi evet eve!."

Sanlk SOha Tanyeri: "Ismen belirleme yapilmadl."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yok."

Sanlk SOha Tanyeri: "Seminer sonu9 raporunu siz haZlrladlnlz. Yani hazlrlayanlardan biri

de siz oldugunuzu soylediniz."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evet."

Sanlk SOha Tanyeri: "Seminer sonu9 raporunu neye gore hazlrladlnlz, hangi esaslara

gore?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yani bu."

Sanlk SOha Tanyeri: "Ve hangi bilgilere dayanarak haZlrladlnlz?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Seminer esnaslnda gorO�Olen konular, oradaki

91kanmlar ve neler konu�uldu, ne gibi sonu91ara ula�i1dlgl gibi hususlarla."

Mahkeme Ba�kanl: "Bu notlan siz mi aldlnlzT

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yani biz derken plan subaylan olarak hep beraber aldlk

ama ben."

Sanlk SOha Tanyeri: "Benim notlanmdan istifade ettiniz miT

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yani olabilir komutanlAn ta

not aldlglml 90k hatlrlamlyorum igeride. Herhalde ben not lJlma

dinlenmesi ile birlikte de 9lkartllml� olabilir bu."

Sanlk SOha Tanyeri: "Peki seminerde konu�ulmaya

seminer sonu9 raporuna hatlrhyor musunuz?"
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Tanlk Muhammel Tanju Poshor: "Yani oyle bir �ey olmaz."

Sanlk SOha Tanyeri: "Veya konu�ulup da dahil elmediginiz konular var ml seminer sonu<;;
raporuna?"

Tamk Muhammel Tanju Poshor: "Yani bu �oyle."

Sanrk SOha Tanyeri: "Ana esaslar kapsamlnda,"

Tamk Muhammel Tanju Poshor: "yok delay gereksiz bir bilgi ise dahil edilmemi� olabilir

ana esas degilse."

Sanlk SOha Tanyeri: "Ka<;; lane seminer sonu<;; raporu hazlrladlmz? Yani �unu �oyle

soyleyeyim, "

Tanlk Muhammel Tanju Poshor: "Yani sadece 0 seminer i<;;in mi?"

Sanlk SOha Tanyeri: "NasI I?"

Tamk Muhammel Tanju Poshor: "Sadece bu seminer i<;;in mi?"

Sanlk SOha Tanyeri: "HaYlr bu seminer sonu<;; raporu i<;;in,"

Tanlk Muhammel Tanju Poshor: "Evet."

Sanlk SOha Tanyeri: "Ka<;; <;;e�il seminer sonu<;; raporu haZlrladlnlz?"

Tamk Muhammel Tanju Poshor: "Bir lane hazlrlaml�llk ondan ba�ka."

Sanlk SOha Tanyeri: "Bu �ey vardl 13, sayfa hangisini yapml�slnlz?"

Tamk Muhammel Tanju Poshor: "Ba�ka hazlrlanacaglnl zannelmiyorum bir lane

haZirlanml�llr. Ka<;; <;;e�il derken bir lane hazlrlamr. Sonu<;; raporu bir lanedir."

Samk SOha Tanyeri: "Bir lane haZirlandl, imzalanlp gonderildi degil mi yani oyle

hall rhyorsunuz?"

Tamk Muhammel Tanju Poshor: "Evet."

Samk SOha Tanyeri: "$imdi Ahmel Erdogan'ln sonu<;; raporunda olaslhgl en yOksek

senaryonun seminerde kullanlldlglnln gizlendigi, allernalif bir ba�ka seminer sonu<;; raporunun

hazlrlandlglnln lespil edildigi ancak bunun yaylnlanlp yaylnlanmadlglnl lespil edilmedi diye bir

ifade var."

Tanlk Muhammel Tanju Poshor: "Evet."

Samk SOha Tanyeri: "Boyle bir �ey mOmkOn mO?"

Tamk Muhammel Tanju Poshor: "Yani degil <;;OnkO bir kere gizleyecegimiz makam kuwet.

Kuwelin lemsilcisi var zalen orada yani neyi gizleyecegiz. Kuwelin temsilcisi, Genelkurmayln

temsilcisi izledi �eyi, semineri izledi."

Samk SOha Tanyeri: "CD'ler ile ilgili soru soruldu. 14 numarah yansl. Onu da sormuyorum

12 EylOI Belgelerini gormedim dediniz,"

Tamk Muhammet Tanju Poshor: "Yok hi<;; gormedim."

Samk SOha Tanyeri: "Seminer oncesinde veya seminer sonraslnda herhangi bir �ekilde

bir slklyonetim plam haZirladlnlz mO"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "$oyle, slklyonelim plam hazlrladlglmlzl hatlrlamlyorum

ama genel bir bilgi olarak arz edeyim. Slklyonetim planl her plamn normal bir ekidir. Yani siz bir

Olke ile muharebeye giriyorsunuz harekat alam haline gelen sava� yapllan yerde bir slklyonelim

ilan edilmesi gerekir ve planln, her resmi planln bir eki vardlr. EK-A diye hatlrhyorum,

Slklyonelim plamdlr,"

Sanlk SOha Tanyeri: "EK-O,"

Tamk Muhammet Tanju Poshor: "EK-O yani onu."

Samk SOha Tanyeri: "Peki siz EK-O slklyonelim planlm cordOnei mO, eaemen ha�kat

planlnl?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "E tabi bOlOn eklerini

Samk SOha Tanyeri: "GordOnOz,"

Tamk Muhammet Tanju Poshor: "Evet."

JaS 33



...

�

T.C. iSTANBUL 10.AGIR CEZA MAHKEMESI ( CMK 250 MADDESi iLE YETKiLi ) CELSE TARIHi
28.02.2012 ESAS NO: 2010/283 CELSE NO:88 Sayfa:34

Sanlk SOha Tanyeri: "Milli Mutabakat HOkOmet Programl diye herhangi bir yazi

haZlrladmlz ml?"

Tamk Muhammet Tanju Poshor: "HaYlr oyle bir �ey haZirlamadlm."

Sanlk SOha Tanyeri: "$imdi balyoz planmm EK-J'si, EK-J lojistigi Milli Mutabakat

HOkOmeti diye gee;:iyor."

Mahkeme Ba�kam: "Sorunuzun cevabml aldmlz. Ba�ka sorunuz varsa alallm."

Samk SOha Tanyeri: "Bu planm EK-J, yani boyle bir plan hazlrlaml� olsaydmlz EK-J

lojistik olarak ml yazardlnlz?"

Mahkeme Ba�kam: "Tahmini, varsaylma dayall bir soru. Ba�ka soru varsa."

Samk SOha Tanyeri: "Seminer bitlikten soma seminer i1e ilgili ne gibi i�lemler yapllnlz?"

Tamk Muhammet Tanju Poshor: "Yani ilk."

Samk SOha Tanyeri: "Ae;:arak soraYlm."

Tamk Muhammet Tanju Poshor: "Eve!."

Sanlk SOha Tanyeri: "Herhangi bir haZirlamadlgmlz ya da seminerden soma bir

slklyonetim plan I haZirladmlz ml veyahut da mevcut olan EK-O slklyonetim planmda

gOncelieme yaptmlz ml veyahut da seminerde gorO�Olen konular i1e i1gili daha soma raporu

hazlrlamak ie;:in soylemiyorum, daha soma herhangi bir toplantl herhangi bir e;:all�ma yaptmlz

ml?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Ben �oyle soyleyeyim. Bizim seminerimiz 2,5 gOn

sOrdO. 2,5 gOnOn ogleden soma yani 3. gOnOn ogleden somasmdan itibaren bizim gOndemimiz

degi�ti. Tamamen cari ba�ka i�lere yoneldik. Yani kendi plammlzda hic;:bir revizyona gitmedik.

Yani biz bu plan semineri somasmda, sonucunda plammlzla ilgili veya ekleri ile ilgili bir revizyon

yapmadlk, bir degi�iklik yapmadlk. Yani bunu arz ederim."

Sanlk SOha Tanyeri: "Tamam te�ekkOr ederim. Te�ekkOr ederim Ba�kamm."

Mahkeme Ba�kam: "Evet BOient Tune;:ay'dan alallm."

Samk BOlent Tune;:ay: "Tanju Albaylm ho� geldiniz."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Sagolun komutamm."

Sanlk BOlent Tune;:ay: "2003 yllinda Agustos aymda siz oradaki gorevinizden aynldlktan

soma."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Eve!."

Sanlk BOlent Tune;:ay: "Sizle hie;: yOz yOze gorO�lOk mO?"

Tamk Muhammet Tanju Poshor: "Komutamm 1 yll soma bir plan semineri vardl. Siz bir

hafta sonu beni e;:aglrdmlz yardlm ie;:in. Ben Cumartesi gelmi�tim. Yani 2004'teki plan semineri

ie;:in 1 gOn e;:all�ml�lIk."

Samk BOient Tune;:ay: "0 mu, sadece 0 var ondan ba�ka."

Tamk Muhammet Tanju Poshor: "Onun haricinde gorO�medik."

Samk BOlent Tune;:ay: "Peki. Biraz ewel plan odasl ile ilgili bir ifadeniz oldu. Dediniz ki

plan odasmda bir de asker gorevliydi."

Tamk Muhammet Tanju Poshor: "Eve!."

Samk BOlent Tune;:ay: "Daha somadan ifadenizde �oyle degi�tirdiniz. I�te bu evrakl allp

vermek i�i ile i1gilendi."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Daha e;:ok desinatordO kesip bie;:iyordu."

Sanlk BOlent Tune;:ay: "$imdi ben ae;:lkllga kavu�turmak ie;:in soyIOyorum."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Eve!."

Sanlk BOlent Tune;:ay: "Bu asker."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Eve!."

Samk BOlent Tune;:ay: "Idari i�ler ba�e;:avu�unun yam

Tamk Muhammet Tanju Poshor: "Dogru oyleydi."
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Sanlk BOlent Tun�ay: "Desinator i�lerini yapan, evrakl saga sola gotOren haberci

diyebileceQimiz nitelikte bir asker miydi?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Eve!."

Sanlk BOlent Tun�ay: "Sizin bir evrakl bir yerden bir yere gondereceginiz zaman odanlza

�aglrdlgmlz, kapmm onOnde bekleyip i�eriye giremeyen, ona kaplyl a�lp bak �u evrakl �uraya

gotor, gotOrdOkten soma da bana tekmil ver dediginiz bir durum mu var? Yoksa bu asker i�eride

mi gorev yaplyorduT

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "$oyle, yani biz evraklarl asllnda kendimiz gotOrOyorduk.

Asker ile evrak hi� gondermedik. Bu daha ziyade basit gizlilik derece mOsait konularda."

Sanlk BOlent Tun�ay: "Eve!."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Kesip bi�me, yapl�tlrma gibi i�lerdi. DesinatorlOk i�lerini

yaptlrlyorduk."

Sanlk BOlent Tun�ay: "HaYlr gorevliydi derken sanki askeri i�eride."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yok orada kullanlyorduk."

Sanlk BOlent Tun�ay: "I�eride boyle aYri bir masasl var."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yok yok."

Sanlk BOlent Tun�ay: "Orada �all�lyor gibi 0 anlamda konu�madmlz."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yok yok oyle degil, oyle degil. I�erideki gorevli olan 6

ki�iydik biz. 2 sivil memurumuz, 4 plan subaYlydlk."

Sanlk BOlent Tun�ay: "Peki. Ben once ozel, kendimle ilgili sorulardan soma genel

sorularln zaten �ogu soruldu. <;ok klsa birka� sorum olacak ve bitirecegim. Plan odasmda ka�

bilgisayar vardl."

Tanlk Muhammet Tanju Posher: "2 bilgisayar vardl."

Sanlk BOlent Tun�ay: "2. Ayrl bir odam var mlydl benim?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Vardl eve!."

Sanlk BOlent Tun�ay: "Vardl. Benim bir bilgisayar bilgim, bir evrak yazdlrlrken, bir sunu

hazlrlarken beni hi� gordOnOz mO?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yok."

Sanlk BOient Tun�ay: "Benim bilgisayar bilgim var mrydl?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yok komutanlm siz bilgisayar kullanmlyordunuz."

Sanlk BOlent Tun�ay: "Peki benim odamda plan semineri oncesi, plan semineri

esnasmda bir bilgisayar gordOnOz mO? Bilgisayarlm var mlydl 0 zaman?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yani yoktu ba�langl�ta ama bu akOsO biten bilgisayarl

soma size verdik diye hatlrllyorum ama 0 da."

Sanlk BOlent Tun�ay: "Seminer sOresini soyIOyorum."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evet yok."

Sanlk BOlent Tun�ay: "Seminerde."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "HaYIr."

Sanlk BOlent Tun�ay: "Seminer oncesinde, seminer somasmda."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yoktu haYIr."

Sanlk BOlent Tun�ay: "Yani 0 bolOmde benim bilgisayarlm yoktu peki."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Eve!."

Sanlk BOlent Tun�ay: "Peki sivil memurlara evrak yazdlrmal'l kimin gorevi ,�-,

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Sivil memurlara evra� yazNlrmak."
Sanlk BOlent Tun�ay: "Evet yani."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yani biz norm1de I�Osvet,eye yazardlk 4 pia

subaYlmlz. Sivil memurlarlmlza verirdik onlar daktilo ederler ."

Sanlk BOlent Tun�ay: "Peki ben de size yardimci olm bahll\da."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Gelirdiniz eve!."
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Sanlk BOlent Tun�ay: "Gelip ben de yazdlrlr mlydlm?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yazdlrlrdmlz eve!."

Sanlk BOlent Tun�ay: "Yani plan subayl gibi ben de �ah�lr mlydlm bazen?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yani direkt plan subayl gibi degil ama."

Sanlk BOlent Tun�ay: "Degil ama yardimci olmak i�in �all�lrdlm."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yardimci olurdunuz eve!."

Sanlk BOlent Tun�ay: "Peki. Ka� ki�i �all�lr demi�tiniz 6."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "6 idik eve!."

Sanlk BOlent Tun�ay: "Mesaiye ba�larken kldemli kurmay subay odanm amiridir."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Eve!."

Sanlk BOlent Tun�ay: "Yani bir odanm bir sorumlusu vardlr. 0 donemde bildigim kadan

ile Bayram Tannsevdi idi."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Bir donem. Bir donem Eral YarbaYlmlzdl."

Sanlk BOlent Tun�ay: "Plan klslm amiri pozisyonunda idi."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Eve!."

Sanlk BOlent Tun�ay: "Sabahleyin mesaiye ba�ladlgmlzda 2 bilgisayar var, 6 plan subayl

var, bazen 5. Bu bilgisayarlarda ne yazllacagl konusunda bir i� planlamas I yapar mlydmlz yoksa

�alakalem bir onceki gOn nerede kalml�sak oradan devam edelim mi derdiniz?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yok �oyle. GOnlOk olarak gelen evraklar sizin

tarafmlzdan bizim �ubemizde ismen dO�OIOrdO. Yani hangi plan subayl hangi evrakl

inceleyecegini ve ona i�lem yapacagml bilirdi."

Sanlk BOlent Tun�ay: "HaYlr onu sormuyorum."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yani eve!."

Sanlk BOlent Tun�ay: "Sabahleyin plan odasma geldiginizde."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evet."

Sanlk BOlent Tun�ay: "Ceketinizi �Ikarttmlz masanlza oturdunuz."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Eve!."

Sanlk BOlent Tun�ay: "2 bilgisayann kullanlml ile ilgili bir planlama yapar mlydmlz? Plan

Subayl Tanju �urada �ah�sm, 0 digeri �urada �ah�sm gibi."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Anladlm �oyle. Yani bu gOnlOk yapllan bir plan degildi.

Ben giri�te soldaki masada oturuyordum. Benim hizamda da Sevilay Hanlm otuyordu."

Sanlk BOient Tun�ay: "Eve!."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Kar�1 tarafta Eral Yarbaylmm hizasmda da Melek

Hanlm oturuyordu. Yani genelde herkes kendi yanmdaki sivil memura verirdi."

Sanlk BOlent Tun�ay: "Eve!. Yani �unu sormak istiyorum. Bir oda 6 ki�i var, 2 bilgisayar

var. Yani bu konulann evrakla ilgili yazl ile ilgili konulann odadakilerce bilinmemesi mOmkOn

mO?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yok degil."

Sanlk BOlent Tun�ay: "MOmkOn degil peki. Aydm Bey. Tanju Albaylm bu evrak iddia

edilen balyoz planmm EK-B'si diye ge�iyor, iddia ediliyor. Bu evrak i�in de 285 personel

belirlenmi�. Bunun i�erisinde 1. Ordu ile hi� alakasl olmayan Kuleli Askeri Lisesinden, Astsubay

Hazlrlama Okulundan personeller, bir�ok isim var. Bu listenin te�kilinde gorev aldlglm buradaki

bir�ok sanlk gibi te�kilinde gorev aldlglm iddiasl ile su�lanlyorum. pon sayfasma bakar mlSlnlz?

Imza blogundaki �eyi okur musunuz?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Izzet Ocak Kurmay Ajbay! Istihbarat Bal}

Sanlk BOlent Tun�ay: "Peki ben veya siz."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Eve!."

Sanlk BOlen! Tun�ay: "Ben kendim ile ilgili soyle�ey

yazdlrmaya, oraya mahkumsam yani odamda bilgisayar ya'k
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elemanlarma yazdlrlyoruz. Odada yazllan her �ey de herkes tarafmdan biliniyorsa altmda Izzet

Ocak Istihbarat Ba�kanl i�in imzaya a�llml� bir evrakl benim hazlrlatamam veya mOmkOn mO
boyle bir �ey?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Harekat ba�kanilgl 0 zaman Izzet Pa�am �eydi

istihbarat ba�kanlmlzdl. 0 kendi."

Sanlk BOlent Tunyay: "MOmkOn mO?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "BOyOk bir yok yani biz haZirlamaYlz."

Sanlk BOient Tun�ay: "Peki."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Istlhbarat ba�kanilgl hazlrlar."

Sanlk BOlent Tun�ay: "0 donemde benimle ilgill yazl�malarda ve ben kendimi takdim

ederken biliyorsunuz askerlikte kuraldlr rotbe ve soyisim soylenir."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evet."

Sanlk BOlent Tunyay: "AIbay Poshor gibi."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evet."

Sanlk BOlent Tun�ay: "Benim yazl�malarda kullandlglm soyadlml ve takdimde

... kullandlglm soyadlml heceler misiniz?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "BOlent Tuncay AlbaYlm."

Sanlk BOlent Tun�ay: "Peki. Plan harekat �ubesinde yall�anlan bir an iyin gozOnOzOn

onOne getirin."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evet."

Sanlk BOlent Tun�ay: "Bizim �ubede. Bunlar arasmda Piyade Kldemli Nihat Kartal isimli

bir personel var mlydl?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yoktu haYIr."

Sanlk BOient Tun�ay: "$imdi genet ile Ilgili sorulmayan sorulan soracaglm. Askeri

Savclilktaki ifadenizde seminer Mcesi faaliyetler ile ilgili �oyle bir ifadeniz var."

Mahkeme Ba�kanl: "Kendisine direkt soruyu sorun hatlrlayamazsa okursunuz."

Sanlk BOient Tun�ay: "Peki. Direk 0 zaman spesifik sorular soraYlm. Seminer oncesi

haZirilk faaliyetleri ile ilgili temel ana bazl emirler yaymladlk."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evet."

Sanlk BOlent Tun�ay: "Bunlardan bir tanesi 12 Arailk 2002 tarihli."

Mahkeme Ba�kanl: "Aydm Bey kaplyl kapat. 0 kolluga da soyle kapmm kapail olmasl

hususunu. DI�anda tanllar var evet."

... Sanlk BOient Tun�ay: "Devam edeyim mi Ba�kanlm? 12 Arailk 2002 tarihli ordu, kolordu,

lUmen, tugay plan �ail�masl uygulama esaslan. Ekinde olaslilgl en yOksek tehlikeli senaryo

olan, paraf bolOmOnde de en dO�Ok rotbede sizin isminiz olan bir evrak var. Bunu siz mi kaleme

aldmlz?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Olaslilgl en yOksek tehlikeli senaryoyu mu?"

Sanlk BOient Tun�ay: "Olaslilgl en yOksek tehlikeli senaryonun ek oldugu 12 Arailk tarihli

bir emir var kuwete gonderilen."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yani eger paraflm varsa ben alml�lmdlr."

Sanlk BOient Tunyay: "Varsa siz alml�Slnlzdlr peki. 31 Ocak 2003 tarihli yine plan

semineri 2003 konulu seminer cereyan tarzl planmm da i�inde oldugu 7 ekten olu�an vine

kuwete gonderilen bir emirde de yine sizin parafmlz en dO�Ok rotbede."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evet."

Sanlk BOlent Tun�ay: "Siz mi kaleme alml� oluyors�n�z?"
Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yani biz plan sUb�ylan."
Sanlk BOlent Tun�ay: "Evet."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Blrlikte alml� oluyor
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Samk BOlent Tunyay: "Olaslligl en yOksek tehlikeli senaryoyu amirlerimin vermi� oldugu

emirler dogrultusunda ben hazlrladlm gibi bir ifadeniz var."

Tamk Muhammet Tanju Poshor: "Yani kaleme aldlm."

Samk BOlent Tunyay: "Olaslllgi en yOksek tehlikeli senaryoyu siz mi kaleme aldmlz?"

Tamk Muhammet Tanju Poshor: "Yani birlikte aldlglmizi ha!lrllyorum tek ba�lma degil

ama ben en dO�Ok oldugum iyin mOsvettesini."

Sanlk BOlent Tunyay: "Yani evet peki."

Tamk Muhammet Tanju Poshor: "<;:all�ml�lmdlr muliaka."

Samk BOient Tunyay: "Biraz eweI SOha Tanyeri, Saym SOha Tanyeri'nin gosterdigi

olaslllgi en yOksek lehlikeli senaryo ile ilgili bir yansl vard!."

Tamk Muhammel Tanju Poshor: "Eve!."

Samk BOlent Tunyay: "Hani kare kulu �eklinde."

Tamk Muhammel Tanju Poshor: "Eve!."

Samk BOlenl Tunyay: "Bunu siz hazirladlgmizi beyan ettiniz biraz ewe!."

Tamk Muhammel Tanju Poshor: "Eve!."

Samk BOlent Tunyay: "Eve!. 05-06 $ubal 2003 larihinde 52. Zlrhll TOmen plan

yall�masma kallldmiz ml?"

Tamk Muhammel Tanju Poshor: "Sadece ben Ke�an'daki yall�maya kailldlglmi

hallrllyorum."

Samk BOlenl Tunyay: "Onu soracaglm."

Tanlk Muhammel Tanju Poshor: "Onun haricinde kailimadim haYlr."

Sanlk BOlenl Tunyay: "52. TOmen ile ilgili."

Tamk Muhammel Tanju Poshor: "Yok kailimadlm."

Samk BOlenl Tunyay: "52. TOmendeki yall�maya katlldl diye isminiz gozOkOyor bir de."

Tamk Muhammel Tanju Poshor: "Yok ben sadece 4 Ke�an'a kallldlm."

Sanlk BOlenl Tunyay: "4. Mekanize Tugaydaki."

Tanlk Muhammel Tanju Poshor: "Evet Ke�an. Ke�an'a katlldlm 52'ye kalilmadlm."

Samk BOlent Tunyay: "Plan seminerine katllmadmlz peki. Seminer sekreterliginde de

gorevliydiniz zaten."

Tamk Muhammel Tanju Poshor: "Gorevliydim."

Samk BOlenl Tunyay: "Bunu biraz ewel gorO�lOk. 0 zaman daha seminere gelmeden

seminer oncesi lam haZlrllk faaliyellerini aklif olarak."

Tamk Muhammet Tanju Poshor: "Eve!."

Samk BOIenl Tunyay: "Kaillml� gozOkOyorsunuz."

Tamk Muhammet Tanju Poshor: "Eve!."

Sanlk BOlent Tunyay: "Bu seminer oncesi faaliyelierde bu tugaydaki, i�te tOmendeki, ordu

karargahlnln yazl�malannda sordular ama lekrar leyit etmek iyin soruyorum. Balyoz, suga,

yar�af, oraj diye bir ad geyli mi?"

Mahkeme Ba�kam: "0 soru soruldu."

Samk BOient Tunyay: "Peki."

Mahkeme Ba�kam: "Teyil etmenin anlaml yok. 0 beyanmdan donecekse ayn bir konu."

Samk BOlenl Tunyay: "Seminer sonuy raporunu siz yazdlglmzl soylediniz."�

Tamk Muhammet Tanju Poshor: "Eve!." \'. /
Sanlk BOlent Tunyay: "Peki seminer sonuy raporunu sa�ece siz mi�leme aldmlz, diger

plan subaylan bir katklda bulunmadl ml?"

Mahkeme Ba�kam: "0 soruda soruldu."

Samk BOlenl Tunyay: "Soruldu mu?"

Mahkeme Ba�kanl: "Sonuy raporu."



T.C. iSTANBUL 10.AGIR CEZA MAHKEMESI (CMK 250 MADDESIILE YETKILI ) CELSE TARIHI
28.02.2012 ESAS NO: 2010/283 CELSE NO:88 Sayfa:39

Sanlk Bulent Tunyay: "Seminer salonunda tumen, tugay, kolordu temsilcileri sunumlannl

yapmak iyin salona girdiginde ordu karargahl olarak bunlann sunumlannln oradaki bilgisayara

yuklenmesi gorevi."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Eve!."

Sanlk Bulent Tunyay: "Ve bu yuklenmelerin yaplldlktan soma kolordu, lUmen, tugay

temsilcileri de sizin yanmlzda oturuyor pozisyonundayken."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Eve!."

Sanlk Bulent Tunyay: "Bu sunumlann yonetilmesini siz mi yaptmlz?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "�oyle, biz bir kopru taptlk dosyalan yukledik. Soma ben

sizin, Suha Pa�amm ve Korkut Pa�amm yansllannl geyi�ini yardlm ettim. Daha soma diger

takdimcilerin kendi yardlmcllan 0 tlklama tabir ettigimiz yansl geyi�lerini yaptllar."

Sanlk Bulent Tunyay: "Eve!."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Ama 0 yansllar arasmdaki koprOyO, baglantlyl biz

kurduk bilgisayarda."

Sanlk Bulent Tunyay: "Yani �u durumda siz hem aktif olarak oncesi faaliyetlere katllml�."

... Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Eve!."

Sanlk Bulent Tunyay: "Hem de seminere ba�tan soma eger orada oturduysanlz."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Eve!."

Sanlk Bulent Tunyay: "Hiybir yere aynlmadmlz demektir."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Eve!."

Sanlk Bulent Tunyay: "Yani orada oturan. Aynl soruyu tekrar sormak zorundaylm. 0

zaman sormayaylm boyle bir �eyi duymadmlz, gormediniz, hissetmediniz degil miT

Mahkeme Ba�kanl: "Kendi cevabmlzl kendiniz verdiniz."

Sanlk Bulent Tunyay: "Tanju Albaylm sizin odanlz plan odaslydl."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evet komutanlm."

Sanlk Bulent Tunyay: "Bu odanm sorumlusu kimdi?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yani bu odanm sorumlusu en kldemli olanlmlzdl. Bu bir

donem Erol Yarbaylmdl, bir donem Bayram AlbaYlmdl."

Sanlk Bulent Tunyay: "Evet tamam yani en kldemli kimse oydu."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Eve!."

Mahkeme Ba�kanl: "Ar�iv odasl da ml plan odasma dahildi?"

Sanlk Bulent Tunyay: "Onu da soracaglm Ba�kanlm."

... Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evet yani tek kapldan giriyorduk."

Mahkeme Ba�kanl: "Sorumluluk noktasmda aynl �ekli i1e."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evet aYni �ekilde arka taraftaydl."

Mahkeme Ba�kanl: "Tamam."

Sanlk BOlent Tunyay: "Soracaglm Ba�kanlm. Plan odasl da, �ey ar�iv odasl da plan

odasmm iyerisinde. Ar�iv odasmm sorumlusu kimdi?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yani ayn bir sorumlulugumuz yoktu 0."

Sanlk Bulent Tunyay: "Yine odanm iyindeki personel."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evet eve!."

Sanlk Bulent Tunyay: "Peki. Bu ar�iv odasmda her plan subaymm ayn bir bolumu var

mlydl yani kendi ar�ivini koyduguT �-----
Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yok oyle bir �ey y�k. Yani biz genele koordineli ve

birlikte yah�lyorduk."

Sanlk Bulent Tunyay: "Eve!."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "yok oyle aYlrmarl'll�lIk��lerimizr"

Sanlk Bulent Tunyay: "Biraz eweI kozmikten e!.fak .Imak, evrak
yaptlgmlzl soylediniz."

'�



T.C. iSTANBUL 10.AGIR CEZA MAHKEMESI (CMK 250 MADDESIILE YETKILi ) CELSE TARIHI
28.02.2012 ESAS NO: 2010/283 CELSE NO:88 Sayfa:40

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evet."

Sanlk Billent Tun9ay: "Ben size 90k gizli bir evrakm kozmikten allnmasml istesem kime

emir veririm?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yani bizim plan subaylanna emir verirsiniz."

Sanlk Billent Tun9ay: "Kurmay ba�kanmm vermi� onayll olan emri biraz eweI Saym

Ba�kan gosterdi. Sizin yazan olarak orada admlz var."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evet."

Sanlk Billent Tun9ay: "Bu emrin yazan olarak admlz olduguna gore emri de teblig etmi�

oluyorsunuz. Yani yazan siz oldugunuza."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yani parate (birka9 kelime anla�llamadl)."

Sanlk Billent Tun9ay: "Yani bilginiz var. En azmdan teblig manasl da vardlr bunun. Peki

bu emri teblig ettiginize gore bu CO'leri de kozmige sizin teslim etmeniz gerektigine gore bu

emrin geregini yerine getirdiginizi hatlrllyor musunuz?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "$oyle, ben net olarak hatlrladlm. Bir kere salonlardaki

bilton bilgisayarlan sildik."

.. Sanlk Billent Tun9ay: "Evet."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yani 0 kendi yilkledigimiz �eylerin hepsini sildigimizi

hatlrllyorum. Ama 0 CO'lerden ka9 tanesini imha ettik, hangilerini imha ettik, hangilerini 0 ge1ik

dolaba koyduk 0 zaman nasll bir millahaza ile bunIan saklayallm seneye kullanlrlz gibi �eyler

oldu mu olmadl ml onlan net hatlrlamlyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Bu CO'lerden kozmige giren oldu mu?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Kozmige verdigimizi hatlrlamlyorum."

Sanlk Billent Tun9ay: "Peki."

Mahkeme Ba�kanl: "0 zaman 0 mesaj tormu ya da mesaj emri hazlrladlgmlz iddia edilen

kozmige verilmesi noktasmda yerine getirilmemi� mi oldu?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "$oyle, imha edilerek."

Mahkeme Ba�kanl: "Ya da geri mi gevirdiniz?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Imha edilerek yerine getirilmi� olabilir."

Mahkeme Ba�kanl: "Tamam buyurun."

Sanlk Billent Tun9ay: "Peki te�ekkilr ederim."

Mahkeme Ba�kanl: "Izzet Ocak' da orada �ey noktasmda tamamlayallm."

Sanlk Izzet Ocak: "Tanju Albaylm ho� geldiniz."
,., Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Sag01un komutanlm."

Sanlk Izzet Ocak: "Ben 11 numara Izzet Ocak. $imdi hazlr onilnde, Aydm Bey listeyi

tekrar Tanju Albaylmm onilne koyar mlSlnlz? Qok uzadl yoruldunuz biliyorum ama 90k klsa."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Estagturullah."

Sanlk Izzet Ocak: "Basit bir soru soracaglm."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evet buyurun komutanlm."

Sanlk Izzet Ocak: "Bunca yllilk kurmay subaysmlz."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evet."

Sanlk Izzet Ocak: "$imdi onilnilzdeki EK-B listeye bakar mlSlnlz?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evet."

Sanlk Izzet Ocak: "1. sayfa altmda B-1 yazlyor dogru mu?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evet komutanlm."

Sanlk Izzet Ocak: "Ost sayfasmda ozel oper,syon

gorevlendirilecek personel."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evet."

Sanlk Izzet Ocak: "Okudunuz mu, gordilnilz mil?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Gordilm komutanl

=A.:5E
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Sanlk izzet Ocak: "Devam ediyorum. 3. sayfayl ae;:ar mlSlnlz? Ozel gorevli toplama
timlerinde gorevlendirilecek personel."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Eve!."

Sanlk izzet Ocak: "Gordunuz mu 3. sayfa?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Gordum evet komutanlm."

Sanlk izzet Ocak: "10 e;:e�it boyle e;:izelge var hepsini okumayacaglm ben."
Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Eve!."

Sanlk izzet Ocak: "Sadece bir de 5'e bakmanlzl rica ediyorum."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evet komutanlm."

Sanlk izzet Ocak: "Darbe harekall timlerinde gorevlendirilecek personel."
Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evet."

Sanlk izzet Ocak: "Son bir �ey daha soracaglm. Sayfa B-6'da gozaltl timlerinde
gorevlendirilecek personel, gordunuz mu?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evet gordum."

Sanlk Izzet Ocak: "$imdi bu liste 1. Ordu birliklerinde bu �ekilde 10 ayn kategoride
.. gorevlendiren timleri ihtiva ediyor."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Eve!."

Sanlk Izzet Ocak: "385 ki�i"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Eve!."

Sanlk izzet Ocak: "Bunun devamlnda bir Iiste daha var. EK-M Lahika-1 birle�tirilmi� bulUn
ordu bolgesinde 133 sayfa ve 1400 ki�iyi kapslyor. Siz hie;: kurmayllk ya�amlnlzda, Kurmay

yuzba�1 olarak da 1. Orduda ba�ladlglnlza gore."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Eve!."

Sanlk Izzet Ocak: "Hie;: bu isimlerle bir gorevlendirme, bir te�kilatlanma yaplldlglna �ahit
oldunuz mu?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "HaYlr olmadlm."

Sanlk izzet Ocak: "Bir daha soyler misiniz?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Olmadlm haYIr."

Sanlk Izzet Ocak: "Askeri literatOrde boyle bir �ey kullanlllr ml?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "HaYIr."

Sanlk Izzet Ocak: "Yok, peki te�ekkur ederim."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "sagolun."

.... Mahkeme Ba�kanl: " $imdi Hanifi Ylldlrlm'a verelim."
Sanlk Hanifi Ylldlrlm: "Tanju albay, plan kapsamlndaki bilgiler yani kolordu ordulan plan

kapsamlndaki yaptlklan e;:all�malar, takdimler kimin taraflndan bilgisayarlara kaydediliyordu?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Seminer salonundaki bilgisayan ml kastediyorsunuz?"

Sanlk Hanifi Ylldlrlm: "Evet, seminer sonucunda dolaylsl ile seminer kapsamlnda"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evet seminer salonunda 2,5 gun ie;:inde yapllacak

takdimleri ben kaydettim."

Sanlk Hanifi Ylldlrlm: "Siz kaydettiniz."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evet, �eyler getirdi. Takdimciler getirdi CD ile bir CD ile

onu kaydettik ve kopruye bagladlk. Sonra takdimciler kendiler arz ettiler."

Sanlk Hanifi Ylldlrlm: "Eve!. $imdi az once Sayln Ba�kanlm bir soru sormu�tu istanbul

Bolge Komutanllglna ne IUr gorev takdimi verildigi yonunde."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Eve!."

Sanlk Hanifi Ylldlrlm: "Eger Ba�kanlm uygun gorur�.',

Mahkeme Ba�kanl: "Hatlrlamadlglnl beyan etmi�ti.'

Sanlk Hanifi Ylldlrlm: "Hallrlarsanlz bende flash b lIek var.

Yalnlz �unu sormak istiyorum; �imdi �u soracaglm e;:al ��alan hie;:

Jcrb
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�ah�malan kaydettiniz mi? Tutuklanacak Ak Parti Oyeleri, tutuklanacak irticai orgiit liderleri,

gorevde kalmasl saklncah kamu personeli, irticai orgiit mensuplan, askeri kl�lalar dl�lnda

birliklerin konu�lanabilecegi yerler, kilit gorevlere atanmasl planlanan sivil �ahlslar, bazllannl

ozetleyecegim �iinkii 34 adet boyle liste var, onemlilerini arz edecegim. lIi�igi kesilecek irticai

gorii�lii ogrenciler, ili�igi kesilecek boliicii gorii�lii ogrenciler, infaz ekibinde, infaz ekibinde yer

alacak kamu personeli boyle bu ad altlnda herhangi bir klasor, dosya siz bilgisayarlara

kaydettiniz mi?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Ben �oyle soyleyeyim �imdi bilgisayara ne kaydettigimi

�imdi hatlrllyorum desem yalan olur ama boyle bir �ey olsa hatlrlanm yani bOyle bir �eyi

kaydettigimi hallrlamlyorum. Yani bunlar �ok rutin dl�1 oldugu i�in bunlar hatlrlanlr."

Sanlk Hanifi Ylldlrlm: "Anormal bir �all�ma yani �iinkii."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evet yani bu bizim plan rutinimizin dl�lndaki konular,

bunlar hallrlardlk herhalde ben boyle bir �ey kaydettigimizi hatlrlamlyorum."

Sanlk Hanifi Ylldlnm: "DolaYlsl ile bunlann sizin planlnlz ile ilgili olarak herhangi bir

alakasl yok."

... Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yok bizim planlmlzla ilgisi yok."

Sanlk Hanifi Ylldlnm: "Boyle bir �eyi de kaydetmediniz. $imdi SayIn Ba�kanlm

iddianamenin 156. sayfaslndan bir paragraf okuyacaglm miisaade ederseniz. Dolaylsl ile sorum

hem Tanju Albaylma ve digerlerini de ilgilendiriyor. iddianame sayfa 156 konu �u; balyoz

harekat planl kapsamlnda jandarma unsurlannca hazlrlanan kiliseler ve sinagoglar ile ilgili

olarak belgelerin birle�tirildigi, kiliseler ve sinagoglar listesini ihtiva eden kiliseler ve

sinagoglar.doc isimli belgenin 79 milyon 561 bin 079 yani 7961079 isimli kullanici taraflndan

muhtemelen bu sivil memurlanmlz bir sicil numarasldlr. 25.02.2003 tarihinde olu�turdugu, aynl

kullanici taraflndan komutan kapanl� konu�masl 05 Mart 2003.doc isimli ile kaydedildigi, en son

HRKB$K isimli kullanici taraflndan 03.03.2003 tarihinde kiliseler ve sinagoglar.doc ismi ile

kaydedildigi �eklinde bunun gibi bir�ok belgeler bu �ekilde iddianamede yer almaktadlr. Siz az

once beyanlnlzda buradaki sanlklann ifadeleri dogrultusunda odada bir �ah�ma oldugunda

hemen hemen 6 ki�inin 5 ki�inin mutlaka haberi olur �eklinde bir beyanlnlz vardl. Bu �ekilde bu

okudugum, iddianamede okudugum kapsamda herhangi bir dosya, �ah�ma gordiiniiz mii veya

biliyor musunuz?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "HaYlr bilmiyorum, gormedim."

Sanlk Hanifi Ylldlrlm: "Peki miisaadenizle Bayram Yarbay'a sormak istiyorum."

.... Mahkeme Ba�kanl: "$u an Bayram yarbayda degiliz, �u an."

Sanlk Hanifi Ylldlrlm: "Baglantlh konunun devaml"

Mahkeme Ba�kanl: " $u an huzurdaki tanlkla ilgili, talebinizi sonra eger yoneltmek

isterseniz ayn tamamlayallm ondan sonra, buyurun. Eve!."

Sanlk Hanifi Ylldlrlm: "<;:iinkii bunun."

Mahkeme Ba�kanl: " Haylr bu tanlga ba�ka sorunuz var ml bu a�amada?"

Sanlk Hanifi Ylldlrlm: "Evet miisaade ederseniz devam etmek istiyorum. <;:ah�ma

yaptlglnlz 0 zamandaki bilgisayarlara adli makamlarca herhangi bir el konulup inceleme yaplldl

ml?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Bizim zamanlmlzda yapllmadl haYlr."

Sanlk Hanifi Ylldlrlm: "HaYlr daha sonra �iinkii bu olay 2010 yllinda ortaya �Ikjk

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Gnu bilmiyorum, ��yle komutanuJv1)en 2003'(J'
Haziranlnda aynldlm ordudan yani benim 2002 Temmuz-2003 Haziran aras;rida boyle bir ola
olmadl."

Sanlk Hanifi Ylldlnm: "Evet dolaylsl ile normalde bir aCjlli �akada bqylesi biiyiik bir olay,
bu tor bilgisayarlara mutlaka el konulup incelenmesi gerekiy.rd� ama b4 inceleme yapllntaml

te�ekkiir ederim."
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Mahkeme Ba�kanl: "Yani �imdi bir de yanll� anla�llmaya vesile olaeak, ordudan aynldlm

derken herhalde kastmlz 1. Ordudan tayin olarak ba�ka bir birime geytiniz."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evet 1. Ordudan tayin oldum."

Mahkeme Ba�kanl: " Yani ordudan aynldlm derken istifa, emeklilik ya da �oyle bOyle

manaslnda."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "HaYlr haylr yok."

Mahkeme Ba�kanl: " Evet tanlga ba�ka soru sormak isteyen varsa arkadaki sanlklardan

alahm buyurun."

Sanlk Yurdaer Olean: "Tanju albaylm beni tanlyor musunuz?"

Tanlk Muhammel Tanju Poshor: "Tanlyorum komutanlm."

Sanlk Yurdaer Olean: "Tabi herhalde Silahh Kuweller Mensubu oldugum iyin

tanlyorsunuz. Birlikte yah�ml�llglmlz, konu�mu�lugumuz var miT

Tanlk Muhammet Tanju Posher: "Seminere tugay komutanl olarak katlldlgmlzl

hallrhyorum komutanlm."

Sanlk Yurdaer Olean: "Evet peki te�ekkur ederim. Siz plan subaylydmlz. Egemen harekat

... planmm detaylannl veya sadeee manevra planml kabaea anlmslyor musunuz?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Anlmslyorum."

Sanlk Yurdaer Olean: "Manevra planmm ne oldugunu belki Hakim Beyler bilmeyebilir.

Hangi birliklerin, hangi istikamellerden, hangi hedeflere gideeegini gosteren bir plandlr."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Eve!."

Sanlk Yurdaer Olean: "Peki 0 tarihte 3. Kolordunun Ana As Birliklerini hatlrhyor musunuz,

soyler misiniz?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yani 52. Tumen tabi �u andaki bilgilerde de kan�abilir.

10 yll oneeki."

Mahkeme Ba�kanl: " Ne biliyorsanlz 0."

Sanlk Yurdaer Olean: "Kay tane tugay ve alayl vardl?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "66 oldugunu hatlrhyorum, 66. 52. Tumen oldugunu

hatlrhyorum 3. Kolorduya bagh. 23, 6 tabi bunlar �ey olabilir yani �u anda."

Sanlk Yurdaer Olean: "Kan�tlnyorsunuz."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Kan�tlrlyor olabilirim eve!."

Sanlk Yurdaer Olean: "Ben anlmsalaYlm 0 zaman ozelle."

Mahkeme Ba�kanl: " Hatlrlatmaym, sorunuzun eevabml hatlrladlgl kadanyla eevap verdi

... buyurun."

Sanlk Yurdaer Olean: "Peki ben 1. Zlrhh Tugay, 66. Zlrhh Tugay ve 6. Motorlu Alaya

i1i�kin bir soru soraeaglm. Bu birliklerin egemen harekat planmdaki gorevlerini hatlrhyor

musunuz?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yani bir 66 ihtiyat olabilir. Yani net hallrlamlyorum. 2

tane ihtiyat tugaylmlz vardl 0 �ekilde hallrhyorum."

Sanlk Yurdaer Olean: "Yani manevra birligi olarak dl� tehdide yonelik gorev verilmi�tir

diyorsunuz oyle mi?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Ihtiyat gorevi verilmi�ti yani taarruz kademesindeki tabi

bu detaylar yok �ey mi bilmiyorum ama taarruz kademesindeki kolordulann harieinde biz orduda

2 tane ihtiyat tugayl tutuyorduk. ihtiyat olarak."

Sanlk Yurdaer Olean: "Peki, daha detaya girmeye gerek ypk yok gizli bilgilere�

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Eve!." ;

Sanlk Yurdaer Olean: "6. Motorlu Alaym gorevini halirhyoE'musunuz?"
Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Hatlrlayamlyorum y\'lni , anda."

Sanlk Yurdaer Olean: "Peki. $imdi ordu seminEAr ' gulam

hazlrhgmda siz de gorev alml�smlzdlr."
I
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Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evet."

Sanlk Yurdaer Olean: "1, 66 ve 2. llrhli Tugaylann seminer senaryosu kapsamlnda

oneelikle ordu geri bolgesinde kullanllaeagl ve buna ili�kin alternatif bir taslak hal tarzlan

hazlrlanmasl ve seminerde takdim edilmesi emredilmi�ti bunu hatlrliyor musunuz?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yani �ok net hatlrlamlyorum."

Sanlk Yurdaer Olean: "Peki ben seminerde 3. Kolordunun geri bolge emniyetine i1i�kin

slklyonetim planl adl altlnda bir takdim yapml�tlm, bu plan takdimi hatlrliyor musunuz?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yok hatlrlamlyorum."

Sanlk Yurdaer Olean: "66. llrhll Tugaym, 2. llrhli Tugaym, 23. Motorlu Alaym

takdimlerini hatlrliyor musunuz?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yani �oyle sizin takdim yaptlglnlzl hatlrliyorum. Yani

�ahls olarak sizin takdim yaptlgmlzl hatlrliyorum ama takdim konunuzu �u anda hallrlamlyorum.

Yani detay olarak onu hatlrlamlyorum."

Sanlk Yurdaer Olean: "Peki i� yani geri bolge emniyetine yonelik neler soyledigimi, neler

takdim ettigimi hi�birini hallrlamlyor musunuz?"

... Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yok yani 0 detaylan hallrlamlyorum. Haylr."

Sanlk Yurdaer Olean: "Peki seminerin 3. giiniinde yanli� hatlrlamlyorsam egemen planm

dl� tehdide yonelik ozel durumunu takiben bazl konular konu�ulmu�tu ki siz de."

Mahkeme Ba�kanl: " 0 hususlar sorulmu�tu, aynntlsl ile hallrlamadlglnl beyan etmi�ti.

Yeniden aynl i�erikteki seminerin iera tarzl ve i�erigi ile ilgili bir sorunuz varsa, hallrlamadlgml

beyan etti."

Sanlk Yurdaer Olean: "Belki hatlrlayaeak Saym Ba�kanlm miisaade ederseniz son

sorumu soruyorum. 3. giinde 1 ve 66. llrhli Tugaylar yine 0 egemen planmdaki ihtiyat

gorevlerine mi donmO�tii, bunu hatlrliyor musunuz?....

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evet yani bizim planlmlza gore onlan biz muharebeye

sokuyoruz."

Sanlk Yurdaer Olean: "Peki te�ekkOr ederim. Sorum bitmi�tir sagolun."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet, arka slradan Reeep Rlfkl Durusoy'a verelim."

Sanlk Reeep Rlfkl Durusoy: "Poshor albaylm, hi�bir �ekilde seminer esnasmda,

seminerden ewel, seminer konusuyla veya seminerden ba�ka balyoz konusuyla, miizik CD'si

herhangi bir �ekilde Harp Akademilerine bir bilgi gonderdiginiz oldu mu? Gonderen biri oldu mu?

Sirayia gidelim. Sizin gonderdiginiz oldu mu?"

.... Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "HaYlr olmadl."

Sanlk Reeep Rlfkl Durusoy: "Oradan biri size bir �ey gonderdi mi?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "HaYlr."

Sanlk Reeep Rlfkl Durusoy: "Biri gelip sizi ziyaret etti miT

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "HaYIr."

Sanlk Reeep Rlfkl Durusoy: "Peki herhangi bir �ekilde bir ba�kasl gonderdi mi sizin

etrafmlzdaki?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Bildigim kadanyla gondermedi."

Sanlk Reeep Rlfkl Durusoy: "Yani gordiiniiz mO gondereni?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Hatta akademi bu �eyin dl�mdaydl, �all�malanmlzm

dl�mdaydl."

Sanlk Reeep Rlfkl Durusoy: "Bu �all�manm dl�mda har¥ balyoz fala!Ydiyorlar ya balyoz

degil de boyle slklyonetimle ilgili bilgi ali�veri�i anlammda falan �ir i1i�kiniz ,a(du mu?"
Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yok, haylr olmadl."

Sanlk Reeep Rlfkl Durusoy: "Peki te�ekkOr ederim."

Mahkeme Ba�kanl: " Evet Kubilay Akta�'a veriyoruz."
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Sanlk Kubilay Akta�: "Ordu baghsl olmayan, ornegin Jandarma Bolge Komutanhgl gibi

birliklerde size bu plan �ah�malan ile i1gili olarak bilgiler, dokiimanlar nasI I gelir?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yani �oyle ben hatlrlayabildigim kadanyla arz edeyim.

Takdimi hazlrlayacak olan bizim ordu olarak gorev verdigimiz ve hazlrlanan biitiin unsurlar 0

takdimlerini getirirler CD halinde biz onlan diizenleriz ve �eyden once plan seminerinden once

komuta katma arz ederiz."

Sanlk Kubilay Akta�: "0 CD'leri ne yaparsmlz?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "0 CD'ler yani ya imha edilir, ya da muhafaza edilir."

Sanlk Kubilay Akta�: "Istihbarat $ube Miidiirliigiinden gelebilecek bir bilgi size mi gelir?"
Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Istihbarat Ba�kanhgma gelir."

Sanlk Kubilay Akta�: "Istihbarat Ba�kanhgma gelir."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evet."

Sanlk Kubilay Akta�: "Peki iddianamede deniyor ki Istanbul Ilinde arama yapllacak yerler,

kapatllacak, el konulacak dernekler, yoneticiler, biraz once Hanifi Albaylmm da belirttigi 34 tane

bilginin haZirlayan, kayda alan Kubilay Akta�, kaydeden Siiha Tanyeri olarak deniyor. Bu bilgiler

Siiha Albaya ml gelir size mi gelir?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yani harekat konusuysa plan odaya gelir."

Sanlk Kubilay Akta�: "Istihbarattan gelmi�, istihbaratla Ilgili konular."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Istihbaratsa, Istihbarat Ba�kanhgma gider bize gelmez."

Sanlk Kubilay Akta�: "Size gelmez."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "HaYIr."

Sanlk Kubilay Akta�: "0 zaman sizin tarafmlzdan veya Siiha Albay tarafmdan

kaydedilmesi konusundaki dii�iinceniz ne?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Rutin dl�l, olmaz yani."

Sanlk Kubilay Akta�: "Rutin dl�l, Kubilay Akta� isimli birisinden hi� beige aldmlz ml?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yok almadlm haYlr."

Sanlk Kubilay Akta�: "Peki te�ekkiir ederim."

Mahkeme Ba�kanl: " Evet arkada bir ki�i daha vardl. Evet."

Sanlk Ismail Taylan: "Tanju Albaylm siz proje subayl olarak, bu seminerdeki proje subayl

olarak tiim gelen evrak dokiiman buna benzer her tiirlii �ey size �Ikml� mldlr, gormii�

miisiiniizdiir onu siz?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "HaYlr tiim derseniz degildir tabi ki."

Sanlk Ismail Taylan: "Yani herhangi bir ba�ka birliklerden gelen herhangi bir bilgi, evrak,

dokiiman, CD gormii� miisiiniizdiir veya ba�ka kanaldan siz bir �ekilde bunlara proje subayl

olmanlz asabiyle niifuz etmi� misinizdir?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yani diger ba�kanhklar ile ilgili bir konu ise bir niifuz

edemeyiz."

Sanlk Ismail Taylan: "Planla ilgili, seminer ile ilgili."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Planla ilgiliyse tabi bize gelir.

Sanlk Ismail Taylan: "Peki size Donanma Komutanhgmdan veya Deniz Kuwetlerinin

herhangi bir biriminden bu �ekilde herhangi bir kurye araclhgl ile veya herhangi bir �ekilde bir

CD ile veya bir dokiimanla bu efendim Donanma Komutanlmlzm, Donanma Komutanhgmdan

geliyorum, i�te bu donanma komutanhgl tarafmdan hazlrlanan bir plan is .. ani su iye

belirtmiyorum. 9iinkii duyamadlgmlzl soylediniz. Bir plan ha�lrladlk bu I�te semin�r�e ve .a

seminer dl�mda bu kapsamda gorii�iilecek diye bir CD, dokiitnan al IZ ml, herhangl blr de z

subaymdan?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Ya bir kere sugaldi

�ey de almadlm."

Sanlk Ismail Taylan: "Peki te�ekkiir ederim."

bir I�ey duymadlm ben, 9yle A:lir
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Mahkeme Bai?kam: " Evel gelin Dogan'a verelim."

Samk gelin Dogan: ''Tanju yOzbai?lm, benim gozOmde hala yOzbai?lsm."

Tamk Muhammel Tanju Poshor: "Sagolun komulanlm."

Samk gelin Dogan: "Sizi �ok yakmdan lanlyorum. Samyorum bir�ok sefer neredeyse

i1lifal elmii?imdir."

Tamk Muhammel Tanju Poshor: "Eve!."

Samk gelin Dogan: "Evel i?imdi ewela sorulanma cevap verebilmek i�in Aydm Bey bunu

IO!fen kendisine i?unu i1elir misiniz 3 lane sayfa. Bu gordOgOnOz, biraz ewel ammsamadlgmlz

dogal olarak, TalPro'klan i1gili sayfalardlr. Bizim seminere ilii?kin i1gili sayfalardlr. Bu sayfalan

lelkik edin, bunlara i1ii?kin soru soracaglm �OnkO."

Tanlk Muhammel Tanju Poshor: "Eve!."

Samk gelin Dogan: "Kalilaniar bak Osl komulanllk lespil elmii?, Genelkurmay Bai?kanllgl

lespil elm ii?, �OnkO Kara Kuwellerine de soylOyor. Ozel Kuwetlere de soylOyor ve digerine de

soylOyor. Pardon, yani kalilaniara bakm soyleyecegim. Gayesine bakm, klsa ozeline bakm,

onemli olan bunlan okuyun. Kalilaniar �ok onemli bun un i�erisinde ilk olarak ve burada 7 .

maddesi en son sayfada 0 da �ok onemli idari ve lojislik hususlar. Bu da �ok onemli."

Mahkeme Bai?kanl: " $imdi TalProg ile ilgili kendisine hazlrllkla, daha onceki Askeri

Savclilkla ve lalimalla alman hususlarda sorular sorulmui?, bununla ilgili eger bir sorunuz varsa

dogrudan 0 soruyu sorun hallrlayamadlgl lakdirde daha onceki beyanlanm okumak sureliyle."

Sanlk gelin Dogan: "Ben bunu i?oyle i?ey yapaylm. Ewela bu lalbikalm gayesi ve klsa

ozelinde belirtilen konu bizim seminer ile ilgili bizim lalbikalm proje subayl oldugunuza gore"

Tanlk Muhammel Tanju Poshor: "Eve!."

Samk gelin Dogan: "Esas benim gozOmde oyleydiniz."

Tanlk Muhammel Tanju Poshor: "Eve!."

Samk gelin Dogan: "Proje subayl oldugunuza gore bunun gayesi ve belirtilen ozeli

�er�evesinde bir hazlrllk yapllk ml?"

Tamk Muhammel Tanju Poshor: "Yapllk Komulamm."

Sanlk gelin Dogan: "Bu gayeye ve klsa ozele lers dOi?en bir hazlrllk i�erisinde olduk mu?"

Tamk Muhammel Tanju Poshor: "Bai?la arz ettigim gibi bizim yapllglmlz hazlrllklar kendi

plammlzda bize verilen bir sOre vardl yani onu �ok nel hallrllyorum. 0 sOrede oraya

gidemiyorduk."

Sanlk gelin Dogan: "Eve!."

Tamk Muhammel Tanju Poshor: "Ozellikle gidebilmenin analizini yapmli?llk."

Sanlk gelin Dogan: "Onlara sonra gelecegim zalen eve!. $imdi kalilaniara bakm biraz

ewel Saym Bai?kan da sordu Jandarma Bolge KomulanliQI kalilmli? gibilerden, bunun emrini kim

verdi ve buraya kalilaniar lislesi i�erisinde kalilmayan var ml, kalilanian ammslyor musunuz

lislede ve bu kalilaniar i�erisinde 2. Ordudan, 3. Ordudan, Ankara'dan Slralejik ihliyallardan,

Ege Ordusundan, bOIOn unsurlar var, bunlardan kalilmayan var mlydl? Bu birlikler, bu birliklere

biz gonderdigimiz evraklan ki proje subaylydmlz."

Tamk Muhammel Tanju Poshor: "Eve!."

Sanlk gelin Dogan: "31 Ocak'laki ana dosyayl �OnkO 1 ay once burada da yazlyor bakm

dosyada ne deniyor? 1 ay once gonderilmesi lazlmdlr diyor. $ey klsmmda, son klsmmda."

Mahkeme Bai?kanl: " Sorunuzu alallm."�----

Sanlk gelin Dogan: "1 ay once gonderdigimize gore bunlarailii?kin evraklan 'biz

kendilerine gonderdik mi?" & /

Tamk Muhammel Tanju Poshor: "Gonderdigimizi haMI rum."

Sanlk gelin Dogan: "Birlik olarak gonderdik mi, i?ahls olara

burada."

Tanlk Muhammel Tanju Poshor: "Birlik olarak gondeJdik I,

�tyG
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Sanlk yetin Dogan: "$ahls herhangi bir �ahls �aglrmasl yaptlk ml?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yok �ahls �aglrmasl yapmadlk."

Sanlk yetin Dogan: "Herhangi bir �ahls �aglrmasl yapmadlk. Seminerde yer alan 1. Ordu

Ana As Birliklerinden 15. ve 3. Kolordularrn plan gorevlerini, inceledigimiz plan gorevlerinde

gorevleri neydi biliyor musunuz? 15. Kolordu"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "3. Kolordu"

Sanlk yetin Dogan: "ve 3. Kolordu?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yani 0 birliklerden ihtiyat tugaylarrnl alml�bk biz ordu

ihtiyatl olarak onlarr aYlrml�tlk. Daha soma."

Sanlk yetin Dogan: "Kendilerinin ben kendi komutanhklarrnln sorumlulugunu soruyorum.

Yani 15. Kolordu Komutanhglnln ana gorevi."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Geri bolge emniyeti diye hatlrhyorum ben."

Sanlk yetin Dogan: "Evet geri bolge emniyeti. Bir seminer yaptlglmlza gore bir seminerde

inceleme konularr i�erisinde biraz evvel verdigim, ifade ettigim konu �er�evesinde �imdi

okuyacaglm ters mi degil mi diye soyleyeceksiniz. Bakln ne diyor idari ve lojistik hususlar

i�erisinde; sivil i�ler askeri hOkOmet faaliyetlerinin incelenmesi diyor."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evet."

Sanlk yetin Dogan: "Sivil i�ler askeri hOkOmet faaliyetlerinin incelenmesi i�in ayrr gOn

tahsis edilmeyecek, harekat konularr ile koordineli olarak e�it arahkh olarak incelenecek. $imdi

temelde geri bolge emniyeti ile ilgili konular i�erisinde bu konularr ele ahnmaslnl istemedik mi,

yani bu konuyu hatlrhyor musunuz geri bolge ile ilgili mOnhaslran 15. Kolorduya ve 3. Kolorduya

verdigimiz seminerle ilgili �ektigimiz mesajlarda incelenmesi gereken konular bunlardlr,

inceleyeceksiniz diye soylemedik mi bunu hatlrhyor musunuz?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yani net olarak hatlrlamlyorum komutanlm ama geri

bolge konusu verildigi i�in bu konu ile ilgili takdimler onlara verildigini hatlrllyorum."

Sanlk yetin Dogan: "Evet, pekala benim i�in 0 kafi. $imdi bir �ey daha soracaglm size bu

da basit, OEYTS deniyor �ok, OEYTS laflnl ben de sonradan klsaltma olarak soylendi. Yani

OEYTS laflnl ben pek kullanmadlm. Ashnda olaslhgl en yOksek tehlikeli senaryo, bu ismi

kullandlk. Bunun, isim babasl kim biliyor musunuz? Bunu kim kullandl, size ana fikir bu konuda

kim taraflndan olaslllgi en yOksek tehlikeli senaryo gokten mi indi, yerden mi �Ikb?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: " Komutanlm �oyle arz edeyim, ana fikir size ait

zabalinize, bunun �Ikl� noktasl da Irak'taki geli�meler oldu. Yani Irak biz ilk ba�ta 2. Orduya

alternatifler dO�OnOyorduk kuvvetin verdigi emir olarak dO�OnOyorum ben bilmiyorum ama �oyle

�OnkO kuvvete biz bu konuda �ah�maya gitmi�tik."

Mahkeme Ba�kanl: " 0 konularda a�lklama yapml�tlnlz evet."

Sanlk yetin Dogan: "Evet 0 konularda a�lklama yapml�tlnlz yalnlz �u konuya dikkatinizi

�ekelim; bu bizim haZirladlglmlz 12 Arahk'ta gonderildi birliklere ki daha evvel Arahk'in ba�lnda

haZirlanml� �all�llml� olmasl lazlmdl senaryonun, 0 tarihte Irak'a falan gonderilme yok. TesadOf

benim seminer."

Mahkeme Ba�kanl: " $u an a�lklama yaplyorsunuz."

Sanlk yetin Dogan: "TesadOf ongordOgOmOz �eyler cereyan ediyor."

Mahkeme Ba�kanl: " Bir saniye beni dinler misiniz? $u an a�lklama

sorunuz varsa."

Sanlk yetin Dogan: "Soruyu soracaglm kendisine."

Mahkeme Ba�kanl: " Buyurun a�lklama yapmadan."

Sanlk yetin Dogan: "Asllda seminer yakla�tlgl zam�n, I�eminer yakla�tlgl zaman

olaylar oldu. Yani Irak'a GOney Bolgeye kuvvet kaydlrrlm4s1 rHeseles� ba�ka zaman
Bununla i1gili halirladlglnlz bir �ey var miT

}(Tb<:::::;;> I,

orsunuz,
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Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Ben i?unu hatlrhyorum, yani tarihleri �ok net

hatlrlamlyorum ama hallrladlglm i?u; bizim �alli?malanmlz 2. Ordunun planIan Ozerine

bai?lamli?tl."

Sanlk <;:etin Dogan: "Tamam bak bu noktada soyleyecegim i?imdi, 2. Ordunun planmm

Saym Kara Kuwetleri Komutanl Karargaha tei?vik edildigi zaman geldi ve planl biz aldlk."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Eve!."

Sanlk <;:etin Dogan: "Ve planl aldlglmlz zaman burada Harekat Bai?kanl burada,

muhtemelen siz de vardmlz yanmda tam anlmsamlyorum. Bu planla ilgili ciddi kUi?kulanm var,

bunun i�in gidin 2. Ordunun bu planl ile ilgili kuwete dogrudan dogruya gorOi?lerimizi,

dOi?Oncelerimizi aktann, bunu soylemem sebebim de bolgede olduk�a uzun sayilabilecek bir

tecrObeye sahip olmam, asayii? komutanhgl yapmam, daha ewel de bolgede bulunmamdan

kaynaklanlyor. Sizin bolgeye gidii? sebebiniz boyle bir i?eyi hallrllyor musunuz, boyle bir olayl

hatlrhyor musunuz?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Hallrllyorum evet, sizinle gorOi?mOi?tok bu konuyu, sizin

ana fikirlerinizi almli?tlk bu konuda onu da metne dokmOi?tok Ankara'ya gotormOi?tOk."

-- Sanlk <;:etin Dogan: "Bunu arz etmeye yoksa plan semineri ile ilgili bir konuyu degil."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Eve!."

Sanlk <;:etin Dogan: "Bu Kuzey Irak'ta meydana gelen bu ani durumlardan dolayl daha

kuwetler gitmiyor, bu durumda ai?aglya gidin dOi?Oncelerimizi aktann."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Sizin ana fikirlerinizi almli?tlk komutanlm. 0 sizin ana

fikirleriniz de donemin 2. Ordu planlanyla ort0i?mOyordu. Biz onlan kuwete iletmek Ozere

gotormOi?tok eve!."

Sanlk <;:etin Dogan: "Tei?ekkOr ederim."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Sagolun."

Mahkeme Bai?kanl: " $imdi ogle yemegi arasl verecegiz. Ashnda ben bitirip tamamlaylp

ogleden soma diger tanlga ge�meyi dOi?OnOyordum. Eger sorular klsa klsaysa, birer cOmIe birer

cOmleyse 10 dakika falan daha ilave edelim ogleden soma bolOnmesin. Evet Ozden Omek'ten

bai?layahm 0 taraftan. Buyurun."

Sanlk Ozden Omek: "<;:ok klsa 2 sorum var. 1. Orduda �alli?lIglnlz sOrede vatandai?hk

taslak Ozerinde yazan bir CD gordOnOz mO, duydunuz mu?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "HaYlr, gormedim hallrlamlyorum."

Sanlk Ozden Omek: "2. sorum, anlatlrken dediniz ki bilgisayardaki bilgileri sildik dediniz."

.... Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Eve!."

Sanlk Ozden Omek: "NasI I silindigini biliyor musunuz?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Seminer salonunda baglmslz bilgisayar koymui?tuk,

seminer salonundaki bilgisayar onlann hepsini sildik."

Sanlk Ozden Omek: "NasI I silindigini biliyor musunuz?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Neyi kastediyorsunuz Komutanlm?"

Mahkeme Bai?kanl: " Geri donOi?OmsOz bir i?ekilde mi silindi yoksa normal haflzada var

olan bir Word belgesindeki delete ile silip soma geri donOi?Omden."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Geri donOi?OmsOz sildik eve!."

Sanlk Ozden Omek: "Geriye d6nOi?OmsOz sildiniz."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Geri donOi?OmsOz sildik, 0 donemde MEBS Bai?kanlnl

da bunu kontrol ettigini biliyorum eve!."

Sanlk Ozden Omek: "Peki tei?ekkOr ederim."

Mahkeme Bai?kanl: " Buyurun." I

Sanlk Nejat Bek: "Tanju hOi? geldin." J

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Sag olun komutatm."
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Sanlk Nejat Bek: "$imdi bir tek soru soracaglm hallrlayamadlglm iyin, Karargahlara ve

Kltalara misafirler geldigi zaman."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Eve!."

Sanlk Nejat Bek: "Onlara yardimci olmak iyin mihmandar hizmeti planlanlr. Bu seminerde

biz mihmandar hizmeti duzenlemi� miydikT

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Planladlk diye hatlrliyorum komutanlm. Protokol �ube."

Sanlk Nejat Bek: "Siz kimsenin mihmandan olarak gorevlendirildiniz miT

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "HaYlr ben olmadlm."

Sanlk Nejat Bek: "Gorevlendirilmediniz."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "HaYIr."

Sanlk Nejat Bek: "Te�ekkur ederim."

Mahkeme Ba�kanl: " Evet arkadaki slradan alalim."

Sanlk Orkun Gokalp: "Poshor sana bir soru soracaglm. Genelkurmay Ba�kanliglnln MY

serisi mu�terek yonergeleri vardlr."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Eve!."

.. Sanlk Orkun Gokalp: "Bunlardan bir tanesi 86 numarali yok me�hur Genelkurmay

Ba�kanligl bilgi sistemleri guvenlik yonergesi bir kurmay subay olarak bu yonergeyi mutlaka

duyup inceledigini du�unuyorum dogru muT

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Dogru."

Sanlk Orkun Gokalp: "AYni zamanda karargahlarda MEBS Ba�kanligl taraflndan mutlaka

6 ayda bir muhabere emniyeti ve bilgi sistem guvenligi konusunda brifingler verilir ve bunlara

katllmak zorunludur."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evet dogru."

Sanlk Orkun Gokalp: "Katlldlnlz dogru degil miT

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Katlldlm eve!."

Sanlk Orkun Gokalp: "Bu kapsamda bilgi sistemler uzerinden ozellikle Outlookla

haberle�irken gizlilik derecesi, gizli ve yok gizli bilgilerin Outlook uzerinden gonderilmemesi

konusunda bu konuda uyanlar ve kontroller vardlr. Bu du�unceme katlliyor musunuzT

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Eve!."

Sanlk Orkun Gokalp: "Peki 1. Orduda gorev yaptlglnlz 11 aylik donemde biraz once

Mahkeme Ba�kanlnln da size sordugu gibi diger birliklerle yaptlglnlz haberle�melerde Outlook

uzerinden gizli ve yok gizli bilgilerin payla�lmlnl yaptlnlz ml?"

-- Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yok yapmadlk haYIr."

Sanlk Orkun Gokalp: "Peki, bu yaptlglnlz Outlook uzerinde yaptlglnlz haberle�meler

sadece bir koordinasyon maksatll klsa mesaj ali�veri�leri mi yoksa"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Ben onu �oyle soyledim. 0 �ekilde ha!lrllyorum. Bizim

ordu iyinde bir baglmlz vardl."

Sanlk Orkun Gokalp: "Eve!."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Ama diger birliklerle 0 donem bunu kullanlyor muyduk

onu hatlrlamlyorum."

Sanlk Orkun Gokalp: "Peki 11 ayli yall�tlglnlZ donem iyerisinde Hava Kuwetleri

Komutanligl, Deniz Kuvvetleri Komutanligl, Jandarma Genel Komutanligl ile plan ve benzeri

gizlilik dereceli haberle�meler ile ilgili Outlook kullandlnlz ml kullanmadlnlz ml?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Ben kullandlglml hatlrf!;lmlyorum."

Sanlk Orkun Gokalp: "Peki te�ekkur ederim."

Mahkeme Ba�kanl: " Buyurun."

Sanlk Soydan GorgOlu: "Komutanlm biraz once de

bir klsml emirden alinml�tl. Birlik Slklntlslnl nasll a
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kapsamda da yaptlgmizi soylediniz. Bu kapsamda birlik ve personel eksikligini gidermek i�in

Harp Akademilerinden birlik veya personel talebinde bulunuldu mu?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "HaYIr."

Mahkeme Bai?kam: " 0 soru sorulmui?tu. Soru sorulmui?tu evet."

Sanlk Soydan GorgOIO: "Bu soru sorulmadl benzer sorular soruldu."

Mahkeme Bai?kam: " Harp Akademileri sorulmui?tu evet, buyurun."

Sanlk Mustafa Kemal Tutkun: "Ben 4. Mekanize Tugay plan �ahi?masl ile ilgili soracaglm.

Ben veya avukatlm veya herhangi bir yakmlm size bir i?ekilde bu olayla ilgili olarak bir i?ekilde

ulai?t1lar ml?"

Tamk Muhammet Tanju Poshor: "HaYlr."

Samk Mustafa Kemal Tutkun: "HaYlr, Kei?an'daki plan �aili?masma katlldlgmlzl

soylediniz."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Katlldlm evet, katlldlglml hatlrilyorum."

Samk Mustafa Kemal Tutkun: "Sizinle beraber bu �aili?maya Saym Komutanlmlz aynca

Korkut pai?a, SOha pai?a, Ismail Paiaci ve Muammer Bayram'm katllmasl planlanmli? Notlarda

.. bu i?ekilde ge�iyor. Aynca."

Tamk Muhammet Tanju Poshor: "Korkut Pai?am gelmedi diye hatlrilyorum. SOha Pai?am

da gelmii?ti."

Sanlk Mustafa Kemal Tutkun: "Ii?te neyse planlanmli? Ordu kolordu tugay plan �aili?malan
konulu, 12 Arailk 2012 tarihli Ordu komutanilgmm emrinin proje subayl siz gozOkOyorsunuz."

Tamk Muhammet Tanju Poshor: "Evet,

Sanlk Mustafa Kemal Tutkun: "Bu emri hatlrilyor musunuz?"

Tamk Muhammet Tanju Poshor: "Hatlrlamlyorum haYIr."

Santk Mustafa Kemal Tutkun: "�imdi bu emirde ben tugay plan �ahi?masl ile ilgili i?u notu

size aktaracaglm. 4. Mekanize plan tugay komutanilgmca icra edilecek plan �alli?masmm 1.

gOnO tugaym mevcut harekat plam ve geri bolge emniyet plam, 2. gOnO ise OEYTS'ye uygun

olarak hazlrlanacak 2. Kolordu Komutanilgmm alternatif harekat planl incelenecektir diyor."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evet."

Sanlk Mustafa Kemal Tutkun: "Tabi buna uygun olarak da biz de tugay komutanilgl olarak

bir uygulama emri yaymladlk ve orduya da gonderdik ve bu uygulama emrinde de muhtemelen

hatlrlamlyor olabilirsiniz. Bu plan �alli?masma katllacaklar i�erisinde ordu kurului?unda bulunan

birliklere ilaveten Urfa'daki 20. Zirhill Tugay 1. Tank Tabur Komutanilgl, Diyarbaklr'daki 16. Zirhil

,.., Tugay 1. Tank Tabur Komutanilgl ve Tunceli'deki 4. Tugay Komando Tugaymdan bir temsilci de

davet etmii?tik."

Tamk Muhammet Tanju Poshor: "Evet."

Sanlk Mustafa Kemal Tutkun: "Bizim kendi personelimize ilaveten. Bu uygulama

emirlerini, sizin uygulama emrini ve bizim yaymladlglmlz uygulama emrini mutlaka inceleyerek

geldiniz Kei?an'a."

Tamk Muhammet Tanju Poshor: "Evet."

Samk Mustafa Kemal Tutkun: "Peki bu arada bir i?ekilde 4. Mekanize Kurmay Bai?kanl

olur, (bir kelime anlai?llamadl) olur veya herhangi bir kii?iyi araYlp arkadai? biz size bu emri

gonderiyoruz ama blrakm bunu ben size elden i?oyle bir i?ey gonderecegim. Bun�

ordu komutanlmlz boyle bir emir verdi diye bir durum soz konusu oldu mu?�""

Tamk Muhammet Tanju Poshor: "HaYlr olmadl."

Sanlk Mustafa Kemal Tutkun: "Haylr, plan �aili?masmm 1� gOnO ii?ti k ettiginiz gozOkOyor

planlamada, ii?tirak ettiniz herhalde?"

Tamk Muhammet Tanju Poshor: "Ben 3 gOn ettim ev"t. 2,� gOn."

Sanlk Mustafa Kemal Tutkun: "Evet bu plan �aili?�asl�da cer�yan tarzl piam

herhangi bir konu gOndeme geldi mi?"
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Mahkeme Ba�kanl: "0 soruldu, defalarca cevap verildi."

Sanlk Mustafa Kemal Tutkun: "Efendim, 4. Mekanize plan 9ali�masmdan bahsediyorum

farkll bir ortam."

Sanlk Mustafa Kemal Tutkun: "Ve tabi Keljan'daki faaliyetten bahsediyorum efendim."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yani komutanlm ben 4. Tugaya gittigimizi hallrllyorum

da yani orada ne yaplldlgml �u anda hakikaten hallrlamlyorum."

Sanlk Mustafa Kemal Tutkun: "Peki iddianamede 4. Mekanize Tugay Piyade Tugay Plan

9allljmaSI ile ilgili lju atlli sU91amaiar var; as birliklerde gergekleljtirilen plan 9ali�malannda balyoz

gOvenlik harekat planmm dar boyutlarda degerlendirilmesinin yaplldlgl, 1. Ordunun gektigi

mesajlar incelendiginde 1. Ordu Karargahmda rutin seminerden vazge9ilip, OEYTS kapsammda

i9 tehdit diye adlandlrllan hOkOmete yonelik bir plan yapllmasmm gerektirdigi sonucuna vanldlgl,

Ordu plan seminerinin bu maksada yonlendirildigi, bu baglamda 1. Orduya bagli kolordu ve

tugaylardan hamliklannl buna gore yapllmasmm istendigi ifade edilmektedir. Bu konuda tugay

plan 9allljmasmda herhangi bir durum tespiti yapabildiniz mi veya diger katllimcllar, diger ordu

gozlemcilerinden size intikal eden bir durum soz konusu mu?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yani ben ljoyle cevap vereyim. Ben ljimdi sorunuzdan

komutanlm ljunu anllyorum; tam bu detayl hallrlamlyorum ama yani 0 olaslllgi en yOksek

tehlikeli senaryonun oynanmasl demek bizim kuwet stratejik ihtiyatlannl alamamamlz ve bazl

birliklerimizden mahrum olmamlz demek. Normal planlmizi oynuyor olmamlz demek de hi9bir

birligimizin eksik olmamasl ve stratejik ihtiyatlann da komanda birliklerinden bize geliyor olmu�

olmasl demek."

Sanlk Mustafa Kemal Tutkun: "Eve!."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yani bu iki plan oynanlyor. Yani ben Keljan'daki sOreci

hakikaten oraya gittigimizi hallrllyorum. Yani orada ne yaplldlgml 90k hatlrlamlyorum yani."

Sanlk Mustafa Kemal Tutkun: "Peki son soru, patenti Saym Baljkan Peksak'a ait olan bir

soru, mOsaade ederse soraYlm. Bana sormuljtu ben de size aktaracaglm. Tugay plan

9all�masmda i9 tehdit gorOljOldO mO?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yani i9 tehdit teror olarak bunu dOljOnOrsek PKK'ya

yonelik gorOljOlmOlj olmasl lazlm diye dOljOnOyorum ama net hallrlamlyorum."

Sanlk Mustafa Kemal Tutkun: "Peki te�ekkOr ederim."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "C;;OnkO 0 Kuzey Irak."

Mahkeme Baljkanl: " Peki sorular anla�llan devam edecek ondan dolayl vakti ogleden

sonraya artlk, lju an yemek arasl veriyoruz. Ogleden sonra devam edecegiz. Faruk Oktay

Memioglu da tedavisini tamamladlktan sonra duruljma salon una geldigi bildirildi."

Durufmaya ogle arasl verildi.

Durufmaya kaldlgl yerden devam olundu.

Mahkeme Baljkanl: "BugOnkO duruljmanm ogleden sonraki oturumuna baljliyoruz. Tanlk

Muhammet Tanju Poshor onceki yemini ve kimligi tahtmda yerine alindl. Tanlk OgOn GOren'in

Mahkememizde hazlr edilmesi ile ilgili olarak polis memuru Serhat Yardlmcl'nm masraf dilekgesi

sunmulj oldugu gorOldO. Sabahki yoklamada bulunmayan Avukat Cafer GOI, Avukat Nursafa

Pandar, Avukat Nuri Tezel, Avukat Serpil Sara90glu, Avukat Mete Kubilay, Avukat Refik Ali

U9arci ile Avukat ilkay Sezer'in duruljma salonunda ham olduklan bildirildi. Evet tanl�

hakkmdaki gorgO ve bilgisi ile i1gili sorulara devam ediyoruz. Soru sormak isteVen varsa

buyurun." I /"
Sanlk Nuri Ali Karababa: "Tanju Albaylm hOlj geldiniz."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Sagolun komutan�m."

Sanlk Nuri Ali Karababa: "Sizde bu dava ile ilgi he angi bir ortaya 91ktlkta sonra

basmda 91kmlljtl malumunuz. Bizde oradan ogrendik. 010�ocak'mt 91km1ljtl. �arihten
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itibaren veya oncesinde ve bugOne kadar herhangi bir yOz yOze gorOl1memiz, telefon ile

haberlel1memiz ve buna benzer iletil1im ara�lan ile bir araya geldigimiz oldu mu?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Olmadl komutanlm."

Sanlk Nuri Ali Karababa: "Olmadl, tel1ekkOr ederim. Benim sorum �ok klsa olacak. 2.

Kolordu ve onun bagh 4 tane tugayl var. 4 ve 8. Mekanize, 18 ve 95. Zlrhh Tugaylar. Bunlann

plan gorevlerini biliyorsunuz kabaca."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Kabaca biliyorum evet."

Sanlk Nuri Ali Karababa: "Malum Olkeye karl11 olan planlar. Iddia Makaml bu kolordu

alternatif planml diyor, kolordu alternatif planl ile ilgili bir l1eyi var. Yani muglak olan bir konu var.

Sanki i� tehdide yonelikmil1 gibi. Yani sorul1turma al1amasmda Saym Savcllann bana sordugu

bir soru, 2. Kolordunun alternatif planl denilince ne anhyorsunuz?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yani ben 2. Kolordunun planml."

Sanlk Nuri Ali Karababa: "Tabi kabaca."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Kaba taslak biliyorum ama alternatif."

Sanlk Nuri Ali Karababa: "Ordunun biliyorsunuz tabi de."

.... Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Alternatif plan ile ilgili bir bilgim yok komutanlm."

Sanlk Nuri Ali Karababa: "Bilginiz yok ama yine dll1 tehdide yonelik."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Eve!."

Sanlk Nuri Ali Karababa: "I� tehdit ile ilgili bir."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Bizim planlmlzda taarruz kademesinde oldugunu

biliyorum."

Sanlk Nuri Ali Karababa: "I� tehdide yanelik bir kolordu alternatif planl yok."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yok, bilmiyorum."

Sanlk Nuri Ali Karababa: "Tel1ekkOr ederim. Bir sorum daha olacak. 2. Kolordu ve bagh

birliklerinde ordu plan seminerinden once plan �ahl1malan yaplldl. Siz 4. Mekanize Tugaym plan

�alll1masma katlldlgmlzl belirttiniz."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evet."

Sanlk Nuri Ali Karababa: "95. Zlrhll Tugay olarak benim komutamdaki tugayda da

yapllacaktl ama 2. gOn iptal edildi, yapllmadl. Gerek 4. Tugayda gerekse 2. Kolordu ve bagh

birliklerinde plan �ahl1masmm orduya gelmeden onceki plan �ahl1malannda balyoz, suga, oraj ile

ilgili bir �ahl1maya l1ahit oldunuz mu?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Olmadlm haYlr."

.... Sanlk Nuri Ali Karababa: "Herhangi bir duyum aldmlz ml?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "HaYlr almadlm."

Sanlk Nuri Ali Karababa: "Tel1ekkOr ederim, sagolun."

Mahkeme Bal1kanl: "Evet, Yusuf Ziya Toker'e verelim."

Sanlk Yusuf Ziya Toker: "Plan seminerinin hazlrhk safhasmda, icrasmda veya sonrasmda

Hava Harp Akademisinden herhangi bir beige, dokOman, mesaj, evrak, yazl, flash disk ve CD

aldmlzml?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "HaYlr ben almadlm."

Sanlk Yusuf Ziya Toker: "Ganderdiniz mi?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "HaYIr."

Sanlk Yusuf Ziya Toker: "CD 11'in i�inde ve 1 Tnin i�inde aynlsl bulanan 1. Ordu

Komutanhgmdan �Iktlgl iddia edilen EK-I Lahika 4 1. Ordu Ko tanhgl sorumluluk sahasl Hava

Kuwetleri ozel personeli gorev yeri Iistesi diye bir liste duydunu mu?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "�u anda hallrlam�Oru "

Sanlk Yusuf Ziya Toker: "�ekil olarak da norm yaz kurallann benzemiyor. Aydm

Bey'den l1imdi size gonderiyorum. Gorsel olarak da ha laYlp allrlama'agmlzl sora�glm.
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Herhangi bir plan dokOmanmda bu tOr bir beige yani karartllml�, sOslenmi� bir beige olmaz

dogru mudur?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yani karartmadan kastmlz bu koyu yazllan klslmlar ise."

Sanlk Yusuf Ziya Toker: "Eve!. Ekrana tutarsanlz herkes de gorebilir zaten. Yani karartma

herhangi bir planm ekinde, lahikasmda, cetvelinde 2003 ylhnda bu tOr belgeler kullanlhyor

muydu?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "$oyle soyleyeyim ben bu belgeyi gormedim daha once.

Ama bu tOr karartmalar yapllabilir 0 karartma yapllmasl."

Sanlk Yusuf Ziya Toker: "Sizin plan seminerinde bu tor bir evrak var mlydl, karartma

yapllan?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Ben bu belgeyi hatlrlamlyorum. $u belgeyi gormedim."

Sanlk Yusuf Ziya Toker: "Te�ekkOr ederim."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Bana gonderdiginiz belgeyi gormedim."

Sanlk Yusuf Ziya Toker: "Seminer sonu� raporu hazlrlarken ses dokOmanlanndan, ses

kasetlerinden faydalandmlz ml?"

.. Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yani �oyle ben dinlemedim, onu daha once

soylemi�tim. Ama sonu� raporu yapllirken bizim odada 0 kasetler dinlenerek faydalanlldl."

Sanlk Yusuf Ziya Toker: "Peki, yazlh hale getirildi mi?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "HaYIr. "

Sanlk Yusuf Ziya Toker: "Yani sonu� raporu hazlrlanlrken ses kasetlerinden yazlh

halinden faydalanmadmlz."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "HaYIr."

Sanlk Yusuf Ziya Toker: "Peki, te�ekkOr ederim sorulanm bu kadar."

Mahkeme Ba�kanl: "Buyurun."

Sanlk Ali ihsan <;uhadaroglu: "Olaslhgl en yOksek tehlikeli senaryo bir plan mldlrT

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "HaYlr, senaryodur yani."

Sanlk Ali ihsan <;uhadaroglu: "Planm incelenmesine slnlrlama koyacak tahmin veya

tasawurlandlr diyebilir miyiz eski adl ile(bir kelime anla�llamadl)T

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yani ben daha once arz ettim bu bazi �artlann

olu�tugunu gosteren faraziyeler ile olu�an bir senaryo."

Sanlk Ali ihsan <;uhadaroglu: "Eve!. Bu iddianamenin bazi bolOmlerinde plan olarak

ge�iyor bir hata oldugu i�in. 2. sorum, olaslhgl en yOksek tehlikeli senaryoya gore ki siz

... anlattmlz bunu. 1. Ordunun 2. ve 5. Kolordulan dogrudan cephe yani dO�man Olkeye kar�1

tahsisli birlikler midir?"

Tanlk Muhammet Tanju Posher: "Bizim planlmlza gore oyledir eve!."

Sanlk Ali ihsan <;uhadaroglu: "Eve!. 3. ve 15. Kolordu."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Geri bolge."

Sanlk Ali Ihsan <;uhadaroglu: "Geri bolge. Peki, 3. ve 15. Kolordunun manevra birlikleri

var, 2. Zlrhll Tugay 1. Piyade Tugayl."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Eve!."

Sanlk Ali ihsan <;uhadaroglu: "Diger kolorduda da 1. ve 66. Zlrhh Tugay, bu birlikler geri

bolgede emniyet i�in mi kahyor yoksa plan geregi bunlar da cepheye gidiyorlar miT

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Ben �unu soyleyeyim biraz oncede so '. ne

tugay ihtiyat gorevinde belli bir a�amada numaralannl tam h�tlrlamlyoru , elli bir a�ama
onlan muharebeye sokuluyor plan geregi."

Sanlk Ali ihsan <;uhadaroglu: "Yani dolaylsl ile onlarda c�pheYflgidiyorlardl."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Eve!."

Sanlk Ali ihsan <;uhadaroglu: "Geride kala kala 6.

emniyeti i�in tahsis ediliyor dogru mu?"

!
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Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Evet."

Sanlk Ali Ihsan C;;uhadaroglu: "Bu iki alay ile Istanbul ba�ta olmak Ozere 11 milyonluk
�ehir, Marmara gOneyi ve Marmara dogusundaki �ehirlerimizi de dikkate alarak bir slklyonetim

uygulamasl veya sozde darbe uygulamasl bu 2 alay ile mOmkOn mOdOr?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yani."

Mahkeme Ba�kanl: "Bu ki�inin kendi gorO�O, takdiri ile plan subayhgl ile ilgili bir husus

degi!. Buyurun."

Sanlk Ali Ihsan C;;uhadaroglu: "Ba�kanlm planlarda."

Mahkeme Ba�kanl: "Ba�ka sorunuz varsa buyurun."

Sanlk Ali Ihsan C;;uhadaroglu: "Srklyonetim planmdaki tahsisli birlikler a�:tsmdan planda
oldugu i9in sordum."

Mahkeme Ba�kanl: "Buyurun sorunuz varsa."

Sanlk Ali Ihsan C;;uhadaroglu: "Bu kadar."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet, buyurun."

Sanlk Faruk Oktay Memioglu: "SaYln SOha Tanyeri'nin viyograflanndan bir tanesinde 15.

Kolordu ifadesinden sonra yani seminere katilacak birlikler listesindeki 15. Kolordu ifadesinden

sonra parantez igerisinde 1. Piyade Tugayl dahil diye yazml�smlz, tugay komutanl dahil diye

yazllml�. Bunun sebebini hatlrlayabiliyor musunuz?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Normal �artlarda 1. Tugayl Adapazan ba�ka bir ordu

bolgesine tahsis edildigi i9in 0 aynca yazllml� olabilir, tahmin ediyorum yani."

Sanlk Faruk Oktay Memioglu: "Anladlm, te�ekkOr ederim."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet, buyurun Hakim Bey."

Oye Hakim Murat OrOndO: "2003 ylhnda icra edilen 1. Ordu plan seminerinden sonra plan

semineri 9all�malan ile ilgili olarak ordu komutanlna takdim edilmek Ozere ozel CO veya CO'ler

hazlrlandl ml, bu konuda bilginiz var ml?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Seminerden once kolordulardan gelen, kolordulann

seminerde arz edecekleri derlendigi bir arz yaplldlglnl hatlrhyorum. Ama seminerden sonra

yaplldlgrnl hatlrlamlyorum."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Ordu komutanl i9in ozel bir arz i9in CD hazlrlandl ml?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Seminerden once biz bir komutanlmlza arz yaplhyor.

Yani diger kolordular ne yapacaklar onu gostermek i9in ama seminerden sonra yapmadlk."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Seminerden once bir ozel CD olu�turuldu mu?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "CD degil de arzlar olu�turduk yani CD degil 0 arzlan

hazlrladlk."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Arzlar nasll olu�turuldu?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yani sorulan sordugumuz birlikler onlann cevaplannl

hazlrladllar bize onceden getirdiler, seminerde arz edilecek hususlan. 0 arz edilecek hususlan

karargah Onceden komutana arz ediyor. 0 �ekilde hatlrhyorum yani."

Oye Hakim Murat OrOndO: "CD hatlrlamlyorsunuz."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yok CD hatlrlamlyorum."

Oye Hakim Murat OrOndO: "Tamam Ba�kanlm."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet, sivil memurlarm �ifreleri ya da kullanici adlannl siz biliyor

muydunuz? "

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "HaYlr bilmiyorum �a yani �u anda

ama 0 donem bizde bazen a91yorduk bilgisayan. 0 donem bi"�ordum."
Mahkeme Ba�kant: "0 donem biliyordunuz."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Biliyordum evet.

Mahkeme Ba�kanl: "Zaten doneminizi ilgilendiriy-�"

u0"(" T,"j" P"hoc "T.bi ,.b."

Irlamlyorum
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Mahkeme Ba�kanl: "Yani bizim konumuz nihayetinde 0 zaman. Bu plan odasmda sizin

bulunmadlgmlz sirada 9ah�ma yapmaya gelen dl� ast birliklerden ya da birliklerden ya da diger

�ubelerden herhangi birinin 9all�masl mOmkOn mOydO, olabiliyor muydu?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Bu seminer oncesindeki 0 yogun donemde olmu�

olabilir. "

Mahkeme Ba�kanr: "Eve!."

Tanrk Muhammet Tanju Poshor: "Yani 90nkO 90k fazla gelen giden olmu�tu 0 donemde."

Mahkeme Ba�kanr: "$imdi bir de bu karanet ile ilgili olarak Dogu Akdeniz ile ilgili bir

sunum komutana arz eltiginizi beyan ediyorsunuz. Bu arzl nasll icra etliniz, bizzat gidip

makamda ml sundunuz yoksa bilgisayar araclhgl ile mi, mesaj sureti ile mi gonderdiniz?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Bir gOn onceden bilgisayar vasltasl ile bir gOn onceden

zatlalilerinin hesabma yolladlk."

Mahkeme Ba�kanr: "Eve!:"

Tanrk Muhammet Tanju Poshor: "Ertesi gOn de arz i9in �ube mOdOrOmOz ve ba�kanrmlz

ile birlikte makama girdik."

... Mahkeme Ba�kanr: "Evet, ba�ka soru yok herhalde. $imdi tarafmlza, buyurun Savcl Bey."

Cumhuriyet Savclsl Sava� Klrba�: "Siz plan subayl olarak gorev yapllnlz."

Tanrk Muhammet Tanju Poshor: "Eve!."

Cumhuriyet Savclsl Sava� Klrba�: "Planm haZirlanmasmda 9ah�malar yaptmlz."

Tanrk Muhammet Tanju Poshor: "Bizim kendi planlmlzm."

Cumhuriyet Savclsl Sava� Klrba�: "Kendi planmlzm."

Tanrk Muhammet Tanju Poshor: "Kendi planlmlzm plan semineri hazlrhklanna 9ah�malar

yaptlk."

Cumhuriyet Savclsl Sava� Klrba�: "Evet, �imdi yani planlar hakkmda bilginiz var, 9ah�an

bir ki�isiniz."

Tanrk Muhammet Tanju Poshor: "Var evet var."

Cumhuriyet Savclsl Sava� Klrba�: "Plan seminerinde gergek ki�iler Ozerinden 9ah�ma

yapllmasl normal midir?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yani bu."

Cumhuriyet Savclsl Sava� Klrba�: "Bu soruya cevap verilmedi, soruldu ama cevap

verilmedi. "

Tanrk Muhammet Tanju Poshor: "$oyle arz edeyim. Bizim bu plan."

-- Cumhuriyet Savclsl Sava� Klrba�: "Yorum degil gergek ki�i kullanrhr ml kullanrlmaz mi?"

Tanrk Muhammet Tanju Poshor: "Plan seminerlerinde haslm Olke gergek isim olarak

kullanrllr."

Cumhuriyet Savclsl Sava� Klrba�: "Eve!."

Tanrk Muhammet Tanju Poshor: "Yani haslm Olke. Harp oyunlannda eger jenerik

senaryoya dayanlyorsa gergek isim kullanrlmaz. Mavi, turuncu gibi kullanrhr."

Cumhuriyet Savclsl Sava� Klrba�: "Eve!."

Tanrk Muhammet Tanju Poshor: "Ama plan seminerlerinde gergek plan oynanryorsa

haslm Olkenin gergek ismi kullanrhr ve bu sebepten dolayl gizlilik derecesi arttlnhr."

Cumhuriyet Savclsl Sava� Klrba�: "Olke degil, ki�i isimleri?"
Tanrk Muhammet Tanju Poshor: "Yani ki�i ismi kullanrldlgml bilmiyorum. O�a bilgim

yok."

Cumhuriyet Savclsl Sava� Klrba�: "Kullanllabilir mi?"

Tanrk Muhammet Tanju Poshor: "Ki�ilere."

Cumhuriyet Savclsl Sava� Klrba�: "Daha somu��tl�Ylm';Plan seminerinde
Pendik, Sultanbeyli belediye ba�kanlannm gorevden al nm I, �adlkoy Imam Ha"
mOdOrOnOn gozaltma ahnmasl gibi hususlar var. Bunlar nd al iT

=U<:
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Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yani ben bunlan hatlrlamlyorum."

Mahkeme Balikanl: "Normal olup olmadlglndan ziyade bu liekli ile bir kullanlm oldu mu?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yani bun Ian hallrlamlyorum, boyle bir kullanlm olsa idi

eger dikkatimi c;:ekerdi. $u anda oyle bir kullanlm oldugunu hallrlamlyorum. Biz taktik konulara

yogunlalitlglmlz ic;:in taktik konularda Olke isimleri gec;:er ama ben boyle isimler, liahls isimleri

gec;:tigini hallrlamlyorum eger gec;:se idi hatlrlardlm."

Mahkeme Balikanl: "Eve!."

Cumhuriyet Savclsl Savali Klrbali: "Plan seminerinde ses kaYltlannda bunlar c;:ok net

olarak gec;:iyor. Zaten sanlklarda bunlann kullanlldlglnl bu konuda konulian sanlklar bunlann

kullanlldlgl hususunda bir itirazlan yok."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Ben hallrlayamlyorum liuan kullanlldlglna dair."

Cumhuriyet Savclsl Savali Klrbali: "Yani normal olup olmadlgl hususunda?"

Salondan soz almadan konulianlar oldu, anlalillamadl.

Mahkeme Balikanl: "Bir saniye, evet Savclm."

Cumhuriyet Savclsl Savali Klrbali: "Plan subayl olan bir liahls."

..... Soz almadan konuliuldu, anlali1lamadl.

Cumhuriyet Savclsl Savali Klrbali: "Avukat Bey 2 saattir."

Mahkeme Balikanl: "Bir saniye, bir saniye karlililkh konulimayahm."

Cumhuriyet Savclsl Savali Klrbali: "Pardon."

Mahkeme Balikanl: "Bir saniye Savcl Bey. Evet sorunuzu net olarak yoneltir misiniz?"

Cumhuriyet Savclsl Savali Klrbali: "Oncelikle liu soyleyeyim bende, 2 gOndOr bQtOn

sanlklar ve avukatlar birc;:ok sorularda yorum soruyorlar. Bunlara hic;:bir liey soylenmiyor. Biz bir

tane hafif yoruma kac;:tlgl zaman yorum sorulmaz deniyor."

Salonda soz almadan konulianlar oldu, anlalillamadl.

Cumhuriyet Savclsl Savali Klrbali: "Arkadalilmlz, arkadalilmlz plan subayl olarak gorev

yapm1li. Bu konuda tecrObeli bir kilii. Yani plan seminerlerinde, planlarda gerc;:ek kilii ve yer

isimlerinin gec;:mesinin normal olup olmadlglnl sormak anormal ise sormuyorum."

Mahkeme Balikanl: "izin vermiyoruz. Konuyu da daha fazla uzatmanln bir anlaml yok.

Sorunuz varsa haylr,"

Soz almadan konuliuldu, anlalillamadl."

Mahkeme Balikanl: "Tamam gerekli itiraz da yaplldl. Savcl Bey'de kendi dOliOncesini

anlattl. $imdi sizin klasor 15 dizi 78 ve 100'de Askeri Savclilk makamlnda vermili oldugunuz bir

...... beyanlnlz var. Aynl liekilde klasor 90, 47 ve 24'te dizi bir de Ankara Cumhuriyet Balisavclhglnda

vermili oldugunuz beyanlannlz var. $imdi bu beyanlannlz araslnda gerek kendileri araslnda

gerekse bu beyanlardaki hususlarda, huzurda sorulmuli olan sorular ile ilgili c;:elilikili beyanlannlz

oldu. $imdi bunlar ile ilgili olarak benim tespit edebildigim ve gordOgOm mesela size gosterilmili

olan bir CD ile ilgili yazlnln size ait olup olmadlgl hususunda daha oncesinde size bu soru

yoneltilmili. Taraflma ait oldugu liekli ile bir degerlendirme yaptlglnlzl beyan etmilisiniz.

Huzurumuzdaki beyanlnlzda ise halirlamadiQInlzl beyan ettiniz. Bu husustaki c;:elilikiyi nasll

giderirsiniz, hangi beyanlnlz dogru?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Ben lioyle soyledigimi hatlrhyorum. Bu benim yazlma

benziyor ama emin degilim lieklinde soyledigimi hallrllyorum."

Mahkeme Balikanl: "Eve!. Vine liimdi birkac;: sefer yine soylenildi, hatta iddi�_

da sorusunda va�dl. Gerc;:ek kilii, yer v: kuru� .isim!eri ve SiYas�' dOliOnce ile ilgilt�oru soru1muli.

Bu ybnde daha onceslnde olamayacagl liekh lie blr beyanlnlz olmuli. H.uzUrda Ise bunu daha
farkh bir liekilde bir plan seminerinde bunun olabilecegini a cak �OIke ismi ile oldugunu
soylediniz."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Yani gerc;:ek pia

kullanlhr. Ama jenerik senaryo ise kullanllmaz."

\,
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Mahkeme Ba�kanl: "Bu ki�iler veyahut da yer noktasmdaki beyanlnlz nedir bu konuda?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Vani ki�iler gorO�Olmez plan, plan yOnkO birliklerin

muharebesini iyeren bir konu oldugu iyin ki�i1er gorO�Olmez."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet, yine plan seminerinin konusu ile i1gili 1. Ordu kapsammdaki

gorev alam ile ilgili oldugunu beyan etmi�tiniz. Ancak daha onceki beyanlannlzda TOrkiye

genelini kapsar �ekli ile de olabilecegi �ekli ile bir beyanmlz var. Bu husustaki yeli�kiyi nasll

gidermek istersiniz?"

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "Biraz once arz ettim yani bizim bu plan seminerimizdeki

senaryonun ylkl� noktasl Irak'tl. Vani Irak'taki geli�meler. DolaYlsl ile 2. Ordunun oraya angaje

olmasl, kuvvet ihtiyatlannm da oraya angaje olmasl gibi hususlar vardl. Onun bize olan

etkilerinden dolayl."

Mahkeme Ba�kanl: "Eve!."

Tanlk Muhammet Tanju Poshor: "BOlOn ii1keyi etkileyebilecegini soylemi� olmam lazlm."

Mahkeme Ba�kanl: "Sizinde bOylece olay hakkmdaki gorgO ve bilgilerinize ba�vurulmu�

oldugu, yapml� oldugunuz bir masraf veyahut da yol gideri, konaklama gideri ile ilgili CMK'nm

.... 61. maddesi uyannca taraflnlza bir sarf karan hazlrlanacak. Bu konu ile i1gili Mahkememize

yazlil olarak bir mOracaat ve dokOmO gosterir bir mOracaatmlz olursa bu taraflmlzca

degerlendirilecektir. Evet sizi de ailyoruz yerinize. Ahsen SOren. Evet isminizi kimlik tespiti

yaptlglmlz slrada ayakta bulunun. Haklannlzl hallrlatacaglm. Tanlk Ahsen SOren baba isminizT

Tanlk Ahsen SOren: "Kamuran."

Mahkeme Ba�kanl: "Anne Isminiz?"

Tanlk Ahsen SOren: "Aynur."

Mahkeme Ba�kanl: "Kay dogumlusunuz?"

Tamk Ahsen SOren: "25 Mayls 1972."

Mahkeme Ba�kam: "Size ula�llabilecek bir adres ya da bir telefon numarasl?"

Tanlk Ahsen SOren: "1. Ordu Komutanilgl Harekat Ba�kanilgl Selimiye/lstanbul."

Mahkeme Ba�kam: "Adresinde oturdugunu beyan eder. Tamgln kimligi Sakarya/Merkez

NOfus MOdOrlOgOnden verilen 17.07.2007 tarihli resimli nOfus hOviyet cOzdanmdan teyit edildi.

$imdi sabahleyin ki duru�ma ba�ladlgmda sanlk listesi tarafmlza verilmi�ti. 0 sanlk Iistesini

incelediniz miT

Tanlk Ahsen SOren: "Evet inceledim."

Mahkeme Ba�kam: "Akrabailk, dostluk, dO�manilk veyahut da tanldlglnlz kimse var ml?"

.. Tamk Ahsen SOren: "Herhangi bir akrabailk baglm yok ancak 0 Iisteden."

Mahkeme Ba�kanl: "Eve!."

Tamk Ahsen SOren: "Gorev yaptlglm yerde yail�ml� oldugum komutanlanm var."

Mahkeme Ba�kanl: "Isimleri alabilir miyiz?"

Tanlk Ahsen SOren: "Orkun Gokalp, Albay Orkun Gokalp var. $u anda burada olmayan

Zafer Karata� Albaylm var."

Mahkeme Ba�kanl: "Eve!."

Tanlk Ahsen SOren: "Bir de BOlent Tunyay Albaylm var."

Mahkeme Ba�kam: "Tanlga CMK'nm 53. maddesi uyannca atlil sUylama konusundaki

gorgO ve bilgisini geryege uygun �ekilde soylemesi gerektigi, aksi takdirde hakkmda yalan

tanlkilk suyundan i�lem yapllacagl, neticesinde yalan tanlkilgmm sabit olmasl halinde

cezalandmlacagl, dogruyu soyleyecegi hususunda yemin et�ileCegi, duru�ma salonundan

Mahkeme Heyeti tarafmdan aylk olarak izin verilmedikye sale u terk ede cegi hu Ian

anlatlldl. Tamga CMK'n1n 55. maddesi uyannca bildigimi dosdo u soyl cegime namusum e

vicdanlm Ozerine yemin ederim."

Tanlk Ahsen SOren: "Bildigimi dosdogru soyleyecealmel riamUsum ve vicdanlm (jrzeri�e

yemin ederim."
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Mahkeme Ba�kanl: "$eklinde yemini yaptlflldl. Tanlga sanlklara atlh su�un ozetle TOrkiye

Cumhuriyeti HOkOmetini cebren Iskat veya vazife gormekten men etmeye te�ebbOs etmek

iddiasl oldugu belirtildi. Tanlga CMK'nm 4S. maddesi uyannca kendisi ya da CMK'nm 45/1.

maddede belirtilen ni�anhsl, bo�anml� dahi olsa e�i, kan hlslmhgmdan veya kaym hlslmhgmdan

Ost soy veya alt soyu, O�OncO derece dahil kan veya ikinci derece dahil kaym hlslmlan, evlathk

bagmm olmasl halinde bu ki�iler hakkmda ceza kovu�turmasma ugratabilecek nitelikte olan

sorulara cevap vermekten �ekinebilecegi hususlan bildirildi. Bu akrabahk i1i�kisi noktasmda

derecelendirmede eger bir soru i�areti olursa Mahkememiz, Heyetimiz size yardimci olacaktlr.

Tanlga olay hakkmdaki gorgOsO ve bilgisi soruldu tanlk beyanmda. $imdi alill su�lama ile ilgili

sizin gorgOye dayah bir bilginiz var ml? Bu hususlarda neler biliyorsanlz buyurun."

Tanlk Ahsen SOren: "Efendim herhangi bir bilgim yok. Bu halihazlrda yOrOtOlmekte olan

dava ile ilgili bilgim yazlh ve soziO basmdan ogrendiklerim kadardlr."

Mahkeme Ba�kanl: "Oaha oncesinde beyanmlz ahndl ml bu konuda?"

Tanlk Ahsen SOren: "Askeri Savclhk tarafmdan ahndl efendim."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet daha once 1. Ordu plan odaslnda ya da plan �ubede

�ah�manlz oldu mu?"

Tanlk Ahsen SOren: "Ben 1. Ordu Harekat Ba�kanhgmda Harekat Plan Subayl olarak

gorev yapmaktaYlm."

Mahkeme Ba�kanl: "$u an halen orada ml �all�maktasmlz?"

Tanlk Ahsen SOren: "$u anda halen orada gorev yapmaktaYlm."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet hangi yillar arasmda �ah�lyorsunuz ya da hangi yillardir. Hangi

ylldan bu yana orada �ah�maya ba�ladmlz?"

Tanlk Ahsen SOren: "200S yllmda 1. Ordu Komutanhgma biraz once ifade etmi� oldugum

goreve atandlm."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet."

Tanlk Ahsen SOren: "Goreve atandlktan sonra, 3 hafta sonra EylOI aynlnda goreve

ba�ladlm."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet."

Tanlk Ahsen SOren: "Atandlktan 3 hafta soma Ekim ayl itibari ile 20 haftahk Silahh

Kuwetler Akademisi egitimi almak Ozere aynldlm. Tekrar goreve ba�ladlglmda Mart 2009'du."

Mahkeme Ba�kanl: "Plan subayl olarak gorev yaplyorsunuz degil mi?"

Tanlk Ahsen SOren: "Evet plan subayl olarak gorev yaplyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "200S'de �all�maya ba�ladlktan soma yani sizin doneminizi kapsayan

donem i�erisinde plan odasmda ve ar�iv odasmda bulundugu bildirilen yerde herhangi bir ar�iv

�all�masl yaplldl ml? Bir imha veyahut da ar�ivleme neticesinde tasniflendirilen yahut da

kategoriye bolOnmO� olan evraklarda ya da CO'lerde bir imha ger�ekle�ti mi?"

Tanlk Ahsen SOren: "Benim bulunmadlglm sOre i�erisinde boyle bir faaliyet yaplhp

yapllmadlgl hususunda bir bilgim yok."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet."

Tanlk Ahsen SOren: "Ancak ben goreve ba�ladlktan soma 2009 ylhnda icra edilen bir

seminer faaliyeti Yard!. Bu faaliyetin arkasmdan emirler kapsammda mutat olarak bu imha i�lemi

ger�ekle�tirilmi�tir."

Mahkeme Ba�kanl: "Orada goreve ba�ladlglnlz 200S ylhnda plan sUb�e

ba�ladlgmlz bu yerde herhangi bir zimmetli olarak herhangi pir CO yahJlHfa ar�ivde buluna

herhangi bir belgeyi teslim almanlz oldu mu?"

Tanlk Ahsen SOren: "HaYlr oyle bir �ey soz konus1e!ldir."
Mahkeme Ba�kanl: "Goreve ba�ladlnlz, orada bu ek ile Ihayetinde bir �ah�m var e

bu �ekli ile i�te kasetler veyahut da CO'ier ya da buna n r e�aklar var. Bu �ekli:le: bu�n
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sorumlusu kimdir yahut da bunu kim kontrol eder i?ekli ile herhangi bir devir teslim

ger�eklei?medi mi?"

Tanlk Ahsen SOren: "HaYlr oyle bir i?ey soz konusu degil. Zaten biraz once ifade ettim.

Goreve bai?ladlktan 3 hafta sonra silahll kuvvetler egitimi i�in aynldlm. Dolaylsl ile bu arada

herhangi bir devir teslim veya bir i?ey soz konusu degildir."

Mahkeme Bai?kanl: "$imdi bu beyanlannlzda bahsetmii? oldugunuz Mart aYI i�erisindeki

bir plan �ahi?maslndan soz etmektesiniz."

Tanlk Ahsen SUren: "Evet."

Mahkeme Bai?kanl: "Bu hangi ylla ait Mart aylndaki �ahi?ma?"

Tanlk Ahsen SOren: "Mart aylnda icra edilen plan semineri 2009 ylh plan semineridir."

Mahkeme Bai?kanl: "Evet. 2009 ylhndaki 0 plan seminerinin hazlrllk �ahi?malan i�in

herhangi bir dokOmandan veya CD'den yararlandlnlz ml?"

Tanlk Ahsen SOren: "Ben bu seminerin hazlrhk ai?amaslnda bulunmadlm."

Mahkeme Bai?kanl: "Bulunmadlnlz."

Tanlk Ahsen SUren: "DolaYlsl ile faydalanmadlm."

Mahkeme Bai?kanl: "Faydalanmadlnlz. Bu 2009'da ger�eklei?tirildigini beyan ettiginiz plan

seminerinin hi�bir ai?amaslnda yani idari yahut da on hazlrhklar noktaslnda hi�bir ii?lemine mi

katllmadlnlz?"

Tanlk Ahsen SOren: "Idari ve on haZlrhklar baglamlnda hi�bir faaliyette bulunmadlm.

Goreve bai?ladlglm tarihten 4 gOn sonra plan semineri icra edildi. Komutanlanm hazlrhk

ai?amaslnda bulunmadlglmdan, konuya tam olarak vaklf olmadlglmdan dolayl sadece seminer

gOnlerinde arka planda yansllann yonetiminde gorev verdiler, 0 gorevi icra ettim."

Mahkeme Bai?kanl: "Evet. $u an plan subayl olarak gorev yapmli? oldugunuz bu yerde

ka� adet bilgisayar var?"

Tanlk Ahsen SOren: "Halihazlrda soruyorsanlz i?u anda orada 1 bilgisayar bulunmakta."

Mahkeme Bai?kanl: "2008'de?"

Tanlk Ahsen SOren: "2008'de benim goreve bai?ladlglm tarihte seminere 4 gOn kala

geldigim zaman dilimi i�erisinde birden fazla bilgisayar vardl."

Mahkeme Bai?kanl: "Size tahsisli veyahut da oradaki plan subaylannln kullandlgl bir

bilgisayar var ml?"

Tanlk Ahsen SOren: "Bana tahsisli bir bilgisayar yoktu ancak orada �alli?an personele

tahsisli bilgisayar oldugunu biliyorum."

Mahkeme Bai?kanl: "Personele tahsisli evet. $imdi Savclhk Makamlndaki beyanlnlzda

Savcl Bey herhalde beyanlnlzl bir kez aldlktan sonra daha sonraslnda da zemin inceleme

noktaslnda plan odaslnln bulunmui? oldugu yere refakatli olarak gidilip fotograflama ml yaplldl?"

Tanlk Ahsen SUren: "Evet efendim 0 i?ekilde yaplldl."

Mahkeme Bai?kanl: "AYni gOn mO yaplldl bu ii?lem?"

Tanlk Ahsen SOren: "GOnOnO tam olarak hatlrlamlyorum ancak 0 ifade."

Mahkeme Bai?kanl: "Yok gOn olarak hangi tarihte yaplldl demiyorum. Beyanlnlzln ahndlgl

gOn mO 0 ii?lem yaplldl?"

Tanlk Ahsen SUren: "Onu tam hatlrlamlyorum. Beyanlm ahndlktan sonra da yapllm1i?

olabilir."

Mahkeme Bai?kanl: "$imdi 2 tarih var da. Beyanlnlzln 26.02.2010 tarihinde ahndlgl

belirtiliyor. Fotograflama ii?lemi ile ilgili olarak da yine aYni tarih belirjiliyor. Ancak b raflam

ii?leminin yapllabilmesi i�in ara verildiginde bir 27 Mayls 2010 ttihinden s" edilmekte veya

burada 0 i?ekli ile bir tarih atllmli? da."

Tanlk Ahsen SOren: "0 i?ekilde oldugunu yakln /bir

olabilecegini degerlendiriyorum. 2 sene oldugu i�in i?u and

hatlrlamlyorum."
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Mahkeme Ba�kanl: "Evet tantga soru sormak isteyen varsa buyursun, buyurun."

Santk getin Dogan: "Sormak istedigim soru �u size. Sizin plan odasmda ar�ivde

kullantlan CD'ler vardl. Bu CD'lerde doneminiz i�erisinde herhangi bir imha i�lemi oldu mu?

CD'lerden bahsediyorum, evraklardan degil."

Tanlk Ahsen SOren: "$oyle."

Sanlk getin Dogan: "Oyle bir tutanak herhangi bir �ekilde imha edildigine ili�kin bir
tutanak tutuldu mu, bir imha i�lemi yaplldl ml? Bununla ilgili bilgi istiyorum."

Tantk Ahsen SOren: "Benim gorev yaptlglm sOre i�erisinde, goreve ba�ladlglm sOre

i�erisinde biraz once ifade ettigim �ekilde Mart 2009 seminerine ait bu imha i�lemi

ger�ekle�tirildi. "

Sanlk getin Dogan: "CD mi, CD olarak ml? Ben CD'den bahsediyorum."

Tantk Ahsen SOren: "CD'den �ok harici bellek, harici belleklerde imha i�lemi

ger�ekle�ti rild i."

Sanlk getin Dogan: "Harici belleklerde imha i�lemi."

Tanlk Ahsen SOren: "Klzakh disk, ozel bir silme programl uygulandl ve 7 sefer silindi."

,. Santk getin Dogan: "Evet ikinci sorum. Ses kasetleri soz konusu. Bu ses kasetlerinden

ar�ivinizde, ar�iv odasmda �elik dolapta var mlydl, gordOnOz mO?"

Tantk Ahsen SOren: "Oyle bir �ey gormedim."

Santk getin Dogan: "Gormediniz, zaten gormenizde olanak yok. 2007 senesinde onlar

DVD'ye aktanlml�."

Mahkeme Ba�kanl: "Neyse ona yorum katmlyoruz sorunuz varsa alahm."

Santk getin Dogan: "Evet te�ekkOr ederim."

Mahkeme Ba�kant: "Evet ba�ka soru sormak isteyen var ml? Evet klasor 15, dizi 112 ve

113'de Askeri Savclhkta vermi� oldugunuz beyantntz var. Huzurdaki beyanlanntz ile Askeri

Savclilkta vermi� oldugunuz beyanlar arasmdaki herhangi bir �eli�ki oldugu taraflmca benim

tespit edilemedi. Bir tarih ile ilgili olan husus var. 0 hususu da �u an hatlrlamadlgmlzl beyan

ediyorsunuz."

Tanlk Ahsen SOren: "$u anda aynl gOn olup olmadlgl konusunda emin degilim. 2 sene

Oncesinde ait bir �ey oldugu i�in hatlrlamlyorum."

Mahkeme Ba�kant: "Evet."

Tanlk Ahsen SOren: "Tam olarak."

Mahkeme Ba�kant: "CMK'nm 61. maddesi uyannca yapml� oldugunuz masraf i1e ilgili

.... herhangi bir masrafmlz varsa konaklama ya da ia�e yol bu konu ile ilgili Mahkememize yazlh

olarak bir talepte bulundugunuz ve dokOmO yaptlglntz takdirde Mahkememiz admlza bir sarf

karan tanzim edecektir. Siz de buyurun. Adil YorOk pardon Hakan Gokden. Tantk Hakan

Gokden ayaga kalkm. Baba ad!?"

Tanlk Hakan Gokden: "Mustafa."

Mahkeme Ba�kanl: "Anne adl?"

Tantk Hakan Gokden: "Meryem."

Mahkeme Ba�kant: "Ka� dogumlusunuz?"

Tantk Hakan Gokden: "07.04.1969."

Mahkeme Ba�kant: "Nerede �all�lyorsunuz yahut da size ula�llabilecek bir adres?"

Tantk Hakan Gokden: "172. Zlrhh Tugay Komutanilgl Siiopi/$lrnak." �

Mahkeme Ba�kant: "Adresinde halen �all�maktasmlz?" n/ .

Tantk Hakan Gokden: "Evet."

Mahkeme Ba�kanl: "Tanlgm kimligi Omraniye NOfU�Od�"IOgOnde�erilen 29.01.2007
tarihli TOrkiye Cumhuriyeti NOfus HOviyet COzdanmdan teyit edil . Sabah I yoklamadan stlnra

dl�anya ahndlgmlz slrada size santk listesi elden verilmi�ti. sa k listes ni incelediniz

Tantk Hakan Gokden: "Inceledim, dOn de incelemi�ti .'
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Mahkeme Ba�kanl: "I�inde akrabahk, doslluk, dii�manllk bagl i1e herhangi bir tanldlglnlZ,
bildiginiz veyahut da bu soyledigim tarzda i1i�kisi olan kimse var ml?"

Tanlk Hakan Gokden: "Akrabam yok."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet sanlklardan tanldlglnlz?"

Tanlk Hakan Gokden: "Daha once birlikte gorev yaptlglmlz arkada�lanmlz var,

komutanlanmlz var araslnda."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet tanlgln tanlkllk yapma konusunda engel hali olmadlgl anla�lldl.

Tanlga CMK'nln 53. maddesi uyannca atlll su�lama konusundaki gorgii ve bilgisini ger�ege

uygun �ekilde soylemesi gerektigi, aksi takdirde hakklnda yalan tanlkhk su�undan i�lem yapilip

neticesinde de yalan tanlkhglnln sabit olmasl halinde cezalandlfllacagl, dogruyu soyleyecegi

hususunda yemin ettirilecegi, duru�ma salonundan Mahkeme Heyeti taraflndan a�lk olarak izin

verilmedik�e salonu terk edemeyecegi hususlan anlatlldl. Tanlga CMK'nln 55. maddesi uyannca

bildigimi dosdogru soyleyecegime namusum ve vicdanlm iizerine yemin ederim."

Tanlk Hakan Gokden: "Bildigimi dosdogru soyleyecegime namusum ve vicdanlm iizerine

yemin ederim."

Mahkeme Ba�kanl: "$eklinde beyanl yaptlnldl. Tanlga sanlklara atlh su�un ozelle

Tiirkiye Cumhuriyeti Hiikiimetini cebren Iskat veya vazife gormekten men etmeye te�ebbiis

etmek iddiasl oldugu anlatlldl. Tanlga CMK'nln 48. maddesi uyannca kendisi ya da CMK'nln

45/1. maddede belirtilen ni�anllsl, bo�anml� dahi olsa e�i, kan hlslmhglndan veya kayln

hlslmhglndan iist soy veya alt soyu, ii�iincii derece dahil kan veya ikinci derece dahil kayln

hlslmlan, evlathk baglnln olmasl halinde bu ki�iler hakklnda ceza kovu�turmaslna ugratabilecek

nitelikte olan sorulara cevap vermekten �ekinebilecegi hususlan anlatlldl. Tanlktan olay

hakklndaki gorgiisii ve bilgisi soruldu. Gerek kendinizi gerekse yaklnlannlzl da belirtmi�

oldugum bu derecedeki yaklnlarlnlz i1e ilgili sorumluluk altlnda, ceza kovu�turmasl noktaslnda

bir i�lem yapllmaslnl i�erir �ekli ile sorulara cevap vermekten ka�lnabilirsiniz. Akrabahk derecesi

hususunda Mahkememiz size yardimci olacaktlr. $imdi 2002-2003 tarihleri itibari ile biraz onceki

okudugum atlh su�lamada ozelle; bu hususta herhangi bir gorgiiye ya da bilgiye dayah bir

bilginiz var ml? Olay hakklndaki gorgii ve bilginiz nedir?"

Tanlk Hakan Gokden: "HaYlr herhangi bir bilgim yoktur. yiinkii 0 tarihler araslnda ben 1.

Orduda gorev yapmadlglmdan dolayl ancak baslndan takip ettigim kadan ile."

Mahkeme Ba�kanl: "Eve!. 1. Orduda siz hangi donemde �ah�tlnlz?"

Tanlk Hakan Gokden: "2004-2011 yilian araslnda."

Mahkeme Ba�kanl: "Nerede �all�tInIZ?"

Tanlk Hakan Gokden: "2004 yllindan 2008 Yilina kadar genel evrak klslm amirligi yaptlm.

2008'den 2011 Yilian araslnda 3 yll boyunca kontrollii evrak subay yardlmclhgl gorevinde

bulundum."

Mahkeme Ba�kanl: "Sizin kadronuz ile �ah�ml� oldugunuz birim birbiri i1e uyumlu

muydu?"

Tanlk Hakan Gokden: "Genel evrak klslm amirligine gorevlendirme i1e geldim ama

kontrollii evrak subay yardlmclligl kadro gorevimdi."

Mahkeme Ba�kanl: "$imdi konuyu a�mak gerekirse. Kontrollii evrak boliimii denilen �ey

kozmik odadaki boliim."

Tanlk Hakan Gokden: "Kozmik oda eve!."

Mahkeme Ba�kanl: "Orada hangi yillar araslnda �ah�tlnlz?"

Tanlk Hakan Gokden: "2008-2011."

Mahkeme Ba�kanl: "2008-2011."

Tanlk Hakan GOkden: "2011 eve!."

Mahkeme Ba�kanl: "2004 yllindaki �ah�ml� oldugunu� ye�ner�iydi?"
Tanlk Hakan Gokden: "Genel evrak klslm amirligi."

�

/
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Mahkeme Ba�kanl: "Oranm gorev kapsaml nedir?"

Tanlk Hakan Gokden: "Gelen evraklann i�lem yapllmasl yani."

Mahkeme Ba�kanl: "Bu plan odasl ile yahul da."

Tanlk Hakan Gokden: "HaYIr."

Mahkeme Ba�kanl: "Evraklann ar�ivlenmesi ile ilgili olarak herhangi bir."

Tanlk Hakan Gokden: "Evel ar�iv klsml da oraya bagliydl."

Mahkeme Ba�kanl: "Eve!."

Tanlk Hakan Gokden: "Yani 1. Ordu Komulanligl Karargahmda bulunan ba�kanliklann

ar�iv klsml ikinci kademe, ar�iv klsml orada bulunmaktaydl."

Mahkeme Ba�kanl: "Ikinci kademe ar�iv klsml."

Tanlk Hakan Gokden: "Ikinci kademe."

Mahkeme Ba�kanl: "Ikinci kademe ar�iv klsmma gelecek evraklar ne tor evraklardl?"

Tanlk Hakan Gokden: "B kalegorisi dedigimiz, ar�iv yonergesine gore 5 yillik kalegoride

bulunan B kalegorisi evraklann gelen bir yer."

Mahkeme Ba�kanl: "Kozmik odada bu B kategorisindeki evraklann sizin gorev yapml�

oldugunuz bolOm ikinci bolOm olmasl nedeni ile ikinci kategori ya da oradaki bekleme sOresi

neydi?"

Tanlk Hakan Gokden: "Kozmik oda dedigimiz yani kontroliO evrak bOrosunda evraklar

ar�iv, kendi ar�ivine gore �ey yapilir. Yani �oyle soyleyeyim. Bir evrak plan subaylan larafmdan

en az �ube mOdOrO gizlilik derecesinde verdiklen sonra zaten bu �ok gizli olur."

Mahkeme Ba�kanl: "Eve!."

Tanlk Hakan Gokden: "<;:ok gizli evrakm imhasl da ancak 0 veren makam larafmdan

belirlendigi i�in onlar bize yazl ile bildirirler. $u �u numarali evraklml imha edin, imha lulanaglml

bana gonderin diye."

Mahkeme Ba�kanl: "Imha �ekli nasll olur, klrpma makinesiyle mi klrpllir yoksa?"

Tanlk Hakan Gokden: "Once klrpma makinesi ile klrplhr."

Mahkeme Ba�kanl: "Eve!."

Tanlk Hakan Gokden: "Oaha sonra 3 ki�ilik bir heyel huzurunda yakllarak imha edilir."

Mahkeme Ba�kanl: "Evel, siz bu gorevi leslim aldlglnlz slrada mesela 2008'de kozmik

bOroyla ilgili."

Tanlk Hakan Gokden: "2008-2011 Yilian arasmda eve!."

Mahkeme Ba�kanl: "2004'leki leslim alml� oldugunuz yer gelen evrak bOlOmOndeki ar�iv

degil mi?"

Tanlk Hakan Gokden: "$imdi genel evrakla konlrollii evrak �ok ayn birimler."

Mahkeme Ba�kanl: "Tamam onlan biliyorum. 0 konuda �ey yok. $imdi bu 2004 ylhndaki

gelen evrak bolOmOnde yani mesela bir Islihbaral Ba�kanligmdan gelen evrakl da ml siz

ar�ivlemesini yaplyordunuz?"

Tanlk Hakan Gokden: "BOlOn Ba�kanhklar."

Mahkeme Ba�kanl: "BOlOn ba�kanllklann ar�ivlemesi beige olarak ml yoksa CO'de dahil

mi?"

Tanlk Hakan Gokden: "HaYlr CO yok. Sadece 2. kademe dedigimiz B kategorisi vurulmu�

olan evraklan, yani �oyle ar�iv yonergesine gore kategorilere aYrllml�tlr. A kalegorisi dedigimiz

birinci kademe evrakldlr, 1 yll saklanlr."

Mahkeme Ba�kanl: "Evel."

Tanlk Hakan Gokden: "Ve 1. kademe yani ba�kanhk b�"yesind Imha edilir, 1 yil s�a."
Mahkeme Ba�kanl: "Siz goreve ba�ladlglnlz done i� isind teslim aldlgmlz veya ul da

teslim aldlgmlz demeyeyim. Oradaki �ah�ml� oldug u do em i�erisinde her a i birdOzensizlik, inlizamslzhk veya ozensizlik bu konu i1e he�an . b' mOracaatmlz O'dUfi;u boyle
bir lespiliniz oldu mu?"
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Tanlk Hakan Gokden: "$imdi 2004 ile 2008 yilian arasmda ben genel evrak ve arl?iv

klsmma da bakarken iki bin bu yillar arasmda bana 2. kademe arl?ivine herhangi bir evrak leslim

edilmedi."

Mahkeme Bal?kanl: "Eve!."

Tanlk Hakan Gokden: "Ben herhangi bir beige ile veya senetle herhangi bir evrak leslim

almadlm."

Mahkeme Bal?kanl: "Eve!."

Tanlk Hakan Gokden: "$imdi yonerge geregi labi ki yani bunlar mesela B kalegorileri

dahil mesela 1. kademe dedigimiz bal?kanllklar biinyesindeki kendi dolaplannda muhafaza

edilmekledir."

Mahkeme Bal?kanl: "Eve!."

Tanlk Hakan Gokden: "DolaYlslyla 0 yillar araslnda bana herhangi bir evrak leslim

edilmedigi i"in ben herhangi bir evrak leslim almadlm."

Mahkeme Bal?kanl: "Teslim almadmlz. Peki sizin bu "ahl?mll? oldugunuz biiroya ya da

odaya diyelim giril? yapma noklasmda mesela bir subay geldiginde riilbe olarak sizden daha

kldemli ya da iisl bir subaym girmesi miimkiin miiydii?"

Tanlk Hakan Gokden: "0 iisl subay ya da aslsubay olmasl onemli degil, yelkili olmasl

onemli."

Mahkeme Bal?kanl: "Eve!."

Tanlk Hakan Gokden: "Yani iisl subay gelir rahlhkla girebilir veya all subay gelir giremez

diye bir kanun yoklur. Yelki veri len kimse yani bal?kanhklar biinyesinde mesela arl?iv i1e ilgili kim

yelkiliyse 0 girebilirdi arl?ive."

Mahkeme Bal?kanl: "A"lk"a bir bal?lbozukluk hakimdi l?ekli ile daha oncesinde bir

beyanlnlz var. Buradaki kasllnlz neydiT

Tanlk Hakan Gokden: "Bal?lbozukluklan ziyade oradaki soylemek isledigim l?ey, birinci

kademe arl?ivlerin B kalegorilerini vurduklan sonra 2. kademe arl?ivine gelirmemelerinden dolayl

bunlan muhlemelen kendi dolaplannda muhafaza ediyorlardl. Yani orada bir eksiklik vardl.

Sadece bu kadar yani bal?lbozukluklan ziyade onu biraz diizellmek isliyorum ben."

Mahkeme Bal?kanl: "HaYlr bu ifade sizin kendinize ail olan bir beyan degil miT

Tanlk Hakan Gokden: "Dogrudur."

Mahkeme Bal?kanl: "Evel, islerseniz hallrlama noklasmda 0 bOliimii ben hallrlalaylm,

okuyaylm size. Depoda bulunan evraklara ilil?kin herhangi bir leslim lulanagl ya da imha

lulanagl bulunmamaklaydl. Tam bir bal?lbozukluk hakimdi. Ben gerekli ikazlanml yapllm.

Goreve bal?ladlglmda ben gorevimi yonergeye uygun olarak ifa etmeye "ahl?tlm. Gorev siirem 4

yllhk siire zarflnda bana bal?kanilklardan B kalegorisi evrak tutanak karl?lhgl teslim edilmedi.

Bunun karl?lliglnda herhangi bir "Ikll? kaydl ahnmadl. Sorul?turma i1e i1gili yapllan aral?tlrmalarda

soz konusu eski belgeler i"erisinde 1. Ordu plan seminerine ait dokiimanlara ulal?llamadl.

Ozellikle 2007-2008 yillannda hatlrladlglm kadanyla 2. kademe a�iv klsmmda muhafaza

amaclyla bulundurulan evraklar senelle teslim edilmedigi i"in ve arl?iv yonergesine uygun bir

l?ekilde davranllmadlgl i"in a�iv klsmlna "ahl?ma amaclyla giren subay, astsubaya miidahale

imkanlm olmuyordu. Kendi evraklanna bakacaklannl soyleyip "el?itli evraklar "Ikartlyorlardl.

Yapllacak "ahl?malara esas olmak iizere evraklar incelenip ilgili bal?kanhga gotiiriilebiliyordu.

Her bal?kanhgm kendi bOliimii vardl, dolaplan bulunmaktaydl. Halen de bu ., neral

Ismail KOl?maz zamanlnda arl?ivlerin konlrol edilecegi l?eklind emir verilince, bal?kanhkla soz

konusu evraklannl diizenleme cihetine gittiler. Hallrladlglm k danyla 2008 ylh Temmuz a ma

miileakip ben 2. kademe arl?iv sorumlulugu gorevini devrett' en sonra buradan bir"ok rak

"Ikartlldl. Buna bizzat l?ahil oldum. Ben gorevli Olmama�r W en yan taraftaki odada orev

yaptlglm i"in buradan evrak "Ikartlldlgml gordiim. Aylkla a . a�ivleme "ahl?malajl Y plldl.
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Tamk Melek O�tepe: "$ifresi var mlydl, yok muydu hat1rlamlyorum onu ama laptopu a�lp

biz hamladlglmlz takdimi yiiklOyorduk, ham hale getiriyorduk."

Mahkeme Ba�kam: " Evet, buyurun sorunuz varsa."

Samk Siiha Tanyeri: "Ben bu konuda soyleyeyim bunun muhtemelen �ifresi yoktu, �iinkii

bu arzlarda kullanlhyordu. Bunu daha sonraki tanrklarla da aynl soruyu soracaglm."

Mahkeme Ba�kam: " Evet."

Samk Siiha Tanyeri: "25 $ubatta Askeri Savclhga vermi� oldugunuz ifadede yine

HRKBSK adh kullanlcr ismi Harekat Ba�kanma ait olabilir demi�siniz."

Mahkeme Ba�kam: " Ilk once denildigini degil, ilk once sorunuzu bir sorun, eger ° soru

daha onceki verilen cevap dl�mda farkh bir cevabl varsa, ilk once sorunuzu sorun."

Samk Siiha Tanyeri: "Peki HRKBSK adh kuliamci isimli bilgisayann bana ait oldugundan

emin misiniz, veyahut da bana ait oldugunu biliyor musunuz?"

Tamk Melek O�tepe: "Bilmiyorum yani teknik olarak �ok �ey bilmiyorum."

Sanlk Siiha Tanyeri: "$imdi a�lklayabilir miyim yani."

Mahkeme Ba�kanl: " Ben soraylm bir saniye, Harekat Ba�kanhgmm ismi kullamlmak

sureti ile ya da Harekat Ba�kanhgma ait bir bilgisayar olsaydl, bu �irket ismi ya da kuliamci adl

olarak HRKBSK olarak ml �Ikardl, veya oyle bir bilgisayar var mlydl?"

Tamk Melek O�tepe: "$imdi bilgisayarlar genelde ki�ilerin emekli sandlgl numarasma

gore numaralandlnhr."

Mahkeme Ba�kanl: "Sizinki de oyle miydi?"

Tamk Melek O�tepe: "Evet."

Mahkeme Ba�kam: " Emekli sicil numaramz mlydr?"

Tanlk Melek O�tepe: "Evet"

Mahkeme Ba�kam: " Evet."

Tamk Melek O�tepe: "Yani HRKB$K diye."

Mahkeme Ba�kam: " Oyle bir bilgisayann varhgml ya da oyle ° isimle bir kuliamci ismi

olan bir bilgisayann varhgma �ahit misiniz, biliyor musunuz?"

Tamk Melek O�epe: "HaYlr degilim."

Mahkeme Ba�kam: "Evet buyurun."

Samk Siiha Tanyeri: "Sizler, yani sivil memurlar veya plan subaylan veya herhangi bir ki�i

benim odamda bir kere olsun herhangi bir evrak yazdlnlz ml?"

Tamk Melek O�tepe: "HaYIr."

Sanlk Siiha Tanyeri: "Yazmadmlz."

Tanlk Melek O�tepe: "HaYlr yazmadlm."
Samk Siiha Tanyeri: "Benim odamdaki bilgisayarda hi� benim herhangi bir mesaj,

herhangi bir yazl, herhangi bir emir yazdlglml gordiiniiz mii?"

Tamk Melek O�tepe: "Gormedim."

Sanlk Siiha Tanyeri: "Gormediniz. Peki plan subaylannm hazlrladlklan yazlyl, plan

subaylan gelip bana verip komutamm �unu yazabilir misiniz diyebilirler mi?"

Tanlk Melek O�tepe: "Diyemezler."

Sanlk Siiha Tanyeri: "Diyemezler, bunIan niye sordum. 1 numarah yanslyl tekrar a�abilir

miyiz? $imdi ger�ek olan bazr evraklar var plan subaylarmm bizzat hazlrladlgl, Tanju yOzba�mm

° zamanki �eyle, Bayram yarbaym, Selim Binba�mm hazlrladlgl evraklar var ger e bu

evraklar HSKBSK adh bilgisayarda yazllml�. Benim odamda yazl yazllma ma gore

HRKBSK adh bilgisayar benim odamdaki bilgisayar olabilir mi? anju'nun . e ge�i�lerle ilgil

�eyi var, 1 numara, 1 numarayl a�m dosya yukanda e�Uka I a evet, anju ge�i�ler, evet.
$imdi mesela bakm bu evrakrn kaylt numarasl dahil hepsi ar. er�ek r beige ve bu evrakm

dijital yoluna baktlglmlzda HRKBSK adh bilgisayarda yazll I�. ha bu un gibi pek ��kJ:..vra

var. Bunlar da zaten dava dosyaliilnnda var. $imdi bu K S bilgis an benim o#",mda1i
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bilgisayar olsaydl. bOton plan subaylan mesailerini benim odamda ge�irmesi gerekiyordu. Bu

durumda bu HRKBSK benim odamdaki bilgisayar olabilir mi?"

Tanlk Melek O�tepe: "Olamaz."

Sanlk SOha Tanyeri: "Olamaz, peki brifing salonunun arkasmda plan subaylan bazen, siz

mel?gulken evrak yazlyorlar mlydl, brifing salonunun arkasmda yazlp size getirip bunlan imza

i�in hazlrlar mlsmlZ, veya ben bunu yazdlm dOzeltin, siz yazm dediklerini hatlrllyor musunuz?"

Tanlk Melek O�tepe: "Hatlrlamlyorum."

Sanlk SOha Tanyeri: "Hatlrlamlyorsunuz, yansl 21'i a�abilir miyiz? $imdi yine 25 $ubat

tarihli ifadenizde."

Mahkeme Bal?kanl: " Ilk once sorunuzu alallm."

Sanlk SOha Tanyeri: "Ost yazl plan �alll?masl, bu belgeyi hatlrllyor musunuz?"

Tanlk Melek O�tepe: "Haylr, hatlrlamlyorum."

Sanlk SOha Tanyeri: "$imdi bu evrak iddianamede yer alan Ost yazl plan �alll?masl

2003.doc belgesi, perdede gorOldOgO gibi HRKBSK isimli bilgisayarda 3 Mart 2003 tarihinde

yazllmll? Ancak evrakm Ozerinde bakarsanlz herhalde gorOIOyor. Arallk 2002 yazlyor."

Tanlk Melek O�tepe: "Evet."

Sanlk SOha Tanyeri: "Bu beige sizin odanlzdaki bilgisayarlarda hi� il?lem gormemil?,

Ostelik istihbarat 7130 �lkll?lI. Hatlrladlgmlzl ve bunu siz 25 $ubatta verdiginiz ifadede bu Ost

yazl plan dosyasml hatlrladlgmlzl ifade etmil?siniz. Acaba hatlrladlgmlz evrak bu muydu, veya

bal?ka bir evrakl ml hatlrladmlz veyahut da bunu l?ekil olarak gordOnOz mO hatlrladmlz?"

Tanlk Melek O�tepe: "Dijital olarak hi� evrak gordOgOmO hatlrlamlyorum yani ifadem

allndlgmda."

Mahkeme Bal?kanl: " Dosyada size suret olarak ml gosterildi, fotokopi olarak ml

gosterildi?"

Tanlk Melek O�tepe: "Evet, imzall bir tane vardl onu hatlrladlglml soylemil?tim."

Mahkeme Bal?kanl: " Evet, aYni l?ekilde Or.K yazlll CD i�erisinde de benzer mesela bazl

dosyalann gosterildigi iddia ediliyor. 0 gosterilme slrasmda da bunlannda il?te yazll?ma

usullerine uygun bir l?ekli ile bir beyanmlz var. Gerek bu soru a�lsmdan gerekse daha

oncesindeki 0 beyanlnlzda Or.K'daki bulunan Word belgesi ile ilgili olarak bunlar yazlm l?ekli ile

itibari ile mi sizin �all�ma sisteminize uyuyordu yoksa i�erik olarak bu l?ekli ile bir �alll?mami

yapmll?tmlz onu mu kastediyorsunuz? $imdi buradaki �Ikan anlamdaki 0 muallakllk oradan

kaynaklanlyor. Yani l?ekille mi benziyor?"

Tanlk Melek O�tepe: "Sadece l?ekil itibari ile."

Mahkeme Bal?kanl: " I�erik degil."

Tanlk Melek O�tepe: "Evet."

Mahkeme Bal?kanl: " Evet."

Sanlk SOha Tanyeri: "$imdi bu evrakm 2 tane eki var EK-A, EK-B'si. Bu 2 evrak sizin

Nazll isimli bilgisayarda yazllmll? gorOIOyor dijital yollannda. Onlan gorebilir miyiz EK-A'YI, yansl

22. Devam edin yok haylr yansl S'i a�allm 0 zaman. Al?agl inin, evet l?imdi burada EK-A'YI

gorOyorsunuz. Bu EK-A 6 sayfadan olul?uyor ve Nazll kullanici isimli bilgisayarda yazlldlgl l?ey

yapillyor, bu evrakl hatlrllyor musunuz?"

Tanlk Melek O�tepe: "HaYIr."
Sanlk SOha Tanyeri: "Hatlrlamlyorsunuz. Peki az once l?imdi

bakabilir misiniz yukanda klrmlz ile �izili. Plan �alll?masl 2003 Yfz1yor."

Tanlk Melek O�tepe: "Evet."
Sanlk SOha Tanyeri: "Ost tarafa ge�elim. Bunun Osti.lailsl da buJBu Ost vazmm konusu

ise 1. Ordu plan semineri 2003."

Tanlk Melek Octepe: "Evet."
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Sanlk SOha Tanyeri: "$imdi veri hazlrlama uzmanr olarak az onceki ek, bu evrakm eki

olabilir mi?"

Tanrk Melek O�tepe: "Dogru bir ifade �ekli degil. 0 �ekilde olmamasl lazlm."

Sanrk SOha Tanyeri: "Devam edelim. Vine bu i�te uzman oldugunuz i�in devamh yazllar

yazdlgmlz i�in soracaglm. EK-A'YI a�agl inelim EK-A'ya getirelim. Bu EK-A 6 sayfadan olu�uyor

ve 6 sayfanm da 6'smda da burada gorOldOgO gibi Izzet Ocak Albaym ismi a�llml�."

Tanrk Melek O�tepe: "Buda dogru degil."

Sanrk SOha Tanyeri: "Nedir dogrusu?"

Tanrk Melek O�tepe: "En son sayfada sadece imza olur."

Sanlk SOha Tanyeri: "En son sayfasmda a�IIir."

Tanrk Melek O�tepe: "Evet."

Sanlk SOha Tanyeri: "Bunlar teknik Sevilay Hanrm'dan �ey yaptlglm i�in diger teknik

�eylerine girmeyecegim ancak 10. slradaki Ali Rlza Karaarslan'l tanryor musunuz? Harekat

Ba�kanhgl emrinde gorOnOyor."

Tanlk Melek O�tepe: "Tanrmlyorum."

Sanrk SOha Tanyeri: "Peki bu �ahls yazlldlgl gibi Harekat Ba�kanhgmda gorevli olsaydl

tanlmama gibi bir olaslhk var mlydl?"

Tanrk Melek O�tepe: "HaYlr yoktu."

Sanlk SOha Tanyeri: "Tanrrdmlz."

Tanrk Melek O�tepe: "Tanrrdlm."

Sanrk SOha Tanyeri: "$imdi 25 $ubat'ta yine verdiginiz �eyde."

Mahkeme Ba�kanr: "Soruyu alahm."

Sanlk SOha Tanyeri: "Evet soruyu soracaglm. Istihbarat Ba�kanhglna ait bazl belgelerin

size ait bilgisayarda i�lem yaplldlgl gorOndOgO i�in mi, yoksa bu belgeleri ger�ekten

hatlrladlgmlz i�in mi �imdi okuyacaglm ifadeyi verdiniz? 25 $ubat'ta verdiginiz ifade; istihbarat

faaliyetleri kapsammda bazl dokOmanlar bizim bilgisayanmlzda �all�llml� olabilir, bunlar

kaydedilmi� olabilir, bilahare CD ortamma aktanlarak benim bilgisayanmda kopyalanml� olabilir

demi�siniz. Bunu bu ifadeyi Istihbarat Ba�kanllgma ait bazl belgeleri size ait bilgisayarlarda

i�lem yaplldlgml gordOgOnOz i�in mi soylediniz?"

Tanrk Melek O�tepe: "Hatlrlamlyorum da boyle bir �ey olmasl �ok �ey yani."

Sanrk SOha Tanyeri: "Boyle bir �ey olur mu?"

Tanrk Melek O�tepe: "Olamaz."

Sanrk SOha Tanyeri: "Yani Istihbarat Ba�kanr benim i�im �ok bunlar Harekat

Ba�kanligmda yazdlrahm diye bize evrak gondermi� olabilir mi?"

Tanrk Melek O�tepe: "HaYIr."

Sanrk SOha Tanyeri: "Harekat Ba�kanhgmda yazllml� bir evrakta istihbarat �Ikl�h olur

mu?"

Tanrk Melek O�tepe: "Olamaz."

Sanrk SOha Tanyeri: "Olamaz. Altmda da Izzet Ocak'm ismi olur mu olamaz."

Tanrk Melek O�tepe: "Olamaz."

Sanrk SOha Tanyeri: "Oda olamaz. CD'lerle ilgili artlk 11 ve 17'yi tanlmadlgmlzl ifade

ettiniz, hatlrlamadlgmlzl ifade ettiniz. Ben ba�ka bir �ekilde soracaglm. Bu seminer bittikten

sonra bilgisayannrzdaki dosyalan CD'ye aktanyorsunuz."

Tanrk Melek O�tepe: "Evet."

Sanrk SOha Tanyeri: "Ar�ivlemek i�in, peki size herhangi birjsf, herhangi

herhangi bir dosyayl CD'lere aktarmaym diye bir emir verdil}:lrlmi, emiF/aldmlz ml?"
Tanrk Melek O�tepe: "HaYIr."

Sanrk SOha Tanyeri: "Yani bazl dosyalan sakll1l

aktarmaym ar�ivlemeyecegiz diye bir emir almadlnrz?"
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Tanlk Melek Oytepe: "HaYIr."

Sanlk SOha Tanyeri: "$imdi bunu niye soylOyorum. Siz 19 CO'den 16 tanesini

tanlyorsunuz verdiginiz ifade de. 11, 16, 17 numarall CO'leri tanimadlQlnlzl da soylediniz. Oiger

ar�iv dediginiz CO'lerin iyerisinde bir tane bile SUy unsuru ihtiva eden bilgi yok, veri yok. Yani siz

bilgisayarda herhangi bir �ey yazdlysanlz seminerle ilgili onlan CO'ye aktanyorsunuz

ar�ivlenmek Ozere."

Tanlk Melek Oytepe: "Eve!."

Sanlk SOha Tanyeri: "Aktardlglnlz CO'lerin iyerisinde hiy SUy unsuru olan bilgi yok ama

11, 16 ve 17 numarall CO'lerde maalesef SUy unsurlan var ve siz onlan tanlmadlm diyorsunuz.

Benim burada teyit etmek istedigim konu yani biz bir �eyler yaptlkta sonradan da size saklayln

diye bir emir verdik miT

Tanlk Melek Oytepe: "HaYIr."

Sanlk SOha Tanyeri: "HaYIr. Yine aylkllga kovu�turmak istiyorum burasl onemli. 2009 ylll

plan seminerinde hazlrllk kapsamlnda 2003 Yilina ait CO'lere baktlglnlzl ve yok iyi halirladlglnlzl

ifade etmi�siniz. $imdi benim burada size esas sormak istedigim konu �u 180 tane, 180'e yakln

belki de daha fazla CO'ye numara vermi�siniz."

Tanlk Melek Oytepe: "Eve!."

Sanlk SOha Tanyeri: "Bu numaralar verilirken bu 11, 16, 17 nolu CO'ler yok muydu

bunlarln araslnda, gordOnOz mO, var mlydl?"

Tanlk Melek Oytepe: "Yani ne demek istediginizi anlamadlm."

Sanlk SOha Tanyeri: "Yani 180'e kadar CO'lere numara vermi�siniz."

Tanlk Melek Oytepe: "Eve!."

Sanlk SOha Tanyeri: "Bunlan da muhtemelen 2004-2005 veya daha sonraki yillarda

yapml�slnlz. $imdi 11 bu kadar CO'ye numara verdiniz. 11, 16 ve 17 numarall CO'lerde numara

yok. Bunlar yok muydu da ml vermediniz, yoksa vardl da atladlnlz miT

Tanlk Melek Oytepe: "HaYlr yoktu, yani olan CO'lerin hepsine numara veriyorduk zaten."

Sanlk SOha Tanyeri: "Eve!."

Mahkeme Ba�kanl: "Bu numaraYI ne zaman verdiniz, numaralandlrma sistemini ne

zaman ba�lattlnlz siz?"

Tanlk Melek Oytepe: "Yani ba�langly tarihi yok. Ben oraya goreve ba�ladlglmdan

itibaren."

Mahkeme Ba�kanl: "Tamam."

Tanlk Melek Oytepe: "Ar�ivle yaptlkya."

Mahkeme Ba�kanl: "Hangi tarihte goreve ba�laml�tlnlz?"

Tanlk Melek Oytepe: "2000 Yllinda ba�ladlm."

Mahkeme Ba�kanl: "2000 yllindan sonra onOnOze geldikye."

Tanlk Melek Oytepe: "Eve!."

Mahkeme Ba�kanl: "Kolayllk olmasl noktaslnda numara vermeye ba�ladlnlz."

Tanlk Melek Oytepe: "Eve!."

Mahkeme Ba�kanl: "2004 gibi bir �ey ylktl da 0 manada sordum ben. $imdi kaylp olan

veyahut da orada imha yall�masl ile ilgili olarak veya ar�ivlemeyle ilgili olarak bir tespitte de

eksik bir CO'nin bulunmadlgl yonOnde de bir tespitiniz olmadl ml diyorsunuz? Oaha oncesinde

de sordum geryi bunu da, yani orada CO eksik mi, degil mi �ekli ile bir ara�tlrma bir fiil ne...zaman

yaplldl, boyle bir ara�tlrma yaplldl ml?"

Tanlk Melek Oytepe: "$imdi daha onceden 0 odayl yallijma odasl qJ8rak kullandlglm iyi

CO'lere kolayllkla ula�abiliyordum."

Mahkeme Ba�kanl: "Eve!."

Tanlk Melek Oytepe: "Oaha sonra yall�ma odam deillisliai iein C�re cok fazJla nOfliz

edemiyordum."
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Mahkeme Ba�kanl: "Evet."

Tanlk Melek O�tepe: "8adece ihtiya� duyuldugunda girip bakabiliyordum."
Mahkeme Ba�kanl: "Onda da aradlgmlz CO numarall CO'yi buluyordunuz."

Tanlk Melek O�tepe: "Evet aradlglm numarall CO'yi."

Mahkeme Ba�kanl: "Bu aradlgmlz da herhangi araYlp da yerinde olmayan bir CO

tespitiniz oldu muT

Tanlk Melek O�tepe: "Olmadl."

Mahkeme Ba�kanl: "Olmadl peki, birde daha once bir imha �all�masl i1e ilgilide bir

beyanmlz allnml� sizin 2009 yilina kadar imha �ah�masl yapllmadl �ekli i1e bir beyanlnlz var.

Buradaki imhadan kastmlz ne, imha edip yok etmek mi, yoksa suresi dolmu� olmasl nedeni i1e

tasnifleyip ya da slnlftandlnp ona gore artlk suresi dolduktan soma aynlacak gruplandlrma ml?"

Tanlk Melek O�tepe: "Evet artlk i�erigine ihtiya� duyulmayan �eyler."

Mahkeme Ba�kanl: "Yani oradaki �ah�ml� oldugunuz donem i�erisinde bu i�lemi 2009

ylhna kadar yapllmadl miT

Tanlk Melek O�tepe: "Yapllmadl."

Mahkeme Ba�kanl: "Yapllmadl. Peki, sorunuz varsa."

8anlk 8uha Tanyeri: "Harekat Ba�kanllgmda bir plan hazlrlanacak olsa idi bu nerede

yaplllrdl?"

Tanlk Melek O�tepe: "Plan odasmda."

8anlk 8uha Tanyeri: "Peki kapsamll bir plan hazlrlanacak olsaydl bu sizlerin yardlml

olmakslzm bizler yapabilir miydik, yazabilir miydik?"

Tanlk Melek O�tepe: "Biz yazlyorduk."

8anlk 8uha Tanyeri: "Peki, son olarak da �eyi gosterebilir miyiz, Ahmet Erdogan'm

sayfasml? �imdi bilirki�i olarak Ahmet Erdogan verdigi raporda �oyle bir ilgi vermi� yani balyoz

harekat planl haylr bu degil."

Mahkeme Ba�kanl: "A�mlyor herhalde onu."

8anlk 8uha Tanyeri: "Melek Hanlm �oyle soyleyeyim. Bilirki�i verdigi raporda balyoz

harekat planl �u i1gi ile yazllml�tlr diye soylenmi�. �imdi orada en alta inecek olursak en altta bir

i1gi var 16 ve a�rklamasl var yani dip not var."

Tanlk Melek O�tepe: "Evet."

8anlk 8uha Tanyeri: "Okuyabiliyor musunuz bilmiyorum orada 16."

Mahkeme Ba�kanl: "Biraz buyUlelim."

Tanlk Melek O�tepe: "Ve 1. Ordu Komutanhgr Arallk 2002 tarih hrk7130 - - planh egitim

�ube diyor."

Tanlk Melek O�tepe: "Evet okuyabildim."

8anlk 8uha Tanyeri: "�imdi orada hrk demek, ne demek ilk ba�taki hrk ne anlama

geliyor?"

Tanlk Melek O�tepe: "Harekat Ba�kanllgml."

8anlk 8uha Tanyeri: "Bu evrak Harekat Ba�kanhgmdan �Iktl."

Tanlk Melek O�tepe: "Evet, evet."

8anrk 8uha Tanyeri: "Oemektir degil mi? Peki devammda plan ve egitim � yazlyor bu ne

demekT

Tanlk Melek O�tepe: "Plan �ube."

8anlk 8uha Tanyeri: "Ne, ne yazlyor orada?"

Tanlk Melek O�tepe: "Plan ve Egitim �ube'den �Ikan bir�vrak i�i

8anlk 8uha Tanyeri: "<;Ikllgl degil mi? Harekat Ba�karrhgmda

mlydl?"

Tanlk Melek O�tepe: "Yoktu. Plan Harekat �ube var ."!
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Tanlk Melek Oytepe: "Egitim i;lubesi vardl."

Sanlk SOha Tanyeri: "Egitim i;lubesi vardl ama Plan ve Egitim $ubesi yoktu degil mi?"

Tanlk Melek Oytepe: "Yoktu."

Sanlk SOha Tanyeri: "DolaYlsl ile Plan ve Egitim $ubenin olmadlgl bir !}ubede Harekat

Bai;lkanligma boyle bir yazi ylkabilir mi?"

Tanlk Melek Oytepe: "<;:Ikamaz. Zaten boyle bir ilgide uygun degil yani bu i;lekilde dipnot
olarak ilgi verilmiyordu."

Mahkeme Ba!}kanl: "7130 neyi kastediyor?"

Tanlk Melek Oytepe: "Konu numarasl."

Mahkeme Bai;lkanl: "0 konunun ne iyerik ta!}ldlgml biliyor musunuz 7130'un?"

Tanlk Melek Oytepe: "Yani."

Salonda soz almadan konui;lanlar oldu.

Mahkeme Ba!}kanl: "MOsaade edin kendisi cevap versin biliyorsa."

Tanlk Melek Oytepe: "Konular yazli;lma kurallanna gore ii;lte aynliyor. Seminer olabilir."
Mahkeme Bai;lkanl: "Onu biliyorum ben sizin bilginiz noktasmda 7130'un hangi konulu

iyerikli saYlya verildigini biliyor musunuz i;lekli ile soruyorum."

Tanlk Melek Oytepe: "Eve!."

Mahkeme Bai;lkanl: "Nedir?"

Tanlk Melek Oytepe: "Seminerle alakali olabilir yani."

Mahkeme Bai;lkanl: "$imdi olabilir diyorsunuz kesin bir ifade yani 7130 saYlsl neyi

kasteder onu biliyor musunuz?"

Tanlk Melek Oytepe: "HaYlr bilmiyorum."

Salonda soz almadan konu!}anlar oldu.

Mahkeme Bai;lkanl: "Daha oncesinde 0 konulan tartl!}mli;ltlk biliyorum ben tanlgm 0

husustaki bilgisini. Buyurun sizin sorunuz varsa devam edin."

Sanlk SOha Tanyeri: "Tamam tei;lekkOr ederim."

Mahkeme Bai;lkanl: "Buyurun."

Sanlk SOha Tanyeri: "Tei;lekkOr ederim, tei;lekkOr ederim."

Mahkeme Bai;lkanl: "Evet BOlent Tunyay'a verelim."

Sanlk BOlent Tunyay: "Melek Hanlm hOi;l geldiniz."

Tanlk Melek Oytepe: "HOi;l bulduk."

Sanlk BOient Tunyay: "Ben hemen klsa klsa sorulanma soraYlm .

Mahkeme Bai;lkanl: "Agzmlzdan siz birde isminizi soyleyin de (bir kelime anlai;lliamadl)

kolaylik olsun evet."

Sanlk BOient Tunyay: "Plan odasmda kay bilgisayar vardl?"

Tanlk Melek Oytepe: "2 bilgisayar vardl."

Sanlk BOient Tunyay: "Evet benim ayn bir odam var mlydl?"

Tanlk Melek Oytepe: "Evet."

Sanlk BOlent Tunyay: "Vardl. Benim odamda plan semineri oldugu donemde yani 2003

oncesi Ocak, $ubat, Mart, Nisan bir bilgisayar var mlydl, yoksa 2004'On ortalannda veya

bai;lmda ml bana benim adlma bir bilgisayar tahsis edildi?"

Tanlk Melek Oytepe: "Ya uzun bir sOre bilgisayar olmadlgml hatlrliyorum ama hani tam

hangi tarihte i;ley oldugunu bilemiyorum."

Sanlk BOlent Tunyay: "Peki, peki yazllanml hangi bi�isayarda kimler�

durumda."

Tanlk Melek Oytepe: "Biz yazardlk bina odasmda."

Sanlk BOlent Tunyay: "Benim bilgisayar bilgim var

beni, sizi kandlnp da bu sunuyu ben haZirlayaylm ben."

Tamk M,�k O�'''' .YO�
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Mahkeme Ba�kanl: "Evet, �imdi yine bir asklda ya da muallakta kalan bir husus oldu. Siz

2008'de kozmik buroyu devraldlglnlzda zimmetle mi teslim aldmlzT

Tanlk Hakan Gokden: "Tabi ki devir teslim yaptlk."

Mahkeme Ba�kanl: "Bu zimmette bulunan bir belgede olmaylp depo gibi kullanlldlgmdan

kastettiginiz husus nedir? Yani beyanmlzda hani bir devir teslim yaplldlgma dair bir i�erikte

bulunmuyorsunuz."

Tanlk Hakan Gokden: "$imdi ar�ivi yani genel evrakl ben devir teslim almadlm. Yani

bana genel evrak klsml devir teslimle herhangi bir �ekilde teslim edilmedi. Ama 2008 Ylhnda

kontrollu evrakl devir teslimle aldlm tabi ki."

Mahkeme Ba�kanl: "$imdi 2. kademe ar�iv klsmandaki kastettiginiz yer kozmik degil miT

Tanlk Hakan Gokden: "Haylr, haylr, haYIr."

Salonda soz almadan konu�anlar oldu.

Tanlk Hakan Gokden: "Genel evrak."

Salonda soz almadan konu�anlar oldu.

Mahkeme Ba�kanl: "Tamam, yok netle�sin sizler i�in yani 0 hususta adam bizzat ba�mda

duruyor nihayetinde yani bilmiyorum da ben bir Hakim olarak herhalde buradaki en az sizler

kadar bu hususlara artlk hakim olduk diye du�unuyorum yani. Evet, ba�ka soru sormak isteyen

varsa buyursun, buyurun."

Sanlk Abdullah Can Erenoglu: "Sorum �ok gizli evrak kontrollu evrak burosundan birisi

gelip sizden 0 imzalan atlp �Ikardlgl takdirde ne kadar zamanda size geri teslim etmek

zorunda?"

Tanlk Hakan Gokden: "$imdi plan subayl zaten yetkilendirilmi� kimseler gelip bizden

teslim ahyorlar ancak."

Sanlk Abdullah Can Erenoglu: "Tamam yetkili ki�iye veriyorsunuz evet."

Tanlk Hakan Gokden: "Bunu aldlktan sonra ba�kanhklann kendi bunyesinde plan odalan

var. Plan odalannda 15 gune kadar yonerge geregi, 15 gune kadar 0 �ah�malannl yapabiliyor.

Ama biz bu 15 gunden sonraki zaman zarfmda eger i� uzarsa gidip evrakm aklbetini mesela

soruyoruz. Diyoruz ki; siz evrakl bir teslim edin bir bakallm evraka nedir, ne degildir diye

kontrolumuzu yaplyoruz, eger tekrardan istekte bulunursa 15 gun sonrasmda tekrar bir daha

evrakl ahp teslim edebiliyoruz."

Sanlk Abdullah Can Erenoglu: "Bu bir plansa bir harekat planlysa?"

Tanlk Hakan Gokden: "Aynl �ey."

Sanlk Abdullah Can Erenoglu: "Yani aynl gun ak�amma kadar size getirmek zorunda

degil. 15 gun muhafaza edebilir."

Tanlk Hakan Gokden: "Yani plan subaymm yetkili oldugundan dolayl ve plan odasmda

�all�acagmdan dolayl bunu teslim alabilir."

Sanlk Abdullah Can Erenoglu: "Peki, peki bu arada 0 dl�an �Ikanldlgl zaman onlann

fotokopisini alabilirler mi? Kontrolsuz ve disiplinsiz bir durum olursa?"

Tanlk Hakan Gokden: "$imdi 1. Ordu Karargahmdaki uygulamalardan dolayl alamaz.

<;unku fotokopi merkezi tektir. <;ok gizliyi blrakln."

Sanlk Abdullah Can Erenoglu: "2002-2003 Yillanni soruyorum."

Tanlk Hakan Gokden: "0 zamanlar tabi boyle tedbirler yoktu."

Sanlk Abdullah Can Erenoglu: "Peki te�ekkur ediyorum."

Tanlk Hakan Gokden: "Ama oradan �Ikartmasl yani elinde planla pi

�Ikartmasl da pek yani mumkun degildi diye du�unuyorum."

Sanlk Abdullah Can Erenoglu: "Evrakla ilgili �ok gizli �rak ile il i plan subaylan dl�m�a
gorevlendirilen ki�i1er oraya gelip sizden bir evrak aldlgl t kdirde a nI ak�am biz�e me ai

bitimine kadarda isterlerdi. Geri getirip hatta yetmezse1z izi bekle er diye 0 gun 4 s at

i�1isinde 0 evra�24 saat degil.. M�sai saati i�erisinde 0 e]fak geri verir Yonerge' degi�ti."
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Tamk Hakan Gokden: "Yok degii?medi."

Samk Abdullah Can Erenoglu: "Peki, tei?ekkur ederim."

Mahkeme Bai?kam: "Evet buyurun."

Samk Ahmet Sinan Ertugrul: "Kontrollu buro amir yardlmclhgl yapllgmizi bahsettiniz.

Gorev yaptlgmlz sure i�erisinde kontrollu buronuz hi� denetlemeye tabi tutuldu mu?"

Tanlk Hakan Gokden: "Her yll Kara Kuweleri Komutanhgl tarafmdan denetlemeler

yaplhyordu."

Sanlk Ahmet Sinan Ertugrul: "Hi� kritik aldmlz ml? Olumsuz manada?"

Tamk Hakan Gokden: "Her Yl1100 puan ve �ok iyi derecede puan aldlm."

Samk Ahmet Sinan Ertugrul: "Peki siz aym zamanda tum 1. Ordu Komutanhgl

Karargahmm kontrollu evrak a�lsmdan denetlenmesinden bir sorumlulugunuz var mlydl?"

Tamk Hakan Gokden: "Vardl tabi ki."

Samk Ahmet Sinan Ertugrul: "Bu denetlemelerinizi yaptmlz ml?"

Tamk Hakan Gokden: "Plan subaylannl sadece plan odalannda mesela kendileri �ahi?tlgl

1�ln biz evrak uzerinden kontrolumuzO yaplyorduk sadece, denetleme demeyelim de buna

kontrol yaplyorduk."

Sanlk Ahmet Sinan Ertugrul: "Soylediginizden i?unu anlarsam yorum yapmam1i? olmaya

�ahi?lyorum dogru mu olur? Her yll gerek siz karargah i�inde verdiginiz ve geri gelenleri kontrol

ettiginiz gibi yllhk bazda aym zamanda sizi de birileri denetliyordu dogru mudur?"

Tamk Hakan Gokden: "Tabi ki Kara Kuvvetleri Komutanllgl denetleme yaplyordu."

Samk Ahmet Sinan Ertugrul: "Tei?ekkur ederim. Sagolun."

Mahkeme Bai?kanl: "Evet tamga her halde bai?ka soru soran yok. Klasor 15, dizi 67-68'de

Askeri Savclhk Makammda vermii? bulundugunuz beyammz var. Huzurda buyuk bir klsmml

okudum size kendimizce gorulen �elii?ki veyahut da yorumla ilgili olan hususlan sorduk. En

dogru beyanmlz Mahkememiz huzurundaki beyanmlz ml?"

Tamk Hakan Gokden: "Buradaki beyanlm eve!."

Mahkeme Bai?kam: "Evet, CMK'nm 61. maddesi uyannca yapmli? oldugunuz herhangi bir

konaklama ya da masrafmlz varsa bunu Mahkememizden yazlh bir dilek�e ile dokumu de

gosterir i?ekilde talep ettiginiz takdirde tarafmlza bu Odeme yapllacaktlr. Evet, buyurun sizi de

yerinize allyoruz. Bai?ka su�tan tutuklu Beh�et Altmtai? bagslz olarak yerine ahndl. Kimligi tespit

etme slrasmda ayakta olmanlz gerekiyor buyurun. Beh�et Altmtai? Baba adlmz?"

Tanlk Beh�et Altmtai?: "Osman."

Mahkeme Bai?kanl: "Anne admlz?"

Tanlk Beh�et Altmtai?: "Omiye."

Mahkeme Bai?kanl: "Dogum tarihiniz?"

Tamk Beh�et Altmtai?: "1967."

Mahkeme Bai?kanl: "Tarafmlza ulai?llabilecek bir adres verir misiniz?"

Tamk Beh�et Altmtai?: "$u anda Hasdal Cezaevi."

Mahkeme Bai?kam: "Normalde daha onceki gorev yapm1i? oldugunuz yer ya da ev

adresiniz?"

Tamk Beh�et Altmtai?: "Haznedar Mahallesi Tevfik Fikret Sokak $ule Apartmanl Numara

52 Gungoren/lstanbul."

Mahkeme Bai?kanl: "Halen bai?kaca bir su�tan tutuklu olarak ml bulun

Tanlk Beh�et Altmtai?: "Dogrudur." /

Mahkeme Bai?kam: "Evet sabahki yoklama slrasmda tarafmlz�' veri len samk listesini

incelediniz mi?" r I
Tanlk Beh�et Altmtai?: "Eve!."

Mahkeme Bai?kanl: "Evet bu sanlk listesinde do!ftluk, \dui?manhk,

kimse var ml? Samklardan tanldiQImz kimseler var ml?"

I �1'7 Il1
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Tanlk Behyet A1tmta�: "Daha ewel birlikte yah�tlglm bir klsml birlikte yah�lIglm."

Mahkeme Ba�kanl: "Eve!."

Tanlk Behyet Altmta�: "Personelimdi."

Mahkeme Ba�kanl: "Kimler bunlar?"

Tanlk Behyet Altmta�: "Mustafa Ozdemir."

Mahkeme Ba�kanl: "Eve!."

Tanlk Behyet Altmta�: "Adil YorOk."

Mahkeme Ba�kanl: "Eve!."

Tanlk Behyet Altmta�: "Mehmet Emin Baylak."

Mahkeme Ba�kanl: "Sanlklardan bir klsmml tanlyorsunuz yani, sanlklardan bir klsmml ml

tanlyorsunuz?"

Tanlk Behyet Altmta�: "9ok ozOr diliyorum yanh� anladlm. Tanlklart gibi alglladlm

sanlklardan bir klsmlnl tanlyorum eve!."

Mahkeme Ba�kanl: "Eve!."

Tanlk Behyet Altmta�: "Hasdal Cezaevinden tanlyorum yanh� anladlm."

,., Mahkeme Ba�kanl: "Evet tanlgm tanlkllk yapma hususunda engel hali olmadlgl anla�lldl.
Tanlga CMK'nm 53. maddesi uyartnca atlll sUylama konusundaki gorgO ve bilgisini geryege

uygun �ekilde soylemesi gerektigi, aksi takdirde hakkmda yalan tanlkhk suyundan i�lem yapilip

neticesinde de yalan tanlkhgmm sabit olmasl halinde cezalandmlacagl, dogruyu soyleyecegi

hususunda yemin ettirilecegi, duru�ma salonundan Mahkeme Heyeti tarafmdan aylk olarak izin

verilmedikye salonu terk edemeyecegi hususlart anlatlldl. Tanlga CMK'nm 55. maddesi uyartnca

bildigimi dosdogru soyleyecegime namusum ve vicdanlm Ozerine yemin ederim."

Tanlk Behyet Altlnta�: "Bildigimi dosdogru soyleyecegime namusum ve vicdanlm Ozerine

yemin ederim."

Mahkeme Ba�kanl: "$eklinde yemini yaplirlldl. Tanlga sanlklara atlh suyun ozelle TOrkiye

Cumhuriyeti HOkOmetini cebren Iskat veya vazife gormekten men etmeye te�ebbOs etmek

iddiasl oldugu anlatlldl. CMK'nm 48. maddesi uyartnca kendisi ya da CMK'n1n 45/1. madde de

belirtilen ni�anhsl, bo�anml� dahi olsa e�i, kan hlslmhgmdan veya kaym hlslmhgmdan Ost soy

veya alt soyu, 3. derece dahil kan veya 2. derece dahil kaym hlslmlart, evlathk bagmm olmasl

halinde bu ki�i1er hakkmda ceza kovu�turmasma ugratabilecek nitelikte olan sorulara cevap

vermekten yekinebilecegi hususlart anlaliidi. Tanlktan olay hakkmdaki gorgO ve bilgisi soruldu.

$imdi kendiniz veya belirtmi� oldugum akrabahk ili�kisi iyerisinde bulundugunuz ki�i1erle i1gili

... olan sorulara cevap vermekten yekinebilirsiniz. Evet, akrabahk derecesi noktasmda da

taklldlgmlz bir husus olursa Mahkeme Heyeti bu noktada size yardimci olacaktlr. $imdi

sanlklartn Ozerine atlh olan sUylamayla ilgili herhangi bir gorgOnOz, bilginiz var mlydl? Buyurun."

Tanlk Behyet Altmta�: "6 Arahk 2010 tarihinde Donanma Komutanhgl istihbarat $ube

MOdOrlOgOnde yapllan arama sonucunda buradan ylkan belgelere istinaden bazl sanlklartn

tutuklandlglnl biliyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet, bu arama slrasmda siz orada gorevli miydiniz?"

Tanlk Behyet Altmta�: "Eve!."

Mahkeme Ba�kanl: "Aramaya refakat ettiniz mi?"

Tanlk Behyet Altmta�: "Eve!."

Mahkeme Ba�kanl: "Aramaya refakat etme slrasmda rOtbenizi vey�a yetkiniz

neydi?"

Tanlk Behyet Altmta�: "Bu slrada rotbem yarbaydl." ( /
Mahkeme Ba�kanl: "Eve!."

Tanlk Behyet Altmta�: "Ve istihbarat iKK ve GOvenlik $u�e MOdOrOydOm."

Mahkeme Ba�kanl: "Kimle birlikte orada yall�maktaypmlz, 0 mmdOrlOk bOnvesin� Ikimler
bulunmaktaydl?"

I
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Tanlk Beh�et Altmta!?: "0 mOdOrlOk bOnyesinde benimle birlikte toplam benim haricimde 7

personel vard!."

Mahkeme Ba!?kam: "Evet."

Tamk Beh�et Altlnta!?: "3 klslm amiri, 4 tanede ast subaylm."

Mahkeme Ba!?kam: "Kimlerdir bunlar isimlerini soyleyebilir misiniz?"

Tanlk Beh�et Altmta!?: "Mehmet Cem <;aglar."

Mahkeme Ba!?kam: "Evet."

Tanlk Beh�et Altlnta!?: "Kemalettin Yakar."

Mahkeme Ba!?kam: "Evet."

Tanlk Beh�et Altmta!?: "Mustafa Ozdemir."

Mahkeme Ba!?kam: "Evet."

Tanlk Beh�et Altlnta!?: "Erdin� YlldlZ, Adil YorOk, Salih Ko!?maz, Mehmet Emin Baylak."

Mahkeme Ba!?kam: "Burada arama yapllacak yerde, arama yapllacagl hususunda 0 tarih

itibariyle size onceden bir bilgi verme veyahut da arama yapllacagl noktasmda haberiniz var

mlydl?"

Tanlk Beh�et Altmta!?: "Onceden haberim oldu."

Mahkeme Ba!?kam: "Aramadan ne kadar once haberiniz oldu?"

Tamk Beh�et Altmta!?: "Yakla!?lk 3, 3.5 saat once haberim oldu."

Mahkeme Ba!?kam: "Nerede arama yapllacagl hususunda bir bilginiz var mlydl?"

Tanlk Beh�et Altmta!?: "HaYIr."

Mahkeme Ba!?kam: "Yani hangi oda veyahut da Istihbarat klslm amirliginin yani genel

olarak ml bir !?ey soylenildi yoksa birlikte bir arama ml yapllacak denildi, ne !?ekliyle haberiniz

oldu?"

Tanlk Beh�et Altmta!?: "HaYlr bilgim yoktu. Nerede arama yapllacagma dair bilgim yoktu."

Mahkeme Ba!?kanl: "Evet. Bunu nasil haber aldmlz. Arama yapllacagl noktasmda?"

Tanlk Beh�et Altmta!?: "Kurmay Ba!?kanlm beni �aglrmak suretiyle bana soyledi."

Mahkeme Ba!?kanl: "Evet."

Tanlk Beh�et Altmta!?: "Bende personelime ilettim."

Mahkeme Ba!?kam: "Siz biraz once soylemi!? oldugunuz, isimlerini belirtmi!? oldugunuz

ki!?ilerin ya da orada gorev yapan ki!?ilerin aym zamanda sicil amiri yani komutanl mlSlmz

veyahut da sorumlusu siz misiniz?"

Tamk Beh�et Altmta!?: "Evet."

Mahkeme Ba!?kam: "Evet bu birimde hangi Yillar arasmda �ah!?tmlz arama yapllan

yerde?"

Tamk Beh�et Altmta!?: "2 Agustos 2010 tarihinde bu birime katlldlm."

Mahkeme Ba!?kanl: "Evet."

Tamk Beh�et Altmta!?: " Ve 6 Arahk. 13 Ocak 2011 tarihine kadar tutuklanana kadar

oradaydlm."

Mahkeme Ba!?kanl: "13 Ocak 2011 tarihinde."

Tamk Beh�et Altlnta!?: "2011 'de tutuklandlm evet."

Mahkeme Ba!?kam: "Evet. $imdi burada zeminin yOkseltilmesi iddiasl veyahut da i!?te

zeminde bir !?eylerin saklandlgl iddialan var. Bu binanm konumu itibariyle, zeminin apisl

itibariyle bu zeminin ne zaman yOkseltildigini, hangi ama�la yOkseltiidigini, b suslarda

bilginiz var ml, siz oraya gorev ba!?ladlgmlzda zeminin yOkseltilmi!? bir ze m oldugunu biliyor

muydunuz?"

Tamk Beh�et Altmta!?: "Oraya goreve ba!?ladlglJ11da

ogrendim. Bir tadilat �ah!?masl vard!."

Mahkeme Ba!?kam: "Ne kadar soma ogrendiniz veyakim
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Tanlk Beh�et AItlnta�: "Ba�ka bir ba�kanhkta, birimde tadilat �ah�masl vardl. 0 tadilat

slraslnda ogrendim."

Mahkeme Ba�kanl: "Eve!."

Tanlk Beh�et Altlnta�: "Hani �eyde binanln bazl yerlerinin yOkseltilmi� zemin oldugunu,

ashnda tamamlnln �ok az bir klsmlnda yOkseltilmi� zemin yok."

Mahkeme Ba�kanl: "0 zaman �oyle dOzeltebilir miyiz veya �oyle tabir edebilir miyiz? Islak

zemin hari� her yer yOkseltilmi� zemin miydi? Lavabo veya."

Tanlk Beh�et Altlnta�: "Emin olmamakla birlikte eve!."

Mahkeme Ba�kanl: "Bunu siz kendiniz mi fark ettiniz size biri mi soylediT

Tanlk Beh�et Altlnta�: "Kendim fark ettim �h�maYI gordOgOm zaman fark ettim."

Mahkeme Ba�kanl: "$imdi yOkseltilmi� zeminin amaelnln ne oldugu hususu merakl olulitu

mu, ya da bu ne ama�la yapllml� bu hususta yani size yOkseltilmili zemin ile i1gili oranln en

kldemli sorumlu kiliisi olarak yani bu olagan mlydl, bundan haberiniz var mlydl? $eyini kendim

tesadOfen ogrendim diyorsunuz."

Tanlk Beh�et Altlntali: "HaYlr �ahlima oldugu i�in zaten ogrendim ben bunu."

Mahkeme Balikanl: "Eve!."

Tanlk Beh�et Altlnta!?: "Ama daha sonradan ogrendigim kadanyla 0 slrada i�te sorduktan

soma, bu binanln ashnda deprem zamanlnda balika bir maksatla yaplldlglnl Ar. Mer. Kom.

binasl olarak in!?a edildigini aneak depremde, 99 depreminde Donanma Komutanhglnln

ylkllmasl Ozerine bu binaya Donanma Komutanhglnln ta!?lndlglnl ogrendim. Bu sebepten dolay I

ama aS11 amaea Ar. Mer. Kom."

Mahkeme Balikanl: "Ne demek o?"

Tanlk Beh�et Altlntali: "Aralitlrma Merkezi Komutanhgl demek."

Mahkeme Ba!?kanl: "Eve!."

Tanlk Beh�et Altlnta!?: "Burada daha �ok mOhendislerin �ah!?tlgl bir birim burasl."

Mahkeme Ba!?kanl: "Binanln yaplhli gayesinin ooldugu."

Tanlk Beh�et Altlntali: "Eve!."

Mahkeme Ba!?kanl: "Eve!. $imdi burasl yOkseltilmili zemin ar!?iv olarak kullanillyor muydu,

bu hususta bilginiz var mlydl?"

Tanlk Beh�et Altlntali: "Eve!."

Mahkeme Balikanl: "Ne tOr belgeler orada saklanlyordu, ya da ne tor evraklar yahut ne

tOr dokOmanlar veyahut da yani neler konuluyordu soyleyeyim. DokOman evrak, liu, bu aynml

yapmadan. Oraya neler konulmaktaydl, ar!?iv olarakT

Tanlk Beh�et Alltntali: "$imdi benim ogrendigim dolap yetersizligi nedeniyle."

Mahkeme Ba!?kanl: "Eve!."

Tanlk Beh�et Altlnta!?: "Imha edilmek Ozere aylklanml!? bazl malzemelerin buraya

konuldugu !?eklindedir."

Mahkeme Ba!?kanl: "Bunu ogrendikten soma buraya da imha i�in aynlml!? evraklann

konuldugunu da ogrendikten soma dogal olarak yani."

Tanlk Beh�et Altlntali: "Eve!."

Mahkeme Balikanl: "Buranln da birim sorumlusu olarak bir tasnifleme, arliivleme burada

neler vardlr �ekliyle bir rapor istemediniz mi, ya da bu konuda size herhangi bir husus

anlatllmadl ml, yani orada neler saklandlgl noktaslnda veya neler konuldugu, neler i�e .�,�"

Tanlk Beh�et Altlntali: "$imdi ben bunu ogrendigimde zatl!)1 Ekim aY1n1n u idi."

Mahkeme Balikanl: "Eve!."

Tanlk Beh�et Altlntali: "Oraya bir taklm malzemelerin

kondugu soylendi. Fakat bu bir i!?lem yap ... Soylemili oldugu

Binba!?1 gorevde idi."
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Tanlk Behe;:et Altmta�: "Neticede ben durumu Kurmay Ba�kanlna aktardlktan soma."

Mahkeme Ba�kanl: "Kime aktardmlz, Kurmay Ba�kanl olarak kim gorev yaplyordu 0

tarihteT

Tanlk Behe;:et Altmta�: "Semih <;:etin komutanlm."

Mahkeme Ba�kanl: "Eve!."

Tanlk Behe;:et Altmta�: "Kendisine aktardlktan soma, kendisi bu malzemelerin ie;:eriklerini

bilip bilmedigimi sordu."

Mahkeme Ba�kanl: "Eve!."

Tanlk Behe;:et Altmta�: "Bende bilmedigimi soyledikten soma Kemalettin Binba�mm

casuslukla alakah internette degi�ik yerlerde admm gee;:tigini, �u anda bir imha i�lemi yapllmasl

halinde bunun yanh� anla�llabilecegini bana soyledi. 0 yOzden de Kemalettin'in gelmesini

bekle. Ondan soma da i�lemi yaparsm dedi."

Mahkeme Ba�kanl: "Eve!."

Tanlk Behe;:et Altmta�: "Biz bu konu�maYI 29 Kaslm da yaptlk. Zaten 6 Arahk'ta da arama

oldu."

.., Mahkeme Ba�kanl: "Eve!. Mehmet Cem <;:aglar'm 0 da nihayetinde orada gorev yapan

mOdOr yardimcisl mlydl, ya da �uan slfatml tam hatlrlayamadlm. Bir yakmmasl, bir �ikayeti, bir

talebi olmu� muydu?"

Tanlk Behe;:et Altmta�: "Bana geldi eve!. Soyledi. Burada malzemeler var dedi. Zaten ilk 0

�ekilde haberim oldu malzemelerin orada oldugundan haberim oldu. Daha sonra ben ilgilisi olan

yani bana 0 �ekilde soylendigi ie;:in ilgilisi olan diyorum. Kemalettin Binba�1 tarafmdan kondugu

soylendigi ie;:in ben de onu e;:agmp bunlan oradan almasml soyledim."

Mahkeme Ba�kanl: "Kime soylediniz bunu?"

Tanlk Behe;:et A1tmta�: "Kemalettin Binba�lya soyledim."

Mahkeme Ba�kanl: "0 zaman gorevden gelmi� miydi?"

Tanlk Behe;:et Altmta�: "$imdi olaym bu ilk boyutu. Ekim aymm sonunda. ilk boyutu bu."

Mahkeme Ba�kanl: "Eve!."

Tanlk Behe;:et Altmta�: "Daha soma malzemeler tekrar oraya kondu ve Cem Binba�1 ikinci

defa bana geldi. "

Mahkeme Ba�kanl: "$imdi i�te malzeme oradan e;:lkanhrken gordOnOz mOT

Tanlk Behe;:et Altmta�: "Gormedim malzemeleri ben."

Mahkeme Ba�kanl: "Malzemeler tekrar oraya konuldu diyorsunuz da."

-- Tanlk Behe;:et A1tmta�: "Eve!."
Mahkeme Ba�kanl: "Yani e;:lkanlmasl tekrar konulmasl veya orada ne tor bir malzeme

olmasl, siz fiziki olarak gozOnOzle gordOnOz mO?"

Tanlk Behe;:et Altmta�: "Ben bun Ian hie;: gormedim. <;:OnkO bunlar zaten imha edilmek

Ozere aYlklanml� malzemelerdi. Bunlara bakma ihtiyaci da duymadlm."

Mahkeme Ba�kanl: "Duymadmlz. Ele gee;:irildigi iddia edilen orada hard diskler var. Bu

hususta bilginiz var mlydl, orada saklandlgml ya da bulundugunu ya da ar�ivlendigi noktasmda

herhangi bir bilginiz var mlydl?"

Tanlk Behe;:et Altmta�: "Benim malzemeler arasmda kitap, dergi ve eski tarihlere ait hard

diskler oldugunu biliyordum."

Mahkeme Ba�kanl: "Eve!."

Tanlk Behe;:et Altmta�: "Eve!. Ama ie;:eriginde, ie;:inde ne

Zaten ilgilisinin gelmesini bekledim. "

Mahkeme Ba�kanl: "i1gilisinin gelmesini beklediniz'1ra�n yani emalettin Yakar ve
Mehmet Cem <;:aglar dl�mda diger personelden herhangi bi bu nud ilgilendirme, y�k}nma

veya i�te boyle Kemalettin Yakar'm masasmm OstOnde hatt 'ya a minde yer olmadlamdan

etJ=-(
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dolayl. Zeminde demeyelim de, odasmm bulunmu� oldugu yerde bu �ekli ile bir evraklann veya

torbalann bulundugu noktasmda bir bilgi verilmi� miydi?"

Tanlk Behget Altmta�: "HaYlr verilmedi. Ama Kemalettin Yakar'm yoklugunda Erdin9

Ylldlz'a malzemeler tekrar oraya konduktan soma, tekrar ona danl�tlm. Sordum. Malzemelerin

ne oldugunu."

Mahkeme Ba�kanl: "0 ne demi�ti?"

Tanlk Behget Altmta�: "Onun dl�mda bir yakmma olmadl."

Mahkeme Ba�kanl: "Onun dl�mda bir yakmma olmadl."

Tanlk Behget Altmta�: "Eve!."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet tanlga soru sormak isteyen varsa. Buyurun."

Sanlk MOcahit Erakyol: "Behget YarbaYlm ho� geldiniz."

Tanlk Behget Altmta�: "Sagolun."

Sanlk MOcahit Erakyol: "Biraz once kendi �ubenizde yOksek do�eme oldugundan

bahsettiniz. Donanma Karargahmda diger �ube ve ba�kanhklarda boyle yOksek do�eme var

mlydl?"

... Tanlk Behget A1tmta�: "Eve!."

Sanlk MOcahit Erakyol: "Bu olan mahallerde, bu tor ar�iv gibi malzemelerin depolanmasl

i9in kullanlhyor muydu, biliyor musunuz?"

Tanlk Behget Altmta�: "Ben bizzat gormedim ama kullanildlgml duydum."

Sanlk MOcahit Erakyol: "Evet, bu zemin altmdaki bu klslmlan zula veya gizli belme olarak

nitelendirebilir misiniz?"

Tanlk Behget A1tmta�: "Kesinlikle haYlr."

Sanlk MOcahit Erakyol: "Cem Binba�mm size olan �ikayeti kendi bOrosunun kullanllmasl

nedeniyle miydi, yoksa bu malzemelerin herhangi bir risk ta�lmasl nedeniyle miydi?"

Tanlk Behget Altmta�: "Anlayamadlm ikinci klsml."

Sanlk MOcahit Erakyol: "Cem Binba�mm size olan �ikayeti yani benim odama malzeme

konuyor bunu alsm �ikayeti. Kemalellin Binba�1 hakkmda."

Tanlk Behget Altmta�: "Eve!."

Sanlk MOcahit Erakyol: "Odasmm diger �ahlslar tarafmdan kullanllmasl nedeniyle miydi,

yoksa malzemelerin herhangi bir risk ta�lmasl nedeniyle miydi?"

Tanlk Behget Altmta�: "Kendi odasmm kullanllmasl nedeniyleydi."

Sanlk MOcahit Erakyol: "Eve!. Bunlann oraya konulmasmda bir sakmca var mlydl onu

.. sormak istiyorum. Bu malzemelerin oraya konmasmda herhangi bir sakmca var mlydl?"

Tanlk Behget Altmta�: "Yoktu."

Sanlk MOcahit Erakyol: "Istihbarat klsmma ait bu odaya �ube personeli dl�mda kimler

girmekteydi, girme maksatlan neydi, bu ki�ilerin giri� ve 9lkl�lan kaylt alMa ahnmakta mlydl?"

Tanlk Behget Altmta�: "Giri� ve 9lkl�lar kaylt altma ahnmaktaydl. Buraya herkes degil de

yani normalde ziyaret maksath geliniyordu bir defa. Yani birisini ziyaret etmek i9in."

Sanlk MOcahit Erakyol: "Yok ben ziyarellen ziyade gorev maksadlyla. Yani ziyaret

maksadlyla bOton �ubelere gidilebilir."

Tanlk Behget Altmta�: "$imdi daha 90k harekat odaslyla zaten kar�lhkhydlk. Oradan

daha 90k nobet9ilerle bilgi transferi oldugu i9in oradaki nobet9i personelin gelip gilligi oluyordu.

Normalde bizim diger klslmlardaki personelimiz zaten orada nobet tUllug�kilde

oraya gidiyorlardl. Bir de yine kontroliO bir �ekilde internellen 91ktl almak ajmfclyla 0 odadan\vine

giri� 9lkl�lar oluyordu."

Sanlk MOcahit Erakyol: "Yani bu odayl 90k say1ta ptrson,.efin kullandlgml anlwotum

buradan ben."

Tanlk Behget Altmta�: "Eve!."

�
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""

Samk MOcahit Erakyol: "Peki bu odanln giri�ini kaydeden gOvenlik kamerasl mevcut

mudur?"

Tanlk Behget Altlnta�: "Giri�ini kaydeden kamera mevcut degil. Yani odaya giri�i mevcut

degil."

Sanlk MOcahit Erakyol: "Peki Istihbarat klsmlnln kaplslnda yetkisiz �ahlslann giri�lerinde

nobet9i personeli ikaz etmek Ozere bir alarm veya ozel uyan i�areti var mldlr?"

Tamk Behget Altlnta�: "Benim bildigim yok. Ya da yani benim bildigim yok diyorum.

<;:OnkO yani 0 kapi a911dlglnda herhangi bir ikaz veren bir �ey duymadlm ben."

Samk MOcahit Erakyol: "Evet. Hafta sonIan veya tatil gOnlerinde gorev geldiginiz oluyor

muydu?"

Tamk Behget Altlnta�: "Ben 2 Agustos 2010 tarihinde Donanma Komutanhglna

atandlglmda evim Istanbul'daydl benim. Bu nedenle ben mesailerimi Pazartesi GolcOk'e gelmek

suretiyle ve Cuma ak�aml da, normal �artlarda Cuma ak�aml gidecek �ekilde bir hafta boyunca

hafta i9in GolcOk'te kahp, hafta sonlannda ben istanbul da ge9irecek �ekilde ge9iriyordum.

Dolaylslyla hafta sonIan mesaiye gelmiyordum."

Samk MOcahit Erakyol: "Nobel sislemine dahil miydiniz?"

Tamk Behgel Altlnta�: "HaYIr."

Samk MOcahit Erakyol: "Sizde nobet tutulan bu Istihbarat Klslm Amirliginin odaslnln

anahtan bulunmakta mlydl?"

Tamk Behget AItlnta�: "Bende 0 anahtar yok."

Samk MOcahit Erakyol: "Bu sizin tercihiniz miydi, yoksa genelde $ube MOdOrlerinde

anahtar bulunmuyor muydu?"

Tamk Behget Altlnta�: "Onceki $ube MOdOrlerini bilmiyorum. Ama zaten olsaydl

muhtemelen ondan kalan anahtar bana verilirdi. Ama genel olarak zaten bOlOn �ubenin

anahtarlan kapah bir zarf igerisinde benim dolablmda muhafaza edilir. Hepsi ama kapah ve

mOhOrlO bir zarf igerisinde."

Samk MOcahit Erakyol: "Yani bunlan normalde kullanamlyorsunuz. OlaganOsto

durumlarda kullanmak maksadlyla."

Tanlk Behget Altlnta�: "OlaganOsto durumlar i9in evet. Onun dl�lnda nobet mahaline yani

tek ba�lma girmedim zaten."

Samk MOcahit Erakyol: "Peki Donanma Komutanllgl Karargahlna girerken veya 91karken

OstOnOz ve yammzda gelirdikleriniz aranlr mlydl?"

Tanlk Behgel AI!lnta�: "Aranlrdl."

Sanlk MOcahit Erakyol: "Bu aramalar esnaslnda X-Ray cihazl 24 saat esaslna gore

kullanlhyor muydu, 9antalann aramasl i9in?"

Tanlk Behget Altlnta�: "24 saal esaslna gore kullamldlglnl sanmlyorum. Birde bu

karargahln giri�i belki yani �imdi ben Deniz Kuwetlerinde daha Once gorev yaptlm. Orayla

klyaslandlglnda yani �imdi Donanma Komutanhglnln Karargahl Askeri Garnizon igerisinde

Deniz Kuwetlerine gore biraz daha giri�i daha kolay bir karargah diye dO�Onebilirim yani

soyleyebilirim."

Samk MOcahit Erakyol: "Peki. <;:antalar aym �eklide X-Ray cihazlndan sOrekli 24 saat

esaslna gore aranabiliyor muydu?"

Tanlk Behgel AItlnta�: "$imdi 24 saat esaslna gore 9ah�madlglm i9in

gore arama yaplldl ml, yapllmadl ml? Onun i9in bir �ey SOYleyemteCegi "

Sanlk MOcahit Erakyol: "Peki, Kemaleltin Binba�1 yurt I�I "revine gitmeden On

malzemeleri istihbarat klsmlndaki do�emenin allinda blraka�agln siz rapor elti mi?"

Tamk Behgel Altlnla�: "HaYIr."

Samk MOcahit Erakyol: "Istihbarat klsmlnln altlna kdllul

haberiniz oldu?"

+� \1� I
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Tantk Beh�et Altmta!}: "Malzemelerden Ekim aymm sonunda haberim oldu."

Sanlk Mucahit Erakyol: "Bu bilgiyi kimlerle payla!}tlntz?"

Tantk Beh�et Altmta!}: "Zaten Cem Binba!}1 soyledi bana bunu."

Sanlk Mucahit Erakyol: "Evet."

Tantk Beh�et Altmta!}: "Ve ondan soma da ben Kemalettin'e soyledim bunlan al diye.

Kemalettin Binba!}lya soyledim."

Santk Mucahit Erakyol: "Vurtdl!}ma gittigini belirttiniz."

Tantk Beh�et Altmta!}: "Ekim aymm sonunda ogrendim. "

Sanlk Mucahit Erakyol: "Evet."

Tantk Beh�et Altmta!}: "Cem Binba!}1 bana rapor etti bu malzemeleri bende Kemalettin

Binba!}lya bunlan oradan almasml soyledim."

Santk Mucahit Erakyol: "Peki. Istihbarat klsmmda. Buyurun devam edin."

Tanlk Beh�et Altmta!}: "Kendisi 5 Kaslm'da yantlmlyorsam yurtdl!}1 gorevine aynldl."

Sanlk Mucahit Erakyol: "Vani ondan once."

Mahkeme Ba!}kant: "VII olarak da ilave ederseniz."

.. Tantk Beh�et Altmta!}: "2D1 D."

Mahkeme Ba!}kanl: "Evet."

Tantk Beh�et Altmta!}: "2D1 D Ylhnda."

Santk Mucahit Erakyol: "Daha onceki duru!}malarda siz bulunmadmlz ama burada

bahsedildi. Istihbarat klsmmda bir kablo slkl!}maSI oldugu ve bu mahalin ogle tatilinde sizin !}ube

personeliniz Erdin� VlldlZ tarafmdan MEBS personeline 0 !}ubenin a�llarak 0 slkl!}manm

giderildigi belirtildi. Bu slkl!}madan haberiniz oldu mu?"

Tanlk Beh�et Altmta!}: "HaYlr olmadl."

Sanlk Mucahit Erakyol: "Peki kablo slkl!}maslyla ilgili bir onanm talebiniz veya !}ikayetiniz

oldu mu $ube Muduru olarak?"

Tanlk Beh�et Altmta!}: "Olmadl."

Santk Mucahit Erakyol: "Gorevde bulundugunuz sure i�erisinde Kaslm 2D1D'un son

haftasmda Istihbarat $ubede gorevli olarak kalanlar kimlerdi? Ben 0 duru!}ma tutanaklannr

inceledigimde, ifadeleri inceledigimde 0 Kaslm aymm son haftasmda !}ubede a!}agl yukan subay

kalmaml!}. Sadece astsubaylanmlz kalml!}. Kimler kaldl Kaslm aymm son haftasl i�erisinde? Bir

personel zafiyeti oldugunu tespit ettim."

Tantk Beh�et Altlnta!}: "$imdi ona !}oyle bir a�lklama getireyim. Kemalettin Binba!}1

.. YUrtdl!}1 gorevindeydi 0 tarihlerde. Cem Binba!}1 farkh bir inceleme maksadlyla Istanbul da

gorevdeydi. Fakat yantlmlyorsam 11 veya 2D Kaslm tarihleri arasl tam tarihleri

soyleyemeyecegim. Kurban Bayraml tatili vardl. Kendisi Kurban Bayraml tatHi i�in Ankara'ya

gitti. Mustafa Ozdemir diger Klslm Amiri de daha Ekim aymm !}imdi tarihlerini tam

soyleyemeyecegim ama 0 slrada evlenmek uzere evlilik iznine �Ikml!}tl. Dolaylslyla boyle bir

zafiyet olabilecegini ben sezdigim i�in bayram tatili ba!}langlcmda Cuma'dan itibaren Pazartesi

gunune kadar karargahta hafta sonunu ben ailemi de �aglrmak suretiyle, ordu evine yerle!}mek

suretiyle kaldlm. Ve yine yanllmlyorsam Sail gunu de bayramla!}mak uzere Mustafa Vuzba!}1 da

Golcuk bolgesine intikal edecekti. Bu nedenle oyle bir zafiyet soz konusu olmadl."

Mahkeme Ba!}kant: "Soruyu sormadan, sorunuz daha devam edecek mi? CD'nin

bitmesine 1 dakika gibi bir sure var."

Santk Mucahit Erakyol: "Devam edecek Ba!}kanlm."

Mahkeme Ba!}kant: "0 zaman ara veriyoruz. CD dEllji!}ikligj;6lacak ilk grupta 1. Ordtl plan

seminerinde ve orada gorev yaptlgl belirtilen 0 tantklflr cjlfU!}rTJ9 salonundan aynlabilir.lerl ilk 6
ki!}i. "

Duru�maya klsa bir ara verildi.

Duru�maya kaldlgl yerden devam olundu.
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Mahkeme Ba�kanl: "Evet duru�maya kaldlglmlz yerden devam ediyoruz. Av. Hasan

Fehmi Demir ile Av. Ay�e GOI Hanyaloglu'nun da duru�maya katlldlgl bildirildi. Tamk daha

onceki yemini ve kimligi tahtlnda tekrar huzura ahndl. Tamga soru sormak isteyen, buyurun."

Sanlk MOcahit Erakyol: "Devam ediyorum. Bulundugunuz sOre i'terisinde bir darbe

planlnln varhglna ili�kin bir �Opheye dOi?tOnOz mO? Bu yonde bir emare tespitiniz oldu mu

donanmadaki gorev sOreniz i'terisinde?"

Tanlk Beh'tet Altlnta�: "HaYlr haYIr."

Samk MOcahit Erakyol: "Donanma Komutanhglndaki gorevinizden once bir klslm Deniz

Kuwetleri personelinin emir komuta yaplsl dl�lnda hareket ettigi ve bir darbe planlamas I

i'terisinde yer aldlglna yonelik bir duyumunuz veya tespitiniz oldu mu?"

Tanlk Beh'tet Altlnta�: "Kesinlikle olmadl."

Samk MOcahit Erakyol: "Bu kapsamda Kemalettin Binba�1n1n sizden bir �ey sakladlglna

yonelik sizde bir kanaat olui?tu mu?"

Tamk Beh'tet Altlnta�: "HaYlr."

Samk MOcahit Erakyol: "Boylesine onemli ve 'tok gizli kalmasl gereken bir bilgi eger

... sadece istihbarata kar�1 koyma klsml taraflndan biliniyor olsa bu malzemelerin istihbarata kar�1

koyma klsmlnda degil de aleni olarak yillardir bir'tok ki�inin girip 'tlktlgl, bilerek veya bilmeyerek

ele ge'tirilme veya ifi?a edilme ihtimalinin yOksek oldugu istihbarat klsmlnda saklanmak istenmesi

sizce normal midir?"

Tamk Beh'tet Altlnta�: "Kesinlikle."

Mahkeme Ba�kanl: "Bu soru uygun degi!. Evet buyurun, yoruma dayah bir soru."

Sanlk MOcahit Erakyol: "2007 ylhndan itibaren medyaya yanslyan ve ge'tmi� doneme ait

bir darbe plamnln varhglndan bahseden iddialann yogun oldugu, gOnlOk hayatlmlzl i�gal ettigi

bir donemde boyle bir plan veya benzerinin varhgl bilinse sizce bu tespit edilme ihtimali yOksek

olarak agzl a't1k pOi?etler i'terisinde herkesin girebildigi zemin altlnda slradan bir e�ya gibi

konulur muydu?"

Mahkeme Ba�kam: "Bu da yoruma dayall bir soru. Sorunuzu dogrudan ki�inin kendi i't

dOnyaslndaki dOi?Oncesi ile ilgili olan hususlara girmenin bir anlaml yok."

Samk MOcahit Erakyol: "Peki devam ediyorum. Kullammda olmayan hard disklerin

varhglnl kimler biliyordu? Buraya saklanan, koyulan diyelim saklanan demeyelim."

Tanlk Beh'tet Altlnta�: "Evet Kemalettin Yakar muhtemelen biliyordu zaten. Erdin't YlldlZ

biliyor. Ben �oyle soyleyeyim bu ogrendikten soma kurmay ba�kanlna arz ettim. Ondan ewel

... MEBS Ba�kanlna da bu konuyu arz ettim hard disk imhasl yapmak istedigimi, teknik destek

saglamaslm istemi�tim kendisinden. Onun da bildigini biliyorum. Bunun dl�lnda bilmiyorum."

Samk MOcahit Erakyol: "Bu bilginin 'te�itli ortamlarda konui?ulduguna �ahit oldunuz mu?"

Tamk Beh'tet Altlnta�: "HaYlr."

Samk MOcahit Erakyol: "Hard diskler ile ilgili orada olduguna dair?"

Tamk Beh'tet Altlnta�: "HaYlr olmadlm."

Samk MOcahit Erakyol: "Hard disk imha makinesinin envanter kontrol merkezine

gelecegine kimden, ne zaman ogrendiniz? Bu bilgiyi kimlerle payla�tlnlz?"

Tamk Beh'tet Altlnta�: "Ben daha ewel Ankara'da gorevliydim. Boyle bir hard disk imha

makinesinin ahm a�amaslna gelindigini, ahnacaglnl zaten biliyordum. Ankara'ya b' iner

maksadl ile gittigimde istihbarat ba�kanlna, daha evvel amirimdi kendisi. 1;1 v Imda hard k

imha makinesi ile ilgili de son a�amaYI sordum. Yaklnda ahnacaglm z n soyledi. Akabin

Donanma KomutanliQIna dondOgOmde bu bilgiyi dogrulamak ad{na ME Ba�kanlna, DonanrT}a
Komutanhgl MEBS Ba�kanlna da bu konuyu dam�t1m kRnd�i de dogruladl. Bir de kurm/iy
bai?kam biliyor, ba�ka yok."

Samk MOcahit Erakyol: "Bu gorO�menin tarihini hatlr,yo

Tamk Beh'tet Altlnta�: "29 Kaslm."
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Sanlk MOcahit Erakyol: "Arama ile olan zamanl ne kadarllk bir sOreyi kapslyor? Yani ne

kadar onceydi aramadan, 6 Arallk'tanT

Tanlk Behe;:et Altmta�: "$imdi ilk Ankara'daki konu�mam 25 veya 26 Kaslm'dlr. Diger

ikinci konu�mam da 29 Kaslm Pazartesi gOnOydO 2010 tarihinde."

Sanlk MOcahit Erakyol: "Aramadan yakla�lk 1 hafta once."

Tanlk Behe;:et Altmta�: "1 hafta evveldi eve!."

Sanlk MOcahit Erakyol: "Eve!. Bu malzemelerin varllgl bllgisine sahip olan bir ki�i istese

bu malzemeler arasmda bulunan bir hard diski kimseye fark ettirmeden bu mahalden allp gerekli

i�lemi yaptlktan sonra tekrar yerine koyabilme imkanl var mldlr?"

Tanlk Behe;:et Altmta�: "Eve!."

Sanlk MOcahit Erakyol: "Kurmay ba�kanmm imha ie;:in Kemalettin Binba�mm yurtdl�1

gorevinden donO�OnOn beklenmesini soylemesine istinaden imha ie;:in beklenecegini kimlere

soylediniz?"

Tanlk Behe;:et Altmta�: "Cem Binba�lya soyledim. Bir de Erdine;: Astsubaya soyledim."

Sanlk MOcahit Erakyol: "Ba�ka kimseye soylemediniz."

Tanlk Behe;:et AllInta�: "Ben soylemedim."

Sanlk MOcahit Erakyol: "Peki. Istanbul Cumhuriyet SavcllIgmm arama ie;:in gelecegi

haberinin allnmasmdan sonra arama zamanma kadar gee;:en sOre ie;:erisinde bir istihbarate;:1 gozO

ile kendi personeliniz, diger personel ve komuta kademesinin davranl�lannda �Ophe e;:ekici bir

davranl� gozlemlediniz miT

Tanlk Behe;:et Altmta�: "HaYlr gozlemlemedim haYIr."

Sanlk MOcahit Erakyol: "Aramada bulunan torbalar ve ie;:inde bulunan diger malzemelere

ait DNA, Swap veya parmak izi ara�tlrmasl yaplldl ml?"

Mahkeme Ba�kanl: "0 da kendi konusu dl�mda olan bir husus. Evet buyurun."

Sanlk MOcahit Erakyol: "06 Arallk 2010 gOnO 155 polis ihbar hattma gonderilen elektronik

ihbar postasml okudunuz mu?"

Tanlk Behe;:et A1tmta�: "Okudum."

Sanlk MOcahit Erakyol: "Bu postayl yazanl tanlyor veya biliyor olabilir misiniz?"

Tanlk Behe;:et Altmta�: "HaYlr."

Sanlk MOcahit Erakyol: "Te�ekkOr ederim."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet Kemalettin Yakar'a verelim mikrofonu."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Efendim sizin odanlza gelerek bu malzemeler ile ilgili hie;:

konu�mamlz oldu mu?"

Tanlk Behe;:et Altmta�: "Eve!."

Sanlk Kemalettin Yakar: "$imdi biraz once benden bu malzemeler ile ilgili bilgi

almadlgmlzl soylediniz. $imdi ifadede �oyle bir husus gee;:iyor belirtmek istiyorum. Aynl

zamanda da sormam gerekiyor. Malzemeleri ifadenizde ancak."

Mahkeme Ba�kanl: "Ilk once sorunuzu bir sorun hallrlayamadlgl takdirde ya da

hallrlamadlgml beyan ettigi takdirde, e;:eli�ki oldugunda sorunuzu sorun."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Efendim e;:eli�ki oldugu ie;:in, soyledigi ile e;:eli�kili oldugu ie;:in arz

etmek istedim."

Mahkeme Ba�kanl: "Tamam �imdi kendisi bu hususta Erdine;: Ylldlz ile Cem ' - 0

hususta bilgi aldlglnl, kendilerinin bir �ikayeti ya da yakmmasl oldug lie getirdi. Si

sordunuz dediniz benle gorO�me yapllnlz ml? Evet gor��me yap IZ ml kendisi ile bu
malzemeler lie ilgili?"

Tanlk Behe;:et Altmta�: "Eve!."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Efendim �imdi."

Tanlk Behe;:et Altmta�: "Zaten ben �oyle anladlm �ah/l evvel de. Tekrar
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Mahkeme Bal}kanl: "$oyle, beyanlnlzda evet buyurun."

Tanlk Behget Altlntal}: "20, Ekim aylnln sonlanydl tam tarihini hatlrlamlyorum.

Malzemelerin oradan allnmaslnl istedim kendisinden. DolaYlsl ile boyle bir konul}ma yaptlm."

Mahkeme Bal}kanl: "Somaslnda tekrar gorO�tunOz mO? Yani emri verdiniz dediniz ki

malzemeleri oradan alln. Soma gorO�tunOz mO?"

Tanlk Behget Altlnta�: "Evet."

Mahkeme Ba�kanl: "Ne dedi size?"

Tanlk Behget Altlnta�: "1l}lemi yaptlglnl soyledi kendisi."

Mahkeme Ba�kanl: "i�lemi yaptlglndan kaslt neydi? imha ml yaptl, malzemeyi orada
kaldlrdl ml?"

Tanlk Behget Altlnta�: "Malzemeyi kaldlrdlglnl, imha ettigini 90nkO ben."

Mahkeme Ba�kanl: "Veya ba�ka yere mi kaldlnldi?"

Tanlk Behget Altlnta�: "UsulOne uygun bir �ekilde imha etmesini soylemil}tim."

Mahkeme Ba�kanl: "HaYlr size tamam i�lemi gergekle�tirdim �ekli ile bir beyanl ml oldu?"

Tanlk Behget Altlntal}: "Evet hallettim dedi, ben."

.. Mahkeme Ba�kanl: "Evet i�lemi�i gergekle�tirdim dediginde siz ne anladlnlz?"

Tanlk Behget Altlnta�: "imha ettigini anladlm ben."

Mahkeme Ba�kanl: "Bununla ilgili bir tutanak veyahut da siz de 0 bOronun amiri olarak

veyahut da komutanl olarak imzanlz gerekmiyor muydu ya da gorOldOsO yapmanlz gerekmiyor

muydu?"

Tanlk Behget Altlnta�: "Gerekmesini yok, gerekmiyordu bence. C;:OnkO kendisi zaten imha

edecekti, eski tarihli malzemelerdi bunlar daha ewelki doneme ait."

Mahkeme Bal}kanl: "Evet."

Tanlk Behget Altlnta�: "Bu nedenle gerek olduguna inanmlyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "0 hard diskler de onun igerisine dahil mi imha edilecekler araslnda?"

Tanlk Behget Altlnta�: "Evet evet."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet buyurun."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Efendim �oyle soraylm 0 zaman. Ekim ayl sonu ya da Kaslm

aylnln ilk gOnlerinde �eklinde bir ifadeniz var. Bunu net olarak hatlrliyor musunuz bu tarihi? Ekim

ayl sonu veya Kaslmln ilk gOnleri."

Tanlk Behget Altlnta�: "Ben hatlrllyorum. Ekim aylnln sonu oldugundan kesinlikle eminim.

C;:OnkO daha once 25 Ekim'de Donanma Komutanllglna farkli bir sorul}turma maksadl ile

.. casusluk soru�turmasl kapsamlnda arama i9in gelinmi�ti. Bu tarihten hemen soma Cem Binba�1

goreve gitmeden ewel bana bu konuyu rapor ettikten soma ben sizinle gorO�tOm ve bu

malzemeleri dolaylsl ile 0 01 Kaslm haftaslnda, 01 Kaslm Pazartesi gOnOne denk gelen haftada

aldlglnlzl biliyorum."

Sanlk Kemalettin Yakar: "$imdi efendim 90k kritik yani benim a91mdan kritik oldugu i9in

soracaglm."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet buyurun."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Ve �oyle soracaglm. 04 Kaslm gOnOnO net olarak l}imdi

yal}ayacaglz. 04 Kaslm gOnOnO, 0 konu ile de ilgili sorumu soracaglm. 04 Kaslm gOnO

koydugumu soylOyorum. Koyarken de �oyle diyorum; �ube mOdOrOnOn bilgisi var. Ifadeden

okuyorum efendim. Erdin9 YlldlZ ifadesinde de �oyle diyor; Kemalettin Binba�1 m an

tarafa ta�lml�tl. Oraya girdiginde Kemalettin Binba�1 vantuz ile�er karolarln mO�."
Mahkeme Ba�kanl: "$u an Erdin9 Ylldlz'ln beyanlnl ml uyorsu z?"

Sanlk Kemalettin Yakar: "Efendim buradan soru sora glm ma 10tten. C;:ok klsa uzAm

degil efendim 2 satlr."

Mahkeme Ba�kanl: "$imdi �oyle. Erdin YlldlZ da bf:!lki;lbu(konu i1e i1gili soru sora

Yani soru sorulma ihtimali olan bir hususta siz a91klama yadmaR sUJ.eti ile."
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Sanlk Kemalettin Yakar: "HaYlr yok efendim ama �ok onemli, �ok Onemli IOtten."

Mahkeme Bal?kanl: "Ya sorunuzu soru olarak yani."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Soru olarak soruyorum."

Mahkeme Bal?kanl: "Evet direkt sorun."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Soru olarak soruyorum efendim. Size Erdin� YlldlZ, size Erdin�

Ylldlz gelerek bilginiz var ml diye sordu mu?"

Tanlk Beh�et Altlntal?: "HaYIr."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Siz haylr diyorsunuz. Peki malzemelerin orada kalacaglnl

Erdin� Ylldlz'a soylediniz mi 04 Kaslm gOnO?"

Tanlk Beh�et Altlntal?: "HaYIr."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Peki ifade de bu l?ekilde ge�miyor. Onu hallrlatmak istedim. 04

Kaslm, Kaslm aY1n1n ilk gOnlerinden bahsettiniz. Ben de l?oyle sormak istiyorum. Daha soma

Kemalettin Yakar'l �aglrlp malzemeleri oradan kaldlrlmaslnl soyledim dediniz. Biraz once de

aYni l?ekilde soylediniz. Ben 04 Kaslm'da koydum ve goreve gittim. Beni telefonla ml araYlp

soylediniz bunu?"

Tanlk Beh�et Altlntal?: "Hangi tarihte koydugunuzu bilmiyorum ama gitmeden once,

goreve gitmeden evvel biz konul?tuk. 05 Kaslm'da size bir l?ey maksadl ile zaten �aglrmll?tlm

goreve. 1 gOn izin istemil?tiniz benden. 04 Kaslm'da aynldlnlz Perl?embe gOnOydO. Cuma gOnO

tekrar bir gelmil?tiniz. Bu tarihte bu gorO!?meyi yapllk."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Peki. Efendim sizinle bir husumetimiz var ml?"

Tanlk Beh�et Altlntal?: "HaYIr."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Evet beni ka� senedir tanlyorsunuz?"

Tanlk Beh�et Altlntal?: "02 Agustos'tan beri tanlyorum."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Daha oncesinde."

Mahkeme Bal?kanl: "Tarih olarak belirtirseniz."

Tanlk Beh�et AllIntal?: "02 Agustos 2010 tarihinden bu yana."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Daha oncesinde biliyor musunuz?"

Tanlk Beh�et Altmtal?: "Konu!?mul?lugumuz var evet konu!?tuk bir defa."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Eve!. Deniz Kuvvetlerinde goreviniz neydi efendim 0 sOre zarfl

i�erisinde?"

Tanlk Beh�et AllIntal?: "Deniz Kuvvetlerindeki gorevim IKK $ube MOdOrOydOm."

Mahkeme Bal?kanl: "Sizin naspmlz ka�? Hangi yillarda 91 mi, 93 mO?"

Tanlk Beh�et Altmta!?: "89."

Mahkeme Bal?kanl: "89, siz 94'IOsOnOz degil mi?"

Sanlk Kemalettin Yakar: "93."

Mahkeme Bal?kanl: "93 eve!."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Bu sOre zarfl i�erisinde beni tanldlgmlzl soylediniz. Bu sOre

zarfl i�erisinde bulundugunuz gorevi de dikkate alarak benim herhangi bir orgOte Oye oldugumu,

yardlm yatakhk yaptlglml, illegal bir olu!?um i�inde bulundugumu ve illegal bir faaliyette

bulundugumu gordOnOz mO?"

Tanlk Beh�et Altmtal?: "Gormedim."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Duydunuz mu efendim?"

Tanlk Beh�et Altmtal?: "HaYIr."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Hissettiniz mi?"

Tanlk Beh�et Altmta!?: "HaYIr."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Efendim Deniz Kuvvetle1 K4mu�nhgl ve Genelkur/llay
Bal?kanhgmln yapllacak aramalarda hukuken izlenmesi gEJte�n il?lemler konusUnda
yaylmlanmll? bir emrinden bilgi sahibi misiniz?"

Tanlk Beh�et Altmtal?: "Eve!."

�n�
�
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Sanlk Kemalettin Yakar: "Bu emre uygun olarak aramanm yaplldlgmt soyleyebilir

misiniz?"

Tanlk Beh�et Altmtal}: "Bildigim kadan ile uygun yaplldl. Zaten bu arama yaplldlgl slrada

askeri savcl ve adli mUi?avir de yanlmlzdaydl."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Arama yapllacagl size haber verildiginde bu konudaki emri

yeniden okuma ihtiyaci hissetliniz miT

Tanlk Beh�et Altmtai?: "Kurmay bal}kanlma bu emri goturdum."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Peki. Gorev yaptlgmlz karargahta bir alt katta bulunan

Donanma Adli MUl}avirliginden peki yardlm talep ettiniz mi?"

Tanlk Beh�et Altmtal}: "Ne i�in?"

Sanlk Kemaletlin Yakar: "Bu konu ile ilgili."

Tanlk Beh�et Altmtal}: "Kendileri zaten oradaydl."

Sanlk Kemaletlin Yakar: "Oncesinden bahsetmil}tim efendim. Peki adli mUl}avirlikte
aramaya dolaylsl ile il}tirak etti diyorsunuz. "

Tanlk Beh�et Altmtai?: "Evet."

.. Sanlk Kemalettin Yakar: "Efendim i?imdi arama bal}ladl, aramanm ilk anmda siz de

oradaslnlz. Vantuzla karolar kaldlrlldl. Savcl ne sordu efendim? 0 anda Savel malzemeleri

gordukten sonra ne sordu? Herhangi bir soru sordu mu hatlrllyor musunuz?"

Tanlk Beh�et Altmtal}: "Hatlrlamlyorum."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Bu malzemelerin kuruma ait olup olmadlgl sorulmadl ml?"

Tanlk Beh�et Altmtai?: "HaYlr soruldu evet soruldu."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Ne cevap verdiniz?"

Tanlk Beh�et Altmtal}: "Cevap vermedim."

Sanlk Kemaletlin Yakar: "Tekrar sordu mu? Cevap verilmedikten sonra Savcl bir soru

sordu cevap vermediniz. Tekrar bir soru sordu mu, aynl soruyu yineledi mi Savcl?"

Mahkeme Bal}kanl: "Cevap vermedim derken bu soruya cevap vermek."

Tanlk Beh�et Altmtal}: "Evet bu."

Mahkeme Bal}kanl: "istemiyorum i?ekli ile mi beyanda bulundunuz, bilmiyorum i?ekli i1e mi

beyanda bulundunuz?""

Tanlk Beh�et Altmtal}: "HaYlr haylr cevap vermek istemiyorum l}eklinde degil. Neticede bu

malzemelerin i�eriginde ne oldugunu bilmedigim i�in."

Mahkeme Bal}kanl: "Evet."

• Tanlk Beh�et Altmtal}: "Ve Mahkemenin de bir karan var, arama karan var. Bunlara yani

sahiplenmedim, cevap vermedigim dedigim."

Mahkeme Bal}kanl: "HaYlr sahiplenmedigi."

Tanlk Beh�et Alttntal}: "Evet."

Mahkeme Bai?kanl: "Zaten size ait degil."

Tanlk Beh�et Altmtai?: "Evet."

Mahkeme Bal}kanl: "Ya da kurumunuza aitlir l}ekli ile."

Tanlk Beh�et Altmtai?: "Evet."

Mahkeme Bal}kanl: "Veya yani daha dogrusu l}ube mudurlugunuze aitlir."

Tanlk Beh�et Altmtal}: "Evet."

Mahkeme Bai?kanl: "Yani cevap vermedim derken bu vermeme�nasll

ger�eklei?tirdiniz? Yani bu sorulara cevap vermek istemiyorum mu dediniz y9*Slf il}te incel6¥ip

beyanda ml bulunmak."

Tanlk Beh�et Altmtal}: "Direkt zaten bana sorulan bir

Mahkeme Bal}kanl: "Evet."

Sanlk Kemalettin Yakar: "Son sorumu soyleyeyi

aramalarda yine bilumum aramalar yapllmli?tl Donanma

��� I
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Yavuz Uras'm aramasmda gelen savcl kuruma ait olanlart ahp gOlUrdO mO yoksa blraktl ml

bilginiz var ml?"

Tanlk Beh�et Altmta�: "Blraktl."

Samk Kemalettin Yakar: 'Te�ekkOr ederim."

Mahkeme Ba�kam: "Evet buyurun."

Sanlk Ismail Taylan: "Bu hard diskler i1e ilgili imha makinesinin Ankara'da hem gOrevde

oldugunuz sOre i�erisinde hem de gittiginiz seminerde veya �ah�mada, yakmda gelecegini

Ogrendiniz. 0 ortamda sadece istihbarat ba�kanhgmdan Ogrendim dediniz. Yani bir seminer

ortaml mlydl, yani �ok ki�i mi vardl yoksa birebir gOrO�mede mi OgrendinizT

Tamk Beh�et Altmta�: "Ben Oncelikle Ankara'ya gittigimde seminer zaten bilgi gOvenligi

semineriydi. Daha ewel Ankara'da �ail�tlglm dOnemde de MEBS Ba�kanl ile devamll slk

temaslmlz vardl. Bu bilgiyi �u anda gOrevini sOyleyemeyecegim MEBS Ba�kanilgmdaki $ube

MOdOrOnden aldlm. Almdlgml daha sonrada Istihbarat Ba�kanilgma teyit ettirdim."

Sanlk Ismail Taylan: "Yani 0 konu�ma ortaml bir seminer ortaml mlydl, birebir konu�ma
mlydl?"

.. Tanlk Beh�et A1tmta�: "HaYlr bire bir konu�maydl."

Sanlk Ismail Taylan: "Peki."

Mahkeme Ba�kanl: "Buyurun."

Sanlk Faruk Dogan: "Biraz Once sorulan sorulardan birinde Donanma Komutanhgmda X

Ray cihazl var dediniz. Deniz Kuwetleri Komutanllgl Karargahl i1e kart�tlrtyor olabilir misiniz?"

Tanlk Beh�et Altmta�: "Donanma Komutanilgmda X-Ray cihazl yok. l;anta kontrol eden

cihaz yok."

Sanlk Faruk Dogan: "Yani belki manyetik kapl, el dedektOrO olabilir eve!."

Tanlk Beh�et Alllnta�: "Manyetik kapi var eve!. Yanll�, sanlyorum 0 �ekilde ifade ettiysem

yanll� olmu�tur."

Sanlk Faruk Dogan: "Eve!."

Tanlk Beh�et Altmta�: "Donanma Komutanllgmm giri�inde manyetik kapi var yalnlzca ve

�antalar en dedektOrO ile aranmakta. Deniz Kuwetleri Komutanhgmm giri�inde ise X-Ray cihazl

var. l;antalar X-Ray cihazmdan ge�irilmekte."

Sanlk Faruk Dogan: "Evet yine biraz Once Istihbarat IKK GOvenlik $ube MOdOrO olarak

emriniz altmdaki klslmlartn anahtarlartnm bir kopyasmm bir zarf i�erisinde, mOhOrlO bir zarf

i�erisinde siz de emergency bir durumda kullanmak Ozere bulundugunu soylediniz. IKK KISlm
.. Amirinin odasmda ilave bir gOvenlik olarak yOnerge geregi bir de 3 kombinasyonlu ikinci bir killt

daha bulunmaktaydl. Bu kilidin kombinasyon �ifresi de aynl zarfm i�inde bulunmakta mlydl

acaba?"

Tanlk Beh�et Altmta�: "Hallrlamlyorum."

Sanlk Faruk Dogan: "Peki te�ekkOr ederim."

Mahkeme Ba�kanl: "Buyurun Avukat Hanlm."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. $ule Nazhoglu Erol: "$imdi biraz once ifadeniz slrasmda

fuhu� operasyonu slrasmda da arama i�in gelinmi�ti dediniz degil miT

Tanlk Beh�et Alllnta�: "Eve!."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. $ule Nazhoglu Eral: "Hem bunlar i�in hem de bundan Once

fuhu� operasyonu slrasmda arama i�in gelinmi�ti dediniz degil mi?"

Mahkeme Ba�kanl: "Kendisi fuhu� operasyonu olarak�OYlemedi de i
Bir klslm sanlklar mOdafii Av. $ule Nazhoglu Eral: "Ne e tamam."

Tanlk Beh�et Altmta�: "Casusluk kapsammda sOviedi ."
Bir klslm sanlklar mOdafii Av. $ule Nazhoglu Er�l: " imdi n

ka� ki�i geldi, kimler geldi?"
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Tanlk Behyet Altlnta�: "Ben bir savcl hatlrllyorum ama bu gelen savcl Golcuk bolgesine

ait savclydl."

Bir klslm samklar mudafii Av. $ule Nazlloglu Erol: "Savcl Bey."

Mahkeme Ba�kanl:"1saniye ilk once soruda bir yanll� anla�lIma oldu herhalde. Toplam

kay kez arama yaplldl?"

Tanlk Behyet Altlnta�: "$imdi 25 veya 26 Ekim de olabilir."

Mahkeme Ba�kanl: "Tarihleri soylerseniz 2010, 2011, 2009 neyse evet."

Tanlk Behyet Altlnta�: "Tam tarihini hatlrlamlyorum ama daha ewel casusluk

soru�turmasl kapsamlnda karargaha gelinmi�ti. Bu arama yalnlz yaplldlglnda Istanbul'daki

Cumhuriyet Ozel Yetkili Savcllan gelmedi."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet."

Tamk Behyet Altlnta�: "Golcuk'te savcllar geldi."

Mahkeme Ba�kanl: "$imdi hemen Avukat Hamma donuyoruz. Sorunuz hangi arama i1e

ilgili oldugunu dogrudan soylerseniz."

Bir klslm sanlklar mudafii Av. $ule Nazlloglu Eral: "$imdi tabi tabi Sayln Ba�kan fark

etmiyor efendim. Bu soruyu ozellikle soruyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Tamam."

Bir klslm sanlklar mudafii Av. $ule Nazlloglu Erol: "Fark ettiniz iyin de te�ekkur ediyorum.

Bu soruyu ozellikle soruyorum. Dogrudur Golcuk Savclligl gelmi�tir. Savcl Bey'in yanlnda kay

ki�i daha geldi bu arama iyin?"

Tanlk Behyet Altlnta�: "Ben 1 ki�i hatlrllyorum �u anda. Yani arama yaplldlglnda casusluk

soru�turmaslndan bahsediyoruz degil mi, casusluk aramaslndan?"

Bir klslm sanlklar mudafii Av. $ule Nazlloglu Eral: "Evet evet evet."

Tanlk Behyet Altlnta�: "Benim hatlrladlglm 1 ki�i."

Mahkeme Ba�kanl: "Yalnlz bizim dosyamlzln konusuyla ilgili degil 0."

Bir klslm sanlklar mudafii Av. $ule Nazlloglu Eral: "Ama 1 dakika bir �ey soyleyecegim.

Arkaslndan bir �ey gelecek de onun iyin. $imdi buraya bir arama iyin geliniyor. Koskoca bir

donanmaya arama iyin geliniyor degil mi?"

Tanlk Behyet Altlnta�: "Evet."

Bir klslm sanlklar mudafii Av. $ule Nazlloglu Eral: "Golcuk Savclsl var. Peki Golcuk

Savclsl arkaslnda 1 ki�i ile mi geldi arama iyin?"

Tanlk Behyet Altlnta�: "1 ki�i diye hatlrllyorum ben."

Bir klslm sanlklar mudafii Av. $ule Nazlloglu Eral: "1 ki�i ile geldi. Peki nereleri aradl?"

Tanlk Behyet Altlnta�: "$imdi bir tek bir oda arandl. Bu oda muhurlendi. Daha gunduz

yanll� hatlrlamlyorsam yine gunduz vaktinde oda muhurlendi. Ba�lnda nobetyi blraklldl ve

ak�am saatinde, ak�am 19.00'dan soma tek bir Savcl geldi diye hatlrllyorum."

Bir klslm sanlklar mudafii Av. $ule Nazlloglu Erol: "Peki Sayln Ba�kan bunu �u sebeple

sordum."

Mahkeme Ba�kanl: "Aylklamanlza gerek yok."

Bir klslm sanlklar mudafii Av. $ule Nazlloglu Erol: "Ama ozellikle bu konuyu bir zapta

geyirmek istiyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Aylklamanlza gerek yok."

Bir klslm sanlklar mudafii Av. $ule Nazlloglu Erol: "SaYIn Ba�kan zapta geyirmek

istiyorum lutfen yok rica ediyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Buyurun."

Bir klslm sanlklar mudafii Av. $ule Nazlloglu �I: "Ali

ifadesi, Alper Gormu�'un ifadelerinde bunun Emniyei furafl ndan."
Mahkeme Ba�kanl: "Avukat Hanlm yazlll olarJJ< s arsam

....

....

yramoglu'nun ko�e va:lan
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Bir klslm sanlklar mOdafii Av. :;lule Nazlloglu Erel: "Hazlrlanlp oraya kondugu �eklinde

birtaklm beyanlar var. Tabi ki 0 kapsamda ben de bu soruyu yonelttim efendim. Aiflklama

getirmek istedim te�ekkOr ederim."

Mahkeme Ba�kanl: "Buyurun Ali Fahir Kayacan."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Ali Fahir Kayacan: "Tek bir sorum olacak ifok klsa. Behifet

yarbaylm hep anlalillyor zulall oda veya zemini yOkseltilmi�te sanlyorum sizin oturdugunuz

odanln zemini normal miydi, yOkseltilmi� miydi? Mahkeme Heyetine de yani en azmdan

bilgilendirmek aC;:lslndan?"

Mahkeme Ba�kanl: "Soruldu ama neyse."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Ali Fahir Kayacan: "Kendi oturdugu oda iifin."

Mahkeme Ba�kanl: "0 da soruldu."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Ali Fahir Kayacan: "Evet."

Mahkeme Ba�kanl: " Evet buyurun tekrar cevap verin."

Tanlk Behifet Altmta�: "Benim oturdugum, bulundugum oda da yOkseltilmi� zemin idi."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet buyurun."

.,. Sanlk Kadir Sagdlif: "Giri� iflkl� yapanlann ifantalannm da arandlgml soylediniz. Bunu

herkesi mi ararsmlz?"

Tanlk Behifet Altmta�: ":;limdi Donanma Komutanllgl Karargahmm Ovenlik subay veya

gOvenligi Istihbarat :;lube MOdOrlOgOne ait degil komutanlm."

Sanlk Kadir Sagdlif: "HaYlr arama yaplldlgml soylediniz az once."

Mahkeme Ba�kanl: ":;loyle, hemen 0 soruyu da �oyle toparllyoruz."

Tanlk Behifet Altmta�: "Arama giri�te yapillyor karargah gOvenlik subayllgl taraflndan."

Mahkeme Ba�kanl: "Beni dinler misiniz Behifet Altmta� ."

Tanlk Behifet AllInta�: "Dikkat."

Mahkeme Ba�kanl: ":;limdi arama yaplldlgl hususundaki."

Tanlk Behifet Altmta�: "Pardon."

Mahkeme Ba�kanl: "Nokta hemen soruyu belirleme noktasmda IKK :;lube MOdOrlOgOne

giri�i mi kastediyorsunuz yoksa Donanma Komutanllglndaki aramayl ml kastediyorsunuz?"

Sanlk Kadir Sagdlif: "HaYlr Saym Ba�kan Donanma Komutanllgma giri�te az once X-Ray

dendi. Onun X-Ray olmadlgl anla�lldl. Orada gOnlOk giri� iflkl�lan tesadOfi, rastnalt bir �ekilde

mi uyguluyorsunuz yoksa herkesin dOzenli olarak ifantalanna baklyor musunuz? Siz Istihbarat

:;lube MOdOrOsOnOz Klslm Amirligi de size bagll."

... Tanlk Behc;:et Altmtal?: "Ben Istihbarat :;lube MOdOrOyOm. Haylr oranln l?oyle Donanma

Komutanllgmm."

Sanlk Kadir Sagdlif: "Fiziki gOvenlikifiler yaplyor ama."

Tanlk Behifet Altmta�: "Fiziki gOvenlikifileri karargah komutanllgma bagll bize bagll degil.

Yani 0 i�leyi�."

Sanlk Kadir Sagdlif: "Ama aranlyor dediniz yani bilginiz dahilinde oldugunu kabul

ediyorum."

Tanlk Behifet Altmta�: "Evet ifOnkO ben girerken ifantam aranlyor benim."

Sanlk Kadir Sagdlif: "Her gOn mO aranlyor?"

Tanlk Behifet Altmtal?: "Bazen sekebiliyordu ama genelde aranlyor. Ama aranmadlgl

zamanlar da oluyor."

Sanlk Kadir Sagdlif: "Her dOzenli giren 400 ki�i var orada. 400 KJ.smtrr1jirden aramvor

Tanlk Behifet Altmta�: "C;;ok yogun oldugu zama

bazllan atlanabiliyor."

Sanlk Kadir Sagdlif: ":;limdi donanmada gorevl

i3�"rumd'. 86
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Tanlk Behget Altlnta�: "Eve!."

Sanlk Kadir Sagdl9: "Her gOn aranmlyor. Donanma Kurmay Ba�kanlna benzer soruyla

teyit i9in sormak isterim karargahln amiri olarak."

Mahkeme Ba�kanl: " Daha sonraki, �u an tanlkla ilgili."

Sanlk Kadir Sagdl9: "Her gOn aranmlyor."

Mahkeme Ba�kanl: "HaYlr kendi beyanlnl soyledi o. Bu hususta ne biliyorsa onu soyledi."

Sanlk Kadir Sagdl9: "Peki."

Mahkeme Ba�kanl: " Sizin bilginiz farkllysa tabi ki onu daha sonra beyan edersiniz."

Sanlk Kadir Sagdl9: "SaYIn Ba�kanlm karargah yakla�lk 400 ki�i."

Mahkeme Ba�kanl: "Bilgi vermeyin. Belki ba�kasl farkh bir beyanda bulunaeak. Tamam

siz kendiniz bu husustaki beyanlnlzl."

Sanlk Kadir Sagdl9: "Peki."

Mahkeme Ba�kanl: "0 esas hakklndaki savunmanlzda belirtebilirsiniz. Evet sorunuz

varsa buyurun."

Salonda soz almadan konu�anlar oldu, anla�llamadl.

Mahkeme Ba�kanl: "Gerekli ihtar yaplldl diye hallrllyorum. Siz de hatlrlarsanlz

bilmiyorum."

Sanlk Kadir Sagdl9: "Peki personel gOndOzleri giri� yaptlktan sonra mOkerrer giri� 91kl�

yapabilir mi?"

Tanlk Behget Altlnta�: "Yapabilir."

Sanlk Kadir Sagdl9: "Yapabilir. Karargaha orada gorevli olmadlgl halde dl�andan GoleOk

Garnizonunda digerleri de giri� 91kl� yapabilir miT

Tanlk Behget Altlnta�: "Diger askeri personelden bahsediyorsunuz degil mi?"

Sanlk Kadir Sagdl9: "Harp filosunda gorevli olanlar."

Tanlk Behget Altlnta�: "Yapabilir evet giri� 91kl� yapabilir."

Sanlk Kadir Sagdl9: "Karargahln meveudu 400 ki�i. Bu saylnln 1000 ki�iyi 1500 ki�iyi

ge9mesi ihtimali var mi?"

Tanlk Behget Altlnta�: "Evet."

Sanlk Kadir Sagdl9: "Te�ekkOr ederim."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet buyurun Dursun C;:igek."

Sanlk Dursun C;:igek: "06 Arahk 2010 tarihli elektronik posta ihbannl okudunuz. Bu ihbarda

arama ile ilgili bir oda tarifi veya karo tarifi yok."

Tanlk Behget Altlnta�: "Yok."

Sanlk Dursun C;:igek: "$imdi savel igeri girdiginde arama yapllan odayl bulmak i9in birka9

odayl bakma gibi deneme oldu mu?"

Tanlk Behget Altlnta�: "HaYlr olmadl. Savel, SayIn Savel geldi direk Istihbarat Klslm

Amirliginin odaslnln i9ine girdi ve bulundugu karonun Ozerinde ayaglnl vurmak sureti ile

sanlyorum biraz da esprili bir �ekilde "buranln sesi farkh geliyor" �eklinde bir �ey soyledi. Burayl

a9aeaglz dedi."

Sanlk Dursun C;:igek: "Ihbarda bu tarif kesin tarif olmadlgma gore savemln ihbarelyla ozel

ileti�im kanallannm oldugu."

Mahkeme Ba�kanl: "Bakm �ahsm olay hakkmdaki gorgOsO ve bilgisi ile i1gili sorular."

Sanlk Dursun C;:igek: "$imdi buradan bir."

Mahkeme Ba�kanl: "Va da Iddia Makammm ozel ih�rel ile ilgilW)u hususta daha onee

Ba�kan Bey'de a91klamalar da yapml�tl, bulunmu�tu. Evet scfjrunuzu
Sanlk Dursun C;:igek: "Ba�kanlm devam edeeegim "

Mahkeme Ba�kanl: "$ahsm kendisi ile tanlgm/ke.disi ife i1gili olaeak
ederseniz buyurun aksi takdirde ba�ka"

=�""C;",k, "T"dh ""_;m."
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Mahkeme Ba�kanl: " Buyurun."

Sanlk Dursun <;:it;:ek: "Ozel ileti�im kanallanndan bilgi alml� olabilir veya arama anmda

ona kllavuzluk yapan ve 0 karonun Ozerinde."

Mahkeme Ba�kanl: "Halen devam etmektesiniz, sorunuzu alahm."

Sanlk Dursun <;:it;:ek: "OdaYI gosteren bir ki�i olabilir. Bu kapsamda dikkatinizi t;:eken

karargahta gorevli arama esnasmda orada olan bir ki�i var ml? Yani savcmm onOnde giden, 0

karoda duran, �Ophenizi t;:eken bir ki�i var ml?"

Tanlk Beht;:et Altmta�: "Hatlrlamlyorum."

Sanlk Dursun <;:it;:ek: "$ube personelinden bu hard disklerin it;:erisinde ozellikle 5 nolu

hard diskin it;:erisinde sut;: unsuru it;:eren bilgiler oldugunu bilmesine ragmen Slrf sizleri de sut;:a

bula�t1rmak it;:in bunlan size soyleyemeyecek �ekilde kotO niyetli oldugunu dO�OndOgOnOz biri

var ml?"

Tanlk Beht;:et Altmta�: "Yok sanmlyorum."

Sanlk Dursun <;:it;:ek: "Yani personelinizin, �ube personelinin 5 nolu hard diskin it;:erisinde

sut;: unsuru olan bilgileri it;:erdigini bilmediginizi soyleyebilir misiniz, bilmedigini soyleyebilir

misiniz?"

Tanlk Beht;:et A1tmta�: "Soyleyebilirim."

Mahkeme Ba�kanl: " Hard diskin it;:erigini biliyor musunuz? Soruyu bu �ekilde direkt

olarak sorsanlz bence daha uygun olacagl kanaatindeyim."

Sanlk Dursun <;:it;:ek: "Peki hard diskin it;:erigini bilseydiniz veya �ubenizdeki personel

bilseydi."

Mahkeme Ba�kanl: "HaYlr kendi �ahslyla, bu sefer bakm ya bu soru teknigini bir tOrlO

anlatamadlk. Isterseniz soruyu bana sorun ben yonlendireyim. $imdi zaten toleransh olarak

bakm sanlk dogrudan dogruya tanlga soru soramaz ancak Mahkeme araclhgl ile sorar. Ancak

biz toleransl gosteriyoruz. Kar�lhkh soru cevap �ekline donO�Oyor. Ancak bakm bu a�amada

olumsuz �ekilde degerlendiriyor. Olumsuz �ekli ile yani gereksiz zaman kaybma sebebiyet

veriyor. Yorum soruyorsunuz. Direk dogrudan sorunuzu sorun."

Sanlk Dursun <;:it;:ek: "Ba�kanlm ben daha soruyu sormadlm ki Ba�kanlm. Diyorum ki

�unu diyorum; �ayet personeliniz bu."

Mahkeme Ba�kanl: "$ayet personeliniz degil direk sorunuzu sorun. $Ophelendiginiz

kimse var ml, evet ya da haylr ya da hatlrlamlyorum der."

Sanlk Dursun <;:it;:ek: "HaYlr 3.5 saat it;:erisinde, ihbardan sonraki 3.5 saat it;:erisinde sut;:

unsuru it;:eren bu hard diskleri imha etme veya alan dl�ma t;:lkarma imkanmlz var mlydl?"

Mahkeme Ba�kanl: "Soruyu ben size yonlendiriyorum. Hard diskin it;:erigini biliyor

muydunuz?"

Tanlk Beht;:et Altlnta�: "HaYIr."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet ba�ka sorunuz var ml?"

Sanlk Dursun <;:it;:ek: "Bilseydiniz bu hard disklerin bu 3,5 saat it;:erisinde."

Mahkeme Ba�kanl: "Bu sorunun sorulamayacagml soylemi�tim aynl hususu

tekrarhyorum. Evet ba�ka sorunuz yoksa get;:iyorum."

Sanlk Dursun <;:it;:ek: "Ba�kanlm bir sorum daha var. Bu hard diskler veya malzeme

Ozerinde polisin parmak izi incelemesi yaptlgml biliyor musunuz?"

Mahkeme Ba�kanl: "Bu da sorulmu�tu ama buyurun."

Sanlk Dursun <;:it;:ek: "Bu konuda Mahkeme bir ara lrar verdi,
celsedir bu cevap gelmedi. Bunu Heyetin takdirine sunuyoru ."

Mahkeme Ba�kanl: "Tamam ara�tlrllmasml talep ediy rsu

Sanlk Dursun <;:it;:ek: "Eve!." I

�k.m 'B\r� j I
88



T.C. iSTANBUL 10.AGIR CEZA MAHKEMESi (CMK 250 MADDESIILE YETKiLI ) CELSE TARiHi
28.02.2012 ESAS NO: 2010/283 CELSE NO:88 Sayfa:89

Sanlk Fikrel Giine�: "Siz Ekim aYI sonunda Cem l;aglar'm miiracaall iizerine Kemalellin

Yakar'l 9aglrarak bu malzemeleri oradan almasml emrelliniz dogru mu?"

Tanlk Behgel Allmla�: "Eve!."

Sanlk Fikrel Giine�: "Bunun uzerinde Kemaletlin Yakar size gelip sonucu rapor elli miT

Tanlk Behgel Allmla�: "Eve!."

Sanlk Fikrel Giine�: "Peki bu malzemeler sonra lekrar oraya konulmu�."

Tanlk Behgel Allmla�: "Eve!."

Sanlk Fikrel Gune�: "Bunu size lekrar rapor elliler mi?"

Tanlk Behgel Allmla�: "Evel."

Sanlk Fikrel Giine�: "Hangi larihle?"

Tanlk Behgel Allmla�: "Bayramdan sonra."

Sanlk Fikrel Giine�: "Yani aym ka91 oluyor?"

Tanlk Behgel Allmla�: "20-21 Kaslm olabilir. 20 Kaslm yani."

Sanlk Fikrel Gune�: "Kaslm aymm sonlanna dogru."

Tanlk Behgel Allmla�: "Kaslm aymm sonlan eveI2010."

,., Sanlk Fikrel Giine�: "Ve onun iizerine siz Kurmay Ba�kanma gidip."

Tanlk Behgel Allmla�: "Evel."

Sanlk Fikrel Giine�: "Bu olayl rapor elliniz."

Tanlk Behgel Allmla�: "Evel:

Sanlk Fikrel Giine�: "Ve ondan size Kemalellin'in donii�iinii bekleyecegiz bilgisini aldmlz

dogru mu?"

Tanlk Behgel Allmla�: "Evel:

Sanlk Fikrel Giine�: "Peki ba�ka sorum yok."

Mahkeme Ba�kanl: "Bu zalen bu �ekli ile sorulmu�lu. Evel buyurun."

Sanlk Haydar Miicahil $i�lioglu: "Islihbaral $ube Miidiirii olarak bu islihbaral odasmda

lululan nobel hakklnda bazl sorular sormak isliyorum. Nobel sislemi naslldl? Ornegin ak�am

mesai billiklen sonra orada ka9 ki�i kahyordu ve ak�am ka9a kadar kahyordu birinci soru bu?"

Tanlk Behgel Allmla�: "Bu nobel sislemi icap nobeli gibiydi personel azhgl sebebi i1e.

Hem subaylar hem aslsubaylar aYni nobeli IUluyordu �ube miidiirii haricinde. Nobelle sabah 6

gibi en ge9 6 gibi mullaka nobel9i personel sabah nobel mahalline gelir ve nobetle ilgili harekal

odaslyla hazlrhglnl yapar, brifing hazlrhgml yapar. Ak�am saatlerinde de mesai biliminden sonra

�ube miidiirii Kurmay Ba�kanlnm 9lkl�ml bekler. Kurmay Ba�kanm 91kl� saalleri degi�ir. I�le
W kimi giin 9'da 9lkar, kimi gun 8'de 9lkar. $ube Miidiiru de genelde bekler. Kurmay Ba�kanl

91kllklan sonra �ube miidiirii de 91kar ve bu arada nobel9i aslsubayl oradadlr ama en ge9 saal

10'a kadar i�ini bilirir, 10'dan sonra 0 da �eyi lerk eder. Ama bazen daha erken de gilligi

olmu�lur."

Sanlk Haydar Miicahil $i�lioglu: "Yani �unu anhyorum. Ak�am mesai billiklen sonra en

ge9 saal 10'a kadar orada nobel9i kim ise kahyor ve lek ba�ma."

Tanlk Behgel Allmla�: "Tek ba�ma"

Sanlk Haydar Miicahil $i�lioglu: "Artl sabahleyin sabah 6 gibi geliyor. Diger personel i�le

harekal911ar veya siz gelene kadar 6'dan herhalde Tye 8'e veya 7:30'a kadar."

Tanlk Behgel Allmla�: "7:30'a kadar."

Sanlk Haydar Miicahil $i�lioglu: "Gene lek ba�ma."

Tanlk Behgel Allmla�: "Tek ba�ma."

Sanlk Haydar Miicahil $i�lioglu: "Hafta sonu uygulama nas . Gene icap91 ml yok� 0

arkada� gelip gene Islihbaral $ubede lek ba�ma belli siirelerde n" ele devam ediyor muydu "

Tanlk Behgel Allmla�: "Hafta sonu da lek ba�ma n" el IUluyordu. Vine flabah /aynl

�ekilde gelip sabah da nobelini ahyor. Hafta sonIan labi �ra . daha ge9 saalle gji!1iyor. l6lerini
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bitirdikten soma, Kurmay Ba�kanlnm ftlkl�lnI bekledikten sonra aynhyor. GDn ifterisinde ertesi

gDnDn hazlrhgl iftin tekrar esnek saatler tabi bunlar."

Sanlk Haydar MDcahit �i�lioglu: "Eve!."

Tanlk Behftet Altmta�: "Ilia saat 3'te, 4'te degil de yani i�i varsa ak�am B'de de gelebilir.
Tekrar bir hazlrhk yapmak maksadlyla oraya geliyor."

Sanlk Haydar MDcahit �i�lioglu: "Yani bu nobetler tek ki�i tarafmdan tutuluyor."

Tanlk Behftet AllInta�: "Tek ki�i tarafmdan tutuluyor."

Sanlk Haydar MDcahit �i�lioglu: "Oldu te�ekkDr ederim."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet buyurun."

Sanlk Cemal Temizoz: "Istihbarat �ube mDdDrD olarak �ubenize bagll 3 tane klslm
oldugunu ogrendik. GDvenlik klsml, istihbarat klsml ve IKK klsml."

Tanlk Behftet Altmta�: "Eve!."

Sanlk Cemal Temizoz: "Buradaki malzemelerin sadece ylkan malzemeler veya size

intikal etlirilen malzemeler IKK klsmma ml aitT

Tanlk Behftet Altmta�: "C;lkan malzemeleri �u an tam olarak incelemedim ama anladlglm

-- kadanyla istihbarat klsmma ait, gDvenlik klsmma ait malzemeler de var."

Sanlk Cemal Temizoz: "Var, yani bu malzemeleri saklamaktan veya bulundurmaktan

sadece Kemaletlin Yakar sorumlu degil degil mi?"

Tanlk Behftet Altmta�: "HaYlr."

Sanlk Cemal Temizoz: "Peki sizin istihbarat �ube mDdDrD olarak konu�malardan

Kemaletlin Yakar �u �ekilde soylendi diyor. Ben konu�malardan sanki birbirinizle e-maille

maille�mi�iniz gibi anllyorum. Istihbarat �ube mDdDrD olarak kaft odanlz var?"

Tanlk Behftet A1tmta�: "Toplam 4 oda, benim odam dahil."

Sanlk Cemal Temizoz: "4oda."

Tanlk Behftet Altmta�: "Eve!."

Sanlk Cemal Temizoz: "Kaft metre mesafede? Yani 3'er 5'er metre mesafeden her odaya

ula�abilir misiniz?"

Tanlk Behftet Altmta�: "Eve!."

Sanlk Cemal Temizoz: "Peki istihbarat �ube mDdDrD olarak imhasl gereken evraklar sizin

3 tane klsmmlza ait bu evraklar sizin sorumlulugunuzda degil mi?"

Tanlk Behftet A1tmta�: "Eve!."

Sanlk Cemal Temizoz: "Siz bu sorumlulugunuzla i1gili olarak devlet hizmetlerinde

.. sDreklilik esastlr. Esas olduguna gore geftmi� doneme aitlir diye blrakmanlz dogru mu?"

Mahkeme Ba�kanl: "�imdi bakm takdirine dayall olan bir husus."

Tanlk Behftet Altmta�: "Ben."

Mahkeme Ba�kanl: "Yani yapllan olay hakkmdaki gorgDsD ve bilgisi varsa."

Tanlk Behftet Altmta�: "Ben."

Mahkeme Ba�kanl: "Buyurun sorun. Yani sorunuzu, yapllan i�lem siz bu hususta ne

dD�DnDyorsunuz ya da devlet memuriyetinde bu dogru mudur, bunlar ki�inin �ahsi yorumu ile

ilgili olan durumlar, buyurun."

Sanlk Cemal Temizoz: "Kemaletlin Yakar'a bu evraklarla ilgili hard disklerle i1gili olarak

bunlan halledin dediginizde bu halletmeyi halletlim sozDnD yDz yDze mi aldmlzT

Tanlk Behftet Altmta�: "Evet evet

Sanlk Cemal Temizoz: "Peki halledilecek olanlar arasmda hard disklerin olclOO1Jffu biloor

musunuz?"

Mahkeme Ba�kanl: "Bu hususu sormu�tu."

Tanlk Behftet Altmta�: "Evet."

Sanlk Cemal Temizoz: "Peki bu hard disklerin hal

nasll halletligini sormadmlz miT
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Tanlk Behc;:et Altmtal}: "Okudum."

Sanlk Serdar Okan Klrc;:ic;:ek: "Bu iddialan konu olan bilgileri ic;:erdigi iddia edilen 5 nolu

hard diskin l}ubeniz kullanlmma ne zaman verildigini biliyor musunuz?"

Tanlk Behc;:et Altmtal}: "Benim donemimde degil daha Onceki donemde 2008

yanllmlyorsam."

Sanlk Serdar Okan Klrc;:ic;:ek: "Evet 01 Mayls 2008. Daha once kimin kUllanlmmdaydl

bunu biliyor musunuz?"

Tanlk Behc;:et Ailintal}: "$uan hallrlamlyorum."

Sanlk Serdar Okan Klrc;:ic;:ek: "MEBS Bal}kanligl kUllanlmmdaydl."

Mahkeme Bal}kanl: "Cevap vermeyin."

Sanlk Serdar Okan Klrc;:ic;:ek: "Tamam Bal}kanlm."

Mahkeme Bal}kanl: "Evet tanlga soru sormak isteyen var ml?"

Sanlk Serdar Okan Klrc;:ic;:ek: "Devam ediyorum miisaade ederseniz."

Mahkeme Bal}kanl: "Evet buyurun."

Sanlk Serdar Okan Klrc;:ic;:ek: "Size gelmeden once bu hard diskin daha soma donanma

bilirkil}i raporuna gore suga ve oraj planlannm 2004 yllinda bu hard diskte dosya ve eril}iminin

aC;:lldlgl hususu l}ubenizce yapllmll} olabilir mi?"

Mahkeme Bal}kanl: "Hard diskin ic;:erigi ile ilgili bir bilgisinin olmadlgml soyledi. AC;:llip

aC;:llmaYI da dolaylsl i1e 0 husustaki sorunun tekran."

Sanlk Serdar Okan Klrc;:ic;:ek: "Anladlm Bal}kanlm. $ubeniz personeli ic;:erisinde bilgisayar

software ve hardware kullanlml konusunda kurs almll} yiiksek tecriibeye sahip personel var ml?"

Tanlk Behc;:et Altmtal}: "Yok diye biliyorum."

Sanlk Serdar Okan Klrc;:ic;:ek: "Yazllimsal veya donanlmsal bir sorun oldugunda kime

bal}vurursunuz?"

Tanlk Behc;:et Altmtal}: "MEBS Bal}kanligma bal}vururum."

Sanlk Serdar Okan Klrc;:ic;:ek: "Tel}ekkiir ederim Bal}kanlm."

Mahkeme Bal}kanl: "$ubede toplam kac;: personel gorevliydi subay riitbesinde?"

Tanlk Behc;:et Altmtal}: "Subay riitbesinde l}ube miidiirii dahil 4."

Mahkeme Bal}kanl: "4, astsubay riitbesinde?"

Tanlk Behc;:et Altmtal}: "4."

Mahkeme Bal}kanl: "Uzman c;:avul} var mlydl?"

Tanlk Behc;:et Altmtal}: "HaYIr."

Mahkeme Bal}kanl: "Evet, bu 4+4=8 toplam bu 8 kil}inin il}te teknik donanlm veyahut da

yiiksek bilgisayar bilgisi veya teknolojisi kastedildi. Bunlann bilgisinin var olup olmadlgml biliyor

musunuz? Yani siz kendiniz tamam biri sizsiniz. Siz 0 yonde bir bilginiz var ml sizin?"

Tanlk Behc;:et Altmtal}: "HaYlr yani normal bilgisayar kullanlclslYlm ben. Yani herhangi bir

teknik problem oldugunda ona miidahale edemem."

Mahkeme Bal}kanl: "Evet tamam. Buyurun."

Cumhuriyet Savclsl Hiiseyin Kaplan: "Miisaadenizle. Daha once

sorul}turmada Donanma Adli Miil}avirligine bir beyanda bulunrnul}sunuz."

Tanlk Behc;:et Altmtal}: "Evet."

Cumhuriyet Savclsl Hiiseyin Kaplan: "Dogrudur h}rh�lde.
burada aC;:lkladmlz. Oncelikle l}unu soraylm kurmay bal}k nI im
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mu?"

Tanlk Behc;:et Altmtal}: "Sormadlm."

Sanlk Cemal Temizoz: "Bravo."

Mahkeme Bal}kanl: "Evet buyurun yorum yapmayalim. Evet Aydm Bey."

Sanlk Serdar Okan Klrc;:ic;:ek: "Behc;:et Yarbaylm Donanma bilirkil}i raporunu okudunuz

., di orada bulunan

o tarihte yani beyan

may bal}kanl?"
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Tamk Behgel AIlmlal?: "Semih <;:elin'di."

Cumhuriyel Savclsl HOseyin Kaplan: "Semih <;:elin. Peki casusluk sorul?lurmasl ile ilgili

Donanma Komulanllgl Karargahmda hangi larihle arama yaplldl?"

Tanlk Behyel Allmlal?: "Tam larihini hallrlamlyorum ama 25 Ekim'den sonraki bir larihli.

Tam hallrlamlyorum."

Cumhuriyel Savclsl HOseyin Kaplan: "Bayramdan once mi, sonra ml?"

Tamk Behyel Allmlal?: "$imdi orada 2 bayram var hangisi? Tani Ramazan Bayraml da

vard I. Kurban Bayram I da vard I."

Cumhuriyel Savclsl HOseyin Kaplan: "$unu soraylm lam larih olarak. 29 Kaslm 2010

larihinde kurmay bal?kanl ile bu belgelerle ilgili, daha dogrusu dokOmanlarla i1gili ortada bulunan

il?le imhasl ile ilgili bir konul?manlz olmul? Bu Gokhan Albaya verdiginiz beyanda."

Tanlk Behyel Alllnlal?: "Eve!."

Cumhuriyel Savclsl HOseyin Kaplan: "Kurmay Bal?kam size ne soyledi? Yani sebebini

l?imdi a91kladmlz da orada lam a9lklanmamll? ondan dolayl soruyorum. ImhaYI niye erteletli?"

Tamk Behgel Allmlal?: "lmhaYI l?undan dolayl erteletli. $imdi ben labi bana bu

malzemelerin Kemaletlin Binbal?1 larafmdan oraya kondugu soylenince ben de Kemaletlin

binbal?'yl on plana ylkannca kendisi de bana yani Kemaletlin binbal?mm casuslukla adl geyiyor,

l?u anda bOyle bir l?ey olursa yanlll? anlal?llIr. Bir imha il?lemi yaplllrsa hani delil karartmasl sayllir

l?eklinde anlal?lllr. 0 yOzden kendisinin gelmesini bekle, iyerigini biliyor musun diye sordu bana.

Ben iyerigini bilmiyorum dedim. Bir gelsin, bir her l?eyin iyerigine bakm ondan soma yapm dedi."

Mahkeme Bal?kam: "Boyle bir l?Opheye kaplldlgmlzda Askeri Savclllga haber vermeniz

gerekmez mi? Bir delil kararma ihlimali olabilme ihlimali dogdu diyorsunuz. Nihayelinde de 0

evraklann iyerisinde su9 unsuru ya da sUy unsuru olabilecek deli I nileliginde belgeler var oldugu

da anlal?lllr olmall ki yani olabilir il?le boyle bir husus var diye. Askeri Savclllga haber vermeniz

gerekmez mi en azmdan?"

Cumhuriyel Savclsl HOseyin Kaplan: "Yok l?unu soraylm, madem."

Mahkeme Bal?kanl: "MOsaade edin sorumun cevabml alamadlm Saym Savclm."

Cumhuriyel Savclsl HOseyin Kaplan: "Bir deli I varsa Savc,lIga nasll inlikal eder."

Mahkeme Bal?kanl: "1 saniye."

Tanlk Behyel AIlmlal?: "<;:ok yok bOyOk bir l?Ophe degildi bu. Yani Askeri Savclliga inlikal

etlirecek kadar bir l?Ophe degildi bu."

Mahkeme Bal?kam: "$imdi Askeri Savclllga inlikal etlirme aylsmdan."

Tanlk Behyel Allmlal?: "Yani l?imdi."

Mahkeme Bal?kam: "BOyOk bir l?Ophe degildi. $imdi mOdOrlOgOnO yapmll? oldugunuz bir

birimde Erdin9 Y,ld,z geliyor bir l?ey soylOyor, Cem <;:aglar geliyor bal?ka bir l?ey soylOyor. Il?le

Kemaletlin Yakar geliyor farkll bir l?ey soylOyor. Her birine bir emir veriyorsunuz. Sonra bu

emirlerin yerine gelirildigi hususunda size bir bilgiler veriliyor. Halbuki yerine gelirilmedigini

beyan ediyorsunuz. Ondan soma lekrar bunlann bal?ka bir yere konuldugunu duyunca kurmay

bal?kanma haber verdiginizi, bunun Ozerine de bunlann yapllmakla olan veya il?le bir sorul?lurma

nedeninde delil olabilecegi, buna ragmen hala bir l?Ophe olul?muyor mu sizde?"

Tanlk Behyel Allmlal?: "HaYlr l?Ophe l?oyle bakm, ben bunu ikinci defa ogrendigimde zalen

Kaslm'm 20'sinden sonraki bir larihli ve 29'unda konul?lum. $eyin gelmesine de Kemaletlin

Binbal?mm gelmesine de az bir sOre vardl. Yanllmlyorsam 10 Arallk'll denecekli."

Mahkeme Bal?kam: "Peki."

Cumhuriyel Savclsl HOseyin Kaplan: "Yok l?unu soruy

Mahkeme Bal?kam: "Buyurun Savcl Bey."

Cumhuriyel Savclsl HOseyin Kaplan: "Bal?k�,m.

iyeriyor. 1.) Bu belgelerde delil var ise ve Kemaletlin Y kar7'

olabilecegi dOl?OnOIOyor ise Kemaletlin Yakar'a bu bel ler i

1:7«;

..

..

T.C. iSTANBUL 10.AGIR CEZA MAHKEMESi ( CMK 250 MADDESi iLE YETKILI ) CELSE TARiHi
28.02.2012 ESAS NO: 2010/283 CELSE NO:88 Sayfa:92

92

im�isoylediginiz sozler l�nakuz
ca sluk sorul?lurmasl i� il iii delil

cel lmek dogru bir l?eyJ1idi ?"



Salonda soz almadan konul?anlar oldu, anlal?llamadl.

Mahkeme Bal?kam: "1 saniye Avukat Hamm, 1 saniye."

Cumhuriyet Savclsl HOseyin Kaplan: "$imdi soylenen soz o. Bunlar deli I. "

Tamk Beh�et Altlntal?: "Savcl Bey."

Cumhuriyet Savclsl HOseyin Kaplan: "Casusluk sorul?turmaslnln delilleri vardl."

Mahkeme Bal?kam: "Savcl Bey sorunuz netlel?ti 1 saniye, 1 saniye."

Cumhuriyet Savclsl HOseyin Kaplan: "Kemalettin Yakar yurtdll?lndan donOnce

inceleyecek, madem Kemalettin Yakar'ln birtaklm delilleri var casusluk sorui}turmasl ile i1gili."

Mahkeme Bai}kam: "1dakika"

Cumhuriyet Savclsl HOseyin Kaplan: "Kemalettin Yakar'a bunu teslim etmek kurda kuzu

teslim etmek degil midir?"

Tamk Beh�et Altlntai}: "Ona zaten teslim etmek degil. Yani tabi ki ona teslim edilmeyecek

bu. Kurda kuzu teslim etmek i}eklinde degildi. $imdi boyle bir ii}lem yapllmaslnln l?u anda uygun

olmayacaglnl soyledi yani."

Cumhuriyet Savclsl HOseyin Kaplan: "$imdi siz l?unu mu."

Tamk Beh�et Altlntai}: "$imdi bir l?ey var ortada Kemalettin Yakar ile ilgili de bir taklm

bilgiler var, casusluk sorul?turmasl ile ilgili birtaklm i}eyler var. 0 yOzden yani i}u anda bOyle bir

ii}lem yapllmaslnln uygun olmadlglnl soyledi bana."

Cumhuriyet Savclsl HOseyin Kaplan: "Yani bunlar IVlr zlvlr i}eylerdi diyorsunuz. Yani

ortahkta gezen �op diyorsunuz. Yani 0 kadar onemli oldugunu niye dOl?OndOnOz? Ya da i}unu

soraylm Gokhan Albay size onu soylemii} de deli I olabilir demii}. Acaba Gokhan Albay bunlarda

Kemalettin Yakar'ln �ok onemli dokOmanlan vardlr, olabilir onu da ekleyelim mi dedi?"

Tamk Beh�et Altlntai}: "HaYlr oyle bir i}ey demedi."

Cumhuriyet Savclsl HOseyin Kaplan: "Tamam Sayln Bal?kamm."

Mahkeme Bai}kanl: "Evet sorumu soracakslnlz?"

Salonda soz almadan konui}anlar oldu, anlai}llamadl.

Mahkeme Bal?kam: "Evet soru sormak isteyen var ml?"

Salonda soz almadan konul?anlar oldu, anlai}llamadl.

Mahkeme Bai}kam: "Ben anladlglml neyse konui}ulanlardan anladlm. $u an soz hakkl

savunma a�lslndan vermiyorum. $imdi bu i}ekli i1e kO�Ok bir i}Ophe dediniz ya normal i}artlar

altlnda bOyOk bir l?Ophe olsaydl bu yani sizce buna el koyar mlydlmz? Daha gOvenli bir alana

allmp bununla ilgili. "

Tanlk Beh�et Altlntai}: "Zaten evet i}Ophe olsaydl kesinlikle buna el konulurdu yani. $Ophe

olmadlgl i�in yani bunlar imha edilmek Ozere blrakllmll? malzemelerdi."

Mahkeme Bai}kam: "Ama size dogrudan dogruya hani bunlann i}u an ii}te hani kendi

beyanlmzla soyIOyorsunuz."

Tamk Beh�et Altlntai}: "Evet."

Mahkeme Bai}kam: "Delil karartma olabilecegi hususu soylenince yine de bir i}Ophe

olul?muyor mu? Il?te slklntl buradan kaynaklamyor diye dOl?OnOyorum."

Tanlk Beh�et Altlntal?: "Ya oyle bir l?Ophe olul?madl."

Mahkeme Bal?kam: "Peki tamam evet buyurun."

Salonda soz almadan konui}anlar oldu, anlal?llamadl.

Mahkeme Bai}kam: "$imdi bakln dOzen a�lslndan vaktimiz var, herkese soz v'

Buyurun i}imdi Ali Deniz Kutluk."

Salonda soz almadan konui}anlar oldu, anlal?llal1)i;ldl.

Mahkeme Bai}kam: "Avukat Hanlm 1 saniye, /,�Ii Deniz Kut

verecegiz buyurun."

Salonda soz almadan konul?anlar oldu, anlai}llar;fladl.

Sanlk Ali Deniz Kutluk: "Efendim ben avukat ol�Jak dedil s�nlk olarak sormak isti

=trb 'llA /\( l�
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Mahkeme Ba�kanl: "Avukat Hanlm bir mOsaade edin."

Sanlk Ali Deniz Kutluk: "Bir yanh� anla�lImaYI ortadan belki kaldlrabiliriz diye."

Mahkeme Ba�kanl: "CMK 48 ve 45'deki haklarmlzl hatlrlatml�tlm. Bu hususta zaten yani

haklannlzl biliyorsunuz evet buyurun."

Sanlk Ali Deniz Kutluk: "Sizin bagh oldugunuz karargahta bir ozel karargah bir de sizin

9all�tlgmlz genel karargah var. Bu aynml biliyorsunuz degil mi? Karargahlarda direk komuta

katlna servis veren bir ozel karargah var ki i9inde adli mO�avir, ozel sekreteri gibi dogrudan

komutanm emri ile i� yapanlar var. Bir de sizlerin 9ah�t1gmlz ve kurmay ba�kanm altmda

harekat, istihbarat, personel, lojistik gibi dallara aynlml� genel karargah var. Bu aynmm farkmda

mlsmlz?"

Tanlk Behget A1tmta�: "Evet."

Sanlk Ali Deniz Kutluk: "Siz isteseniz dahi komutan karar vermedikge bir ad Ii soru�turma

ba�latllamaz. Dogru mu?"

Tanlk Behget A1tmta�: "Evet."

Sanlk Ali Deniz Kutluk: "0 zaman sizin bir adli soru�turma ba�latma konusunda olsa olsa

... Ost makamlannlza ancak �Ophelerinizi aktarmak, yazacagmlz talimata gore hareket etmek

mecburiyetiniz var dogru mu?"

Tanlk Behget Altmta�: "Dogru."

Sanlk Ali Deniz Kutluk: "0 zaman bu biraz ewel ya�anan tartl�mada hani normal �Ophe,

makul �Ophe, duyum, bilgi kirliliginden su9 atlml, 9amur atlml, medya Ozerinden lekelenme gibi."

Mahkeme Ba�kanl: "Yorumlamadan ziyade sorunuzun cevabml verdi."

Sanlk Ali Deniz Kutluk: "<;e�itli."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet sorunuzu anladlk."

Sanlk Ali Deniz Kutluk: "Sualimi soruyorum Saym Ba�kanlm."

Mahkeme Ba�kanl: "Cevabml da."

Sanlk Ali Deniz Kutluk: "Ama ben soruyu bitirmedim."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet ama soru sormuyorsunuz 0 zaman."

Sanlk Ali Deniz Kutluk: "Soru soruyorum efendim, soru soruyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Sorunuzu sorun buyurun."

Sanlk Ali Deniz Kutluk: "Gibi degi�ik bilgiler girer istihbarat 9ah�anlannm onOne. Tabi

bunlarm her biri bir sOre soma ba�ka bilgilerle teyit edildigi zaman ancak anlam ifade eder dogru

mu?"

Mahkeme Ba�kanl: "Bakm gorevini tarif ediyorsunuz ya da gorevini anlatlyorsunuz."

Sanlk Ali Deniz Kutluk: "Anlatmlyorum efendim."

Mahkeme Ba�kanl: "Sorunuz neyse sorunuzu alahm."

Sanlk Ali Deniz Kutluk: "Efendim teyit etmek i9in."

Mahkeme Ba�kanl: "Bilmiyordur kendisi belki de. Yani sizin tarifinize ihtiyaci yok."

Sanlk Ali Deniz Kutluk: "Efendim ben sordum sualimi Saym Ba�kan."

Mahkeme Ba�kanl: "Kendisi bir deniz subayl."

Sanlk Ali Deniz Kutluk: "Efendim ben deniz."

Mahkeme Ba�kanl: "Buyurun sorunuzu alahm."

Sanlk Ali Deniz Kutluk: "Saym Ba�kan her deniz subayl aynl background d�iyorlar

..

Mahkeme Ba�kanl: "Ya olabilir ben 0 da.

Sanlk Ali Deniz Kutluk: "Ben sualimi."

Mahkeme Ba�kanl: "Herkesin alglsl da farkhdlr, �19iSi� farkhdlr. Aynl kurulnun
igerisinde olmasma ragmen bilgisi de yetersizdir. 0 konul.rda hi9bir, �ey soylemiyorum."

Sanlk Ali Deniz Kutluk: "Efendim ben kendi bil!li v gor OsOne dayah olar,

/
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Mahkeme Bai?kam: "Evet sorunuzu dogrudan."

Sanlk Ali Deniz Kutluk: "Sorum i?udur efendim."

Mahkeme Bai?kam: "Evet buyurun."

Sanlk Ali Deniz Kutluk: "Bir size bagll personel i�in herhangi bir yerde ge�en bir bilgi

tarafmlzdan anlamlandlnlmadan, teyit edilmeden, bu bilginin sahibi belli olmadan, ihbar yapan

adma altma ismini koymadan size ulai?tlgl zaman siz bu bilgiyi allp 0 kii?iyi lekelemek i�in kullanlr

mlslmz? Hemen sorui?turma bai?latllmak Ozere komutammza gCitOrOr mOsOnOz? Yoksa bekler

inceleme yapar bu bilginin �ogalmasml birbirini teyit eden hale gelip ki teknik adl korelasyondur.

Korele edilmesini saglar ondan soma ml bu bilgiye ii?lem yaparsmlz?"

Tanlk Beh�et Altmtai?: "Evet ondan soma ii?lem yapanm."

Samk Ali Deniz Kutluk: "Tei?ekkOr ederim."

Mahkeme Bai?kam: "Avukat Hamm sorunuz mu var? Buyurun."

Bir klslm samklar mOdafii Av. l?ule Nazhoglu Erol: "l?imdi sCiyledikleriniz Saym Savclm

tarafmdan zannediyorum yanhi? anlai?lldl. l?unu mu sCiylemek istediniz soruyorum, soruyorum."

Mahkeme Bai?kam: "l?unu mu sCiylemek istediniz i?eklinde."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. l?ule Nazlloglu Erol: "Yorum yapmlyorum haYlr, haYIr."

Mahkeme Bai?kam: "SCizlerinizi kesiyorum Ali Fahir Kayacan'a soru i�in veriyorum."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. l?ule Nazhoglu Erol: "Soruyorum Saym Bai?kamm IO!fen

soru soruyorum. Soru soracaglm."

Mahkeme Bai?kanl: "Kapatm evet buyurun."

Salonda sCiz almadan konui?anlar oldu, anlai?llamadl.

Bir klslm samklar mOdafii Av. Ali Fahir Kayacan: "Efendim ben Ceza Muhakemesi

Kanununun 215. maddesi amir hOkmO uyannca tamgm beyanlanna kari?1 beyanda bulunacaglm.

Soru sorma."

Mahkeme Bai?kam: "l?u anda 0 ai?amaya ge�mii? degiliz."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Ali Fahir Kayacan: "Efendim hangi ai?ama tamk."

Mahkeme Bai?kanl: "Sorunuz varsa tanlga sorun. Bakm i?u anda tanlgm olay hakkmdaki

gorgOsO ile bilgisi ile ilgili olan husus henOz bitmedi. Ondan dolayl zaten bir kere

tamamlanmadlgmdan bu i?ekli lie sizin bir beyanda bulunmanlz."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Ali Fahir Kayacan: "Tamam soru, soru, soru 0 zaman."

Mahkeme Bai?kanl: "Buyurun."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Ali Fahir Kayacan: "l?imdi bakm i?Ciyle. Daha dogrusu i?imdi

Saym Iddia Makaml ve zatlaliniz bazl sorular sordular, haYlr bunu yanhi? anlamaym IOtfen."

Mahkeme Bai?kam: "Eve!."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Ali Fahir Kayacan: "LOtfen yani ben bunu bir katkl

anlammda bakm efendim. Ihmal edilen bir nokta var. Bu sanlk i?u anda sorulan hani hi� mi

i?Ophe duymadmlz gibi sorulardan yargllanIYor."

Mahkeme Bai?kanl: "Eve!."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Ali Fahir Kayacan: "Bai?ka bir davadan."

Mahkeme Bai?kam: "Haklannl hallrlattlm, haklanm da sCiyledim. Yeniden tekrar etlim.

l?imdiye kadar dinlemii? oldugumuz."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Ali Fahir Kayacan: "HaYlr bir de i?imdi ba

Mahkeme Bai?kam: "Tanlklardan hi�birine 0 hakkl tekrarlamadlm."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Ali Fahir Kayacan: "Ev�!. 0 l}aklmdan yani 0 sortulara
asllnda burada cevap vermeme hakkl da var."

Mahkeme Bai?kam: "Onu da soyledim."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Ali Fahir Kayac

Ceza Muhakemesi."
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Bir klSlm sanlklar miidafii Av. Ali Fahir Kayacan: "�imdi efendim tanlk hukuki degil."

Mahkeme Ba�kanl: "Kendisine zarar dokunabilecek bir hususu."

Bir klslm sanlklar miidafii Av. Ali Fahir Kayacan: "Tanlk hukuki degil."

Mahkeme Ba�kanl: "Ali Deniz Kutluk'un dedigi gibi kendisi eger yani bu egitimi alml�.

konu�ulanlan da anllyor seviyede insan ise herhalde haklannl da anladlgl kanaatindeyim."

Bir klslm sanlklar miidafii Av. Ali Fahir Kayacan: "�imdi biz tabi orada miidahale edersek

efendim miidahale etmi� pozisyonuna dii�memek i�in ben miidahale etmedim. Asltnda

yargllandlgl konuyla ili�kili olabilecek konularda dinlenecek tanlga yemin verilmesi de yasa

olarak tam uygun degildir."

Mahkeme Ba�kanl: "Tamam katktnizi aldlk Avukat Bey."

Bir klslm sanlklar miidafii Av. Ali Fahir Kayacan: "Yeminsiz olarak da dinlenebilir."

Mahkeme Ba�kanl: "Sorunuz var ml?"

Bir klslm sanlklar miidafii Av. Ali Fahir Kayacan: "Ben sorulann yargllandlgl konulara

ili�kin olmastnl vurguluyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki tamam."

• Bir klslm sanlklar miidafii Av. Ali Fahir Kayacan: "Te�ekkiir ederim."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet buyurun."

Bir klslm sanlklar miidafii Av. Ihsan Nuri Tezel: "Beh�et YarbaYlm bu 29 Kaslm'da

Kurmay Ba�kanlyla gorii�tiigiiniizde casusluk iddialan oldugunu Kemalettin Binba�1 hakktnda

soylediniz. Peki daha once 24-25 Ekim tarihlerini tam hatlrlamlyorsunuz ama Golciik ve

Karamiirsel bolgesinde yakla�lk 20-25 subay hakktnda kamuoyunda askeri casusluk ve fuhu�

�etesi olarak bilinen ve sizin istihbarat kattnda da arama yapllan aYni hazlrllk soru�turmasl

2010/1003 Esas saylll soru�turma kapsamtnda yakla�lk sanlyorum 20-25 subaytn gozalttna

allndl, ev ve i�yerleri arandl. Bu kapsamda Donanma Komutanllgtnda da bazl yerler arandl ve

bu ki�iler askeri casusluk soru�turmasl kapsamtnda gozaltlna allndl. Bunlann arastnda

Kemalettin Binba�1 var mlydl?"

Tanlk Beh�et Alttnta�: "Yoktu."

Bir klslm sanlklar miidafii Av. Ihsan Nuri Tezel: "Peki Savclllgtn �iipheli olarak, askeri

casusluk dosyastnda �iipheli olarak gormedigi Kemalettin Binba�1 hakktnda siz ve Kurmay

Ba�kanl konu�manlzda hangi sebeple casusluk soru�turmasl hakktnda, onun hakktnda �iipheler

oldugunu degerlendirdiniz?"

Mahkeme Ba�kanl: "Bu husus a�lkllga kavu�tu. Evet ba�ka, arkadan Erdin� Ylldlz."

.... Sanlk Erdin� YlldlZ: " Beh�et Yarbaylm arama saat ka�ta ba�ladl?"

Tanlk Beh�et Alttnta�: "18:30'du yanllmlyorsam."

Sanlk Erdin� Ylldlz: "Ihbar mailinde istihbarat �ubede gorevli kimlerin isimleri vardl?"

Tanlk Beh�et Alttnta�: "Ihbar mailinde 5 ki�inin ismi vardl."

Sanlk Erdin� YlldlZ: "Istihbarat �ubede gorevli."

Tanlk Beh�et Alttnta�: "Istihbarat �ubede gorevli Kemalettin Yakar ve sizin adlnlz Erdin�

YlldIZ."

Sanlk Erdin� YlldlZ: "Bizler Kemalettin Yakar ve ben hangi odada gorev yaplyorduk?"

Tanlk Beh�et Alttnta�: "IKK Klslm odastnda."

Sanlk Erdin� YlldlZ: "Peki IKK Klslm Amirligi saat ka�ta arandl?"

Tanlk Beh�et Alttnta�: "IKK Klslm Amirligi yanllmlyorsam 23:00'dan son

Sanlk Erdin� YlldlZ: "Evet."

Tanlk Beh�et Alttnta�: "18:30'da ba�ladl ama 23:00'd n sonra ara

Sanlk Erdin� YlldlZ: "Peki bu arada ge�en 5-6taat k siire za nda IKK Klslm A irlig
odasl arama yapllacagl soylenmesine ragmen herhan i bir emniyete IIndl ml, miihiirle di mi

vesaire bir �ey yaplldl ml?" !
Tanlk Beh�et Alttnta�: "HaYlr allnmadl." !

l I \ I
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Sanlk Erdiny YlldlZ: "5-6 saat oyle kontrolsuz kaldl yanl. Arama yapllacagl soylendi 0

�ekilde kaldl degil mi?"

Tanlk Behyet Altrnta�: "Evet."

Sanlk Erdiny YlldlZ: "IKK Klslm Amirliginde dolaplarda bulunan CD ve evraklara kuruma

ait mi diye soruldu mu?"

Mahkeme Ba�kanl: "Bakrn bu soru sorulmu�tu."

Salonda soz almadan konu�anlar oldu. anla�llamadl.

Mahkeme Ba�kanl: "Tamam 0 zemindeki ylktlgl iddia edilen hususlarla ilgili. Evet

buyurun."

Sanlk Erdiny YlldlZ: "Bu IKK Klslm Amirligi ile ilgill. Soru soruldu mu?"

Tanlk Behyet Altrnta�: "Tam hatlrlamlyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Yok sorulmadl."

Tanlk Behyet Altrnta�: "Hallrlayamlyorum soruyu."

Sanlk Erdiny YJldlz: "Hallrlamlyorsunuz."

Tanlk Behyet Altrnta�: "Evet."

_ Sanlk Erdiny YlldlZ: "Orada herhangi bir evraka ya da dokumana el konuldu mu?"

Tanlk Behyet Altrnta�: "HaYlr."

Sanlk Erdiny YlldlZ: "Peki te�ekkur ederim."

Mahkeme Ba�kanl: "Siz sormu�tunuz herhalde."

Sanlk Recep Rlfkl Durusoy: "HaYlr arkada�a sormadlm Sayrn Ba�kanlm."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet. $imdi oncelikle kayda geymesi noktasrnda Av. Ihsan Nuri

Tezel siz isminizi soylemi� miydiniz? Evet buyurun."

Sanlk Recep Rlfkl Durusoy: "Sayrn Ba�kanlm sorum �u. Arkada�lm size Cem <;:aglar

gelip Kemalletin Yakar buraya bu malzemeleri sakladl dediginde hiy aklinlzda ya bu Kemalettin

Yakar balyoz ya da casuslukla ilgili bilgi/belgeleri de buraya saklaml� olabilir diye bir �uphe

olu�tu mu?"

Tanlk Behyet Altrnta�: "Sakladl diye bir tabir kullanmadl."

Sanlk Recep Rlfkl Durusoy: "Yani saklaml�tlr saklaml� olabilir diye, koymu� olabilir diye.

Koydugu tarihte, 0 koydugu tarihte oyle bir �uphe iyinizde olu�tu mu?"

Tanlk Behyet Altrnta�: "HaYlr olu�madl."

Sanlk Recep Rlfkl Durusoy: "Te�ekkur ederim."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet �imdi sizin istanbul 13. Aglr Ceza Mahkemesi huzurunda."

... Salonda soz almadan konu�anlar oldu, anla�llamadl.

Mahkeme Ba�kanl: "Var ml? Buyurun."

Sanlk Deniz Cora: "Donanma Komutanllgrnda goreve ba�ladlglnlz tarihten itibaren 06

Arallk 2010 tarihine kadar istihbarat klsmrnda kay kere onanm faaliyeti yaplldl hatlrliyor

musunuz, tarihlerini yani kaba tarihlerini?"

Tanlk Behyet Altrnta�: "Onanm faaliyeti yapJldl ama kay defa oldugu soyleyemeyecegim."

Sanlk Deniz Cora: "Peki birden fazla mlydl?"

Tanlk Behyet AllInta�: "Birden fazlaydl."

Sanlk Deniz Cora: "Peki te�ekkur ederim."

Mahkeme Ba�kanl: "Soru yok herhalde."

Sanlk Ali Semih <;:etin: "Ba�kanlm."

Mahkeme Ba�kanl: "Buyurun."

Sanlk Ali Semih <;:etin: "Son bir soru. Musaadenizl

Mahkeme Ba�kanl: "Buyurun."

Sanlk Ali Semih <;:etin: "Behyet YarbaYI� �malletin Y rbayla ilgili konu
goru�tugumuzde size ben Kemaletlin Yarbayrn casuslu sor �turmaslyl ilgili bir �uphelfoldu

konusunda bir imada ml bulundum, yoksa bazl interne sit erinde ve asrn yayrn orgHnlann
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Kemale!tin Yakar'm adl ge9iyor �imdi yoklugunda bu belgeleri imha edersiniz sizin ve onun ba�1

belaya girer. 90nkO delil kararttl derler a91klayamazsmlz ml dedim?"

Tamk Behget A1tmta�: "Aynen bu �ekilde soylemi�tiniz."

Samk Semih getin: "Te�ekkOr ederim."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet son karanmz herhalde soru yok. Istanbul 13. Aglr Ceza

Mahkemesi huzurunda klasor 71, dizi 200 ve 202 arasmda bir beyammz var. Aynl �ekilde klasor

71, dizi 252 ile 255 arasmda Istanbul Cumhuriyet Ba�savelllgmda vermi� oldugunuz bir

beyammz var. Vine klasor 50, dizi 273 He 274 arasmda disiplin ya da idari soru�turma

kapsammda vermi� oldugunuz bir beyanmlz var. Huzurdaki beyanlar He bu daha oneeki vermi�

oldugunuz beyanlar arasmda var oldugu da 91kabileeek veyahut da geli�kili olan hususlarda

giderilmeye 9all�lldl. Bu konuda beyanmlz almdl. CMK'nm 61. maddesi uyannea yapml�

oldugunuz bir masraf var ise konaklama yahut da ia�e bu noktada Mahkememize yazlll olarak

bir mOraeaatmlz bulundugu takdirde sarf karan admlza tanzim edileeektir. Evet Tamklardan

OgOn GOren."

Salonda soz almadan konu�anlar oldu, anla�t1amadl.

Mahkeme Ba�kanl: "$u a�amada 0 yonde soz hakkl vermiyoruz Avukat Bey buyurun."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Ali Fahir Kayaean: "Saym ba�kan kanun tanlgm

dinlenmesinden sonra diyor."

Mahkeme Ba�kam: "Ama hangi a�amada oldugu soylemiyor, buyurun."

Bir klSlm samklar mOdafii Av. Ali Fahir Kayaean: "HaYlr tutanaga ge9sin diye."

Mahkeme Ba�kam: "Tamam a9m, a9m."

Bir klslm samklar mOdafii Av. Ali Fahir Kayaean: "Tanlgm dinlenmesi bitmi�tir. Ceza

Muhakemesi Yasasmm 215. maddesinin amir hOkmO tanlgm dinlenmesinden sonra sanlk

mOdafilerine ve samklara ne diyeeekieri sorulur hOkmOne amirdir. Bu hOkOm gereginee tanlk

beyanlanna kar�l, tamk ifadesine kar�1 beyanda bulunmak istiyorum."

Mahkeme Ba�kam: "Evet �imdi dosyadaki samk saylsmm miktan, dinieneeek tamklann

saylsl, aynl �eklide dosyanm kapsaml nazara allnarak bunlar blok duru�ma olmasl nedeniyle

talepler bolOmOnde bu hususta samklara ve sanlk mOdafilerine bu konuda soz verileeeginden

dolayl talebin reddine oy birligi ile karar verildi. Tefim He a91k yargllamaya devam olundu. OgOn

GOren tamk huzura allyoruz. Kimlik tespitiniz yaplldlgl slrada ayakta olun buyurun. Tanlk OgOn

GOren. Baba adl?"

Tanlk OgOn GOren: "Ali Sami."

Mahkeme Ba�kanl: "Anne ad!?"

Tamk OgOn GOren: "Saeide."

Mahkeme Ba�kanl: "Dogum tarihiniz?"

Tanlk OgOn GOren: "26 Mart 1970."

Mahkeme Ba�kam: "Size ula�llabileeek bir adres verir misiniz?"

Tamk OgOn GOren: "Esenler Mahallesi, 18 Mart Sitesi, A Blok, Daire 12, 9anakkale."

Mahkeme Ba�kam: "Tamam. Tamgm kimliQi 9anakkale Merkez NOfus MOdOrlOgOnden

verilen 13.12.2000 tarihli resimli nOfus hOviyet eOzdanmdan teyit edildi. $imdi sabahki sizleri

dl�an almazdan ewel sanlklann listesi tarafmlza mOba�ir vasltaslyla elden verilmi�ti. Bu listeyi

ineelediniz miT

Tanlk OgOn GOren: "Eve!."

Mahkeme Ba�kanl: "Bu Iistede akraballk, evlatllk, ni�anllllk, evlilik ba lyle herhangi

bir akraballk bagl ya da dostluk dO�manllk �ekliyle herhangi �ir i1i�kiniz 01 u kimse var m!?"

Tamk OgOn GOren: "Herhangi bir dostluk dO�manll� yok. (Ieee belirli bir zamanda

mesai yaptlglm mesai arkada�lan var."

Mahkeme Ba�kanl: "Bu tamdlgmlz sanlklann i!limleri

Tanlk OgOn GOren: "Erdin9 YlldlZ, Behget AltmJa�,
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Mahkeme Bai?kam: "Evet.

Tamk OgOn GOren: "Semih Cetin."

Mahkeme Bai?kanl: "Evet sanlklardan bir klSmtnl tanlyorsunuz."

Tamk OgOn GOren: "Bir klSmtnl mesaiden."

Mahkeme Bai?kam: "Tamgtn tanlkllk yapmaya engel hali olmadlgl anlai?lldl. Tamga

CMK'ntn 53. maddesi uyannca atlll sUylama konusundaki gorgO ve bilgisini geryege uygun

i?ekilde soylemesi gerektigi, aksi takdirde hakktnda yalan tamkllk suyundan ii?lem yapilip

neticesinde de yalan tamkllgtn sabit olmasl halinde cezalandlnlacagl, dogruyu soyleyecegi

hususunda yemin ettirilecegi, durui?ma salonundan Mahkeme Heyeti taraftndan aylk olarak izin

verilmedikye salonu terk edemeyecegi hususlan anlatlldl. Tamga CMK'ntn 55. maddesi uyannca

bildigimi dosdogru soyleyecegime namusum ve vicdamm Ozerine yemin ederim. Yemini

tekrarlaytn."

Tamk OgOn GOren: "Bildigimi."

Mahkeme Bai?kam: "Dosdogru soyleyecegime."

Tamk OgOn GOren: "Dosdogru soyleyecegime."

.. Mahkeme Bai?kam: "Namusum ve vicdamm Ozerine yemin ederim."

Tanlk OgOn GOren: "Namusum ve vicdamm Ozerine yemin ederim."

Mahkeme Bai?kam: "$eklinde yemini yaptlrlldl. Tamga sanlklara atlll suyun ozelle TOrkiye

Cumhuriyeti HOkOmetini cebren Iskat veya vazife gormekten men etmeye tei?ebbOs etmek

iddiasl oldugu anlatlldl. CMK'mn 48. maddesi uyannca kendisi ya da CMK 45/1. madde de

belirtilen nii?anllsl, bOi?anmli? dahi olsa ei?i, kan hlslmliQIndan veya kaytn hlslmllgtndan Ost soy

veya alt soyu, OyOncO derece dahil kan veya ikinci derece dahil kaytn hlslmlan, evlatllk bagtntn

olmasl halinde bu kii?iler hakktnda ceza kovui?turmastna ugratabilecek nitelikte olan sorulara

cevap vermekten yekinebilecegi hususlan bildirildi. Tamktan olay hakktndaki gorgOsO ve bilgisi

soruldu. Gerek kendiniz ya da gerek yaktnlanmzla ilgili sorulan sorularla cezai kovui?turmaya

sebebiyet verilecek durumdaki sorulara cevap vermek zorunda degilsiniz."

Tanlk OgOn GOren: "Evet."

Mahkeme Bai?kam: "Bu akraballk ilii?kisi ile ilgili olarak tereddOde dOi?mOi? oldugunuz bir

noktada Mahkememiz size yardimci olacaktlr. Evet sUylama aylstndan bir bilginiz, bir gorgOnOz

var ml?"

Tamk OgOn GOren: "Daha ewel yaklai?lk 1 sene oluyor ifade verdik Istanbul Bei?iktai?

Adliyesi'nde. Ifademde oldugu gibi."

..... Mahkeme Bai?kam: "Daha once Savclilk Makamtnda vermii? oldugunuz beyanlanmz

dogru mu?"

Tanlk OgOn GOren: "Evet aynen."

Mahkeme Bai?kam: "Evet bai?ka beyanda bulundunuz mu?"

Tamk OgOn GOren: "Yok haylr."

Mahkeme Bai?kanl: "Askeri Savclilkta ya da disiplin noktastnda?"

Tanlk OgOn GOren: "HaYIr. Bu ifadeden ewel Ankara Deniz Kuwetlerine gittik. Orada da

bir bildiklerimizi yazlll olarak doktiik kaglda ama bu doktOgOmOz bilgiler yine Savclliga verdigimiz

ile aynl."

Mahkeme Bai?kam: "Siz nerede gorev yaplyordunuz?"

Tamk OgOn GOren: "Ben bu olay oldugu an da GolcOk Deniz

gorevliydim."

Mahkeme Bai?kam: "IKK'da ml yoksa Istihbarat Klslrrf Amirli,g1 mi? Nerede gorev birirfJiniz,

gorev yeriniz neresiydi?"

Tamk OgOn GOren: "GolcOk Deniz Ana as Komut

MOdOrlOgO Istihbarat Astsubayl."

Mahkeme Bai?kanl: "Hangi tarihler arastnda yall
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Tanlk OgOn GOren: "GoleOk Deniz Ana Os Komutanllgmda 14 EylOI 2011 pardon."

Mahkeme Ba�kanl: "Sakin olun aeelemiz yok. Kendinizi bir toplaym, derin bir nefes aim

eve!."

Tanlk OgOn GOren: "14 EylOl2010 tarihinden emekli oldugum tarihe kadar."

Mahkeme Ba�kanl: "Hangi tarihte emekli oldunuz?"

Tanlk OgOn GOren: "23 EylOI 2011."

Mahkeme Ba�kanl: "Eve!. Bu yah�ml� oldugunuz donem iyerisinde herhangi bir arama

yaplldl ml sizin bulunmu� oldugunuz birimde?"

Tanlk OgOn GOren: "GoleOk Deniz Ana Os Komutanhgmda herhangi bir arama

yapllmadl."

Mahkeme Ba�kanl: "Istihbarat Klslm Amirligindeki aramaya �ahit misiniz?"

Tanlk OgOn GOren: "HaYlr bu arama yaplldlgl esnada ben zaten Donanma

Komutanhgmda gorevli degildim. 14 EylOI tarihinde Ana Os Komutanhgmda goreve ba�laml�
durumdaydlm."

Mahkeme Ba�kanl: "Bu zeminin ya da yOkseltilmi� olan zemin kaplamalannm

-- kaldmlmasl, buraya po�et iyerisinde veya farkhea bir �ekilde herhangi bir dokOman ya da

benzeri evrakm, dijital malzemenin 0 �ekliyle konulmasml biliyor musunuz, bu hususlarda

bilginiz var ml?"

Tanlk OgOn GOren: "Oraya malzemenin konuldugunu bilmiyordum. Yalnlz yine Be�ikta�

Adliyesinde ifademde bulundugu gibi �ubat ve Mart 2010 tarihinde odamlzda bir bilgisayar

yah�maSI yaplhyordu, kablo yekimi. 0 esnada kapaklar kaldmldl teknisyenler tarafmdan."

Mahkeme Ba�kanl: "Eve!."

Tanlk OgOn GOren: "Kablo yekimi yaplldl. Kapaklar kapalilaeakken mesai arkada�lmla

benim gozOmOze bir box kutular, bu A4 kutulan olur."

Mahkeme Ba�kanl: "Bu kutular kapall mlydl?"

Tanlk OgOn GOren: "Kapahydl, siyah bir bantla kapah."

Mahkeme Ba�kanl: "Ozerinde herhangi bir �ey yazlll mlydl?"

Tanlk OgOn GOren: "HaYlr haYlr."

Mahkeme Ba�kanl: "Yani belirleyiei herhangi bir ozelligi var mlydl kutulann?"

Tanlk OgOn GOren: "Yok normal kutu kapatllml�, siyah bantla bantlanml� duruyordu. Biz

merak ettik ylkarttlk onlan. Bir tanesinin agzl hafif arahktl boyle ayllml� bandl. Merak ettik baktlk

iyinden bir tane gOvenlik kamerasl, bir de kablolar falan vardl. Sonra kapattlk kenara koyduk.

• Ertesi gOn amirimiz geldi biz durumu rapor ettik. Bunlar bize ait degil buraya birileri koymu�."

Mahkeme Ba�kanl: "Amiriniz kimdi?"

Tanlk OgOn GOren: "Cem C;:aglar."

Mahkeme Ba�kanl: "Mehmet Cem C;:aglar."

Tanlk OgOn GOren: "Eve!."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet bu kutular kime ait oldugu ya da i�te kutulann niyin orada

oldugu hususunda bilginiz var ml?"

Tanlk OgOn GOren: "HaYlr kesinlikle yok. Zaten amirimize dedik; bu kutular bizimle

alakasl yok birisi koymu� veya ne zaman koymu� bunu da bilmiyoruz. Bunlann buradan

gitmesini istiyoruz dedik kendisine."

Mahkeme Ba�kanl: "Eve!."

Tanlk OgOn GOren: "2 veya 3 gOn durdu odada 0 Iwtular hie elfenmedi. Daha sollJra

sabah mesaiye geldigimizde kutular yoktu." .

Mahkeme Ba�kanl: "Evet yah�ml� oldugunuz bu 9one(n iyerisirl'de 0 oda da herhangi �ir
kablolama yall�masl ya da bir teknik anza nedeni ile bu iemi�deki kar�lann kaldmlmas/�ekli lie
bir olay ya�andl ml?"

Tanlk OgOn GOren: "Bundan ba�ka olmadl hatlrla
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Mahkeme Bal}kanl: "Bu kadar. Evet tanlga soru sormak isteyen varsa buyurun."

Sanlk Utku Arslan: "OgOn Bey emekli olmul}sunuz."

Tanlk OgOn GOren: "Evet:

Sanlk Utku Arslan: "HaYlrh olsun."

Tanlk OgOn GOren: "Sagolun."

Sanlk Utku Arslan: "Emeklilik ic;:in Deniz Kuvvetleri Komutanhgl Karargahma gittiniz mi?"

Tanlk OgOn GOren: "Tabi ki."

Sanlk Utku Arslan: "Giril}te c;:antanlz X-Ray cihazmdan arandl ml?"

Tanlk OgOn GOren: "Tabi ki."

Sanlk Utku Arslan: "Bu cihazm aYnisl gorev yaptlglnlz donemde Donanma

Komutanllgmda da var mlydl?"

Tanlk OgOn GOren: "Yoktu haylr. Yalnlz kapi bir boyle bir normal kapi tipi l}ey vardl."

Sanlk Utku Arslan: "Donanma Komutanhgmda gorev yaptlgmlz donemde."

Tanlk OgOn GOren: "Evet."

Sanlk Utku Arslan: "Mesaiye gidil} gelil}lerinizde yanlnda getirdiginiz c;:anta veya Ozeriniz

_ aranlyor muydu?"

Tanlk OgOn GOren: "Tabi ki. Ozerimiz aranmlyordu yalnlz c;:antamlz varsa c;:antamlzl
aC;:lyorduk, gosteriyorduk. Soma kapatlyorduk tekrar."

Sanlk Utku Arslan: "Yani Ozerinizde, cebinizde koymul} olacagmlz bir flash disk, CD falan

Tanlk OgOn GOren: "Bunlar soruluyordu Ozerinizde var ml diye. Haylr yok diyoruz tabi

dogal olarak ic;:eriye sokmak yasak oldugu ic;:in."

Sanlk Utku Arslan: "Beyana dayah."

Tanlk OgOn GOren: "Evet."

Sanlk Utku Arslan: "Bu aramadan soma biraz once Mahkeme Bal}kanl da size sordu ama

tam anlal}llmasl ic;:in. Donanma Askeri Savclhgmca bu kapsamda yOrOtOlen sorul}turma

kapsammda ifadeniz ahndl miT

Tanlk OgOn GOren: "Evet."

Mahkeme Bal}kanl: "Askeri Savclhkc;:a ml ahndl yoksa disiplin kapsammda idari

sorul}turma noktasmda ml almdl?"

Tanlk OgOn GOren: "Adli mOl}avirlikte."

Mahkeme Bal}kanl: "Adli mOl}avirlikte."

"" Tanlk OgOn GOren: "Evet."

Sanlk Utku Arslan: "Idari bir."

Tanlk OgOn GOren: "Evet."

Sanlk Utku Arslan: "Askeri Savclhkta sizin ifadeniz ahnmadl?"

Tanlk OgOn GOren: "HaYIr."

Sanlk Utku Arslan: "Tamam. Donanma Komutanhgmda kac;: yll sOre ile gorev yaptlnlz?"

Tanlk OgOn GOren: "4 Agustos 2009'dan 14 EylOI 2010 tarihine kadar."

Sanlk Utku Arslan: "Bu yOkseltilmil} zeminlerden haberdar mlydmlz?"

Tanlk OgOn GOren: "Tabi yani c;:OnkO bir bastlglnlz zaman oynuyor ve aynl zeminler Deniz

Kuvvetleri Ankara Sahil GOvenlik Genel Komutanhgmm Karargahmda da�
biliyorduk yani c;:OnkO aYni zeminler." /'

Sanlk Utku Arslan: "Bu yOkseltilmil} zemin sadece fsizin gorey)aptlgmlz
istihbarat?"

Tanlk OgOn GOren: "Bu binanln sag ve sol yakalanndd var. Bo(On katlarda."
Sanlk Utku Arslan: "Kac;: kat Donanma Komutanhg��"

Tanlk OgOn GOren: "3 veya 4 kat olmasl lazlm ta ,hGftlrlaya

Sanlk Utku Arslan: "TOm katlarda bu zeminden va rrrll?"

filan."
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Tanlk OgOn GOren: "Evet aynl bloklarda sag ve sol yakalar. Orta yakalar betondur."

Sanlk Utku Arslan: "Biraz once Mahkeme Bai?kanlna soylemii? oldugunuz malzemeleri

gordOgOnOz dli?lnda bai?ka bir malzemeyi siz herhangi bir yOkseltilmii? zemine koydunuz mu?"

Tanlk OgOn GOren: "HaYlr koymadlm ve gormedim."

Sanlk Utku Arslan: "Peki."

Mahkeme Bai?kanl: "Sorunuzu hazlrlarken, bu yOkseltilmii? olan zemin ile karo araslnda

herhangi bir bOi?luk var mlydl? Yani bu alttan metal bir destek ile mi havaya kaldln1mli?t1? Nasll

bir sistem vardl?"

Tanlk OgOn GOren: "Yaklai?lk i?u kadar 15-20 santimlik boru i?eklinde."

Mahkeme Bai?kanl: "Evet."

Tanlk OgOn GOren: "Bir i?eyler var, dayanaklar. Bunlann Ozerlerine konuyor."

Mahkeme Bai?kanl: "Evet i?imdi yani bir kablolama �ahi?masl yaplldlglnda 0 borulann

birbirine tutturulmasl noktaslnda kare i?ekli ile tarif edelim. 4 tane demir boru var."

Tanlk OgOn GOren: "Evet."

Mahkeme Bai?kanl: "Bunlan baglayan kOi?ebent i?ekli ile demirler var mlydl?"

.. Tanlk OgOn GOren: "Yani gordOgOm kadan ile 0 borular dik duruyor ama nasll betona

zapt edildigini tam hatlrlayamlyorum. Belki vida ile de tutturmui? olabilirler."

Mahkeme Bai?kanl: "Evet buyurun."

Sanlk Utku Arslan: "Arama yapllan odada siz gorev yaptlglnlz donemde nobet tuttunuz

mu?"

Tanlk OgOn GOren: "Tabi ki bOton personel ile birlikte nobet tuttuk."

Sanlk Utku Arslan: "Bu odayl bir tarif edebilir misiniz? Yani d1i?andan koridordan,

dli?andan i�erisi gozOkOyor mu? Yani cam ml yoksa i�eride birisi nobet tutarken ne yaptlglnl,

kapi kapah ise gormek mOmkOn mO?"

Tanlk OgOn GOren: "Kapi kapah ise gorOlmez. <;:OnkO kapi demir bir kapldan tei?kildi."

Mahkeme Bai?kanl: "$ifrelimi kapi girii?i naslldl?"

Tanlk OgOn GOren: "Normal bildigimiz kale kilit. Bir de bir tane <;:in ii?i bir asma kilitlerden."

Mahkeme Bai?kanl: "Asma kilit evet."

Sanlk Utku Arslan: "Yani nobet tuttugunuz mesai sonraki bolOm veya hafta sonu

bolOmOnde i�eride yalnlz bai?lna nobet tutarken veya �ahi?lrken kapi da kapah ise ne yaptlglnlzl

dli?andan herhangi bir kii?i gorebilir miydi?"

Tanlk OgOn GOren: "Kapi kapah ise tabi goremez. <;:OnkO kaplda herhangi bir cam yok .

Oldugu gibi blok i?eklinde sa�tan imalat."

Sanlk Utku Arslan: "Anladlm kapi i�eriden kapatllabilir muydu, kilitlenebiliyor muydu?"

Tanlk OgOn GOren: "Tabi ki i�eriden de dli?andan da."

Sanlk Utku Arslan: "Biraz once Mahkeme Bai?kanl taraflndan size sorulan soruda

gordOgOnOz kutulan i?imdi gorseniz hatlrlayabilir misiniz? GorOntolerini size gostersek, aramanln

kaYltlan var �OnkO?"

Tanlk OgOn GOren: "Tabi hatlrlanm yani �OnkO bunlar bildiginiz fotokopi kagldl kutularl.

BOyOk 4'IOk 5'lik boxlardan."

Sanlk Utku Arslan: "0 arama kaYltlanni oynatabilir miyiz yoksa benim yanlmda var,

gosterebiliriz?"

Mahkeme Bai?kanl: "Alahm direkt alahm. Kutular dli?lnda bai?kaca to

herhangi bir i?ey var mlydl gordOgOnOz?"

Tanlk OgOn GOren: "Yok haylr yalnlz kutu vardl.

saYlslnl." .

Mahkeme Bai?kanl: "Bu 0 kutulann i�erisini kls�en��IP baktlgl�lzda gormOi? 01
husustaki neler vardl? Dijital kamera ml demii?tiniz, ne em' tiniz?"

=t7�'OO GO"'", "BGOO '''oo''k kame"" ,b "" bl, >eY."

..
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Mahkeme Bal?kanl: "Evet buyurun."

Tanlk OgOn GOren: "GOvenlik kamerasma benzer bir kamera. Bu duvara monte

edilenlerden herhalde, uzun bir l?eydi. Bir de kablolar vardl yani bilgisayar kablosu herhalde

tam."

Mahkeme Bal?kanl: "Normalde f;:ahl?mll? oldugunuz birimde kullanllan malzemeler miydi

bunlar?"

Tanlk OgOn GOren: "Biz oyle bir istihbarat klsml oldugu if;:in oyle bir malzeme

kullanmlyoruz."

Mahkeme Bal?kanl: "Kullanmlyorsunuz evet."

Sanlk Utku Arslan: "Film diye bir klasor var onu af;:arsanlz. 2 ya da 3 kutu dediniz dogru

mu?"

Tanlk OgOn GOren: "Saylyl tam hallrlamlyorum 4-5 de olabilir. Yani bayagl zaman gef;:ti

f;:OnkO."

Sanlk Utku Arslan: "Anladlm siz sadece agzl af;:lk olan veya yandan gorOlebilir bir

tanesine bakllnlz."

_ Tanlk OgOn GOren: "Biraz boyle hafif agzl arakhktl yani tabi if;:inde kablolar gozOkOyor,

merakla insan baklyor."

Sanlk Utku Arslan: "Digerlerinin OslO kapah mlydl?"

Tanlk OgOn GOren: "Banthydl, slklca bantlanmll? vaziyetteydi."

Sanlk Utku Arslan: "Slklca bantlanmll?tl tamam."

Mahkeme Bal?kanl: "Evet ekrana verelim gorOntoyO."

Sanlk Utku Arslan: "37. dakika 30. saniyeye gelirseniz."

Mahkeme Bal?kanl: "37. dakikayl direkt olarak gelelim. Saat dilimini gorme imkanl var ml

orada? Evet 37. dakika ml dediniz?"

Sanlk Utku Arslan: "Evet 37."

Mahkeme Bal?kanl: "Tamam 37'den sonrasma bir bakahm."

Sanlk Utku Arslan: "Alttan gelebilirsiniz, alttaki l?eritten basarsanlz."

Mahkeme Bal?kanl: "Tabi ne varsa yani kayltta ne gorOnOyorsa."

Sanlk Utku Arslan: "30. saniyeden itibaren bu."

Mahkeme Bal?kanl: "Bir yanm dakika oncesinden."

Sanlk Utku Arslan: "30 saniye sonra bal?layacak. Bu pOl?et 0 hard disklerin bulundugu

kutunun if;:inde oldugu pOl?et. $imdi durdurursanlz burada. Bu kutu onlardan biri miydi?"

.. Tanlk OgOn GOren: "Yani boyle siyah bantllydl ama buradan tam anlal?llmlyor tabi kutu

yani."

Mahkeme Bal?kanl: "Devam edelim belki af;:lhl?1 slrasmdaki farkh bir gorOnlO."

Tanlk OgOn GOren: "Bu markah kutular oluyor ya onlardan."

Sanlk Utku Arslan: "Evet devam edelim. Bakm bu af;:lk gorOyor musunuz?"

Tanlk OgOn GOren: "Evet boyle kutu degil zannedersem. C;;OnkO hepsi bu Ozeri renkli

renkli boyle bu fotokopi kagltlan kutulan oluyor onlardandl."

Sanlk Utku Arslan: "Bu kutu sizin gordOgOnOz kutulardan biri degildi."

Tanlk OgOn GOren: "Degil zannetmiyorum yani. Bu tarz kutuydu, bu tarz

bOyOklOgO bu kadar evet bOyOklOgO bu kadar."

Sanlk Utku Arslan: "Ozerindeki ambalaja, dikkat ederseniz 3 tane �ne 3 tane boyuna

siyah kahn bant ile bantlanmll?"

Tanlk OgOn GOren: "Evet slklca. Boyle siyah bant ile�nthYdl 9flU hatlrhyorum evet."
Sanlk Utku Arslan: "Ama sizin gordOgOnOz kutulato e agzlhlk degildi?"
Tanlk OgOn GOren: "HaYlr haylr kesinlikle agzl af;: d 'gildi."
Sanlk Utku Arslan: "Yani eger bu gordOgOnOz bu ut sizin g6t:,dOgOnOz kutu ise

af;:llmll?lir. C;;OnkO siz if;:ine bakamamll?smlz."
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Tantk OgOn GOren: "Bakmadlk yani bize ait olmayan bir �ey oldugu iein."

Santk Utku Arslan: "Anladlm."

Mahkeme Ba�kant: "Tamam."

Sanlk Utku Arslan: "Ba�ka bir."

Mahkeme Ba�kant: "Devam edecek mi bunun ile ilgili sorunuz?"

Sanlk Utku Arslan: "HaYlr bunun ile ilgili sorum bitti."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet tamam buyurun."

Santk Utku Arslan: "OgOn AstsubaYlm size daha once �eyde de sorulmu�, rahatslz edici

bir konu ama sormak zorundaylm. Sizin isminiz mOzahir personellistesinde geeiyor."

Tantk OgOn GOren: "Evet bunu Be�ikta� Adliyesinde ifade verdigim esnada ogrendim."

Santk Utku Arslan: "Eve!."

Tanlk OgOn GOren: "Ben de ilk defa orada ogrendim ve eok �a�lrdlm."

Sanlk Utku Arslan: "Evet size herhangi bir konu, sadece siz degil toplam 1897 Deniz

Kuwetleri personelinin ismi bu listelerde geeiyor."

Mahkeme Ba�kanl: "Aydm Bey �eyi verebiliriz, flash bellegi."

Santk Utku Arslan: "Size mOzahir personel olmantz konusunda herhangi bir ki�i yazlh,

soziO veya herhangi bir �ekilde size birisi sen mOzahir olabilir misin, olur musun, oldugun bir �ey

soyledi miT

Tantk OgOn GOren: "HaYlr kesinlikle haYIr."

Santk Utku Arslan: "Bu listelerden haberdar mlslntz?"

Tanlk OgOn GOren: "HaYlr kesinlikle haylr. Ben ifade verdigim gOn savclhkta bundan bilgi

sahibi oldum."

Sanlk Utku Arslan: "Anladlm. Kae Ylldlr istihbarat astsubay olarak gorev yaplyorsunuz?"

Tantk OgOn GOren: "1999 Ylhnda bu smlfa geemi�tim i�te en son."

Santk Utku Arslan: "Emekli olana kadar 12 yildl diyebilir miyizT

Tantk OgOn GOren: "Eve!."

Santk Utku Arslan: "12 ylldaki bilgi ve tecrObenize istinaden eger Deniz Kuwetleri ieinde

tabi 2000-2003 yillannda da Deniz Kuvvetlerinde istihbaratta gorev yaptlgmlzl da gozonOnde

bulundurarak."

Tantk OgOn GOren: "2003'te ben C;:anakkale'de gorev yaplyordum."

Santk Utku Arslan: "C;:anakkale'de gorev yaplyordunuz."

Tantk OgOn GOren: "Eve!."

Santk Utku Arslan: "Yani bu 12 yll ieindeki istihbarat gorevi tecrObenize istinaden

soruyorum. 1896 tane Deniz Kuvvetleri personeli herhangi bir illegal olu�um ieinde bu darbe

olabilir ba�ka bir �ey olabilir, kumar olabilir. Herhangi bir illegal olu�uma girseydi istihbarat

personeli olarak bu tespit edilebilir miydi, edilemez miydi?"

Tantk OgOn GOren: "Yani."

Santk Utku Arslan: "1896 subay/astsubaydan bahsediyorum."

Tantk OgOn GOren: "Kuwet komutanhgl bOyOk ihtimal tespit ederdi bunu. Yani tespit

edilmeyecek bir say I degil."

Sanlk Utku Arslan: "Peki siz balyoz, suga, oraj, tlrpan herhangi bir bu isimler.'

once, basma yanslmadan once duydunuz mu?"

Tantk OgOn GOren: "HaYlr kesinlikle haYIr. Basmdan b,en de duydum

oldum."

Santk Utku Arslan: "Peki te�ekkOr ederim."

Mahkeme Ba�kant: "Evet tanlga ba�ka soru sormak i�yen. B)l"yurun."
Bir klslm santklar mOdafii Av. Ali Fahir Kayacan: "Ef ndim

ieerisinde istihbarat klsmmda veya IKK klsmmda gerJi si istih
Yontem olarak." I
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Tanlk OgOn GOren: "Evet."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Ali Fahir Kayacan: "Bazi belgeleri veya emirleri bir

scanner'den taramak sureti ile ge<;irip bllgisayara kaydedllmesi �eklinde bir uygulamanlz var

mtydl?"

Tanlk OgOn GOren: "HaYlr yok. Zaten scanner'imiz de yoktu."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Ali Fahir Kayacan: "Te�ekkOr ediyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet tanlga ba�ka soru sormak isteyen. Buyurun, buyurun."

Sanlk Cemal Temizoz: "Anladlglmlz kadan ile 1 yll kadar gorev yapml�slnlz."

Tanlk OgOn GOren: "Evet."

Sanlk Cemal Temizoz: "Kendi isteginiz lie mi aynldlnlz?"

Tanlk OgOn GOren: "Evet."

Sanlk Cemal Temizoz: "Peki bu isteginiz lie aynhrken klslmda veya �ubede <;ahi?madan

dolayl bir ge<;imsizlik veya bir husumet sebep oldu mu?"

Tanlk OgOn GOren: "Emekli olmamda ml yoksa?"

Sanlk Cemal Temizoz: "Oradan aynlmanlzda?"

Tanlk OgOn GOren: "Atanmamda."

Sanlk Cemal Temizoz: "Evet."

Tanlk OgOn GOren: "Tabi her �ubede olacagl gibi bizim �ubede de bazl ki�lIer arasl

huzursuzluklar oluyor. Yani bu her yerde olan bir �ey ben de yaplm itibari lie pek kaldlramadlm

bazl �eyleri, atanma istedim. Kuwet tarafmdan uygun gorOldO atandlm."

Sanlk Cemal Temizoz: "Kimin lie?"

Tanlk OgOn GOren: "Daha <;ok Cem Binba�1 ile Cem C;aglar."

Sanlk Cemal Temizoz: "Peki ktslmda, istihbarat klsmmda ba�ka bir astsubay daha vardl."

Tanlk OgOn GOren: "Birol Astsubay."

Sanlk Cemal Temizoz: "Onun durumu naslldl?"

Tanlk OgOn GOren: "Birol Astsubay uzun seneler orada gorev yapml�. Zannedersem ya 3

ya 4 yll. 0 birazclk daha sinirleri Ylpranml� gibi geldi bana. Yani Cem C;aglar Binba�1 ile birazclk

daha aralan pek ho� degildi yani. Ama verllen gorevi yaplyordu. Ben de verllen gorevi emir

geregi tabi yaplyoruz astl oldugumuz i<;in."

Sanlk Cemal Temizoz: "Sen in derecenden biraz daha fazla idi yani."

Tanlk OgOn GOren: "Evet evet."

Sanlk Cemal Temizoz: "Tamam."

Mahkeme Bai?kanl: "Evet yok herhalde. Klasor 50, dizi 267'de ifadeniz var. Bu Adli

mO�avirlikte vermii? oldugunuz beyanlnlz. Vine aynl �ekilde klasor 71, dizi 217 ve 219 arasmda

Istanbul Cumhuriyet Ba�savclhglnda ahnml� olan beyanlannlz var. Huzurdaki beyanlannlzla bu

daha onceki vermi� oldugunuz beyanlar arasmda bir <;eli�ki gorOlemedi. Sizin olay hakkmdaki

gorgO ve bilginize ba�vurduk. CMK'nm 61. maddesi uyannca yapml� oldugunuz bir masraf,

konaklama gideri lie ilgili bir gider harcamasl yapm1i?sanlz yazlh mOracaatlnlz halinde

Mahkememiz bu hususu giderecek. $imdi grup halindeki yani belirli gruplar halinde tanlk

dinlemesi yapllacagmdan dolayl ba�ka su<;tan tutuklu bulunan Beh<;et Altmta� bu da Hasdal'da

tutukluymu�. Siz �ehir dl�mdan ml geliyordunuz buraya?"

Tanlk OgOn GOren: "C;anakkale'den."

Mahkeme Ba�kanl: "C;anakkale'den. Konaklama a<;lsmdan bir s

Per�embe gOnO i<;in?"

Tanlk OgOn GOren: "$oyle dOi?OnOyorum, ben buradan Gol ..

oradan."

Mahkeme Ba�kanl: "Tamam Per�embe gOnO

halinde diger tanlk beyanlan ahnmaya devam edeceg

durui?ma gOnOnO �imdiden bildirmi� olduk. 01.03.2012 .

D<t;;
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devam edecegiz. Duru�maYI kapatmadan ewel gelen bir dilek� var onu da okuyaylm. Orkun

Gokalp'in 28.02.2012 tarihli CMK'nm 5271 Saylll CMK'nm 206 ve 218. maddeleri uyannca

belirtilen esaslardan kaynaklanan haklara ili�kin taleplerini ic;:erir beyanlnl su bulundugu

dilekc;:esi Mahkememize ula�tl. 01 Mart 2012 itibari ile dinlenilmeyen diger n1klar; il YorOk,

Birol Berber, Mehmet Emin Baylak, Mustafa 0zAemir ve Salih Ko� az'm duru� a gOnO

Mahkememizde ham olmalan hususunda mOba�\r\ vasltasl ile ken . erine bilgi ve ildi. Evet

duru�ma burada bitmistir." 28.02.2012
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